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llabeşistanm üoto 11u:v ••• u •• w ı Latyat.ta rın lsveç lüzılhaçını uonıbardıman et- tedavisini gösteriyor. Rendısuıc bayıltıcı bir mayi şırınga ediyorlar. Ondan 
~Binden hemen sonra alınmlŞ olan bu resimler, bu sabahki lngiliz gazetele- sonra görülen resim ise, bir Habeş askerinin yanmış, kabarmış ellerini gö .. 
1'ile otlmiştir. Soldan itibaren bir Kızıl haç kamyonu görülüyor ki, bunun için teriyor. Bunu lngiliz gazeteleri ltalyan ların baslı.-ın esnasında nwhtelil çeşit 
de lsveç asistanı Lundstrom,yaralammş ve bu yaralardan aldığı tesirle son- zehirli gazlar da kullandıklarına delil olarak göstermektedirler. ltalyanlar l-
1'a Ölmüştür. Sağda, doktor Norup, doktor Holm ııe Ludgremin yardımile bom- se, gaz kullandıklarını resmen tekzip etmişlerdir. Sağdrılı.i son resim4_e, A· 
bardıman esnasında yaralanmış bir askerin kolunu tedavi ediyorlar. Bu 're- disababa ile Dolo mevkii arasında müte ad~it uçuşlar yaparak yaralılan taş,,. 
•lnııer Londraya iki gece evvel tayyare ile gelmiştir. Ortadaki resim, bombar- Habeş harbi t:afSİ• yan büyük tayyarenin pilotu Kont l 'on Rosen görülüyor. Habeş harbine ait 
~n esnasında hastanede feci surette bacağından yaralanmış bir hastanın ıatı 4 Üncü sayfada yanlanmız 4 üncü sayfamızdadır. 

Italyan askerleri 
Mısırlılara at.eş açtı 

~.8~~-· ;;ilen s;~r;;edeki a:ke~::j~yan-··--
karışıklık ları askerleri 

ltaı Mısırlıların 
ita ya teşvik ediyor bulunduğu bir 

c\ 1Yan topraklarında kurulmuş bir radyoda vapur halkına 
Papça kışkırtıcı nutuklar söylenmesi de ateş etti 

So bunu göstermektedir Kahire, 27 (A.A.) - içinde 
ıerek Z~IM"da ıerek Mısır ve dünyasını hak~arını istemeğe da. bulunan halkın, Habeıistan le -
)-ıtl Suriyede meydan alan a . vet etmiştir. Hatta bu nqriyat ln. hine gösteri yapmakta oldukloırı 
~;una hareketlerinin, ltalyan g·lterenin tiddetli protestolarını ufak bir vapu:un üzerine, Sarde 
otc111 ... 

111 bQı teıviklerin neticesi davet etmiıtir. nia vapurundaki talyan askerleri 
~IJ'~Ufta dair şayialar dolafıtllak- Diğer taraftan İtalyanların Su. tarafından alet edildiğinden 1 

8'ı k . r:yede de bazı tahrikat yaptıkları Port-Saidde bir takım hadiseler 
ÇoJc Jıaları teyit edecek bir anlatılmaktadır. Hatta Papalık çıkmıtlır. 
Çe11ı:;:-reler de vard!r. Daha ge. Suriye katolik dünyasının tS:mn . İtalyan konsolosu ile Mısır o. 
il._: e halyanın cenubunda mıt ruhani simalarından Taffu . loriteleri tahkikat yapıyorlar., 
~l'ady . ""'"""a 0 ıstasyonu birçok a · niye kardinallık payesini tevcih - .................................................. _._ 
~ '1\ltuk' . 

&lısı~11 n;;k·;ri hu;;;i;k 
• • aldı 

Sovyet 
Rusyada 

Casusluktan baf kl•I IUUm 
cezasın~ çarptırıldı 

Moskova, 27, (A.A.) - Ka -

Kralın cenaze 
merasimi bu sabah 

saat 9 da başladı · 
Londra radyosu bütün merasimi 

uzaktakilere dinletiyordu 
veni kıran ve kaırdeşDerı düın gece 
yaroso ndaın son ıra babaDaıro ın o ifil 
cesedi yanında nöbet bekledl 

Halk Kralın ce•edini ziyaret için •ıra beklerken 

Londra radyosu bu sabah saat ı sevmiı ol .Juiunu, ve ne büyük ma... 
dokuzdanberi bütün dünyaya in . tem içinde bulunduğunu gösteri• 
giliz halkının matemini aksettir. yordu. (Devamı J incide) 

mektedir. Vestminister kilisesin -

2 
o o o 

den kaldırılan naaı Kraliçe Vik. 
toryanın v~ yedinci Edvardın cena 
zeleri götürülen top arabası üze- Liralık bUyUk mUeabakllmız 
rinde taıınmaktadır. Bayrak!a ör. No: 28 ·········--································--······· tülen arabanın üstünde taç ile Kra 
liçe Marinin çelengi bulunmakta 
idi. Cen~zeyi "milletin en büyük 
matemciıi,, Kral ailesi ile diğ~r 

krallar takip etmekte, ve onların 
arkasından muhtelif milletlerin 
murahhasları gelmekte idiler. 

Bunları İmparatorluk deniz, ka
ra, ve hava kuvvetleri takip et - • 
mekte ıdi. 

Bütün Londra sokakta olmakla 
beraber çan sesleri ve ordunun a. 
yak gürült:.ilerinden baıka bir ıey 
itidilmemesi halkın kralı ne kadar 

: . • . 
i 
1 emrını N .. 

1'tab~rnayışıer yeniden başladı 
r paşa kabineyi kuramazsa kral 
bir saray kabinesi kuracak 

baraıvk Divanıharbi Sovyet aleyh -------..------
tan propaganda ve casusluk ya. v u nan 

Bu kimdir1... i 

ı~=~ ... _::~::~-;~;,:;ı ı 
.(Ya.mı..Z incide), 

pan bet ki~iyi ida m ve 16 kitiyi haber 1 er .
1 de muhtelif hapis cezalarına mah· 

k6m etmiıtir • .(Y azıaı 2 incide), 
=----............... _ ............. i 

·- ----··-· .. 1 - w, 
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• Riahn cenazesi 
( Baştarafı 1 incide) 

Askeri bandolar Chopenin ma
tem havasını çalmakta idiler. 

15 milyon 
seferber 

asker 
halde 

ltalyan askerıerı 

Londra, 27 - Bugün de Kral 
Beşinci Jorjun cenazesini yüz bi
ni mütecaviz birhalk kitlesi se -
li.mlnm1~tır. Halk on, cnbe§ ki~i
lik sıralar halinde ve iki mil u -
zunluğunda bir zincir halinde kra
lın cenazesi önünden geçmittir. 

Yarın (bugün) yapılacak cena
ze merasimi için bütün hazırlıklar 
tamamlanmıttır. Merasime ittirik 
edecek olan yabancı devlet heyet
leri de Londraya varmı~lardır. 

Belçilta Kralı Leopold ile Bul
gar Kr ı Boris sabahleyin kara -
ya ayak baıtıklarJ zaman toplar
la ıe!amlanmıjlardır. Tevfik Rüt
\ü Aras'ın riyasetindeki Türk he
yeti, Danimarka Kralı Kristiyan, 
İsveç Veliaihtı Güstav Adolf, Fran 
aız Reisicumhuru Löbrön, Litvi -
nofun baıkanlığında büyük bir 
Sovyet askeri heyeti, Mare§al Tu. 
lıa~evski de öğleden sonra Lon -
Clraya varmışlardır. 

Misafirleri veliaht Dülc of Y ork 
karşılamıştır. 

Pün Londraya varmış bulunan 
!Bulgar Kralı Boris'le bir'ikte bü
tün heyetler bu aktam saat 18 de 
Vestminister Hole giderek Kral 
Beıinci Jorjun cenazesini selam -
lamıılardır. Bunlarm aruında 
l>ulunan Almanya Hariciye Nazı
rı fon Neurath bu merasimden 
aonra Eden'i ziyaret ederek ken -
diıiyle uzun müddet sörüımü! -
tür. 

Böyle bir merasime Bolıevik 

ihtilalinden sonra Sovyetler itk 
defa olarak bu kadar kalabalık 
bir heyetle ittirak etmektedirler. 

DUn gece ••at on ikiden aonra 
lnglltere Kralı Eduard ve 

kar•~tdı ................ 
"~ç ••dlnt b91'tedthn--

Londra, 28 (A. A.) - Dün ge
ce Kral Edvard ve kardetleri Kral 
Jorjun cesedinin bulunduğu Vest 
minister kili•esine gitmiıler ve ba 
balannın cesedi baımda bir müd 
det nöbetçilik etmitlerdir. 

Mevcut 11.200 harp tayyare
sine yenileri ilôve ediliyor 
Bir lngiliz gazetesine göre, Avrupa hiçbir 
zaman sulhte bu kadar silahlanmamıştır. 

İngilizce, "Sandey. Referi,, 
gazetesinde Avrupanın timdiye 
kadar görülmemit bir halde silah 
!andığına endite ile itaret eden 
bir makale çıkmıştır. Bu çok dik
kate değer yazıda ezcümle d~

niyor ki: 
"Avrupa bir çelik ve yürüyÜf . 

ler yapan asker kıtası haline geli
yor. 

lngiliz kabinesinin tali müda -
f aa komitesi yeniden silahlanma 
hususunda ordu, bahriye ve hava 
kuvvetleri batkanlannin istekle 
rini müzakere etti. Ordunun ma
kinele§tirilmesi, bahriyenin kuv -
vetlendirilmesi ve tebdili ve ha
va kuvvetine saatte 300 mil yapan 
yeni harp tayyareleri ilavesi ka
rarlattırılmaktadır. 

lngiltere, bu yılın batında 350 
bin asker seferber edebilecek va
ziyetteydi. 1500 askeri tayyaresi 
bulunuyordu. Donanmasının umu 
mi tonilatosu, 1,1934,000 i bulu
yordu. Rodney harp gemisinin bir 
mermiıinin ajırhğı, Fransızların 

Brötany ve Almanların Doyçland 
harp pmilerinin bir mermisinin 
pıiiıterek aio'bimdan daha aio' -
~.J .. r. 

Almanya birkaç saat içinde 
1,600,000 efrad ortaya çıkarabilir. 
1700 ıavq tayyaresi var. 

Gene Almanya, ticaret, ha va 
yoilarını da hiç bir memleketin e
ritemediği bir mükemmeliyete if. 

rağ etti. 300 tane sadece ticari tay 
yaresi var 1000 den fazla yolcu 
tayyaresi bulunduruyor. On bet 
mıntakavi aruplar halinde 5000 
pilotu mevcuttur. 

Bu tayyarelerin herbiri birkaç 
saat içinde savaı tayyarelerine 
çevrilebilir. 

Almanyarun Kiel tersanelerin
de gece bündüz denizaltı gemile
ri yapılıyor. Bunlar 300, 500, 750 
ter tonluk muhtelif cesamettedir
ler ... 

Sovyet Rusya 1,300,00 kiti -
lik bir ordu ve 10,000,000 ki!iden 
daha fazla bir ihtiyat kuvvet bu
lunduruyor. Dünyanın ıimdiye ka
dar gördüğü en büyük sulh ordu
sudur bu ... 

Sovyet Rusyanın ordusu geçen 
yıl yüzde 36 dan daha fazla bir 
nisbette artırıldı. Bu büyük ordu
yu tatmin edil mit surette muhaf a· 
za için, Sovyet makamlan zabit -
lerin ve efradın paraamı hu yıl 
yüzde 75 nisbetinde çopltıyorlar. 

Rusyanın 3000 tayyaresi var. 
Dütman hattmın ıeriıine inerek 
harbi el bombalan ve alev bomba· 
larile diipnan topr&jında devam 
"'ı.ıııı-uı;ı"..ı1a .... , .... ~~· ,,,-.-a goJ'IQ1J.! 

birçok paraıütçüleri bulunuyor. 
Ruayanın yeni ıilihları araım· 

da dağlan tırmanan ve ayni ko -
layhkla nlan ıeçen seri tanklar l 
görülmektedir. 

F ransanın silah albnda 1 mil-

yon askeri var ve 2400 tayyaresi 
bulunuyor. Mühim mikdarda Ak. 
denizde tahanüd etmit olan do -
nanmasının tonilato yekftnu 
697, 711 dir. Bu kuvvetle Fransa 
eğer Almanya gayri askeri olan 
Ren havzasına asker getirirse 
"fevkalade ehemmiyette askeri 
tedbirler alacağını,, Almanyaya 
ihtara giriıiyor. 

Fransız ordusunun eski batku· 
mandanı General Veygand F ran
sız askeri kuvvetinin hak ve ada
let uğrunda kullanılacağına · dün -
yayı temin ediyor. Fakat Almanya 
batka türlü dütünüyor. 

ltalyada iki milyon fosan ıilahı 
omuzlamıttır. 1900 harp tayyare
si Mussolininin seli.metini gözlü -
yor. Diğer taraftan İngiltere bah
riyesinin çeyrek hacminde olan 
İtalyan donanması, Akdenizin ha
yah mesabe.indeki Süveyt kanal 
yolunu tutuyor. 

Ruaya ile Almanya arasında 

sıkıtmıt bir memleket olan Le
hiıtan 1 ,000,000 kit ilik bir ordu 
bulunduruyor. 

Birinci derecede (700) harp 

~~~le!WAitloJfilllfMr•aaK"r 
ve çelik kıtaax haline gelmittir. 
Her merkezde endite ve kararsız
lık hüküm sürüyor. 

Avrupa, acaba, harbe doiru 
yüJuelen medde bir set çekebile
cek midir.?., 

Yunan istanda zabitler isyan 
hazırlığında bulunuyormuş . 

ltalya, lngiltereve 
protesto notasında 
lnglltere, Fransa, Yugoslavya, 

Yunanistan, Türkıye ve Romanya 
arasındaki anlaşma 

Avrupa sulbonu tehdit eder mahiyette 
olduğunu söylemiş 

:Atina, 28 - İntihabatın neti • 
cesi ikinci tetkikte ıu tekilde teı-
1>it edilmittir: 

raf olan Demirciı'in de kabineyi 
tekrar kurması muhtemeldir. 

Darbel hUkOmete dair bir ihbar 

Mısırhlara 
ateş açtı 

• ( Baıtaralı 1 inf,:llll) ' 
etmiı ve kardinal büyük meratillt' 
Je te§Yİ edildikten ıonra bir ıtal • 
yan vapuruyla Beruta vaaıl ol• 
mut ve orada da büyük bir ...,.. 
retle karıılanmıfbr. 

İtalya, böylelikle, kendiıiıd' 
müstemlekelerde inkitafma ..ao' 
olunmasına mukabele etmek it&t' 
mektedir. 

Herhalde Fransa ve ln~ltere ~ 
talyanın Arap memleketleriod,_. 
tahrikitmı dikkatle takip ..-
ted irler. 
Mısırda nUmayı,ıer deveni 

ediyor 
MISJrda nümayişler yeniden bit' 

Jamıştır. Kahirede talebe Abidin f/I' 
rayının önünde toplanmıştır. 

Nahas paşa talebeyi teskin i~ill" 
Jinden geleni yapmaktadır. 

Kahire ile tskenderiye arasıtl: 
kain Demenhurda beş talebe, 'pO 
tarafından kurşunla yaralanmıttıf• 

Mıaır kablne•I 
Kral, tamamile bitaraf mtiS"*' 

bir kabine kurmayı, kendi h1JS1181 ~ 
lem direktörü Mahir papya telP" 
etmiştir. 

Mahir paşa. Vefd fırkMı ile ,,.t' 
zakereler yapmaktadır. 

DlktatörlUjie dolru 
Şimdiki halde .Mahir paşa, "fel• 

fırkasile anlaşıp muhakkak surect' 
bir kabine tesis azmindedir. Abi ~ 
dirde Mahir paşa., kralın mes'ullJ.:. 
ni tamamen kendi üzerine alaear" 

olacaktır. 

kar•i hazır ·• 
Deyli Herald yazıyor' 

Siyasi vaziyetin karana~~ 
kargaşalık ihtimalleri dola)'JBJle -;, 
askert, zuhur edecek herhanıl h& 
için hazır bulunmaları emrini at_., 
tır. / 

Rakı sofrasın
dan sonra 

Savurduğu bıçakl• 
kendisini yaratacll 

:V enizeliatler 
Çaldarİ9çiler 

Kondili1Çiler 
Komünistler 
Papanutaıiyucular 
Çiftçiler 
Metaksasçılar 

136 
85 
60 
16 
8 
8 

Dün ıece Venizeliat mebuslar -
dan Gonataı Baıbakan Demircise 
müracaat ederek, bir takım zabit-
1erin toplandıtmı ve bir darbei 
hüktmet yapl\rak rej'ımi tehlike · 
ye uğratacaklarını haber vermit 
se de, Batbakan, hükumetin kuv
vetli olduğunu, tedbirlerin alın · 
dığını, binaenaleyh, ortada endi
§eye değer bir hal olmadığını söy
lemittir. 

İngiliz ıazeteleri, Jtalyauın lngil
tereye verdiii protesto notası hak
kında tafsillt \·ermektedir. 

Milletler cemiyeti misakı mucibin 
ce 16 mcı maddenin üs üncü fıkra, 16 
ıncı maddenin tatbiki esnasında tatbik 
edilir. Yani zecri tedbirlerin mevkii 
fiile konmasından (evvel) tatbik edi
lemez.,, 

Galatada Karaoğlan ıob~ 
da 23 sayılı evde metresi 1!' -,;;_ 
ile oturan Cemil dün gece b.ır , 
ilemi yapmaya karar vermlf, 
düzden tedarikte bulunmut~ 

Saat yedide evine dönen , ' 
rakı sofrasını kurmuı, m~..J " 
kartı karfıya oturarak çak!Plıi' 4 

297 
Malüm olduğu üzere, üç yüz 

mebusluk vardır. Böyletikle, va · 
ziyet, hemen tamamiyle ortaya 
çıkmı§tır. 

Venizelo1Çular, partiyi kazan -
mı§lardır. Anekaartitos gazetesi -
ne göre, eaki cumhuriyetçiler, kral 
cılardan 1 ()().()()() rey: fazla almış -
lardır. Çaldari1Çilerle Venizelist -
lerin tetrilli mesai edecelderine 

dair taYialar hi.li tiddetle devam 
etmektedir. Diler taraftan, Kon -
dilis, programına yaklatacak o -
!anlarla birlikte çah!&bileceğini 

ileri sürmektedir. 

Yeni hUkOmetl kim kuracak 

Kral ancak gelecek hafta, ya -
ni, reylerin mahkemelerle kat'iyet 

BugUnkU ayin 
Bugün saat onbirde, Atinada 

lngiliz Kralının ruhi istirahati i -
çin bir iyin yapılmııtır. Buna Yu
nan Kralı da ittirak etmittir. 

Etem 
Menemenci 

Efgan üniversitesi 
rektörü oldu 

lstanbul Üniversitesi hukuk fa 
kültesi hukuku esaıiye ve düvel pro 

fesörü Ethem Menemenci Efıa • 
nistan hük\ımeti tarafından Kib:I 
Üniversitesi rektörü olmak üzere 
angaje edi1mittir. 

le tesbitinden sonra, fırka reisle · \ 
rini tophyacak, büyük bir ihtima-

le göre, hükUıneti, Venizelidlerin 

Ayda 300 lngiliz lirası alacal: 
olan profesör, yanında gene Ki 
bil Üniversitesinde profesör ola · 
cak ve ayda 150 ter lngiliz lirası 
alacak üç Türk doktorile birlikte 
yakında Ef ganistana müteveccl • 
hen hareket edecektir. 

reisi Sofulis'e verecektir. O da, 1 
diğer fırkalardan bazılariy!e an · 
lafarak kabine kuracaktır. Bita • 

lngilterenin Akdenizde muhtemel 
bir İtalyan hücumuna karşı karşılık
lı yardım anlaşması temin etmiş ol
masını, ltalyan notası Milletler cemi
yeti haricinde yapılmış bir iş gibi say 
dıktan sonra bilhassa diyor ki: 

"İngiliz donanmasının Akdeniz. 
deki harekatT, MiIJetler cemiyetinin 
tasvibi neticesinde olmamı§tır. 

İtalya, ayni protesto notasında 
lngiltere, Fransa, Yugoslavya, Yu
nanistan, Türkiye ve Romanya arasın 
daki "anlaşmanın Avrupa sulbünü 
tehdit eder mahiyette olduğunu bildir 
mektedir. 

Sekiz parçaya ayrllan 

Surl)rede devlet 
teşkilatı değişti 
Bu teşkllAt Osmanlı devleti ademi 

merkeziyet llklrlerlnden mUlhcmdlr 
Halep, (buauai) - Suriye Cu. 

muriyeti ıekiz muhafızhia ayrıl • 
mak ıuretile bir nevi ademi mer
keziyete kavuımuıtur. ilan ednen 
bu tetkilit Osmanlı hük\ımetinin 
1913 de tatbikini dütündüiü ade
mi merkeziyet projesinden mül -
hemdir. Yeni teıkilata göre sekiz 
muhafızlık mıntakaıı ıunlardır: 

Halep, Şam, Humuı, Hama, 

Havran, Frat, Elcezire ve isken· 
deron ... 

Mınta.kaların idaresi muhaf,7. 

lık dairelerinin yardımile bir mu -
hafız, bir muhafızlık, meclisi bir 

de muhafızlık encümeninden iba

ret olacaktır. 

ya baflamıştır. Bu fası~ ~t 011
;: 

re kadar sürmüı, Cemıl ıyic:• 1 
not olmuttur. . tf 

Metreıi Arkiro daha f~ 
memesini söyleyince Cemil ~ ~ 
kamasını çekerek rakı eof.....,..-
ortuına dikmit: · ti" 

- İçeceğim, karıpna d~ 
ğırmıttır. Cemil bir aralık ~ 
sını masanın üstünden alınıt.:,ı -' 
fa doğru savururken kama J'. 
luna iaabet etmif, bilejindeSI 
surette yaralanmıtbr• ~ 

Kadının feryadına k~ 
ve biraz sonra zabıta Dl ~ 

yetitmif, bileğinden ç~ f~ 
akan Cemil bir otomobıll• __.Hl'• 

lu hastahanesine kaldırı~ ,,,, 
ZA Yl - Kliçükpazarda J(•~ 

Jar caddesinde 64 numsra~ -~ 
Sahibe Dürene ait 1419 ıuıJll ıJıacl' ~ 
banın pH\kası 25-1-936 tarl 
yi olmuştur~ 

l 



Ceza!andırllan 
talebeler 

'G t.a.temizde her perıembe ıt: 
~kadınlara mabıua bir sayfa çı-
4 °'· Bunu, muhtelif dillerdeki 
~ ıazetelerini takip eden 
~er bayanlar tertip etmek-

11. 

1?~ ÜÇ hafta evvel, "Gilze'l'ğin 
~ltrtı ... ,, diye bir yazı neıret • 
~ Alaka celbetti. Çünkü bir 
~arızalara kartı bir takım 
~ almmuı icap ett:ğini tarif 
~· du. Armut p"t, aizıma düt 

Milbeodls mektebin
den 20 talebe alenen 

P lllden, kolay ••• 
ıı...~ ertesi hafta, ıitmanla . 
·--.-İçin, ne g.bi ııdalar alın· 
~- •e ne gibi jimnastikler ya · 
~~ icap ett; ğini yazınca, iti • 
-., Jiilueldi: 
~:-. Pehriz neyse ••• Fakat, deve! 
~'llrltı Yok da jimnastik yapaca · ... . "' . 
~ilcnaet Feridun, buıünkü yazı. 
~"Güzel görünmek,, diye ıer · 
' koymu,. Evet, ekser kadm· 
-.... lllerakı: "Güzel olmak,, de
• ..,.. .. l Ssac, IÜ'Ze görünmek!,, •.• 
~ rauz bir vücut ••• Yüzünü yı
ai.ı ~ caacavlak, kaşıız kirp:k-
r..~ 1Üz ••• Her teY sun't ... 

la.~i, bizim zamanımızda bu 
Clltl d&Jıa barizdi. Kadınlar, vü . 
1-t rnın öteıine beriıine yastık
~ 0 Yar&k, aaçlarma kıtık'ar tı • 
l'r :" "aiizelleımeie", delikanh
htıı ~ hkalanna aarı gül takarak, 
ite. .~ne _ıneca' ıizlik vererek ve 
~~· ~eaık ökıürerek zamanm 
ie ~ teabınca vermnli ıörünme • 
~ll'lardı. 

' • deçea al1n bir frenk gazete · e oL , 
aa ~ud~. veni Alıran ka.dı-

1 . cv-.1 arilllıyormuı: 
l'i lrir ~ 

t~ 'Wik:at; kaTTet1i kollar; 
&.. !unu koııaracak eller· bastı-
~· )e...: h" ·ı· k ' ~ • • use rece ayaklar; ve 

rah saçlar ... 

ı(~i kuvvet içinde b:r güzel . 

Şü h . 
llea·ı P esız, geçen neı"lden bu 
•~ ~fe doiru ilerileyifmizde, bu 
~. e ı,· d 
)\'~ı ' ız e n"ıbeten daha fa"Zla 
~ -ııyoruz. Genç'"iin ıpor me-

P hunu temin ediyor. 
~l)l ~t e~~r=m · zin kafasında, 
1't• IUzellıiın ıırrı, vücudün ı ıh
~1· lllUnıareseıile temin edile • 
~-e~•~enede değil de, b;r ili.ç 
"'-eJ· e bıraz kıl yolmak'a, biraz 
"i • I 111 •ünne,cle hüli!a b:r hace-

re leff ·ı ' 1 e elde edilen feydir. 

~ (YI ·NO) 
"'-.. it ---------
"''"' ••mendlferıe-

" •atınahnma
•ına Clo"' 6ark i . ::aru 

~ ftt § lllendıferlerlnin satın alın· 
'ıı ,.ea:ıeaı esas itibarile tekarrür 
lıt•.ta dl u k~rar, dün resmen kum· 

~ettı l'lktörlUfüne bildirilmiştir. 
~JrtlctiSrQ ea lllahlmata göre kumpanya 
h~dar Panste bulunan kumpanya 

:~·eu an~ heyeti umumlyesine va-
Qre ısa.tı a cak ve aldığı· direktiflere 

lıfı-a,,ca:t nıukavelesi işleri üzerinde 

tevbih edildi 
Mühendis mektebinde bundan 

bir müddet evvel talebeden bir 
kımıı mektebin yemeklerini be • 
ienmediklerini öne ıürerek açlık 
grevi yapmıtlardı. Bu bidiıele • 
rin akab:nde mektepte yaptın?an 
teftif ler aonunda mektep talebe • 
ıinden biri bu tekildeki mütead · 
dit hareketlerinden dolayı tarde· 
dilmit ve iki talebe de leylilikten 
bir yıllık nehariliie geçirilmitler • 
di. 

Baymdırlık Bakanlığı bu ceza· 
lardan aonra mektepteki grev ha· 
diıeıini umuma teıhir için nüma· 
yitki.r bir tekilde fotojraf çekti
ren yirmi kadar talebeye aleni 
tevb:h cezaıı verilmesine karar 
vermiı ve bu ceza bütün talebe • 
nin önünde yerine getirilmittir. 

Bütün bunlardan aonra Balcan
lrk, Mühendia mektebinde zaptü 
raptm daha sıkı olarak teessüs et
meıine lüzum ıöılermittir. Mek
tepte tef tit yapan iapekterlerin 
rapor!an da bunu ıöıtermiftİr. 
Bunun için &kanlık tarafından 
mektepte zatpü raptın ve inziba · 
tın teeuüa ve takTiyesi maksa • 
diyle :reni bir talimatname hazır. 
lanmıftır. Bu talimatname Ue ta· 
lebenin hareketleri kayıtlandml • 
maktadır. 

Saç kıvırma 
ilaçları 

Belediye klmyabane
slnln tahllllle zeblrll 
oldukları anlaşıldı 

Berherler cemiyet• Jb a7bk 
ondüle için kullanılan AÇ ıulan
nın sıhhate muzir olduğunu iddia 
ede ede nihayet bunu isbata mu • 
vaffak olmuttur. Şimdiye kada:
bu saç aulanndan alınan nümune· 
ler daiına suyu yapandan alındıi 
için ba ıulann mahiyeti iyi olarak 
görülmüttür. Fakat ba defa ber -
herler cemiyeti nümuneleri piya
saya satılmıı olanlardan aldırtmıt 
ve bunlar ticaret oduma verilmit 
tir. Oda da bu suyu belediyeye tev 
di etmiıtir. 

Belediye verilen nümuneleri 
belediye kimyahaneıinde tahlil et 
tirmiıtir. Tahlil neticesinde Ab
lan altı aylık ondüle suyunun için 
de zehirli maddeler bulunduiu, 
bunlann da saçlara muzir oldutu 
an latdmııtır. 

Bu huauıta kendiıile ıörüten 
bir muharririmize berberler cemi
yeti batkanı lamail Hakkı demit
tir ki: l ır, 

lt~ıar~a----- "- Evvelce mahkemeye veril • 
Yapıştırılan mit olan Cer Vasilin saç suyunu 

lier Pullar ticaret oduı YUıtuile belediyeye 
~ ~~a~azır ilaç}ardan alı- tevdi etmiıtik. Suyun tahlili neti-
11\altrıJ..ı &4ll( resmi için evvelce ceıinde zehirli olduiu meydana 
~dazı _...l!a~ çok büyük oldu· çıkmıttır. Halbuki ıuyun sahibi 
~rat ~· küçük olan müı. (Haber) .e yazdılı bir mektupda 
.,'tı..aktadlijlannı tamamen "bu ıuyu içer!m!,, demiıti. Fakat 
~'ttila, oiı.ı.dıfll'1 • Bunun için kulla- biz huıule gelen vak'alardan bu -
t... ,~"ce l'erl . anlatılan bu pullar nun zehirli ve saç için muzir oldu-
~ eruıe küçük pullar bu ğunu tecrübe He anlarwıakta idik .. , ... . ------
~ .. · L""lar Ye • L__ 10 Ura çalm11J 
~-q~ nı uutmldıiı za- Tahtakalede Kad:r çavufun 
~ f)~1 •01nıadıklarım yaz. hanmda dturan Ha!imenin on li-

1 11 
llihayet ~ql · rumı çalan Naime iımindeki ka-

dm aka tır. 

HABER - Aksam postan ::A 

Gaqri mübadiller 
yeniden lıükUmele 
baş vuracaklar 

Yüz lira' ık bonoların değeri 
onbeş liraya kadar düştü 

aa sevvah 
getirmek veıri:no 
sayyah ihraca,, 

Gayri mübadiller cemiyeti hü · 
kamet nezdinde yeniden bir te • 
ıebbüı yapmak zaruretini duy • 
maktadır. Bu teıebbüıü yapmak 
zaruretin:n duyulmuma sebep 
aon vaziyetlerden ıoma gayri nıü
badil bonolan kıymetlerinin ıü • 
ral'le dütmeaidir. 

Bundan bir müddet önce gay • 
ri mü~adiller cemiyeti genel sek • 
releri gayri mübadil aylavlarla 
birlikte Ankaraya giderek Maliye 
Bakanlılı nezdinde ıafri müba • 
diller·n vaziyetlerinin düzelmeıi 
için bazı teıebbüılerde bulunmuf 
Ye Bakan Fuattan bazı tedbirle • 
rin ittihaz edileceğine dair vaad 

a 1mıt1ardı. Fakat bu teıebbüıler • 
den henüz bir net:ce çrkmadıiını 
gören muhtekir!er ıayri mübadil 
bonolannı ıüratle diqürmeie bq 
lamıt 'ardır. 

Bunun neticeıi olarak gayri mü
badil bonolannm yüz lirahklan 
ıimdiye kadar ki kıymeti olan 18 
liradan onbeı liraya kadar düt • 
miiftür. Gayri mübadil bonoları • 
nın ı=mdiye kadar ba derece düt· 
tüğü görülmemiıti. 

Gayri mübadiller cemiyeti 

Maliye Bakanlıfmdan bu dütü • 
tün önüne geçmek için vaatlann 
yerine getirilmesini diliyecektir. 

Cemaatsiz cami ve 
mesçitlerin tasfiyesi 
Kalabalık yerlerde bulunmıyan 

cemaataız cami ve meaçitlerin tu 

fiyeye tabi tutulması hakkında 
Yerilmit karana tatbiki için Ev • 
kafta teıekkül etmit olan komi. 
yon meıaiıini hemen hemen bitir-
mitlir. Komiıyon ıehrin muhte • 
lif yerlenndeu cama •e meaçıue-
rin nziyetleiinl hhW- birer tetiik 
ederek bunlann cemaatim olan · 
lannı ayırmıı ve bir listeıini tan
zim etmittir. Bu liste Diyanet it · 
leri riyasetine gönderilecektir. 

Diler taraftan kadro haricine 
çıkarılan bu camiler hakkmda 
Müzeler idaresinin mütaleuı ae>· 

rulmuıtır. Müzeler Genel Direk • 

Sarkıntılık 

Vıktorya ve Eleni iıminde iki 
bdın Beyoilunda lıfkli.I cadde
sinden geçerlerken Emin adında 
biri sarkmtılık etm:ıtir. Kadınla
rın tikiyeti üzerine Emin yaka • 
lanmıfbr. 

Bakırlar yok o1du 
Galatada Kamadola aokağnı • 

da 43 numaralı evde otW'&D ıar • 
aon Yuvakim zabıtaya l:atvura • 
rak aynı· evde oturan Hahupa ta. 

törlüiünce tarihi kıymeti olduiu 
teap!t edilen cami ve me.çitler 
ayrılarak birer abide halinde mu. 
bafua edilecektir. Diler cami ve 
me.çitler ıörülecek lüzuma ıare 
depo Yesair vaziyetlerde kullanı· 
lacaktır. 

Bır taraftan da taıftyeye tlbt 
tutulan ba cami ft mesçitl..m f. 
mam, müezzin ve kayyumlarmm 

diğer camilere taksimi yapılmıt • 

tır. Bu camilerin hah, puıide, tam 

dan, levha, avize ve kandilleri a 

lmmııtır. Bunların tarihi kıymet. 
leri olanlar müzelere verilecek, eli 
ferleri camilere dairtı!acaktır. 

Birinci ekmek otuz 
para ueuzhyor 

Belediye nark komisyonu dün 
toplanmıı, ticaret ve zahire boraa
ıından ıelen un fiatlerini tetkik 
neticeıinde ıon haf ta içinde Diyar 
bekir havaliıinden fazla buiday 
geldiii cihetle f.:yatlerin düttüiü· 
nü teabit etmiıtir. 

Bu vaziyet üzerine yann Abah. 
tan muteber olmak üzere birinci 
ekmelin fiab 12 kuruttan on bir 
kurut on paraya fırancalanın fi . 
yatı da 17 kuruttan on altı buçu· 
ta indirilmittir. ikinci nevi ek· 

meğin fiatı 11 kurutta bıralolmq. 
br. 

rafmdan aofadaki bakırlamını ~ -------------
lmdıimı iddia etmiftir. Sebze hAll Belediyeye 

MUhUr kazdıra- iyi varidat getiriyor 
cakmış 

Belediye Kerestecilerdeki aeb Osküdarda Selmanağa mahal • 
lesinde mülıürcü!ük yapan Cema- ze halinden alb ayda yüz bin lira-
lin cliikkinma di!n sabrkalılardan ya yakın varidat temin etmittir. 
lhaan girm"t, bedava mühür kaz. 
clırmak iıtem"ıtir. Mühürcü bu ia
teli kabul etmeyince lhıan bıçak 
çe~<mit, vurmak iater~ten tutu!mll! 
tur. 

Kurşun patladı 

Ortaköyde Papazoğlu ıo~·a::Oın· 
.:ıa 23 numarab evde oturan birin
ci mülizim müteka"di Ragıp ta . 
~ancumı t.em"zler!cen iç:n:!eli 
kurtuıı patlamq, IOI böirüne Iİ . 
rerek ,.ralamıtbr. 

Haziran sonuna kadar bu yeldl. 

nun yiİz elli bin lirayı ıeçeceii 

tahmin ediliyor. 

Yeni hal yapılmadan enel be

lediye eski hal yerinde sat1lan 

ıebze ve meyve!erden. yılda an • 
cak yirmi bin lira kadar bir para 
almaktaydı. Halin yanına, yeni bir 

kısım illve edilip kavun, karpuz, 

soğan Armısak da almınca varidatj 

daha siyadel.,.:eldir. 1 

Cumhuriyet gazetesinin yer. ll
tununda "seyyah getirmek yerim _ey• 
yah ihracından,, şöyle şikayet olunu· 
yor: 

Hükumetten 150 bin lira ıa:.sisat 
latenlyornw~. Fakat aeyyahların bu· 
run kıoırdığı bozuk yolları tamir et. 
mek, yenUerinl yapmak oeaalre için 
delil- • 

lıtanbulda bUmem kaç güz lira 
"""'flı bir turizm genel müdürü hı· 
rlau, Londrada, VQfingtonda gene 
l/ÜZlerce lira aylıklı ajanlar olacak
tnıf; bittabi blr ıürll de üfldlôt ve 
kadro! .. 

Diler teferruata glrlflMfe ne ıa.· 
mm oar1 Gallba biı memlekete &elJ

yah getireuğlmlu ıegyah r;önderJM
ğe luuulanıyonu ııe yurtlumuuı gel· 
me.lni umda"'1nuz paramn lhtlnuıl 
blr lc"f mlaUnl de lngUtere ııe Fran
aaya döviz olarak &llyeceğiz! Maahot
ıa blrfeY derneğe de dUimlı oamuyor. 
Taaaomırda Mı fanilere agan olmıya 
blr fayda var ki dliıtınmıı,ler .. ! 

Ekser kom~a milletlerin seyahat
leri hem ziyaret, hem ticaret için ola
yor. 

Yanantstandan,trandan,Arna !Otluk 
tan, Bulgarlstandan memleketimir.e 
plen -seyyahlar" hep para kazanma
ta ıellrler. Bizim turizm i~nde bile 
ilk marlf etimis, kesenin ağzını aç· 
mak mı olacak? 

O te~llAtçılar hele bir kert mem· 
lekete bir miktar para kazandıma

lar; ondan eonra. ba faydalannın bir 
kmmrnı mUtealdp .. lllt l~n Ntrf e
deblllrler. Yoksa, neticesi ne olacail 
meşk6k bir teşebbUs için ATI'Upada 

Amerika da sefayı hatırla ~'Wnah 
rtt.;;.. Y Dk, bana 1>1ztm de aklımız. er
medi.. Bnmnl 

* Yunan seçimi 
ve Türkiye 

Asım Us, Kurun ref ikimizde §11• 
le yazıyor: 

Yunan mUletinln doltu olan Tllrlc 
ler bu memleketin içişleri ve aile kao
galan ile aıla aUkadar olamaz. TQrk
lerl alakalandıran fell doat Yunanlaı. 
nuı ıaMce kuvvetli olmamlır. 

* Çalgıcının 

seyahati 
Sadri Ertem, bizde, e~nebiye ralb9-

tin ne derece oldufuna göstermek için 
tarihi bir vakayı anlatıyor: 

Tokatlı Mıutala Acem dlge aarq 
da Ulbar gördü, Türk oloğu anla,.. 
lınca kovuldu. Yeni harflerin kabulün 
den ıonra yan gazmıya baflamıı çok 
delerli bir arkadQf tanırım. Bu arka-
daı pk gliıel hl/uiyeler gazır:ordu. 

Bu hilcdyeler kendi bafından oe~en 
haldlcatlere ae kendi hialerfM yasl• 
nıgordu. Bu hikdyeleri blr Türk,,.,,. 
lıarrlrinln eıerl olarak ne blr gazete
tk, ne de mecmuada neşredebUdl. Soıa 
ra bu lıikôgelerin dekorunu d('ğiştir· 
dl; vakalar lıpangol ıehlrlerlnde geç 
U. Hlkdyelerln maharrirl Blaako llxı
neı oldu. Ve bu hlkôgeler mecmualar· 
da, ve gazetelerde ehemmlyeUl bir au
retu tutuldu. Şimdi arkad(lflnıtzın 
adını aöyleıem h~rkes: .. Ben otlu ta
nırım,, di~·ecektlr. Şimdi bizim nıu• 
harrlrlerln araauula en çok sedlc .• ı .. 
rln birldlr. Kendlainin müıaadeıi ol· 
ıagdı adını yazardım. 

Ba genç muharriri ben de yakine• 
tanırım. Hatta, buna yakın maceralar 
benim de başımdan geçmiştir. Asıl en 
mühim maura, "Çalgıcının seyyahati,, 
romanıdır. Bu roman, TUrkiyede en 
fazla satılmış bir kltnptlr. Tercüme 
olarak gösterilir. Halbakl. teUftfr. 

·A~a,,te .. ~nılan bir çok hfklye. 
ler de teliftir .. 

(Btll-tMr) 
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T 1. C. i Umumi 
Merkezi 

Dün toplandı 
Bugünde toplantı 

devam edecek 
Dün de yazdığımız l'tbi, T. 1. 

C. 1. umumi merkezi, Ankaradan 
ıelen batbn Aziz Alıyiirefin 
l>aıkanlığmda toplanmıftır. 

Yağmurlar harekatı 
imkansız bir şekle soktiı 
Habeşler şimalde çevirme 

hareketine devam edecekler 

IHA-BE~ 
Çıkbğı yer: 1 Kuruluş wdi 

A n kara ceddesı 1 ı ı ı k ıc a,, 11" 
huausı d aire 19 31 11 t&.• 

ISTANBULDA SN ÇDt< ••"c•I 
HAKiKi AKSAM GA%il:T 

Fransada 

Yeni kabinev• 
şimdiden 1S 
istizah takriri 

verildi 
. 

Berlin Olimpiyadları dolayısi
le f ederuyonlarm bütçelerile ali
bdar olan bu toplantıya buıcin 

tle dnam edilecektir. 

Habeşlerin 10.000 zayiat Pariı, 28, (Özel) - P 
ıünü parlamento içtimaPllll 
retli olacağı sanılmaktadır. . 
!İmdiden kabine aleyhine 18 
zah takriri verilmittir. Y ~w 
Bakanı Flandenin menıup ~· 
duğu fırkanın ileri gelenleri~~ 
sal durumu tetkik etmek ~· 
yeniden umumi bir içtima f"" 
ma11nı istemitlerdir. 

Berlin Olimpiyadları münaıe -
lıietile Federuyonlar çok geni, bi
rer bütçe yapmqlardır. Ufak te 
fek tadillt yapıldığı takdirde bil
tihı F ederasyoruarın Olimpiyadla
ra ittiraki mümkün görülmekte . 
cltr. 

verdikleri mulıarebede 
ltalyanların telefatı ehemmiyetsizmiş 

Gene bir hastahaneyi 
bombardıman ettiler Saro beyannamesini haztt 

sini iıtemekte ve hastahane üze . Yeni Fransız kabinesi proı" 
rindeki be,nelmilel Kızılbaç ita- mını teıbit etmittir. ...fi 

F eder-:syonlar merkezindeki Haheı ve ltalyanlann kendi 
toplantı n~~yet ~~ umumi •enlerine zaferle neticelendiiini 
~ d retsı Aziz, 

1
Akyürek An · iddia eyledikleri son muharebe . 

ı-~.~Ja önecektir. dman Cemi· (erden sonra, Tiare cephesinde mu 
.~eri umumi kongresi 1 S tubatta h • ı · · · ı · ıra_,_ d I ktı anp erın yenı vazıyet erı ne ol . 
.ruıaara a yapr aca "· d ... d . "h I"' ok Eskrim te vik ~':na aır sarı ma umat y . 

•• b k ŞI Orta Habefistanda durmadan musa a a arı yainMkta olan yaimurlar Deuie 
letanbul eskrim heyeti ilk tq. ile muvasala imkanını bırakma • 

vik müsabakaları için yeni bir pro mııtır. Adiaa:baba tam manasiyle 
sram yapmııtır. T eıvik müsabaka bir çamur deryuıdır. Ti8rede de 
lan önümüzdeki pazar ıünü Gala- yaiJnur yatmakta fakat hareki-
'• t.uaray .salonunda yapılacaktır. ta hiuoluaacak kadar tesir etme. 
Bu müabakalara Beıiktq, Gala- mektedir. 
tuaray, Güneı kulüblerinin es . Ha'bq hükUmeti cenup cephe • 
'\ 

kiimciJeri aireceklerdir. sindeki hadi.ata dair elin ketum 
B.a müsabakalar kılıç Ye fülö- davranmaktadır. 

re olarak yapılacaktır. Cenupl81d ..., ............. llurdu 

Voleybol Adisababa, 21 _ Ru 0em 

t 
kuvvetleriyle General Graziani 

u rn uvası Jcuy-yetleri aruı~aki muıbarebe • 
lı6mtiul ""TUleybal bl!y.n dört ı_. •rta ~ .... .aua,1ç Muıı)!ıır. 

liafta clevam etmek üzere büyük Neıelli ve ciYannda gayet ça · 
bir turnun hazırlamııtır. Galata- buk surette müdafaa tertibatı a
sara7, Hllil, Ortaköy Beylerbeyi lınmıttır. Neaellinin birkaç kilo -
Jloiampor, Vefa, Fe.:m.,..lmaz ı,: metre ıimali ıarbiıinde, İtalyan • 
tanbulepor, J\ltmordu, Topk~pı, lar yeni bir tayyare karargahı kur 
Eyüp takmılarmın ittirik edeceği maktadırlaı:· Bu karargah, kuı u . 

J;a müsal>akalar önümüzdeki pa . Ç09Uyla AdUababaya 440 kfto · 
Zar tünü Galatasaray kulübü sa- metre uzaklıktadır. Raa Deatanm 
l~ıınaa yapılscaktır. kararılhı umumisi Neıellinin 60 

latanbul fampİyonluju müaaba kilometre timalinde Varderada 
blan da bu turnuvadan sonra buhmmaktacbr. İtalyanlar tara . 

1iapılacaktır. fmdan Ganale . Doria ile Dana 

ı.. Farma araaında elegeçirilen ara-
ki kulUp birleşiyor zi qaiı JUkan tamamen step ve 

TUrk 11•9ler mahfetl ve Fatih •ı~ Bü .. b · ldmMI yurdu kongrelertnl Çv ıı:nır. ~un cenup cep esınde 
topllyorlar her iki tarafın ölü mlktan birkaç 

,. Federe olmak için lttanbulda bindir. lta)yan tayyarelerinin bu 
~ semtte bUlunan iki gayri fe . mıntabdaki l>üyük faaliyetleri 
;iere kulüp birlepneğe brar Yer • neitceainc:le halktan yüzlerce kiti 
mi1~dir. Bunun için her iki ku- ölmüttür. Şimal cephesinde Ma . 
lüp de qaiıdaki teblijlerle iza- kallenin cenubunda, Habet seyyar 
larmı İkoJllll'eye çaimnqlardır. hastahanesi bombardıman edil • 
t Türk Gençler Mahfeli Başkan • miftir. 
bğından: Muharebelerin en bürüiü Ma -

28- 1·936 salı ıünü saat 20 de kaJlenin 75 kilometre timalinde 
C. H. P. F enipqa eemt oc:alm - Aıula - Haqien yolu üzerinde 

1Cla Fatili 1dman yurdu ile kuru . cereyan etmİftİr. Habet askeri 
nnmnmm birlettirilmesi huıUMm- mahafili Geralta eyaletini çevir . 
da yapılacak fevkalade toplanb • me manevrasına devam niyetin . 
ya üye1erin gelmelerini dileriz. dedirler. 

Fatih ldınan yurdu Başkanlığın ltalıan r .. mı febllll aksini 
·dan: ~Uyor 

28- 1·936 alı ıünü saat 20 de Somali cephesinde bir motii·lü 
kunmı aalommda fnkalide top • kolumu Gala Borana ile Sidamo 
Jantı yapılacağından üyelerin ıel aruilerinin hududu yanında ve 
melerini dileriz. Ne,ellinin 70 ki&ometre timalinde 

Bir kuduz kurt 
ı1 köylüyü yaraladı 

ki.in Uadera'ya bir alon yapmıt -
tır. Diipnan ıayet az bir muka•e
met röıtermit ve bir mühimmat 
depotUDU yakbktan 10nra geri 
çelrilmiftir. Birçok eeir alınmq ve 
birçok mühimmat, erzak ltalyan
ların eline ıeçmiflir. 

Ordudan ıelen haberlere söre 
Onyenin köylerinden birisine Jna
dunnut bir kurt inmit Te ka,.de 
çıkan pani·kten istifade ederek on 
'bir kitiyi alır surette yaralamıt · 
tır. Kadu Jmrt nihayet ıüçlükle 
köylüler tarafından öldürülebilmit 
tir. Yaralananlar tedavi için ,eh. 
rimiae ıöııderilmitlerdir. 

Genenl Aıastini kumandasın
da bir zırhlı otomobil müfrezeııi 

Dam Farma boyunca bir Heri ha
reketi J&pmıftır. Bir Yunanlı tu·· 

baJ. idareainde balanan Habet 

kuvvetlerini kaçırdıktan aonra, 
bu müfreze Dolodan 210 kilomet
re ileride Malka Murri mevkimi 
iyal etmiftir. Bu muharebede Ha 
betler 1467 ölü vermi§lerdir. 

(Habq ölülerini böyle teker te· 
ker sayan ltalyanlar acaba niçin 
kendi ölülerini saymak zahmetin
de bulunmuyor ve ehemmiyetsiz 
diyip geçiyorlar?) 

Gana,e Doria muharebeleriyle 
bunu takip eden çarpıtmalarda 
Habetler 10000 kiti zayiat vermiı 
tir. ltalyan zayiatı ise ehemmiyet
aizdir. Ras Destanın askeri müta· 
Tiri olan Belçikalı zabitin phsi 
bqajları da ele geçirilmittir. 

Eritre cephesinde, Tembien 
mıntakaımda temizleme hareke • 
tine devam. olunmuttur. Tayyare 
kuTTetleri bu mıntakada büyük 
bir faaliyet ıöstermİftİr. 

................ ..------
Marqal Badoglio"aun ıimalde 
,.. _____ , Gra . . .. 

ve UClll:l'IU zıamaın ceaupta 
elde ettikleri saf er Müinoda cot
kun taabürler uyandmmt ft 

halk Musoliniyi, orduya Te ıiJalı 
ıömleklileri ıiddetle alklf'ı•ıt -
tır. 

reti pek bariz oJduiunu kaydet . Kabine dün Baıbakan 7 

tikten IODJ'&: nun batkanhiı albnda r..ı 
"- ltalyanların bilhaua buta- metgihı olan Matinyon ,.,.~ 

haneler üzerine aaldırdıiım ıö • da topl&nmıı, perteanbe 
rünce bombardımanm önüne ıeç· parlamento önünde okuyacJI 
mek için bu itareti indirdik.,, de- yannameyi hazırlamııtır. 
mekteclir. Bu beyanname, kabinenin 
8'r lllglffz .....,.•imin fikri gramını tayin etmektedir. 8d , 

Centıpta General Grazianinin sa ıöre, kabinenin bqhca v 
Habetlere TUnnUf olduiu darbe- si fran•ı korumak olacakbr. 
nin siyasi tesirleri fiipheden n • dan bqka beyannamede, f 
reetedir. Fakat ba hareket onu nm, "Milletler Cemiyetine.,, . 
seYkulceytf hedefinden çok uzak- lqmalara riayet premipi ü 
lara atmıt otduiandan içerilere müeues ananevi ı•yaıetine d• 
nüfuzu nisbetinde güçlüklerini de etmek az31inde bulundufll 

1 

artıracaktır. Bu itibarla çok ileri- yit edilecektir . ./ 
lerde bulunan ukerlerine nud ------------
Iennn Jetiıtireceii meselesinin SU f İyede 
safalıatmı merakla takip etme. 
mek mümkün delildir. Kargaşahk yatıf 

--r-~ ....... --:... _____ ___.........,.._ L- • ; 

san bir haber de Ras Naaibunun Olenlerin cenaJl.d 
Ciciıadan büyük bir ordunun ba- rerl sOkQn lçlnV 
tına geçerek General Grazianiyi, kaldırıldı 

Dolo111111 ıimal Ye ıarbmda JllD • Paris, 27 - Suriyeden bil 
dan nrma lefebbislerine airit · diğine ıöre son iki gün zarf 
mek üzere hareket etmif olması · nümayiıler, tiddetini kay 
dır. Cicigadan General Graziani · bulunmaktadır. Bununla bet' 
nin kuYTetleriyle temasa gelinci · gene bazı yerlerde mühim 

Aamara, 27 (A. A.) -Tembi- ye kadar haftalarca uzun bir za · t.klar olmaktadır. Meseli H 
en savatları hakkında İtalyan man ıeçecektir. Diğer yandan talebe hıristiyan ve yahudileri 
kaJD&lmdan yeni haberler sel • General Graziani lan.ayi külli · la dükkinlarmı kapatmaia ~ 
mİflİr. Harekit iki Eritre kol• . yesini Dolo havalmnde tahtit et- etmiıtir. Bunun üzerine 
duayla üçüncü İtalyan kolordu • mek mecburiyetinde kaldıiı için k•mıe1er tevkif edilmiılerdir· 
IU tarafından yapı{nuftır. Eritre Gorrahideki kuVTet)erini epeyce Şam ve Halepte örfi id.ı' 
kıtaatı 22 kanunusanide Abaro zayıf bırakmış oldufundan Raı vam etmektedir Evvelki ka~ 
geçidini tıkayarak Melfa doğu - Naıiba tarafından TUTUmcak Jcuv. hklarda ölen ü~ kitinin ~1 
sunda Ha"'- mevzilerine ıiddetle Tetli bir darbenin bu havaHdeki b .. "'k h' "ku .• d kalcl"' 

~ ltalyan cephe.inde derin bir rah - uyu ır su n ıç___/ın e 
hücum etmitler ve bir miktar ara- mıttır. 
zi elde etmiılerdir. Ayni zamanda ne açması ihtimali de Tardır. -------
28 teırinievvel fırkuı Addi - Ab- Vaziyeti umumi olarak mütalea TU k umu mt 
bi üzerine taarruza geçmif ve mil· edersek denilebilir ki Hahetler, Anonim Şlrkecf f. 
teakiben müdafaasına memur ol - Saıaabanehin c:enubundaki ovalık Şirketimizin aksiyonlarlJllJI ~-
duiu Uariku geçidine dönmüıtür. araziye çıkmakla, kendilerini bu bat 1936 cuma günü saat 1' bllJ;f. 
Dütman bu geçide hi.icum etmİf, gibi arazide tefevvukunu göster . Beyoğlunda Yeşil sokaktaki ı5;,f 
fakat ftalyanlar !İddetle muka • mesi taii olan ltalyan tayyare ve ralı §İrketin merkezinde yapıla ~ 
vemet etmi!lerdir. Habeıler, sağ silihlanna maruz bırakmak ye - yeti umumiye toplanbsmda ı.ol 
cenahlan Eritre kıtaatr tarafın . rine; General Graraninin Dolo ları rica olunur. ;! 
dan tehdit edilince büc:umlannı havalisindeki faydasız taarruzun. Ticaret kanununun 371 t11cl~l 

da deTama tetTik Te bu suretle desine \'e esas mukavelena111el0 ~ 
kesmi.Jler ve çekilmişlerdir. · mi be h"_.. kuvvetlerini oralarda israfa mtt • re elinde en az yır ş ~ .. " ".I 

Habetlere büyük zayiat verdi- bu . k IA .. 
1 

olanlar ve toplantıda bulUll~ Y 
ren 28 tepinievvel fırkuı dütma- r ettınne P anmı gütmut 0 • yenler toplantı gününden e~~·_,~ 
nı takip etmittir. salardı dnha akilane hareket e . ta içinde hisse senetlerini pr~~.ti,,. 

derlerdi.,, kezine bırakmaları IAzımdır. ~--~ 
Bir hasl•hane bombardım•nı ,...- ..ı,. 

d h '"eya yabancı memleketler bS ~'" 

ı al ani 
• a '-~ 'd Tramvay kazalarında na bırakıtacak hisaeaeaetıeri 

t y ar 18 K&DWWMDı e ) k ld rfll' vagon arı a ırmak kaları da hisse senetleri ye 
saat 8 buçukta Makalle civarında I' 

1 1 Görüeüıec• 
bir hastahaneyi bombardıman e. Ç D 
derek bet basta kadını yaralamıı· Herhangi bir tramvay kazaım- maddalel' 

1- tdare meclisi ra'°1"1L .~ lardır. Saat 14 te tekrar ıelerek da ıüratle vaıonların yol üzerin -
yeniden iki saat kadar bombardı· den kaldırılması için tramvay 
man etmiflerdir. Bu bom bardı . pliııtonu mevkilerine yakında hirı!r 
manda attıktan küçük kanatlı tor kriko konulacakhr. Bu krikolaruı 
pillerden iki hasta çocuk yaralan- ıüratle vak'a mahalline ıidehil • 
mqtır. mesi için bunlarda canavar düdü-
Avmtaryalı doktor Şupler, A- ğü ve çan huhınacaktır. Bunu te

ditahaba Kıztlhaçma bir protesto min için imdadı ııhhi talimatna
telırafı ıöndererek Miltetler Ce - m•İne bir madde iliYe edilmit • 
mi:r.eline tekrar müracaP. ePÜ!.~ tjr:-.. · · 

2- Mlrakip ra)Mtra. ~ (t 

3- 1935 aeneel heeaplarlle ~' 
kaballi n iare meetisl alS 

rur. ~ 
4- tdare meclisinin aza~ ,ti 
mest. 5 - idare mect18111'11 
jetonlannm kararlaftrrrf111-: ~ 
6 - 'Mftraklplerin seçil•-' 
lerinin kararla§tıi'ılm•• . 

.. 



....., ...l8 SONKANUN - 1935 

Bir 
konversasyon 

Kozmopolit hikaye 
- Bonjur JDQDfer l 
- Bonjur mqer 1 

- Komai komsa ... Evü? 
-Asaemal •.• 

- "Auemal,, mi dediniz, ma-
ter?.. Niçin? ... Neniz var .• 

- Büyük bir dezagreman ! 
-A ... Mon dyo ... Ne oldunuz?. 
- Nemelo dö mandepa ... 
-Medit donk ..• Mesele nedir? •• 
- Adnandan aynldmı. 
- Tyen!?... Kocanızdan mı 

.•1rtldrnız? ... Pah ... Tampi purlüi .. 

Zaten Adnan idyonun biridir ... 
- Evet ... Tipik bir idyo ... Bu 

. liiıı çok dezanşanteyim. 
- Bunun için trist olmanız li.

~·~ ~&fer .•. O kontrer, - Sevinme· 
'-tııızt il nö fö paaanfer ... Sö ay

>'ere. 
ı._ - Ayrıldıiım için jömanfiş, 
ll1l aynlmanm - Nasıl derler Türk· 
Çede?. Şeklinden ... Şeklinden mü-
t-..-· . 
--ının ..• 

- Şunu bana rakonte etsenize 
llı&fer ..• 

- Anlatmağa değmezki... Sa 
"-Yu P&1apen ! ... Bundan sonra 
~lar, kanların "nefes alıyor -
ar,, diye bırakıp giderlerse tat -
lllı1acaııın dojruau .•• 

-.. kih kih 1db kib ..• Çok oriji
~ ll,lectiniz ••• Kih kih kih kib ... 

... _ ... , _ "..J • • r. 1..1.., 

.. · ~· ......... -.... -li·.:·ö.,li ~i?~. --· 
- .. aldıinn için deği! ... 

Fakat onun gibi birıey ... 
- yeni bir otomobil aldığınız 

Gıuhakkak ..• 

- Hayıt ..• 

1_ - Apartımanı aattrrdınız öy -.. ~ ..... 
-Me no ••• 

- Miaafirlerin yanında koca . 
llıza. da.yak mı attmız yoksa? ... 

~ - J~e dolivi... Bunlardan 
a buıt, daha ehemmiyetsiz 

te1 • j" li ınıa ıne edemiyorum maıer ... 

l~ ha ha ha anladım, anladım ... 
~ek arkadaıınızın evinde 

• dan haberıiz birkaç ıün 
1llİl&fi• kaldmız ıaliba? •. 
~Yok maıer, yok .. Daha e. 

"1etaiz, çok ehemmiyetsiz ... 
llaaa - B11111ardan ehemmiyetsiz ol-

lllater ... 

~ ~t~e bukadar ehemmiyetsiz 
&61 '1 tçın röprote edildiğime ü

fi1orwnya.. 

.._;,Ay .• ~ok merak ediyorum 
clir? •· Medıt donk.. Meaele ne-

··· 
ı;- Rakonte ediyorum monşer ... 

•ilci eıı-ı.. K .. ..,1 d b" l'&z ........ ocam, og e en ı-

---IOnra eve döndü, halbuki her 
aktaına doğru geliyordu ... 

-VaJct:-.:ı !bek UIQen evvel eve gel -
··An.an ne nezakets"zlı'k 
-H .. 

&atalanmıı güya - Lif ... ... 
k..;;,~ Yatak odasındaydım .. 
bire ~a. yat.ıyordum ... Birden 

_ N IÇerı girmez mi? 
di? •·· Kocamz İçeriye mi gir-

- Evet· 
Y 

'Çeriye girdi ... 

- &tak ..... Y. odumda? •• 
-~od- •• 
- v""'-lfMzı vurmadan .•• 
-S.'b dan ••• 

r d6baa .. Kel brötal' it' e ••• 

- Ah aormayın monıer ... Bu 
adamda edökıyon yok ki .•• 

- Bu, mal edökasyon değil; 
enfekt birteY··· Absord birtey ... 
Kapıyı vurmadan karısmm yatak 

odasına girmek!. Tüylerim ürpe
riyor, tüylerim ürperiyor ... Peki 

girdikten sonra ne yaptı bu adam .• 

- Evet girdi .•• içeriye deli ıi· 
bi girdi. Beni t(>yle battan aşağı

ya kadar süzdü ıonra •..• 
- Evet sonra?.. Kontinoe 

donk! 

- "T eeısüf ederim size,, dedi 
ve çıktı .• Gitti. 

- Hepsi bukadar mı? •• 
- Bu kadar ... Bir daha da eve 

dönmedi ve botandık. 

- Acaba ne için sizden aynl
dı, ıiz buna ne dersiniz? •• 

- Bilmem vallahi.. Yanımda 
iki erkek arkadaınn vardı, yatak. 

ta ıakalaııyorduk. Ona mı kızdı 
yoksa? ... 

- Yok canım bu adam da ar
tık fo deiilya ... 

- Vallahi bu meseleye aklım 
ermedi gitti monıer ..• 

(Va - Nfl) 

Ölen bir gen~ 
sporcumuz 

+ .1A)a~ 1 .1-.-.-

Kulübüaia 7.• • 
tiıtirdiii kıJ . 

metii güretÇiler
den Nmret E -
renköy aanator . 
yomunda dün • 
yaya ,azlerini 
kapamlfbr. 

ArakadatlMı 
araımda ki • 
barlıit Ye ne . 

zaketi ile tanınan Nmret aüref i 
çok severdi. Ve aürette de bU -
yük bir istidat ıaateriyordu. Fa . 
kat ölüm, bu ıenci aeuiz, aadaıız 
arkadqlarının arasından çekmiı, 
almııtır. 

Ağabeyiıi Salihlide dit tabibi 
Natık Nurete ve ailesine aaınimi 
taziyetlerimizi bildiririz. 

Çok temiz pırlanta 
tek taşlar 

On kıratlık bir çift pırlanta tek 
lat küpe ile bet kırat pırlanta ,ek 
taı yüzük Bedeatanda teıhir edil
mektedir. Bu aym otuzuncu per . 
tembe günü ıaat ikide müzayede 
ile satılacaktır. 
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Tefırlka Ne. 23 Yazan: Murad Serto~ıu 

- papa amma ben papaslardan 
nefret ederim. Bunların itiraf dinlediklerine 
bakmayın. Çok geveze insanlardır. Başka ? 

Babam 

Geçen kıaımıar1n hUll•a•ı 
Cem Sultan Romada J'atikan 
sarayında muhteşem bir daire
de yaııgor. Fakat mahpustur. 
Papa sekizinci lnoıan'ın ölmek 
üzere olduğu bu sırada nedim
lerinden birlle konuıuyor. . . . . . 

- Neler söylüyorsunuz? Allah 
ıöstermesin, sabredin, daha biraz, 
her teY düzelir intallah .. 

- Bunda düzelecek birıey yok. 
Ben hınmıın kurbamymı. Ah ne 
olurdu, seni dinleseydim. Ve al -
çak Rodoı ıövalyeai Dobüsaona 
kendimi tealim etmeaeydim. Ken
dimi bu köpeğe teslim etmektense 
afabeyimin atları tarafından çiğ
nenmek benim için bin kat daha 
hayırlı ve daha iyi olurdu. lntiha
nn günah olduğunu bilmeseydim. 
allah kendi kendine kutetmeği 
yasak etmeseydi timdiye kadar 
çoktan kafamı bu soluk taşlara 
çarpa çarpa parçalar ve ölüme ka-

-nıturdum. 
Cem Sultan J;u aözlerden sonra 

•7&1• kalktı. Yavat yavat pence
reye yaklqtr. Hlli için için kay
nıyan ve uğuldayan tehire baktı 
Sonra Süleyman efendiye I01'du: 

D.'l\R n tn lu,H nA,ıulJ 
-Dokterlar iİPÜdi-.kNllliıl..-. 
- Acaba ölmüt mü? 
- Hayır, henüz ölmemiı. Fa-

kat öldü sayılabilir. Eğer ölürse 
muhafızlara tenbih ettim, bize ha
ber verecekler .. 

Bu dairenin tam üıtündeki o"da
da da fÖyle bir manzara geçiyor
du: Otuz bet Yatlarında ıörünen, 
fakat daha ıenç olduğu anlaşılan 
bir adam, genit bir koltuğa otur
muı, karıısında siyah elbiseli, kü
çük siyah şapkalı ve siyah bıyıklı 
bir adamla konuşuyor. Şimdiden 
haber verelim ki bu koltuğa otur
muf, ve ayak ayak üstüne atmıt 
olan adam, Papa Sekizinci lnosa
nın oğlu Françesko Sibo'dur. 

Bu adamın aıık suratına bakar
sak, babasının can çekiımeıinden 
mütevellit hiç bir teessür duyma
dığını ıörürüz. Bilakis gözleri hın 
ve memnuniyetle parlıyordu. E -
sasen af&ğıya doğru kıvnlmıt kı 
sa ve ince bıyıkları, kalın dudak 
lar ve patlak gözleri kendisinin 
mütereddi bir insan oldufunu he· 
men belli ediyordu. 

Konuttuklarmı dinliyelim: 
- Elli bin altın iıterim. 
- Burası kolaydır ıenyör. Yal-

nız dediğim gibi ilk önce itin ya~ 
pılması lazım. 

- Peki, ya it yapıldıktan sonrB 
bu parayı bana vermiyecek olur· 
sanız? 

- Size daha evvelden iıtedi
ğiniz kefaleti verebiliriz. 

- Ne gibi? 
- Size iki kardinali, burada i' 1 

yapan iki Floransalı tüccan, ve 
1 

bir gemiciyi kefil o1arak göstere 
biliriz. 

- Yok, yok.. Kardinal kefil ı 

istemem. Babam papa amma, benı 
papulardan nefret ederim. Bun · 
larm itiraf dinlediklerine bakma , 

yın, çok geveze insanlardır. Gele 1 
lim tüccarlara ... Kimdir bunlar? 

- Biri tarap tüccarıdır. Roma· 
da, Floransa prapları satar. 

- Bunu da pek gözüm tutma· 
dı. Bir adamın prap tüccan olma· 
sı için çok ıarap içmesi, bunun i-
çin de sarhoı olmaıı lazımdır. Hal 
buki aarhotlann da çeneai dütült 
olur. Kupalar beti buldu mu çe 
neleri gevıer ve aiızlarına ne ge
lirıe ıöylerler. Halbuki biliyor
ıun ki bu itin gevezeliğe hiç ta· 
hammülü yoktur. Obürü ne ya.
par? 

- Hah tiiccandır. 
- Sakm ismi Paletti olma11n? 
- Nereden keıfettiniz? Odur. 
- Nereden mi keıfettim? Hah 

hah, hah .. Pek basit, on l(Ün ka· 
dar evvel ı;u Paletti denilen ada· 
mın hah ticaretinden batka Flo
ransa hük\imeti namına casualut. 
da yaptıima dair babam bir ihbar 
mektubu almııtı. Demek doğru i
mif. 

- Biliyoraunuz ki aylardan be
ri bu it için bizden aldıfınız avans 
ıimdiye kadar yirmi bin altın du
kayı buldu. Fakat buna mukabil 
hiç bir netice çıkmadı. 

- Ne yapanınız? Aksilik •. 
- Evet, biliyoruz. Ve bundllD 

dolayı ıizi muvaheze etmiyoruz. 
Ancak bizim de vaziyetten az çok 
emin olmamız lbım. Bunun için 
size mütebaki dört bin altını pe' 
deriniz papa ölür ölmez derhal 
takdim edeceğiz. Geriye artan kırı. 
beş bin dukayı da Sen Pol kapısı 
nın dıtmda ıizi bekliyecek olan 
kapalı arabamızda bulacaksınız. 

- Pek ili! Ne yapalım.. Demelr 
babam ölür ölmez? ... 

- .•.. O saatte dört bin duka em-
rinize hazırdır. 

-Anlatıldı. Şimdi siz ıöyleyin 
ben mukaveleyi yazayım. , 

Siyahlı adam derhal elinde, ev· 
velce 1ıazırlamıf olduiu bir bot 
kağıdı papanın oğlunun önün,. 
koydu. Ve Françe.lco Silbu yavaı 
yavat siyahlı adamın sözlerini bu 
kafrda geçirmefe baıladı: 

Bu tazler kartıaında siyahlı a· 
damın ıözlerinden bir endite dal· 
gası geçti. Fakat hiç bir söz söyle
medi. Palettiyi müdafaa etmek, "Ben, Papa Sekizinci İnosamn 
ve etmemek işini lüzumsuz bulu· oğlu olan F rançesko Sibo, teahh:it 
yor gibi bir tavrı vardı. ederim ki babanı öldükten en çolı 

Fraçeako Sibo devam etti: üç aün ıonra sarayımızda mahput 
- Buna da emniyetim yok. N• bulunan Türk ıehzadeai, Fatih 

olur, ne olmaz, günün birinde bir Sultan Mehmedin oilu. ve padı • 
vesikası ele geçer, kellesi uçurtu- tah Sultan Bayazıdın kardeti Cem 
luraa bizim kefalet de uçar. S:ıltanı, Floranaa hükWııeti namı-

- Öyle zannediyonnn ki gös· na hareket eden Senyör Y akova 
tereceğimiz üçüncü kefil ıizi eu Sen Pol kapısında teslim edeceiim. 
fazla tatmin edecek. Bu adam ge- Yapacağım masrafa mukabil p& 
mici Feodondur. Romada oturur tin olarak aldığım beş bin duka
Zengindir. Napoli ile Rodoı ara · dan bqka burada da kendisind~n 
sında dört büyük ıemi iıletir. krrk be! bin duka altını daha ala .. 

- Bu fena değil... cağım.,, 
- Fakat acaba sorabilir miyim Françesko ıordu: 

senyör? Onu bize ne vakit ve M - Ya siz? 
§ekil de teslim edeceksiniz? Siyahlı adam papanın oiluna e-

- Babam öldükten en çok iki tinde tuttuğu ikinci bir ki.jıt uzat· 
gün aonra Sen Pol kapııının dı· b: 
tında ... - Ben daha evvelden yazmıt 

ve hazırlamııtım. Buyurun! - Mutabıkız. 
- Şimdi arzu ederseniz muka· 

velemizi kafıt üzerinde tespit e· 
delim. 

- istediğim avansı getirdiniz 
mi? 

- Getirdim. 
-Ne kadar? 

B. ' - ın •.. 
- Çok az .. Ben bet bin istemit 

tim. 

•• 

" .. .. 

F otofral meraltlın - Aman, 
biraz daha gayret! Fotoğrafta iki 
film daha kaldı! 

Françeako elindeki kifıdı yük· 
sek sesle okudu: 

"Ben, Floransa hükUnıeti namı· 
na hareket eden Yako. Vatikan
da mahpus bulunan Cem Su1tant 
ıağ olarak bize Senyör F rançesko 
Sibo pederinin vaf atım müteakip 
gizlice ve takip edilmeden s~n 

Pol kapısında tealim etti~·i takdir
de kendiıine orada kırk bq bin 
duka vermeği taahhüt ediyorum. 

Kendisine daha evvel bin duka 
verildiği gibi papanın vafatı üze· 
rine de derhal istediği zaman ve 
mekanda dört bin duka daha tak· 
dim edilecektir.,, 

Her ikisi de ayni zamanda yek 
diierinden almııolduklan kijıtlan 
bükerek ceplerine yerlettirdikten 
sonra isminin Y ako olduğunu an

ladığımız siyah elbiseli adam i~ 
ceplerinden on tane kırmızı renk 
te kese çıkararak F rançeakonuıı 
oturmakta olduiu koltuiun yanın• 
aa ~lii'iin ma=-mn llllae koydu? 

- Her kesede yüzer altm var. 
lsteneniz sayınız. 

(Devamı uar) 
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28 Son·kanun 
SALi 

İS11ANBUL: 

18: Daruı musikisı; plG.k. 19: Haberler. 

19,15: Ayda 'nl Fa-vırtdo.n. parçalar. 20: Ke-. 

man solo. Piyano refakaUJe. Sttidyo eruıat. 

k~rlarmıız tarafından. 20,30: StUdyo caz ve 

tango, orkestra grupuları. 21,30: Son haber 

ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verilecek_ 
tir. 

* BUKBEŞ: (1$23 ff.lı.) - (861,5 m.) 

20,1~20,50: Koro heyetinin konseri. 

20,50-21,10: Piyano konseri. 21,15---22,20: 

Orkestra ve piyano konser!. 22,35---23,4.5: 

Faust senfonisi. (Liszt)in. 

* BUDA.PEŞTE: (546 Kb.) - (5i9,5 m.) 

18,30-19,50: Orkestra. 20,20-21,30: 

Macar musikisi. konseri. (Çingene orkestrası 

t&rafmda.n). 22,15---22,40: (Dle Dubarry) 

sesll filminden parçalar. 22,40-23,15: Ma.. 

car oda mwrtklııi konseri. 24-1: Cazband. 

* BERLİN: (841 Kb.) - (856,7 DL) 

18-18,30: Şubert ve Ltstin eserlerinden 

konser. 23-30: Hamburgdan eğlenceli konser 
nakli. 

* VİYANA: (592 Kh.) - (506 m.) 

21-22,35: Viyana senfonik orkestrası. 

~n kon~erl. :.:S,10-24: Dört kl§illk orkestra 

tara.!111 G i 1 ozartın eserlerinden konser. 
24,i.(!: Cazbant:. 

* •VABŞOVA: (~!:l Kh.) - (1,SS9m.) 

18,15---18,50: Hafit muaikL 19-19,30: 

Oda musikisi. 21-21,50: Orkestra ve Piyano 
konseri. 24,5: Cazband. • 

HABER - A~şam postasr 

Gazetelerde çıkan nıilli eserler 
·~itap halinde bas·ıırna ı .. 

Okuyucularımıztlan "ressam 
Ataman" imzas~y!e alclığımız bir 
mektupta deİıiyor ki: 

Kütüphanelerimizi iyi yazılmış 
milli eserlerle zenginleştirmek 

için bazı gazetelerde intişar eden 
ve ezcümle Haber'de yazısı ge -
çen "Barbarostan intikam,, ve 
Cumhuriyette yazılan "Akından 
akma,, tefrikaları gibi eserlerin 
kitap şeklinde niçin basılmadığı
nı merak ederek soruyorum. 

CEVABIMIZ: 
Genel kütüphanelerimiz için 

Haber' de çıkan (Barbarostan in
tikam) ve Cumhuriyet'te çıkan 
(Akından akma) gibi eserletden 

sıp umumi kütüphanelerde para -
sız olarak bunları okumak isti -
yen halka teşh · r etmesi İçin tahsi. 
sat bulunmaması esefle söyl:ye · 
lim ki bu gibi güzel, faydalı eser-

leri tefrika b:ttikten sonra gaze
te sayfalarında uyuklamağa mah
kum ediyor. Di!eriz ki yakın b!r 
gelecekte böyle eserler de bastı . 
rılıp kütüphanelere verilir. 

Pul satnıak istiyen 
bir tütüne·· 

Kendisine müsaade vermekte müşkülat 
çıkarıldığından şikayetçi 

neye basılıp bu kütüphanelere da- Geçen gün matbaamıza müra - tarihli ve 26<162 numaralı tahrira. 
ğıtılmadığını söylüyorsunuz. E _ caat eden Galatada, Voyvoda cad tiyle buraya bildirmişti. Fakat 
vet, bu fikrinizde haklısınız. Yev- desinde 74 numaralı dükkanda pul müdürlüğü bana müsaadeyi 
mi gazetelerde çıkan daha böyle tütüncü Hristo diyor ki: niiçin hala vermiyor?,, 
ne güzel tarihi, milli, edebi ro . "Bundan döıt ay evvel pul ba- HABER: Pul müdürlüğünün bu 
manlarımız, tefrikalarL1Dız vardır yiliği için - kanuni yollardan - hususta ne düşündüğünü ve Hris -
ki bunlar o gazetelerin sayf ala - müracaat etmiştim. Pul müdürlü· toya niçin müsaade etmek iste -
rında kalmağa mahkUmdurlar. Bu ğü, dükkannnm yakınında başka mediğini bilmediğimizden, biz 
da memlekette henüz bu gibi gü- pulcular da olduğunu söyliyerek bu iddiaya fazla bir şey ilave e -
zel eserleri okuyanların azlığı do- benim pul satmamı münasip gör · demiyeceğiz. Yalnız şunu söyle -
layısiyle birtakım hususi matbaa mediğini bildirmişti. Bunun üze· mek isteriz ki, eğer Hristoya mü
ve kütüphanelerin bunları kitap rine vekalete müracaat ederek saade verilec~kse bunu bir an ev-

2"8 SONKANUN - 19.:_6~ 

MELEK: 

IPEK: 

SARAY: 

TÜRK: 

Beyoğlu 
Sil~ başma. 

Slllh başına 

GilldUren gözler 

Aşk t.andosu 

• 

SÜMER: Vazife kahramanları \it 

ELHAMRA: 

TAN; 

ŞIK: 

ALKAZAR: 

siyah gözler. 

Avlanan gönW ve tsp&n 

yol dansözü. 

Knok- Avt 

Bir ı.şk gecesi 

Korkunç süvari 

kralJ Mllton. 

ASRI: Sana tapıyorum ve S 

sUne bereket. 

lstanbul 
M1LıJ: 

AZAK: Son uçuş 

FERAH: Bir !aldr delmanhnm 

kA.yesl. 

HİLAL: Hl.İldista.n kahraman1 

BAKınKÖY Miltiyadi: Karımı ben öldllt 

dUm ve Lakukaraça 

Kadıköy 
SÜREYYA: ~<ontlmı.n~i. 

Dsküdar 
HALE: Badat yolu 

Tiyatrolar 
ŞEHİR T.: Beyaz gömlekliler. 

HALKOPERET1: Deniz havası t 

İSTanbul Belediq~'Si Bu akşam saa. 

.Şehir1i"gatrosu 20 de 

il il il 111111111 BE:YAZ 
GÖMLEKLi LE 

* §eklinde basınağa yanaşmaması müsaade istemiştim. Vekalet de vel yapmak ve işi uzatmamak, 111...111 
Türkçeye çevire 

Vecihe Zeki v 
HA!.fBURG: <904 Kh.) - (881.9 m.) ve ait olduğu resmi makamların bana ruhsatname verilmesini mü. yok müsaade kat'iyetle verilmi -
22

•
1
0-

23
•
3
o:Strausun senfonlsi. 23•30- İse bu gibi büyükçe kitapları ha- nasip l'TÖrüp bunu 16 -11 - 935 yecekse o zaman bunu da kendisi. IUllllll H. Z~ki 

1: Eğlencell musiki ~ * -®®®000 S A R Ay Sineması ®®E>ee0 ne ~ö~lem~k ve ümitte bırakma. 
LAYPZIG: (7S:S Kh.) - (S8Z,2 m.) ~ OnUmUzdekl perşemba akşamı gUstermeye başlayacağı ® ma azım ır. · HALK OPERETi 

Fransız tiqatrosv 

•• .,:~~-:::~
0

: m- .... ,_, ~ Eddie Cantor'un ı 1r==:~1:~:~~~~~~~=;:=·~ "§::;:~E:, 
Tt1LUZ (F:ransa): (918 Kh.).(828-,6-m.-)-~·· ~ En son ve en eğlenceli e H ~i uyu Son pere 

20,30-20,50: Keman konseri. 20,50- e MISIR ESRARI i :1 .. Perşembe akşamı :::.7.::. "'.:,-::. ~=2~;;'.';~":: 1. =. ıl,İ i!. Zozo Dal;ııR;;A~;~~~*:~ i§tirakil 
siki. 22,IS0-23: Sesli filmlerden parçalar. ~ : 
22-23•0 o t ı ~ ~ ~ ii Yemiş iskelesi tamir 

' : pere parça an. 24•50-l,lS: % fUmlnl görecek seylrcller:n fazla gülmekten fanalaşanlarm @ 111.·. 

Cazb&nd, ve sesli rumıerden pasajlar. 1,15--- ~ fmdadma koşmak Uzere bir seyyar hasta arabası ile bir ~ • edilecek 
2: Caz. operalardan parçalar ve Dıal'§la.r ... 2: ~ m!kdar hasta bakıcı bulundurmak mecburiyetinde kalacaktır* ı·e.: Haliç ıdaresi, vapurlardan iki 
Cazban ve hafif mustkJ. ~ \:!.il 

G)G)®@ 2 saatlik neşe Ve Kahkaha G)G)G)<:) il U sini tamir ettirmekteydi. Bu tami 
j :; İ§leri bir haf taya kadar bitecek, * MOSB:OVA 1: (174 Kh.) - (1,724 m.) . . r ~, , ~ .. . . 

20-tl: Konser. 21-22: Strausun (eg. 
lenceH lı6rp) 1stmll operett. 

1 n sonra diğer iki vapur kızağa çe 

Mezardan bir ses H kileeektir. 
j~ idare. pek harap bir hale ge 
:: len Yemiş iskelesini de üç bin lir 
:: * MOSKOVA D: (401 Kh.) - (748 m.) 

18,30: Opera nakli. 

* PRAG: (888 Kh.) - <'10,:! m.) 

19,10-19,55_: Almanya için konser (Prag 

%1lUSikl akadem1s1 talebeleri tarafından). 

21,ıs-21,•:s: Fl!rfonlk orkestra tarafından 

lıx>ruıer. 22,20-23: Konser •(Brnods.n nakil). 

Neden 150 sene ya,adım? 
de§ll mi? 

Çünkü: 

Bu sırrı öğrenmek istersiniz, 

Avni Hüseyin 
Yoğurdu yedim •• 

Bunu böyle bllln, siz de yeyeln, yafarsmız.. _, 
ZAROAGA UREŞIAV: (9ü~.) - (Slfi,8 m.) 1 

22,10-23: Varyete ve dan.ıı orkestrası. • •• Adres: TUtUn GUmrUğU No. to. Telefon: 2358t 
:! l,25-1: Beethovenln(EveF)ısonatıan piyano 
He. 

* HAMBUBG: (901 Kb.) - (SSl.9 m.) 

28,30-1: Hafif musiki ' 

* KAIANDBERG: (Dan.lmarka) 

(258 Kb.) - 1,261 m.) 

23,10-24: Operet parçalarından koı:ıser. 

2'-1,30: Cazband. 

~ 
Klsa dalgalar 

LONDRA: (Kısa. aralıklarla., muht~ll! 

uzunluklarda. gUnUn her ısa.atinde mı:.temadl. 

yen çalııtu.) 

Milll matem dolayuılle de~en program 

günUgünUne radyoda söylenmektedir. 

* ZEESEN (Almanya) 

(Kma aralıklarla., muhtelif uzun 

lnklardıı. gUnUn her san.tinde mUteınadlyeı> 

91b1rr.) 

•.so-ta: Piyano konııert. 

MOSKOVA: (25 ve 150 m.) 

19,S0-22: Koııser. 

HER 
MEVSİMİN 
'KREMİDİR 

:: aarfile tamire karar venniıtir. B 
:: :: iskelenin suda olan ayakları çü ·· .. 
:: Ik'lÜ§tür. !! 1

1
1 _____________ __, 

H 

' ~~ ii 
al ~i il 
~ G :: ı. 
ii ı· .. i 
•• •il! 

go, bir kadın ist.iyor!U 
i!Acaba hangi kadını; 
si Frankenştayn 'ın !i 
~~ Nişanllsı h 
E~olmak cesaretini gösterecak?ii 

ti Boris Karloff i! 
fi tarafından temsll edilen bu ~ 
:: Fransızca sözlU dehşet ve ii 
il heyecan fllml e! 
g Yarın ak,amdan itibarart SE 
H ALKAZAR Slnemasında S: 
g göreceksın·z. 1: 
•••ucu••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: .. :•••• ı: ....................................................... 1: 

-------''-------------

GRiPiN 

Sonkanun - 1936 
Hicri: 1354 - Zilkade: 3 

Ayandon fırtınası. ..... __ .. 
euJlilql11t a&'nlft 

17,18 

.. ::,-:.. 5,52 12,27 15,0S, 17 ,18 18,53 6,84 

.~:. 12,33 7,07 9,44 12,00 1,35 12,14 

GEÇEN SENE 6UGON NE OLOtJ? 
KomUnlstler Sofyada bir fabrikayt 

sarak ameleyi isyana teşvik etmişlerdi'• 
SovyeUer, Sovyet - Japon hududUfl 

bir mUsademe olduğuna dair çxkan şayte.I 
.ekzip etmişlerdir. ' 

Lehistanda çıkan bir fırtına ooo.000 zıo 
zarara sebep olmuştur. 

i ..• ·· - • . . - ' . ' 

M· E('İ"P' B EY, ~-J~~~ 
Necip bey rujları son derece sabit ve latif rayihalı, 

mevcuttur. Bilhassa tav.siye olunur. 
. . . 



_!!ABER - Ak.-ın postası 

~~~lf d0k;;f~~;~:=k=~=Parasız bir kont, Amerikalı 
başka çare yok! milyonerle 

l>ejenereler evlenmeğe ve ço- 1 • 
CUk yapmağa çok münhemikdir- e V e Il 1 Il C e 
ler bunun önü ahnmahdır,diyor n e o 1 u r ? 

Anketi yapan : Murad Sertoğlu 
()peratör doktor lff et Onur ilk yeti,tirecekleri döllerle uzayıp 
~e prensip itibariyle kısırlq- ıitmesi ve çoialması noktumdan 
;~1a taraftar olduiunu söyledi. iki katlıdır. 
~disine aordum: - Baıka bir uıulle cemiyetin 
~ kııırlaıtırmak ameliyatı leh- ıılihına mütereddilerin cemiyeti 
tiıı _lı bir ameliyat mıdır? Cemi ye- bozmamasına mani olmağa imkin 
) lltediği adamları kııırlaıtırma- yok mudur? 
' hakkı var mıdır? - T ecrid meıeleıine çok ehem-
Ce\'ap verdi: miyet veriliyor, mütereddinin ev-
- Neslimizi tereddiden kurtar- lenmeıi menedilmek iıteniyor. 

;::ıc İçin yapılacak savaıta kııır- Bunda muvaffakiyt çok güçtür. Si
~brına çok mühim bir yer tutar. ze baıit bir miaal ıöyliyeyim: Biz 
~ \alıkların önüne ıeçmek, teda- doktorlar: Verem bir kadın evlen
cl Çareleri bulmak, neali tereddi- memeli, evlenirse çocuk doiunna-
'll kurtarmak için içtimai - tıbbi malı, dojurursa emzirmemeli, de

::tlllak, bu ıayede delilerin azal- riz. Çünkü bunlan yaparaa haıta- Solda: Kontes olmak iatlyen Amerikalı milyoner 
kız ... Sağda küçük resim: MUyoner kızdan sonra 
na/aka istiyen, ayrılmağa çalııan kokoz asUzade. 

llıa uğrqmak, hiç tüphesiz ilk lığı ilerliyecek, bu fiili kendi ha
~dacak teYdir. Ancak bunlarla yatına mal olacaktır. Nitekim 
~ almaımyan bir akıl hasta- böylece pek çok hastalarımızı ma-

~ ~Jri kabili ,ifa olduğu ta- aleıef kaybe~iyonız. !,überk~l~z- ""'ont Drolıoı·ovskı· 
~ ettikten ve baatalığrnın, lar evlenmege çok munhamiktır- A 1 1 
:ıtıreceği çocuklara geçeceği ler, çocuk doiuruyorlar, hastalık- k J ~ k 
... hakkak bulundtttan ıonra, kr- lan ilerliyor, ve ne yazık ki ıönüp arısınua n na a a 

1'1tınlmuı çok yerinde olur. gidiyorlar. Halbuki evlenmese-
>-Bu auretie hula yalnız çocuk ler veya çocuk doğurmaaalar, hiç k k l k 
) Plllaktan mahnım edilmit olu- olmazsa hastalıkları ilerlemiye- oparara ayrı ma 
:· kıaırlqtmnak biç füpheıiz, cek, büyük bir ihtimalle iyi ola - • • J ? 
l'6 "-urtalarr çıkarmak, ve ne de caklar ve yetiımen bir iman ol - ıstıgoru u. nin büyük petrol tacir]erinden 
ta ı.taen Japmak suretiyle yumur- Kornel'in kızı Katarin tahsilini 
d"ları 'Vazifeden bırakmak delil Los Ancelesden yazılıyor: buımt IW'ette bitirmek için Ro •• 
u'::.L '.rapdacak buit ve teblikesi7. Bir Amerikalı babanın üç mil- maya sCinderiliyordu. Kız daha 
~ -...eliye ile yollan baila- ı' yon dolarına Y&rİı ıenç bir kızla, on yedi Yat•ndaydı. 

r-ıan.·m~ baıİicinde bütün cebinde bet parası olmıyan bir 
tabii hisler kont evlenirse netice ne olur, der- Kızcağız, İtalya yolundayken, 

.. ı-':.. I vapurun aalonunda genç, güzel 
r tef deliımi- ~ , ,.. ~ 

Bunun cevabını vermek için İn· ve teli sözUiklu hır ionta takdim , .. _,~, 
~JUır. 

ia. Fakat maalesef bu mulün mi
. ~I sahaıı çok geniıtir. Bunun 
lçill ..::ı __ k 
ı., "~e ve vicdanlı phsiyet-
~n mütetftkil, harici biç bir 
~ lrapdmıyacak, ilmi bir heyet 
~ edilmeli ve bunlar, verecek-
4' kararlarda çok titiz ve hissi 1 

..,_nmalıdırlar. 1 
._:~ırlattmna, belki o ph11n 
~ kendiaine babıettiii bir 
' tecavüzdür ve buna belki 
ar. • rz ~oktur. Fakat buna gö-
laiç ~•Jetin selim.eti için yapılan, 

lf ır fedakirbk yok mudur? .. 
~:·arp zamanında memleketi 
~ için canmı vermekten 
\Jcıı~ıyen ve bunu bir onur bilen 
)et •lll&nnı c:anı, bir nevi cemi
~lbıetini temin eden bir mü
,._I dinin kııırlaıtırılmaaı, yani 

illa evl"t • · "ı a yetııtırememesi, daha 
~.- ~etlidir !... Harbe fert, 
~11'1-~~ıyle, seve seve gidiyor, 
"-~yr da delinin arzuau
'cli hm!... Kendisi esaıen 
' ~abnı idareden aciz, bus et ve ehemmiyetini an
itı~ kabiliyetinden mahrum; o 
~ te ~ da aklı batında insan-

ı.· lllıp ve takdirine kalım. . 
~._:.canı nud idam ediliyor, 
'•l IZln serbest ıezme hürriye
\'e L.ı h telbedilerek hapsediliyor 
cleı·- aldnna tecavüz olmuyorsa ......... .,. . 
lain be ır adamın da, kendiıi-
t.. . llaerleri • • 
~lllt?aıı 1o nı Jetııtirmesi nok-
"- tet.'t'Qz •ırl~ıtırılmuı, hakkı
... •'bit L. . ~eli.kki edilmemelid=r. 
1'1'cJL D! 

1~ hldiıe birbirind-.n 
Ull'j. • 

)Q,, -1rh ı..~·~•Jerelc hırsızlık yapı-
'1aıu, -tındadır, o noktadan 
eli ~ Or, diferi iıe zavallı ken-

~ eeaaı,:-"' •e tuuru baricin
~- 1 llllızırdır. Fakat ne-

ıı:y e ; • • • •• J;i•ı de ı:.~m13•et ıçın ı 
D.J«sl ereleıha aran 

l&lllll •rnıfımn birincisi olmaıı li- edildi. 
zım deiildir! Çünkü cevap, bir . Kont Jan Drohojovski'ye! 
kaç defadır ki tamamen aynı çık- Ve hemen macera ba,Iadı. 
mıflır. Çok geçmeden Amerikalı mil . 
Amerik~da böyle bir hadise IO· yoner kız, bu çok nazik, çok yakı

nunda izdivaç bir talik mahke - tıklı ve ıık adamla evlenmeyi dü. 
meıinde bozulur. Mevkii itibariy-

tünmeğe baıladı: le "yüksek,, fakat keıeai bombot 
1 olan asilzade bir koca, karısından 

Operatör doktor külliyetli bir meblii veya ona ya. 
Naime illet Onur kın birıey koparmağa çalııır, her 

duklanndan, memlekete de biz - ıey biter. 
metleri dokunacak. Bunlar akı!h Vaziyet böyle olunca, Amerika· 
adamlardır, hayatın kıymetini bi- nm Los Anceles ıehrinde bulu . 
liyorlar, aonuç kendilerine söyle- nan Konteı Katarin Drohojovıki'
niyor, doktor sağlık raporu vermi- nin Lehli Kont Jan Drohojovıki'
yor, evlenme!rine mani olunuyoı. den ayrılmasının da aynı neticeyi 

vereceğini tahmin edebiliriz. Buna rağmen önü alınamıyor. 
Mütereddi ve dejenereler de itin yeni bir tarafı yok değil 

evlenmeğe çok münhamiktirler. mi? 
Bunların evlenuelerinin önü nasıl Fakat bu piçare kontun, üç mil 
alınabilir?.. Sonra bu onlar için yon dolar sahibi Amerikalı kadın
daha güç olmaz mı?.. Bence kısır- dan nasıl para aızdırmak 
lqbrmak, evlenmeli menetmeğe istediğini, Amerikalılara bilhuaa 
nazaran daha az bir mahrumiyet- Amerikan kızlarına hakaret etti-
tir ve netice alınır bir. karardır. ii için ipliği ne suretle pazara çrk-

Aramızda yüzlerce kısır inıcın tığını öğrenmek çok tayanı dik· 
var, muhtelif sebeplerden dola) ı kattir. 
çocukları olmuyor, biz nüfusumu- Görünüıte bu, beynelmilel bir 
zu çoğaltmak için bunlann çarele- izdivacın daha akamete uğrayııı· 
rine bakalım. Biz, temiz, aklı dır. Amerikanın güzel kızlarına 
batında, çalıımağa elveritli _neıil bu kont ve kontesin hik6yeai bü -
istiyoruz. yük bir derı olmuıtur. 

Eaaıen dejenere, mütereddi bir Bet sene evvel Oklatond ıehri-
mahlUk, en zavallı kimsedir. Kı- !!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

sırlaıtınnanın vereceği mahrumi
yetten evvel, aklen olan noksanı, 
tereddisi vardır. Onu kaybetmit 
olduktan sonra, çocuk yetittirmif, 
yetittirmemiı, kendi phsı için bu 
o kadar talt bir bidiıedir ki... Ha~
ti kendi gibi zavallılann art'k 
dünyaya selmiyeceiini - dütüne
bilıe - sevinmelidir bile. O zavallı 
bunu idrikten aciz, çocuk isteme
li clütinecek, o yalmZ f8hYaDI L .... 

zularının tatminini iıter, kııırla•
brma onun için bir mahrumiy3t 
değildir. 

Yukarıda da söylediğim giH 
neslimizi tereddiden kurtarmak 
için yapılacak ıavqta kııırlaıtır
ma mühim bir yer alır. Zamanı 
ıelince bunu yapmakta teredd .. t 
etmemeliyiz. Bu olıa, olsa belki 
mütereddllerin cemiyete kartı ya

pac•klarr ufak bir fedakirlıktır. 

Tahsilini ikmal için geldiği Ro . 
ma mektebinde ancak iki ay ka . 
labildi. Sonra Amerikaya döndü. 
Babasını kandırmağa çalııtı. Bu 
it çok sürmedi ve milyoner kızı 
ünvan dütkünü Miı Katarin, pa . 
raıız Kont Drohojovıki ile evle . 
nerek Konteı Drohojovski diye a
nılmağa baıladı. 

1931 yılının ıubatmda evlendi. 
ler. Büyük, milyonerlere has bir 
coıkunlukta düğün yapıldı. Kont 
ile kontes, derhal Berl!ne hareket 
ettiler. 

Burada "Kont Hazretleri,, ga . 
zetecilik yapacağını söylüyordu 
Şimdi mah!teme evrakına bak:

lacak olursa anlqılryor ki, genç 
Amerikalı milyoner kız, bu pek 
arzuladığı evlenmeden daha 'Ik 

günienberi hiç- memnun kalma . 
mııtı. Fakat bununla beraber, ev-
lilikleri dört sene kadar ıürdü. 
Bir çocuk ıahibi oldular. 

Daha geçen•erde, milyoner A . 
merikan kadını Los Ancele:ste ko
caımdan reımen ayrılmıştır. Ay. 
rılmalarına ıebep olarak kadın, 
kocasının kendisine eza ettiiini 
ileri sürmüıtür. 

Amerikalı milyoner kız, para · 
ıız konttan ayrıldıiı ıibi çocuiu· 
nu da kendi yanında alıkoymak 
kararını almıtbr. 

Fakat bu hakikat, mahkeme sa

lonunda olup bitenleri anlatmak-

la daha iyi ortaya çıkar: 

Kont, Amerikan kızlarının ea· 
yet ıeri bir bayat yaıadıklarını ve 

bilhassa zevki ıel:m sahibi olma
dıklarını söylüyordu . 

Gene kont, "bütün,ı'-~,.~~.r~
larm çok içki içtiklerini iddia e • 

diyor ve neticede Amerikan olan 
herhangi ıeyden "hiç hoılanmıyo
rum,, diyordu. 

Katarin, mahkemede derdini 
dökerken konta adamakıllı yük • 
lenmiıti. Diyordu ki: 

"- Kont Drohojovski bana 
müstebitçe hakim olmak istiyor • 
du, beni saymıyordu. Eğlence yer 
lerine götürmek istemiyordu. Ta
nıdık ailelerin davetine gitmekli· 
ğime izin vermiyordu. Kendi oto
mobilimi bile sürmekliğime mini 
oluyordu. Bundan baıka, durup 
dinlenmeksizin benden para isti
yordu. Çalıtmaktan kaçınıyor, 

bana kendi kazancıyla da baka • 
bileceğini gösteren hiç bir hare • 
kette bulunmuyordu.,, 

Fa!mt her ıeye rağmen "Kont 
Hazretleri,, ne buyurdular b:liyor 
musunuz? 

Amerikalı milyoner kadını.-. -
dan ayrılacaktı amma, ayda 500 
dolar nafaka isfyordu. 12.500 do
lar da avukat ve diğer masraf!ar 
için para .•• 

Yani kont, Amerikan olan her 
§eyden nefret ediyor, yatnız A • 
merikan parasından nefret etmi • 
yordu! 

Amerikalı hikim, konta, maı • 
rafına mukabil 400 dolar ve kü. 
çük milyoner kadıncağıza da .. ,.a. 
ni dprt senelik kontese,, ıerbe~ti. 
ıinin verilmesine hükmetti. 

Küçük konteı, büyük bir den 
almıı olarak evceğizine, tek göz. 
lüklü kont ise, ite bqladığı gibi 
gene bet parasız olarak - kim
bilir - nereye gitti. 

• • 
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(Nakil, ıercüma ve iktiboa lıakkı mahfuzda., Tevkifhanede kavgaya tutuşmuşlar. 
araba yollamıı. Dün ıece kalbi Ziya: " Bu kahbenin sözlerine hala 
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"Bu dalgaları martta görmeH 

Rabia. Kudurmuf gibi kafalarını 

kayalarda parçalarlar. Öyle ya-
:nan bir aaldıntları, ahenkleri var. 
dır.,, 

"Bir gün sakin, telifsız bir teY· 

den hoılandıiını ifitmedim, Os 
man.,, 

"Sükun? Sükanun denizde n~ 

iti var? Dü9ün, kim bilir üstünde 

kaç milyon adam ölmüttür ! Kim· 
bilir timdi üstünde kaç milyon a 
vare, cesetsiz ruh dola9ıyor ... ,, 

Osmanın, elleriyle havayı gös 

tererek, sırf ıairane bir laf diy<' 
söylediği bu sözler, Rabianın mu
hayyilesini harekete getirdi. 

"Buraya geleli perıembe, pazar

tesi ölülere "(Yuin) okumalı bite 
unutuyontm.,, 

"Ölülerle ıenin ne ahı veri9ir.. 
var, Rabia. Sen diriler için oku 
yorsun ... Sen ... ,, 

"Her sabah namazından sonra 

inşaHah denizde ölenler için ay
rı bir (Y:ısin) okuyacağım.,, 

"Rabia Rabia, bu eıki, bu ölü 
ıeylere tiene dalma ... ,, 

Fakat Rabia onu artık işitmi-

yordu. Hafızasında solan eski sev

gililer, esiri şeyler dirilmif> ona 

sitem ediyorlardı. Etrafını sev
me!·, etrafını dü§ünmek, bu Dede
nin b;ler~ T«.vliiüı bilmiyerek 
ona a~rettigi biricik hakikat .. Bi-

ricik İ!l&nna sükun vçren, haz \:e

ren şey. Halbuki o, tam bir aydır 

hep kendisiyle, kendi aaadetl~riy
le meıguldü. Bu sabah o saadet 

Rabiaya biraz bayat, biraz tatsız 
geldi. 

Olülen. yqamanın o kadar iy; 

bir ıey olmadığını anlatmak. on

ları teselli etmek istiyormuf gibi. 

hafif hafif sallanarak, gamiı ve 

derin bir sesle: 
"Yeryüzünde hayat bir oyun ... ,, 

'diye baılıyan ayeti okumağa bat
ladr. 

Evlerine bu ağır hava içinde 

döndüler. Evin önünde Osman ka-

tutmuf. Beni istiyormuf.,, 
"Bahane!,, 

Osmanın yanına çömeldi. An· 

)attı. Sabiha hanımın hastalıi1na, 

inanıyor musun?,, dedi .. Leyla atıldı: " A sersenı, 
bizi mesud gördükçe, kıskançhğından 

çathyorsun, değil mi ? ,, 
aldıkları f~na bir haber sebep ol· Şakir, Leyliya cevap vermeden şeytani zekası karşısında, güne§ - O gece beni ve Şakiri ölddr-

duramadı: görünce er:yen bir kar yığını gibi meğe gelmedin mi? Bunu in~t muf. Hilmi, yazı Lübnanda geçir

mek için validen izin almıt fev

fikle beraber ailesini ıötüımüt 

Fakat orac!an A vrupaya kaçmış 

Bir Frannız vapurunda ona yer te
min eden kadın kılıiında vapura 
kaçıran '1 .. evfik imit, Zavallı 5 .. 
biha hanını, az daha kederinden 

ölüyormuı Çünkü Hilminin cül\ls
ta affedileceğinden eminmiş .. Mi,, 
miı. 

"Baban da kaçabilmiı mi?,, 

"Hayır.,. 

Rabfanrn eski çarpık tebessü-

mü. Kaçmak şurda dunun, r ev
fiği Hilmiyi kaçırdı diye Taife 

kalebent yollıyacaklarmıı. Çar
pık tebeıJsüm daha derin. Zehi.· 
gibi acı. 

Osman doğruldu. Kolları siyah 

bohça çar,af ı sarmak istedi. 
"Ne vakte kadar senin b:ı.ban 

Hilminin yüzünden ceza töre· 

cek?,, 
Ku, omuzundaki kolları bil· 

miyerek itti. Kalktı. Acı çizailer 
dudaklarının etra{Jnda ıilindi. 

•'Tevfik ilmi oeyı ~OK ıever 

Sevmek demek, sevdiği şey için 

ceza görmPği göze almak demek

tir, Osman! Kimbilir timdi onu 

kaçırdığını., nasıl sevinir. Oh. iyi 

etti de yaptı ... ,, 

T evfiğin fedakarlığını gi.izel 

bulmuf, sevmif, sevinmit ... Fakat 

gerain yanaklarına uzun kirpıkle· 
rinden damla damla yaı akıyor. 

"Ben de ıelirim. Seni yalnız 

yollayamam, Rabiam.,, 

"Hayır, hayır. Ben bu ak,am 

Sinekli ·bakkalda kalır, yarın erken 
gelirim.,, 

Gitti. Osmanın içi hiddetle ka · 
rıtık bir teessürle doluydu. Bebek-

- itte, batını yaktıiın adam .. ! çarçabuk eriyivermişti. mı ediyorsun? Bizi mesut gördük· 
O zavallıyı da aldal1D1fsın ! Ne Leyla etrafta dolaşan mevkuf - çe kıskançlığından çat1hyorsun, d• 
yazrk ki, ben senin içyüzünü bu . lara birşey sezdirmemek için, ge- ğil mi? 
raya dü9tükten sonra öğrendim! tirdiği pasta paketini açtı: Ziya dişlerini sıkarak gülünll,. 

Leylinm ba§ı dönmeğe batla . - Haydi arkada§larına birer di: 
nu9tı: tane dağıt... - Allah saadetinizi arttır • 

- Aman yavrum, bu ne ciddi . Şakir paketi eline aldı, o sırada sın .. 
yet! dedi · Sen de o sersemin )af- yanından geçen bir daire vezne . Sonra Şakire dönerek: 
Janna mı kapıldın? O, her gördü- darına: - Yarın sen de anlarsın, onutl 
iü kadından aık dilenen, hemen - Buyurun beyefendi! ne ma) olduğunu ... 
evlenmeğe kalkışan bir budala - Diyerek paketi uzattı. Diye mırıldandın ... Ve yürüdil-
dır. Veznedar §en bir adamdı: Şakir: 

Şakir katlarını çattı: - Aman oğlum, burada böyle - Çok oluyonun artık .• 
- Hiç de budala değil. Ben - §eylere ağzımız alııma11n .. Sonra Diye bağırdı. Fakat, Ziya ko.0-

den çok akıllı .. Benden çok oku . her za.man isteriz. şun öte ba~ına gitmişti. 
mut .. Kibar bir aile çocuğu. Artık Diye söylenerek elini pasta ku· Bu sırada kapıda duran gardi • 
bu lafları bırakalım, Leyla! Ben tusuna uzattı .. Bir pasta aldı. Zi . yan da Şakirin yanına yakJqa • 
her ıeyi öğrendim .. Bundan sonra ya da bu esnada yanlanna yaklaı rak: 
hiç kimsenin yardımını iıtemiyo- mı,h.. Veznedar uzaklaıırken, - Tevkifhanede olduğunusd 
rum. Ne senin .. Ne de Yılmazın. Ziya, Şakirin kulağına şu sözleri unutmayın, şoför efendi! Çattı'1 • 

- Sen çıldırdın mı, Şakir? Ben fısıldadı: nız adamı biz çok iyi larunz. Zi· 
senin için hayatımı tehlikeye koy- - Aşifteyi hala dinliyor mu . ya beyin mertlikte ve kibarlık" 
dum .. Ona bir fenalık yaptımsa sun? Herkes uzaktan size baka · eşi yoktur. Onu gücendirmeyin! 
bile, bunu senin için yaptım .. Se- rak için için gülüyor! Dedi. Şakir gardiyana bir pa•" 
nin atkın için! Şakir cevap vermedi.. uzattı. 

- Ne demek iatiyorwn? Pasta kutusunu Ziyaya uzattı. Gardiyan: 
- Ziya o gece bir haydut gibi Mühendis Ziya ba}ını aallıya • - Yasaktır, dedi, yiyemedi• 

evimize geldi .. Seni öldürmek is· rak ellerini pantalonunun cebine Mevkuflardan bir ıey aldığılll' 
tiyordu. Allah bana dünyada se- soktu: görürlerse, cezaya !;arpıhrım. 
n.&a ölümünü ~ada.. ..ı.;. 

ciğim ! Böyle bayağı ruhlu bir a -
danıı.. Seni ve beni öladrmeğe 
ıelen böyle bir ıeneriyi polise 
teslim etmeyip de ne yapacak -
tını? Ben onun batını yakmadım. 
O, kendi batını kendi eliyle ya · 
kan bir budaladır. Madem ki onu 
reddetmİ!tim. ~nim peşime ne · 
den düttü? Zorla güzellik olur mu 
hiç .. ?! Ben namuslu bir kadınım. 
Onun bütün Miyledikleri iftira
dan baıka bir ,ey deiit Saadeti
mizi çekemiyor .. Anladın mı? 

Bu sözler Şakirin kıskançlrk 
damarlarını tutuşturmaia kafi 
ıelmitti. 

- Demek ki hi.Ji seni seviyor ... 
Hali ıaadetimizde giSzü var ha .. ? 

yi ağzıma sokar mıyım? AUah e· 
ıirgesin .. 

Şakir birden parladı: 
- Ey.. Yeter artık. Atifte .. 

kahpe ... Baıka lif yok mu be .. ? 
Ziya birdenbire taıalamı9tı. Şa

kirin Leyliyı ıörünce bu kadar 
çabuk irkileceiini ummuyordu. 

- Ay, ne çabuk değ ittin, bira
der? Biraz önce ıen de benimle 
beraber atıp tutuyordun! 

Leyli. atıldı: 
- Kaç gündür onu iyice dol -

durmuısun ! Elbette atıp tutacak
tı, Fakat, şimdi h~kikati anlayın-
ca ... 

Ziya gözlerini açtı: 

~-ı.:...._.::.ı~s.3' ••• ı. J. ... , • ~ 

laya çevirdi: 
- Amma da doğru adam. H-" 

reti Nuh zamanından kalmıt ol • 
malı. 

Leyli. hiddetinden titriyordu. 
- Gördün mü ıu edepıisi' 

yaptığını .. ? Kendi kabahatini at&• 
mek için, herkesin üzerine avuç •• 
vuç çamur atıyor. Allahatkına şr 
kirciğim, ben gittikten aonra, ~ 
ağzının paymı ver! 
Şakir gözünü, Leyli.nın göziiıl' 

dilrmi9, mütemadiyen sigarasıd' 
çekiyordu. 

rısının kolunu çekti: 
"Gel, fU çamların altına gide teki sayılı saadet günlerini bu vak'a 

ı . artık kapatmııtı. 

Diye mınldanarak yumrukları -
nı sıkmaia batladı. 

Şakir cahil bir gençti .. Muhake
mesi kıt, uzağı görüı kabiliyeti 
hemen hemen hiç yoktu. Leylinın 

- Hangi hakikatten bahsedi . 
yorıun? Hepsi yalan.. Hepsi ifti
ra... Burada da mı aynı siyaseti 
kul lanacakıın? 

- Bana bak Leyli! Sen bir d•' 
ha buraya gelme .. ! Mektupla lıO' 
nutalım. Burada da batım belit' 
girmesin. Kendimi kaybedip dl 
herifin kafasına bir fey vutd • 
rum ... Bir beladan kurtulmad ... 
ikincisine çatmıyahm. 

ım.,, 

"Sen git, yaprakların üstür.e u
zan, dinlen. Ben gelirim.,, 

Osmanm albndaki çam iğnesi 

tabakası ısınmıı tuğla gibi sıcak 
tı. Ustilndeki yetil gölgede bi!e se· 

rinlik yoktu. Öğle yaklaıtıkç<-., sı 
caklık, ateşli bir nefes ıibi hava · 

yı, yeri ısıtıyor. Osman arka üstü 

uzandı, gözlerini yumdu. Dalarken 
uzak bir araba sesi it itti. "Mek

tebe olacak.,, diyerek uyuya kal· 
dı. 

Epeyce uyumu§ olacak. B~ri! · 
yüzüne bakıyormuş hi11iyle ıilkir 
di, uyandı. Rabia batucunda du
rtıyor.du. Arkasında siyah ipek~r
!afı, elinde çantası, resmi ziyaret· 

terinin kıyafeti. Bu siyah bohçaya 
benziyen siyah katların arasında 

yüzü, ıakaklarına doğru çekilmiı 
gibi, dudaktan kısı1mıf. 

"Nereye gldiyonun, Rabia?,, 
"Sabiha hanım, kahya ka'd.nla 

( Deuamı var) 

TeTırka No. 28 

- Hadi hadi bir çocuk gibi konuşuyorıunuz. Ha· 
ni ıu haksız yere azarlanan, ıonra banttnak için ıe· 
kerleme verilen çocuklar olur ... Şekerlemeyi alacağı 
yerde suratını asarak gider bir köıede somurtar'1k 

• oturur. 
Yüzümü buruıturmaktan kendimi alamıyarak sa-

mimiyetle söyledim: · 
- Arif Nedret biraz sert, biraz da kekre bir şe· 

kerleme. 
- Hindistancevizi ve kestane de sert ve kekredir. 

Fakat bu sertlik ve kekrelik onlan ıeve ıeve yenmek
ten bizi alıkoyamaz. 

Muannidane yüzümü ek~iterck: 
- Benim iştiham yok. 
- PekAtA. Ben 8're bir fıtfha iller vereceğim. 
BUtün bu s<Szter 8y1e hafifçe, 8yle tatlı ve ıefkatli 

bir edi ile ıaylenmittl ki içerimde haldtd bir sOkGn 
hissetmeğe baılllllIJtmı. Bu mert, bu baba adamın 

Leyli kendini mildafaa ediyor . 
du: (Devamı vtıt) 

karıııında Arif Nedrete olan acı duygular azalmağa 
batlamııtı. Maaası üzerindeki açık dosyadan bir mek
tup alarak bana uzattı. 

- işte dedi. iştihanızı açacak bir ilaç .. 
Birdenbire gözlerim karardr. Titremeğe başla

dım. Mektuptaki yazılar soluktu. Fakat ben niye bu 
ıevgili yazılan tanımıştım. Boğazım sıkıştı: 

- Annemin mektubu 1 dedim. 
- Evet Vacibe hanımın manevi babanız Şekip 

Esada yazılmıt bir mektubu. Bu kederli. fakat ailenin 
çok sevgili ve aziz hatıralarım kurcalıyarak sizin ev
lat sevgisile dolu yüreğinizi muazzep etmek istemez
dim. Fakat noterlik vazifem bugün ~u dünyadan çe· 
kilmiı kimselerin isteklerine hürmet ettirmektir. 

Şuna inanınız ki makul bir sebep olmaksrzın Arif 
Nedretin kansı olmak istememeniz annenizin hatı
rasına hürmetsizlik olacak ve onun arzularına kaf1t 
gelmiş olacaksınız. 

- Annem bu genci tanıyor muydu? 
- Evet Kollejde iken anneniz bir kaç defa onu 

glJrmefe gltmfıtf. Arif Nedret bunu unutmuştu ... O· 
kuyunuz: Bu evtenmcyl annenizin ne kadar şiddetle 
istediğini görecek ve anlıyacaksınız. 

Uzattılt klğıdı parmaklanm titriyerek aldım,. 

--
- Annemin manevi babama yazdıfı bu nıab~ 

mektubu okumak bilmem ki doğru olacak rnl;.? rif'' 
- Anneniz bu mektubu korkunç ölüm us• ~ 

kanatlarını açtığı sıralarda yazmıştı. Şu -c:ktUP pi 
cucuğunun,sevgili evladının birdenbire dfü • ., c&da b~tf, 
rasız, sığınaksız, yapyalnız kalacağını gören tn~,ı 
bir annenin dilekleridir. Şekip Eaada sizi ko -r 
için yalvarıyor. Eğer ailelerinin insafsızlığı olırı•';
dı kendisinin sizin babanız ve tabii b1mini% ola~ ,r 
söylüyor .. Sonra Arif Nedretle siz büyildUiünUlld'sJI 
ralarda biribirinize ne giizel uygun bir çift oJacS ts>'°'" 
görerek kurduktan istikbal projelerini ha~ sd" 
Okuyunuz kızım. Kendinizde bu söyledikle 
ceksiniz. bll 

Annemin bu sevgili mektubunu nasıl bU~ blf"' 
heyecanla okuduğum tahmin edilebilir. thsatl 
dediği gibi yazılmıştı. "'lefr 

Mektubu bitirdiğim vakit iri gözyaşlart ya 
nm üzerinde yuvarlanıyordu. bif~f 

Noter bu heyecan ve teesaUrtıme hUnsıetell 
dakika sustu. Sonra yavaşça ıordu: 

- Şimdi ne karar veriyorsunuz? 

(Devamı var) 
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Kediierföıizin 
kıymetini bilelim!. 

tDryakDUDGJü 
insanlara neye mal oluyor 

ve neler kazandırıyor? 
Paristeki sergide bin liraya 

l'aria. l!Onkin!attlan kediler var 1 
l llnız :ı_. .. 

' IKllUl 
... kedi aegiı 
"l ı· 
~6 IJ&ret ettim 

leııa kafoıl ~re 
>'tt•--·=-·ı ~~·-··•"-' ~ ~""'ı en bu 
ediler ne d .. 

ıeJ e gu. 
aut.,abbi ! ln . 
1~- -ı llıecmua . 
~da gö d ""ğ·· ıra·· r u u 
~~ı tabialt&n 
""'.' liizelletfoil 
'<il! ·ı.. 
~ aıoı görünen 
l'ediler yok mu? 
l IJlhı öyle kedi 
tt! lr· .. •~, 
~ . ı ıozrü ıe· 
tl.lt)l1 Yt1zleri var 
ti..~et uzun tüyl~ 

d· s~raideki ke 
iler :J...! b'" "'k Bu kedi bin l ,, tiQ Q(1 uyu 

1 ae a-,nlıyor: def~rinJedir ve 
S~ lı:edileri ve bır F ran~~ 
11hı.ı kediıi. Di kadınına aıttır. 
~daha bqka 
~~ervv; m~e la Amerikan "- EYet. •• Yedi eekiz tane. Fa
dijtri. Palı, Habeıiılan, Şartrö ke . kat en mühimmi bizimki. Bir de, 

"Merkezi kedi cemiyeti,, ve 
,, 

1~dar: Mavi (yani kurıuni- "Franıız kedi federasyonu,, ile 
~le ~~ mavi), Şenıilla (yani birlqtik. lıviçre ve Zürib kedi ce
~d.1111rin ucu ıiyab beyaz miyetleriyle münuebettaru. in • 
llıa 1• er) krem rengi, 1&n, ıiyah, pterecle malGmanaa, kedi bakımı 

•ı IÖzlii beyaz, aan eli aadü m ~ ilerlettiler. BU de ~ 
.......::'Vılkk•-, kırmızı, duman renkli, dereceıine hemen hemen erittik. 

· P tıı1-1a kabuiu reokli (ya • Kedi hakemlerimiz bir lnıiliz 
...,.,.d, kaltw.ııı--t~-ırrupundan mütetekkil.,, 

J'l·o i ... d-:ifl.7C:e1Jı,JW..M:Pnaktıa111'e
1

""'re ayn- Gene tonı:ronun: 
!l". "- Bu kedi meraklılarmm ek-
s ·" k d"I • · ,·,,~m . e 1 erı ııe: Krem rengi, seriıi kimler alemine mensup ma· 

'hıyliı, kula~ ve kuyruklan damlar, değil mi?,, 

Yüksek nevi sigaraları artık her tiryaki 
tadabilecek, inhisarlar idaresi böyle diyor 1 
Bir caıara yakmaz mıımız? 

- Evet, bir cigara yakalan. 
Ve kibriti çakar, ciıaranızı a · 

let1erıiniz. Onu ben de yaparım. 
Adamın dediği gibi (bizim bira . 

, der de böyle yapar). Bay, bayan, 
mösyö, madam, hatta matmazel 
bile böyle yapar. Hanım teyze le . 
rimiz, büyük baba?anmız, dede . 
lerimiz de böyle yaparlardı. 

Neden sanki, biraz ince kiin~a 
ıanlmıt bu acayip otu bir ucun · 
dan babire ağzımızdan çeker, 
burnumuzdan ıalıveririz? Sonra, 
bu dumanı ağzmdan, burnundan 
1&vurup duran yalnız bizler de 
değit:z. Bütün yeryüzündeki in • 
sanlar bu dumana tutkun ..• Nere
de inaan, orada tütün. Ne ıihirli 
ot! 

Tiryaki bilirim ki, günde Uç, 
hatti bet paket kadar ciıara içer. 
En orta halliıi birbuçuk iki paket 
içiyor. Çokluk da günde bir paket 
aarfeder. Gece yatağmdan kalkıp 
ciıara savurduktan sonra tekrar 
yatan' ar, gözlerini açar açmaz 
ciıaraya sarılanlar, aofrada balık 
la et; etle ifbze araımda birer ci
ıara çekenler, bir elde cigara, bir 
etde çatal hem JİJİp, hem cipra 
tflttarenler, ekmetüıden keaip tü· 
tüne verenler, ıbe caba-

varlağın ıırtmda daima bir buç.ık 
milyar in1&n taııdıiını aöylerler. 
Yapılan beaap~ara bakılırsa yer 
yüzünde her ıene orta hesap 1 .5 
milyar kilo tütün yetiıiyor. Me • 
medeki ıüt bebeklerine varıncıya 
kadar adam bqma aenede bir ki. 
lo tütün ••• Fakat, elemin IÖyledi . 
ğ"m ı·bi günde üç paket içen ba'lı 
tiryakiler yılda yirmi bet kilo tü
tün yakarak memedeldlerin bayü
melerir.e intizaren onlann payını 

da içmiı oluyorlar! 
Acaba, bütün bu İn1&ntar, ya • 

hancılar bertaraf, meseli bizim 
yurttakiler en çok hangi tütünü 
içerler? •• Öyle ya, tütünün de, di
ler bütün otlar aibi binbir ttb-lü 
neT'i var. BunJardan birkaç çetİ· 
di bir araya getirilerek harman 
yapılıyor ve piy&1&ya bildijimiz 
nev'.ler çıkıyor • 

Mesela bizim inhisarlar idare • 
ainfn. benim hlldillm piJ'ua:fa 
u.tdan 31 çqit hazır cipra ve ffi. 
tünü vardır. 31 çeıit, 31 çeıni .•• 

Yolum düttü, inhisarlar idare. 
Jine uğradım. Meıe!eyi onlara 
ıçtım. Meier onlar da bu noktayı 
lüşünmeye batlamıılar ••• 

- Merak etmeyin, dediler. Bu 
rıokta b:ze de bir düıünce olmuş
tu. Ve nihayet onu hallettik, bü
tün yükıek nevilerin fiyatlarını 

indirmeye karar verdik. 
Sonra da izahat verdilerı 
"- Yeniceden yukarı 7 n<'vl 

yükıek c:ıaranuzın fiyatlarını tD· 

diriyonız. Hük<unetin hayatta u • 
cuz!uiu temin olan prenıipinf' ay

mak bize de bir vaziı" oldu. .6.z 
ve bahalı satmaktansa ucuz ve 
çok 1&tmak. •• 

Bahalı ıörüldüiü için az aatt. 
lan c:pralammz içinde ayleleri 
varki fiyatlarından yüzde 27,5 
kanıt indiriyoruz. Vakıa, yalnı• 
yüzde iki ;n•Hrdinimiz de var. f"a· 
'<at bu yalnız "Boiu;çi,, cira• a• . -
ama mahıus. •• Yalnız bunun yir-
m:lik kutuıunu 25 den 24,5 kuru
ta indirdik. 

Bütün yukandakilerde tenzi• 
lit :rüzde 6,S, ıs, 17,5, 20 •f' 27 
dir. Meseli. yeni çıkardıtımız 
"Samaun., ciıaruınrn 20 lik ku • 
tulunu 40 kuruttan 29 kuruta n
dir:yoruz. En yüksek barman:rnız 
olan "Sipahi ocatı.. mn 20 Hk 

Her bir:nin kutuıu bqka, rengi 
ba~ka, tadı ba~ka, içimi baıka. ~ '1 ~h~e .renklı, garip, biç "- Evet, ekseriıi. Fakat hu • 

dil ~xetımızde görülmiyen ke . nunla geçinen, bu iti ticaret edin- . 
ı_., etdır. Bence aevİmaiz mahlUk- mİ§ profesyoneller de yok deiil. 
'Nere.de İran kedileri! •• Fakat Birçok kafeslerin üıtünde "sa· 

B"lhaua fiyat!an bqka. •• Yukan 
dan qaiı bakaraanız kiloau. yani 
1000 taneıi 22,5 liradan bir bu • 
çuk liraya kadar olanlan var. 
Bunlardan en çok aarfedilenler 
kiloau 1 O liraya olanlardan bat . 
Jıyor ve ap.ğı doinı çoialarak ar

it dedını de aklıma geldi: tıtık,, levbaıı aaıb. Kafeılerin ö · 
it. kdi Kulübü reiıi Möıyö Ler nüne sahipleri veya bakıcılan 

cc 0nuıurken: bir iskemle atnutlar. Mü,teri bek-
let ~~ran kediıi dediğiniz kedi- liyorlar. Merak ettim. Bir mada. 

'· ilcaten İranlı mı?,, diye sor ma: 
c, "- Kaça!,, diye ıordum. 

~ı; I~ ~ediıi deniliyor, fakat "- 350 frank (yani takriben 
'Tiidcıyeclen ıelmitlerdir. . 30 lira)· 
'-a a kediıi yok mu? Onlann Biraz daha ileriledim. Kurf11Dt. 
~clirierme lran kecliıi iımini altm gözlü bir kedinin fiyatmı 
~"llfler. eordum: 1200 frank (100 lira) ....... s· . 
~ 1- ·~Ilı Ankara kediıi dediii . cevabını aldım. Hayretten hayre. 
~İti et d!lere biz Türkler Van ke- te düflüm. Gayetle güzel mavi 

etiz.,, gözlü beyaz bir kedinin aabibi: 
l\i ~le mi? Bu kedilerin ekse- "- Ben ıatmıyorum. KendD 
~~ da doimuftur. Analan, 3000 franga (258 liraya) aldrm.n 
'~"- ~~· batta büyük atalan "-Aman madam, de-'im ban-

......_ a•~ır ••• ,, dan yükıek fiyat var mı?,, 
'- l::~ıııtan kedileri pek afa- "-Var tabii, metela (reıimde 

......_ tı ıyor... gördüğünüz) beyne!milel f&Dlpi • 
'i?ı bet, memleketleri nen . yon kediye 1000 lira verdiler, 1&· .,,, 

ı.. • hibi Madam Ravel kabul etmedi. • ._ı...._. 
'tlcı· -tıatan kedileri ince be • Kedilerin fiyab 15 liradan bat-
"~ ~Plana benzer kediler. 1ıvor, v&1&ti olaraklOO, 200, 300. 
~~ ~S ~'lere de hiç rutgelme . 500 lirayı buluyor. Nadideleri ;ki 
"'tiııi" a ~~i te,!ıir edilmiı. Her b;n üç bin liraya yükseliyor. ~u 
~ ."unde dakikalarca dur- buhran zamanlannda da kedi ,il, llıtan kendini alamıyor. müıteri'eri var. Anadolulann gö 
~'-:te ~ kuJ'fUni tüylülerin zü aydm ! 
F ~ Jıe'd·ı 1~ o nıavi tözlü beyaz Fakat bu k~dilerin nasıl bakıl
'd.._:-. 1 en. Bazı kedilerin ka- dıklannı ıörıeniz ! Bazıımın in • 
'•' "'llrıııı-. ijz • y· .. . . ı.:"~ ~· . erme madalyalara . giliz Miıi var. ıyecegıne, ıçece-
"'llliıı 10 ıııın 3, ötekinin 6, beri . ğine büyük itina ediliyor. Banyo· 

' laııe. lan filan herteY mükemmel. Uzcn 
44

......_ ~ tüyleri taranıyor, kurdeteler takı· 
~dl te...! (~ka teı:ıilerde) lıyor, artrk aormaym • 
'el J'etlennın verdıkleri tak Ked~lerimizin \ıymetini bile · 
~ ,.;:·d (im. &.ada Türk kedileri tJÖzbe. 

· aha bqb. kedi cemi· beği ıibi nadir n kıymetli. 
._ llll? Fsna Zafir Yılmaztürk 

Tütünü enfiye diye toz halinde 
bunmlarma çeken1eri, makine 'le 
ııkılmq, laf gibi kalıp yapıllnıı 
tütün yapraklarmı alızlannda 
çijniyenleri, üatüıte 1&nlmrt Ul • 
tün yapraklannı cigara gibi içen. 
leri, piponun ucunu ditlerinin a • 
ruma kııtmp muttaaıl apmdan 
duman 1&vuranlan da varın ıiz 

dütünün ••• 
Bunlan yazarken aklıma birfey 

ıeldi: 
- Aca\,a, dedim. Bütün İnıan. 

lann her b aiızlarmdan çıkan 
bu tütün dumanmı hepıi birden 
bir tek bacanın içine üfliyecek ol
salardı, yer yuvarlafm:!:-n gökle. 
re yayılacak duman, öteki ıeyya
relerde oturanlara hakkımızda ne 
fikir verdirirdi? Ve onlarm gö . 
zün de bizi görülmez haline getirir 
miydi, getirmez miydi? 

ln1&nlan, bu derece bUyük Lir 
1&lgm altmda bulunduran tütüne 
ne paralar harcanıyor. Ve bu para 
dan ne milyonlarla inaan geçini • 
yor. Memleketlerin hazinelerine 
bu yüz den kim bilir ne kadar pa

ra geliyor? 
Franıız rejiıinin tütün aatıımm 

miktan senede 4,5 milyar frank; ı 
yani bizim paramızla 380 milyon 
Türk liraııymıf. Amerika Birleş;kl 
hükUmetlerinin tütünden aldığı 
vari:lat Amerika cleniz kuvvetle . 
rinin bir senelik maırafmı kartı · 
lıyormuf • 

Ozerinde J&tadıiımız bu J.11 • 

byor. 
10 l:radan yukanıı, 11; 12 5; 

15; 17,5; 20; 22,5 gidiyor. 10 ı; . 
rahklar yeni çıkan "Bozkurt" ve 
"Yenice,,... Bunlann ıüriimü faz. 
1 H ' "" • .kram. a... e.e ı enıce,, ye ı ıye 

konduktan aonra 1&lıfmın büıbü
tün arttıtı M5yleniyor. Fakat yeni
ceden yukan c:garalardan içm~k 
bizim gibi orta halli inıanlann 
kin değil... Öyle ya, bir "Sam • 
aun,, cigaruı alayım desek 40 fru. 
nıı; bir Sipahi Ocaiı ki lnhiı.,r 
larm en yükıek cigaruıymıf, on
dan bir kutu nefıime ikram edf'o 
yim deıem 45 kurut-·· Mükemmel 
b!r öğün yemek parası... Kolay 
ko!ay verilm~z dotruau... iyi cı • 
garalann bu pahalıbiından be · 
nim gibi berkeı tikiyetçi ... 

Ken:li kendime bunu difünür
ken dedim ki: 

- Peki amma, yüksek nevile. 
ri hep zengin!er içece!cse, tütün

lerinin güzellili en batta ıelen 
memleketimizin yüksek tütünleri
n "o sürümü bizde pek u deme• 
tir. Yani, bizim topraiımızda çı
kıyor diye övündütümiiz y&bek 
tütünlerin tadını hepimiz bilmi • 
yeceğiz. Bu yüzden de k6ylümüz 1 
yü~~ek ner •:ıtünO ~it u yetit • 
ureces bmlun onunu aımaa se· 
rek! 

Fakat koıkoca lnhisaTlar lcla· 
reei bunu dütümni7or mu?. 

kutu fiyata 4b kW'Uft&n 34 kuruta 
inecektir ki, yüzde 20 demektir. 
"Salon,, nı 40 dan 34 kurup. ıııe. 
yan kökü hülbuile terbiye e~il· 
mit çukolata renkli "Yaka,, ciıa• 
ra!anmızı 30 den 29 kurup ~etil 
cigara1arımızm 100 lük kutularım 
ıso elen 140 a, 50 lik kutusuna da 
75 den 70 e, ••Ankara,, ciprunır 
30 dan 26 kuruta indiriyoruz. U. 
anı fiyatle satqa 1 ıubattan itiba
ren baılayacafız,, 

bi, fena detil... Fakat, aizı • 
mız yanmıttır. Bizde bir ıeyin fi .. 
J&b indimi, matlika kaliteai dii
türülür, İtÇiliti fenalaıır ••• lnhiıar 
idareıi aıbfı artırmak için fiyat
ları indirmek -zarGretinde kahyc.r. 
Fakat, diler taraftan zarfmı da, 
ucuza mal etmek için, bazarıa, 
bun:lan halk ne: kazanır? 

Temin ettiler, dediler ki: 
- Fiyatlan ind"rmekten mak

sadımız her nevi ciıarayı az çok 
her kimseye unun bir fiyata sat• 
mak ve yükaek nevi tüti!nlerimi. 
zin ıiiriimünti artırarak bunların 
alımmı ve binnetice çiftçinin ve 
memleketin kuancmı temine ça
hpnaktır.,, l 

Benim memnun olduium oir 
nokta var: Cakayı, fiyakayı ço1.c 
aevenlerin dudaktanndan eksik 
etmed" leri yilluek, cigaralan gö-. . .. ~ . . . . 
"'"'K f'IUUtU- 9Ull& a ~la&ll.61 '!rcı.-

mİJeCei'z. Ve nihayet içiınizde 
bun1an içecek bUTardalar çoja. 
lacakl nRYAK1 

t . 
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Istanbul Belediyesi ilanları 

Tercümanlara 
Belediye Turizm tubesi müdürlüğünden: 

:.ym 30 uncu perteJDbe pnü aaat 18,30 da Beyoğlunda Unyon 
Franaea -.lonuncla Galatuara1 liıeai muallimlerinden Bay 

Mamhuri tarafmdan eaki Bizana aarayları ve T opkapı sarayı 
hakbnd. bir konferans verecektir? Belediyenin dilmaç veıika
aııu tafıyan tercümanlann bu konferanıda bulunmaları temen
llİ ohmur. ( B) (.488) 

Vilayet ııhhat iıleri müdürlüjü için lbım olan 40 kilo kin kom· 
primeai açık ebilbneye konulmuttur. Bu kininlerin hepsine 1198 
li~ ~~e\ \ahpain olunmuttur. ~i &evuim müdirlii~-
~e görülür. Ekailbneye airmek isteyenler 2490 N. lı arttırma ve 
eksiltme kanunda JUJh vesika ve 90 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya weltubile beraber 29/1/ 936 çarşamba ıünü saat 

15 de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (208) 

Beher metre mmahbama 8 lira değer biçilen Çırçır yanrın yer
inde S8unca adada 5 metre 50 santimetre yüzlü 85 metre 34 tanı;. 

metre mmabbaı sahasındaki araa sablmak üzere açık artbrma. 
7S konalmafl1ır. Şartnamesi levazım müdürlüiünde görülür. 
Arttırmaya sirmek iıteyenler 29 lira 41 kuruıluk muvakkat te 
minat makbuz Teya mektubile beraber 3/ 2/ 936 pazarteıi günii 
.. t 15 de daimi encümende bulunmalıdll'. (B) (302) 

•~rkek kafasındaki 
ideal kadın 

dlşlerlnl sabah akşam 

Radyolin 
llelırçahyan kadındır 
Di•leri en fazla be· 
yazıat:an. mikrop
lara ka.-eı en mü· 
essir, terkip itiba· 
rile en mükemmel 

diff macunu. 

Gö21 imanlarm yesine ıüzellijini temin eden 1•in• .-ltt· 
Gözün güzelliği önünde insanlar eğilir. Göz iıııanlara üınit, ~ 
verdili sibi insanlar~ zelcltnun ölÇüaüdür. Necip hey kirPi~ .. !:: 
valeti ile gözlere tuvalet verınek bir insanın gözünün güzelhi1 
o/olOO arttırır. 

Mavi, aiyah, kumral renkleıi . o-

. ı·kle" 

lstanbol llarh·i .\s
kerl kıtaatı ihinlurı 
Kırldarelinde 300 toa arpamn latanbul Komutaolığı bı~ 1 ~ 

kapalı zarfla ihalesi 10 - 2 - için alınacak olan 45,000 kılo rJ 
936 Puarteai ıünü yapalacaktır. I ru fuul1a1a verilmit ol~ d' 
lıteldiler teklif mektubu ile ka • Makamca pahalı görüldüjuıı iJ 
nuni bel.elerini ihale ıünü saat 12 - 2 - 938 Çarıuıba 1 ~ 
15 e kadar Komisyon Reiaiae TV· aaat 15 de kapalı zarfla alına Uıf 
melidir. Ve saat 16 da KomİaJOD· tır. Muhammen tutarı 5602 it' 
da bulunmalıdır. Arpanın tahmin S0 kUl'Qfhır. Uk teminatı 4201 
edilen bir kilo fiab 4 kurut 44 AD· dır. Şartnam-.i Komiayonu~11~~ 
timdir. ilk t .. üaatı 988 liradU'. da her ıiin ötleden evvel ~ti'~ 
Şartnamesi 1ler sün Kırldanıli s... bilir. Eluiltmeye girecekleri~ 
tmalma Komis1onuncla aörülebi . teminat mektul> veya 111akb I 
lir. (588) ( 482) 2490 No. lu kanunun 2, 3 Cü ıo~ 

• • • clelerindeki TeaaikJe birJikde t ,J 
Ala.1 eratmm İlltiyacı olu 180000 lif mektublvmı ihaleden eJI 
kilo an fU'blallleaİDcl• 7UJL eT• bir saat evveline kadar Fnıdıklı ' 
aaf Te tuait içinde kapalı zarfla da Kmnutanlık Satınalma "' 
okailtmeye konulmUfbu'. Tahmin miıyonuna vermeleri. ( 46'7) 
edilen bedeli 28800 lira " ilk te. ı --~ ktlıat YeltMeti iç ticarf't ,,,,,... 
minatı 2160 liradır. ihalesi 31/ i- müdürlüğünden: 
kincikinun/936 cuma aünüaaat 30 ikincitetrin 1330 tarihli kaoUJI _~ 
15 de Çonımda Ordu evinde ya· kümleri dairesinde Tür"i)·ede iş ya~ 
pılacaktır. isteklilerin teminat fa izinli kılman ecnebi şirketler~";., 
makbuzlarile birlikte teklif zari- (Yunan Milli seyrüsefer bahri) ~ 

bu kere mUracnatla 2& lılrin~tt~ 
larını ihaleden bir saat evveline 1933 tarihli hissedarlar u•uml fi 
kadar göndermeleri ve muayyen kararile şirketin tasfiyesine ka_. ff 
zamanda kendilerinin veya vekil- rildi.iini bildirmiş n liıımgel•• 
lerinin bulunmaları· Şartnameyi sikayı ,·ermiştJr. 
görmek veya almak iıteyenler Bu şirketle ilcisi bulunanların Ş 
her ıün Çorumda Komisyon mü- kete ve icabmda vekAJete mUracaatl 
racaat ~debilirl~r~~ ~04 rı Jfizum11 llAn olunur. 

• • * KON:::5t; .K, .t\ lUYJ\ KUltU~ 

Harp okulu için hepsine biçi· (0rkl"8tra ile) 
len ederi 45534 lira olan bq ka· Şef: MUHiDDiN SADIK 

VE 
lem mefrutat kapalı zarfla ekıilt· ALI SEZiN KUARTETi _. 
meye konulmupr. Şartname k~· tıı' 
tif ve resimleri 218 kuruıa M. M. 29 2 inci kanun saat 21 SARAY si• 

MASl KORO: Handel. Glu~ 
V. satınalma komiıyonundan ah· 
nır. Eksiltmeye girecekler kanu· 

' Schumaaın. Haydn 

PROGRAMDA: 
nun 2 ve 3 maddelerindeki belge· -"" Kuartet: Mor.art. Cemal Jl~ 
lerle 3415 liralık teklif mektupla· ti" 

Gişe önii•de bekle.:ttemek için bilt 
rını ihale ıünü olan 31 - 1 - 936 şimdiden almalıdır. / 
cuma günü ıaat 11 den bir saat ~ 
evvel Ankarada M. M. V. satına1· G R 

1
• Pı• al 

ma komiıyonuna. vermeleri. I' 
(547) (232) ~ 

miiı-======-.... mmım=ıım:mm-= .. am====-=••--=ınnaı:n:n:::::c:mma=-ı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 1 Tabii ·-_ .. ıorıı ..... , . 

Bankasından : H lanmış yegine meyn tmudur. 
Ü &fide, barsak, karadier, böbrek 

Ankara merkezimiz için ıayet iyi iıtenojrafi ve daktHoi- il hastalıklarında fevkalade fayda) 
raf!_bilen bir isteno daktilo alınacaktır. Taliplerin Ki.ııunuaa- il dır. Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı ·-"" 

Devlet Demiry·olları ~E l"'imantarı 
• • • 
işletme Umum idaresi ilanları 

Dİ 938 aonuna kadar biz:ıat veya tahriren Umum Müdiirlüie ft izale eder. .,. 1 YeJ& İstanbul ıu=ı:ze müracaatlan. (392) H lNG1L1Z KANZUK ECZANESi Muht,erem yolculara daha re hat ve çabuk seyahat ebll- (J 
~---~=~=~~-~~----~-~~--~~h--•B•e•y•~.~."-•'•d•M•b•u•l--·~~u~~~·~~&~~~~~~~ı-ı~ 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1986 Almanağı 
En gUzel bir yılbaşı armağanıdır 

Biitiin saylaolannaJo wozdttilerimian re.im albümü içinJeJi, 

Ç 1KT1 
50 kuruş 

tarihinden itibaren haftada üç rü ne çıkardmııtır. 1"' 
•-----------• Ekıprea katarlan lamird'n Bancbnaaya Puarteai, ~~ 

ı Cuma, aünleri Bandırmadan l'!mİ re Salı, Perıe111be, Paaar ~ ' 

Vergı• }er hareket edecekler. Baıünlerd~n maada günlerde lzmir. Baadl'p
lzmir arasında adi poata trenleri i, liyeceklerdir. pt 

Eluprea trenlerine kartı muntazam İstanbul - Dand_.-
1
;,, Ekonomik n Finansal kanunlar 

serisinden 1 nd kitap 
Yazan Hakkı Yeaiay 
(Sümer Bank §eflerinden) 
Bütün •ersi kanunları 

1/ 10/ 935 tarihinde mer'i oldukları 
şekilde, tadil ,.e ekleri, tefsir n 

kararları, nizamname ,.e izahname 
leri ile bir arada. 

Hus11.8f ve pratik bir tasnif 
522 b6yük uyf a, iyi kAftt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 

nizyollan aeferleri mevcut old\:iu gibi lzmirden Salı, Perıesobe ıı.t' 
leri Te Bandırmadan Çarıamba, Cuma günleri kalkan adi P~· 
kartı da İstanbul - Bandırms Deniz seferleri buhmduiu ilill ) 

(187) (~~ 

Ellerinde baskül, kantar, tersı' 
tartı, litre, ölçek ve metre · 
bulunan öıçü sahipleriı:ıe =1.,, 

iktisat VekAletl Marmara Rllgesl öıçtl 
Flatı:t60 kuruş A 8 ı ktn IOğD d • 61' 

taliye memuru, avukat, mükellef. ve yar aş spe r D ed • ıi~i._., 
ıere. hukuk ve ticaret bota ve Ellerinde baskül, kantar, terazi, tartı, litre, ölçek ve m~tre ~~e 

talebesine büyük kolaylık I çü bulunanlar Olçüler Nizamname ıinin 17 inci maddeaiJMS :.,. 1 
• 

Umumi tevzi yerl: : ölçülerinin cina, mikdar ve vasıflarını ıöaterir bir bey=~.~ 
\ nkara cad. Hafta idarehanesi. 31/ 1/ 936 ıünü akf&lllın& dejin bulundukları yerleriıı ."~!kl,rı 
Satış yerleri: yar memurluklarına veyahut Olç üler ve Ayar Bat Müfettı.....-

Ahmet Halit, ikbal, Haşet baıvurarak müracaat kağıdı alınal an lazımdır. ...ı .. ; 
kftaphanelerl _.,irili'~ ._ ___________ .. 31/ 1/ 936 ıüııü akpmma kadar yukarıda göıterildiii ....-

caat etmiyenlerin cealandırılacaklan ilin ohuıur. (3341 



' 

·ı-

,. 

İstanbul Levazım Amirliğirıe 
bağlı kıt'at için 35 ton zeytin yağı 
10 - 2 - 936 Pazartesi günü sa
-t 15 de Tophanede Satmalma 
konıi&yonunda kapalı zarfla ek . 
ıiltnıeıi yapılacaktır. Tahmin be · 
de)i 17500 liradır. ilk teminatı 
1312 buçuk liradır. Şartnamesi 
korniayonda görülebilir. 1ıtekli -
lerin kanuni vesikalarile ihale sa- 1 

-tinden bir saat evveline kadarı 
tekHflerini Komisyona vermeleri. 

(391) (331) l 
İdareleri lııtanhul Levazım a . 

' Jnirliğine bağlı müeııseseler iç;n 
' 40 ton sade yağının 14 - Şubat 
- 936 Cuma günü saat 15 de 1 
• l' ophanede Satınalma komiayo · ı 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi y.: 

l>tlacaktır. Tahmin bedeli beher 
'kilosu 90 kuruştur. llk teminatı 
270() liradır. Şartnamesi 180 ku · 
ı-u,a Komisyondan alınır. İstekli- i 
lerin · kanuni vesikaları bera- / 
be.r teklif mektuplarım ihale .;a · ı 
atınden bir saat evvel Komisyo · 
na vermeleri. (398) (479) ' 

; Maltepe Askeri Lisesinde bulu- l 
tla~ küçük hoy 86 çift müceddet 1 

fotın 31 - 1 - 936 Cuma günü ı 
1 

•aat 14,30 da Tophanede Satınal-
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llıa komisyonunda pazarlıkla sa · 
t~Iacaktır. Tahmin bedeli beher 

1 
çıfti 30 kuru9tur. Son teminatı 
387 kuruştur. isteklilerin belli ıa· 
atte komisyona gelmeleri. 

ÇAPA MARKA Pirinç unu fabrikası 21 inci yıl dUnilmUnil kutlularken 

Anneler diyor ki: 
O, to:ruolarımızın da neşe ve sıhhat kaynağı olacaktır. 

(400) (480) 

İdareleri latanbul Levazım i · 
lrıitliğine bağlı müeueıeler için 

Ş700o kilo Domates salcasmın 14 · 
ulia - uma günü saat 

l4,30 da Tophanede Satmalma 

~=1~:~::=1~2 ~'::::U. ~~~!;a; Karyola ve Mobilyanın ---· ı=n==;.;::~=:=:=i:.-:=~======m::: 
" teminatı 116 lira 25 kuruş.tur. Şart Hem ucuzunu hem güzelini almak için İstanbulda Rızapaşa yokuşunda ~.·=. Rati p Türk .. Oğl U 

n8.meıi Komisyonda görülebilir. 66 N ASRI MOBI' ' VA v • t d' · o. ı:. ı · magazasını z1yare e ınız. is Ankara caddesı Meserret 

l<c:r:ı :syonunda ar.ık eksiltmesi 1 
isteklilerin belli saatte Komisyo· ı•••• AHMED FEVZi T 1 23407 .. ı• e . ..!i otell Karşısı numrara (88) 
na ge!meleri. (399) ( 481) • 

~ -

P.'. : nAYA NTN OJ,UMU 

h.oridorun öbür ucunda ioadet o
dasın.a giı·mek üzere iken kendisini 
bir adamı gördü. Bu l\foröverdi. Jan
iiyo:n, k'.,·a!içeyi !.Clamlamak için eği
lcre:-.:: 

- Hnşmetpcnah, son emrinizi bek
llyl\'"Um .. Gözlerini mmldandt. 

r<atc:·in, koddorun öbür ucuna. 
bekleme salonunda ayağa kalkara!< 
kı\ğıtlarrm tophyan ve dö Lagard ile 
knnu"'an Kolinyiye kadar bir bakış fır
l:ı.tarak: 

- Gidiniz! dedi 
Morövcr daha fazla eğiJdi. Söyle

mek istediği bir kaç söz vardı. Bir eğ
lenrc gec<'l!indı; Dük dö Gizin kenclisi
ıte söylemiş olduğu bir kaç sözü dü
f!Üitüyordu. 

- Amirali öldiirmiycrek yalnız 

Yaralamalı! 

Moröver, kraliçeye itaat etmekle 
beraber Dük dö Giziin de gözüne ~ir
mek istiyordu. A mira1in liıerine ates 
e.iecek kimsenin bir arkadaşı oldnğ~ 
Yalanını bir tarafa bırakarak: 

- Ya ona isabet cttiremeı.sem ma
dam diye sordu. 

- Ne çıkar, yeniden başlar ve işin 
içinden ak alınla çrkarsınız ! 

- Demek ki, Amiral ister ölsün is-
ter <ilmesin Tampl zindanındaki iki 
lnahpll.9 benim olacak ... 

- işkencede ben de hazır bulun
n,ak şartile ! 

Bunun üzerine Katerin ibadet O· 

tt ... ·1nu girdi ve bir kac dakika sonra 
da Moröver Luvrdan ç~ktt 

Bu anda bekJemt odasının pencere 
lll"nh~ındn ihtiyar LAgard: 

- Mösyö Amiral. eğ~r sözüme ina
nır~nız son hazırlıklannızı mümkün 

~i~e karşı haı-bettim .. Jarnakta, Mon
kontörde elimden geldiği kadar çarpış 
tım. Ben katolikfm, siz ise protestan
sımz .. Fakat sizin gibi meşhur bir ku
mandana büyük hürmetim '\•ardır. Is
rar etmeme izin verinfz. En çok bir 
ay i~inde sefere başlamalısınız •• diyor
du. 

- Bir ay mı dediniz Baron? Ha
yır dostum, on gün deyiniz ki sözünüz 
doğru olsun! 

- O, ne iyf .. 

iki kumandan biribiderinin elle· 
rini sıkarak La.gard, galib geldiği için 
sevinç nara~r ortalığı kaplıyan kralı 
tebrik etmek üzere tenis yerine indi. 

· KoJinyi de kağıtlarını toplayıp 
koltuğunun altrna koyarak maiyetin
de bulLtnan jantiyomlara işaret ede
rek birlikte aşağıya indi. Asma köptü 
nöbetçilerinin selamına l{arşılık veı·e
rek sa raydan çıkb. 

:>/- ~ :f. 

Moröver hiç acele etmeden Ren 
Jeı·men Lokserruva manastırına rnr
mrşh. Zemin katı pencereleri kafesli 
basık bir eve girdi. Papaz Vikont bu
rada oturuyordu. Fakat görünüşte pa
paz iiç gündenberi evi terketm?şti. 

Kendisini tnmyanlar, onun Pikardiya 
da bulunan akrabasınm yanına git
miş olduğunu duymuşlardı. 

Papaz hizmetçisini bir a} evveHn 
den savmış olduğu için ev bombo§tu. 
Moröver içeriden gfzH bir elin ac:tığı 
küçük kapıdan eve girdi. Ve yer ka
tında bulunan bir odada bulundu. 

O zaman kendisine kapıyı açan 
adama: 

- Vakit geldi! dedi. 
Bu adam papaz Vilmordu. 

========:=::::-::::::::::::=:::::::::::::• 
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dan gittiler. Tabii Pipo da onları takip 
etti. 

Aşk uğrunda dostluğu, yeisi, kay
bolan sahibini unutmuştu. Bu fahişe 
köpek ona iltifat ediyor, onunla oynu-

. yor, hatta bir çok şeyler vadediyordu. 
Bunun i!(in Pipo Prözepini dünyanın 

öbür ucuna kadar takip etmeğe karar 
Yermişti. 

Plüton ise ciddi clddt yürüyerek 
belki de: 

- Bana bir tavuk parçası ikram 
eden bir arkadaş için ufak bir feda
karlığa katlanmak lazımdır. I diye dü
şünüyordu. 

Bunlar Forre Monmarter sokağrn 
da bulunan büyük bir eve vardılar. 
Ağır bir kapı açıldı ve Pipo yava~ça 
Pli.i tonla Prözepinin ara.sına sokula
rak eve girdi. l{apr aı·kalanndnn tek
rar kapandı. 

lşte böylece Pipo, Marşa] dö Dnm
-ri1 ile Vikont Orte~ Daspermonun mi
saı iri olmuştu. 

-26-

A!rl/RAL KOLINY/ 

Pipoyu aşkla başı dönmüş, "Konu
şan iki ölii,. meyhanesinin sahibi 1\a
tuyu Ruset ve Pagetle birlikte esrar· 
engiz bir işle uğraşır bırakarak zin
danda işkence edilecekleri uğursuz 

anı bekliyen iki Pardayandan hah
setmeğe başlamadan evnl okuyucula
rrmrzr Lun sarayına g-ötüreceğiz 

Ağustosun on !'ıeldzinci pazartesi 
gUnünden beri ziyafetler, eğlenceler. 

balolar bfrfbfrfnf kova1Tyordu. 
TTlignoJar ~ok neşelf göriiniiyor

lardı. 

Katerin dö Mediçi herkese kar~1 

Yalnız çekingen halini bırakmı)an 
ve susan dokuzuncu Şarl bütün buse
vince karşılık anlaşılmaz bir keder 
gösteriyordu. 

Ağustosun yirmi ikinci cuma gü. 
nü sabahleyin erkenden kral Kolinyi 
Betizi sokağmdaki konağından çıka

rarak Luvr sarayma gittL 

Her zamanki gibi yanında beş al
tı Hügno Ye koltuğunun altında bir 
kiiğrt toman Yardı. 

Bu da Felemenğe ilan edilecek ve 
Amiralin başkumandanlığını alacak 
olduğu harbin kat'i pl~nı idi. 

KraJ, bu planr Amiral ile birlikte 
inceJiyerek son fikrini söyliyecekti. 
Harp masrafları plUnda tamamen ve 
tam bir an layışJa gösteriliyordu !~i 
bu da Hügno kumandanmın :·üksek 
tecrübesini meydana koyuyordu. 

Süvariler ~ok aıalb1mış ve bunun 
yerine topçu miktarı çoğaltılmıştı. 

Kolinyi: 

- Elimden ge1se yanımda toptan 
başka bir şey götürmem! db ordu. 

Amiral, kralın dairesine vardığı 
zaman dokuzuncu Şarl uykudan yeni 
kalkmıştı. Genç kral bu sabah çok ne· 
şeJiydi. Amirali görünce karşılam::ığa 
koşarak ibtiyaı·ı kol1arınm arası~da. 

~ıkıp: 

- Babacığım. hu gece rüyar.ıda 

heni yenc'liğinizi gördiim ! diye bağır
dı. 

- Ren mi ~eYketmanp? 
- Evet, ~iz .. 
Katolik .iantivomJan bıyıkaltrn· 

dan gülerlerken Hiignoların yüzünde 
hfr endişe fzf dolaşti. 

Rer iki taraf. dokuzuncu ~arlin 
ılcleti olan miithi!öı ı:;akalarından birini 

~ ~ . 
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10,j - ıs.anauaraa susıu ve içuıden çalgı sesl~ri 
gelen kayıklar onları kar§Iladr. 

164 - Ve yüzlerce Merihli uçarak üzcrlerine tür
lü çiçekler attılar. 

165 - Hava gemisi büyük bir şehrin önünde 
inmeğc başladı 

1co - ..tS1n1erce halk meycıam tıklım tıklım dol

durmuŞtlol. 

107 - 1vanovıç Merlhnıere,§aretleriel:itijiülCbli' 
nutuk verdJ. · 

... ---
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------------------------~~--- --------------------------l~ral gülmekten katılarak devam 
etti : 

- Beni teniste yenmiştiniz l Hiç 
bumümkün mü? Ben Fransanın en 

\ lYi tenisçisiyim? 1 

Hanri dö Beam gülümsiyerek: 
• - Hatta Navarın da ŞeYketmaapI 
l'!i.nkü herkes amca7.a.dem Şarlin 
yenilmez bir tenisçi olduğunu bilir, 
dedi. 

Kral kibar bir tavırla Hanriye 
te~ekkür ederek: 

- Amiral, ben de rüyadaki yeni
lişin acısını çıkaracağım. Ge1iniz .. 
SISzlerini söyledi 

- Fakat Şevketmaap ben ömrüm
d'e elime raket almış adam değilim. 

- Ya, halbuki ben sizi muhakkak 
yenmeği düşünüyordum. I · 

O vakit Telinyi: 

- Şevketmaap, eğer müsaade eder
l!l'!niz bu fırsatı kaçrrmıyarak size 
meydan okuyacafım. Bu suretle ba
bam derneğe hakkım olan amirala da 
vekalet etmiş olurum ... dedi 

- Mösyö, çok hoş bir adamsınız. 
Beni fazlasiyle memnun ediyorsunuz. 
Amiral, bu gece mühim şeyler konu
şacağız. Çünkü koltuğunuzun altında
ki müthi~ kağıtları görerek beni meş
ğul etmek istediğinizi anlıyorum. Be
ni affediyorsunuz değil mi babacı

ğım? Geliniz l'tlösyö Telinyi ve siz de 
1\fasyö dö Giz .• 

Kral ıslıkla, bir av havası çalarak 
bütün jantiyomlan tarafrndan takip 
edildiği halde top oynamağa indi. 
Hemen iki taraf dizilerek oyuna USU! 
i.ıir tenisçi olan kralın topu çelmesiy
'8t1am1clr. 

Kolfnyl ise birkaç jantlyom ve ge
miciler arasında kaptan Pelon ismiy-

bir1ikte kalmıştı. 
Antuvan Eskalen dö Zesmar, Ba

ron dö Lagard gönüllü oJarak askere 
yazılmış fakir bir ailenin oğluydu i 

Yavaş yavaş terfi ederek deniz tüm. 
generalliği rütbesine kadar yüksel
mişti. 

Bu adam • soğuk kanlr, korku ne
dir bilmez, harpte cesur fazla politi
ka yönünden müteassıp bir katolikti. 
Fakat Kolinyiyi pek büyük bir hür
metle seviyordu. Düşünülen yeni 
harple , belki bir kumandanldc ko
parırım umuduyla alakadar oluyor -
du. 

Kolinyi, ona kullar ,:acak gemile
rin hn~ırlanrnası vazifesini vermişti, 
Çünkü Dük Dalbre hem karadan hem 
de denizden hücum etmeği düşünü

yordu. 
Ihtiyar Lagard bu vazifeyi büyük 

bir gayretle yapmış ve filoyu hazır
lamıştı. 

nu adamın bazı ihanetlerde par
mağı var mıydı? 

Belki .. Fakat cesur bir asker oldu
ğu kadar kulağı delik bir jantiyom 
olduğu için duygularını daima sak
hyarak yalnız çok samimi bazı arka
daşlarına: 

- Hangi sahile yanaşacağımızı 

kestirmek için fırtınanın esmesinf 
beklemeliyiz. Derneği adet edinmişti. 

Kolinyi onunla iki saat kadar gö
riiştii. Bu konuşma kralın 1'ek1eme 
odasrndaki bir pencerenin önündP 
geçmi~ ve Lagard da bir koltuğu ora
ya çekmişti. 

Kolinyi planı bu koltuğun üzerine 
yaydı. Her ikisi de amiralin açtığı bir 
haritayı daha yakından göden geçir. 
mek için diz çökmüşlerdi. 

r 168 - Bir balkonda siyah elbiseli Merihliler du
l nıyordu. Bunlar ihtiyar mühendisler ve filimlerdL 
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dı ki kraliçe Katerin do ı\lediçinin 

kralın dairesinden çdctığını, bekleme 
odasından geçtiğini, yolda rastladığı 
jantiyomlar tarafından selamlanarak 
rengi sararmış olduğu halde siyah el-1 

biseli bir hayal gibi soğuk ve ağır 

bir tavırla karanlık bir koridora dal-
. dığmı afrkedemediler. 

**• 
Sen Jarmen Lokserruvadaki müt

hiş vakadanberi Katerin çok yeisli gö 
rünüyordu. Kararsızlık bütün duygu
larım kaplamıştı. Bazan ibadet oda
sında yalnız başına uzun gezinmeler 
sırasında birden bire dururdu. Eğer 

yanında birisi bulunsaydı onun: 
- Bu benim oğlumdu .. diye yavaş

ça mırıldandığını duyardı. 
Ömründe şimdiye kadar vicdan 

azabının ne olduğunu bilmiyen bu ka
dm vicdan azabına mı tutuluyordu. 
Yoksa bu suretle kısılmış dudakları-

. na çıkan yalnızca bir acımanın piş· 
man olmanın itirafı mıydı. 

Eğer hakikat böyle ise, Eğer 

Katerin hakikaten vicdan azabı deni
len duyguya kapıldıysa, ruhu acı için
de ve zihni kazdığı felaket çukurları
nı bütün dehşetiyle kavramağa başla
dıysa kendisini yakından tanıyanlar 

. ve bilhassa Rene Rüjji'yeri bu duy
guların taşmasından çok korkarlar
dı. 

Gerçi Ka.terin . öyle kolay kolay 
yolundan dönecek bir kldm değildi. 

· Vicdanının derinliğinde bir insanca 
·duygu uyan.sa bile onu daha müthiş 
fakat daha kuvvetli duygularla boğ
mağa çalışırdı. Kendisinde bir yeis 
hissetmiş olsa, dımağında gürliyen 
fırtınanın içine daha fazla dalardı. 

Mariyyakm. Alisin, Pani Garolanın, 

' Jan _Dalbrenin hayalleri karşısına di-

KI1mı:;. oısa, eger o~ıuuun nayau mu
temadiyen kulaklarında çınlıyan: 

- Nasıl anne? Hoşunuza gitti mi? 
Fakat beni niçin böyle öldürüyorsu
nuz? sözlerini mırıldansa Katerin 
daha vahşi bir ses içinde susar ve 
oğlunun hayalini bir sürü hayallerle 
karıştırırdı ki artık bunlarıo arasın
dan Mariyyakı seçip ayırmak imkan· 
sız olurdu. 

- Bu benim oğlumdu! .. 
Katerin, son derece bir sıkıntı, bir 

korku ile etrafına bakınarak bu söz. 
leri yarı sesle söylediği zaman titri· 
yor, yumruklarını sıkıyor, ateşler 

içinde yanıyor ve: 
- Acele etmeliyiz... Acele etmeli· 

yiz. Sözlerini ilave ediyordu. 
Eğer hakikaten bir vicdan azabı 

hissediyorsa bu azab daha heyecanlı 
bir aceley daha müthiş bir kan dök
mek fırsatına sebep oluyordu. lşte 
bu suretle içtiği kuvvetli içkilerle içi 
yanan bir zavallı nasıl bu ateşe çare 
olarak durmadan içmek isterse Kate
rin de öyle kan dökmek istiyordu. 

- Kan, bu kanı silmek için gene 
kan l diye düşünüyor ve bir çok cina· 
yetler yapmak deliliği varlığını kap· 
hyordu. 

Şimdi kafasının uğradığı sarsıntı 

ile bu sinirli ve müteassıp kadın daha 
fazla bir taşkınlığa uğramıştı 

- Her halde allahın emri yerini 
bulmalıdır! Allah böyle istiyor! lş, 
sonuna kadar yürümelidir! ... 

Bu sabah ta yalnız kaldığı zaman 
hergünkünden daha yeisli görünU• 
yordu. 

Herkesin arasmda iken kendisini 
tutarak göstermeğe çalıştığı güler 
yüz hemen kayboldu. Yukarıda gör· 
düğümüz gibi bekleme salonundan 
e erken Kolin · e n yan baktı. 
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