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ltalyanlar N egelli~yi 
işgal ettiler 

Rabeş imparatoru müteessir 
Sivillerle beraber 10.000 Habeş ölmüş 

KC1J1bolan Hayriye 

(Y azıaı 9 uncuda) . 
....____----~~~~~~~~~ 

Bulgar 
Generaıı 

Haritamız Habqi.lamn cemıbana göatermekteclir. ltalyanlar, en alt· 
talıi Dolo'tlan ltıarelııet etliP dt'tllım mütatille çizJiğimiz Negelli'ye 
gİnnİfladir. Brır:aJa bir tan-e Ü .a uücada getireceklerdir ..• 

Nişanlarını Adfsababa: 28 (A.A.) - ltalyanla 
~ .... ·--·;-;Y-C. --• l"lll Ulll)l 1 lcrt·-1:-Cll:llt:ll 

gönderdi 
Roma, 28 - Eski Bulgar harbiye 
~ ve Bulgaristanm es.ki Roma se-
li general Volkof bütün altın nişan

larını Musoliniye göndermiştir. Ayn
ta reneral Yoltkofwı karısı da a1hn 
>ilıiiğünü İtalyan hük11metine ver-
1'1iştir. 

teyit olunmakla beraber Vadarayı teh 
dit etmekte olduktan kat'i bir suret-
te tekzip edilmektedir. Keza son mu
harebelerde on bin Habeş askerinin 
öldüğü de tekzip edilmektedir. Ancak 
ha\'a bombardı:manlannda ölen sivil
ler de hesap edilirse umum zayiat bu 
rakamı bulabilir. 

Mogoli&tanın iatikldlini ilan eden 
Preruı Teh Wang ve Mogoli&tan harita.aı 

Cibuti 28 (A.A.) - Stefnni ajansı 
bi <tiri d 
babadan gelen hal9erler, imparatorun 
ve Habeş sjyasal ve sUel mahfellerin 

Negellinin merkezine 440 kilometre 

mesafede yeni bir hava ü li tesis e
dilmesi üzerine çok endişeli olduklan 

nı bildirmektedir. 

Harp yazılarını 4 üncü de okuyunuz. 

Mısırda 

Kargaşahk 
devam ediyor 
Halkla polis gene 
çarpıştı, yaralanan 

ve ölenler var 
Kahire 28 - Demenhurda ve Tan· 

tada dün vukua gelen arbedelerde üç 
kişi ölmliştür. Talebe, bütün mektep-

(DetJamı 2 ncide) 

~zak şarkta ışler sarpa sarıyor 

2000 Çın - Japon yaklaşması Llrelık bUyUk mUHbekemız 
hazırlanırken ................. ~.~ .... : .. ~~ .............. .. 

Japon ve Sovyet Rusya 
nıenfaatlarının çarpıştıkları 
Moğolistanda neler oluyor ·? 

llarp başladı 
Moğol kuvvetleri Mançuri 
., hududunu geçtiler 

bı cı:ldn 28 - Kalgan yakınında ka· rine Japon Roninuslan kumanda et- Bu kimdir? ... 
'1d11a bgheide yirmi dokuzuncu Çin mekteydi. r--·-...................................... 5 
ı.ıltıttauna ıne~p kıtalarla, gayri Roninus1ar, kendi hesabına hare- i Tamdmızaa adını buraya yazınız! 
lttı ri 'l.arn Mogolistan ve Mançuri kuv ket eden gizli bir Japon askeri cemiye-ı 1··-·-······-··---·····---··-·---·-·---··İ 
~.\._atroasında bir muharebe olmu•- ti efradıdır. : ................................................ ! 

4Q.Q Ustan ve l\lançuri kunetl;_ (Devamı 2 ncide) ._. .................................................... . 

Kraliçe Viktorya ile '1 nci EdtJardı tCJ§ıyan top araban Kral. Jorj'u11 
ceıedini tQ§ımak için hazırlanırken 

5 inci Jorj 3.000.000 
kişinin iştirak ettiği 

törenle kaldırıldı · 

Kralın gömüldüğü Vinıdor ıatoıundaki krallara mahau medlct1 
(+ ifaretli yerdir) 

Londrada hayat normal bir şekil aldı 
Berlin, 29 (Ozel) - Dün yapr- lngiliz kabinesi bugün bir• 

lan cenaze merasiminden sonra mal toplantı yapacak ve d19 siya. 
artık Londrada hayat normal tek· sayı görü§eCektir. 
line girmit oluyor. Merasimden Deniz konferansı telirar faaJI. 
sonra Sekizinci Edward lngiliz yete geçmittir. 
deniz, hava ve kara kuvvetlerine Berlinde İngiliz kiliaesinde ya
bir beyanname ne§rederek mera- pılan cenaze merasimine Hitl• 
simde göstermit oldukları inti · de gitmiıtir. 
zamdan dolayı teıekkür ediyor. '(Deoanu 9 unaida) 

Yunanistanda kim 
hükômet kuracak? 
-~~~~~~~i!~:~~~:~-~~"~:::~~··ı 

.. !~~1~;~;~:..::~=~:~=~~::.:::::._1 
Venizelos diyor ki: 
" Ben artık yaşamıyorum ... ,, 

Atinaaa Kondllls ve Çaldarls taraftarları 
arasında bir sokak kavgası 

Atina, 29 (Özel) - Katimeri-ı eski cümhuriyetçiler 573.075, ko
ni gazetesine göre, reyler töyle- münistler 72.887 . 

dir: Kraliyetçilerin umumu 5965921 (Devamı 2 incide) 
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Yunanistanda 
kim hükumet 

l<uracak? 
( Baıtaraf ı l incide) 

Kat'i taınife göre, Yunan me· 
Du.ları tu iki müaavi ırupa ayrıl 
Dlflır: 

Gruplar 
Krall1etçiler 
Eski cümhuriyetçiler 
KomUnietler 

Mebuı adetli 
143 
142 
ıs 

300 

HABER - '.Alişam postau 

Haydarpaşa Numune hastanesi 
cumartesi günü açılıyor 

29 SONKANUN - 193t. ~ 
=-----

Açık mektuP-
- p-, ;..--

Basketbolculardan 
T. I. c. 1. Başkanı 
Aziz Akyüreğe 

Haydarpaşa nümune hastaha . General Tevfik Sağlam dahili- ket hariciye ıefliğine, kimyagerli 
· rt · ·· ·· t b" d fl•w• H k" h t h · gwine lbrahı"m Etem, dahilı"ye mu. Basketborcularımız, kendilerill' neıı cuma eıı ıunu ıaa on ır e ye şe ıgıne, ase ı aı a anesı karşı teşkilatın göaterdiği llkayclid .. 

merasi.mle açılacaktır. cildiye ıefi Nuri Osman Eren cil- avinliiine Müfide, Heybeliada 1&· ne kadar müteessir olduklannı ba •• 
Törene Vali ve Belediye Reiıi diye ve zühreviye ıefliğine, eıki natoryamu baı eczacısı Münip tunlarda muhtelif defalar baheetDlir 

Bay Muhittin Ottündai riyaset trahum mücadele reislerinden bat eczacılığa tayin edilmitlerdir. tik. 
edecektir. Zihni göz şefliğine, ZeynepkamiJ Roritgen ve teırihi marazi ıef Bir teknik işi olan ve doğrucld 

Hastahanenin doktor, eczacı ve hastahanesi nisaiye mütebusıaı leri de iki güne kadar tayin edile· dofruya alakadar federuyonla, h• 
memur kadrotu tamamen dolmuı· Zeki nisaiye tefliğine, darülfünu- ceklerdir. yetlerln me§Clll olması icap eden 1" 
tur. Bqdoktonı Sivu freııci mü- nun eski hocalarından Haydar lb Hastahane açıldığı günden iti- iş, bütün neşriyata rağmen hiç detir 

memiş olduğundan, baaketbolculad" 
cadele bathekimi bakteriyoloı rahim kulak tefliiine, lzmir hu- haren hasta kabulüne baf hyacak. mrzclan bfrka~ qafıda olnınaelıi 

Komüniltler, preneip itibariyle Kizrmdır. tahanesi operatörü Feridun Şev · trr. açık mektubu bize yollryarak, tefldll-
her relen hüktHnete muhalif ka- --------------------·------..... --------------------------- tın başında bulunan kıymetli reisleri 
lacaklan için, hiç bir ırupun par· H l •ı • F Aziz Akyffrefe, alAkadarlarm kimlıi-
limentoda ekaeri1et temin ebnesi arp ne11 lZ .. ransız ur nasııanıattddan basketbol ıt1et1t 
kabil olamıyacaktır. Zira, kabine- 6 mizin içyüzünU duyunnajı isttmek&r 

ye dahil olanların rey vermek hak başladı Dışbakanları go··ru··ştu·· dirler. ları da olmadıiına göre, bir ıru Bizde, ıtmdiye kadar J&Ptılı _. 
betli fılerJe, spor tefldlttımm mı. 

pun hükOmeti daima ekalliyette (BClf taralı l indtle) Askerden teerld edilmiş olan Rayn kiln oldutu kadar düzeltmft ve aıseıt 
kalacaktır. Bu hadiseyi Japonyanın bir takım f mlye çalıpn kıymetli bir reisin bl 

mıntakası meselesi etrafında n..tltere Kralın da arzusu fırka hükU- metalibatının takip etmesi ve Japon· fP mektuptan sonra hakikati anlıyaeaind 
meti defil, muhtelif fırkaların mü- ıarın Kaıgan mıntakasında buıunan Fransa - Belçlka arasında bir ve anlamak ıçıa tahkikat ,.,.ea11· 
measillerinden bir milli hükumet yegine Çin kuvveti olan yirmi doka- konuşma mı olacak? na emin olarak, spor camiamız·~· .. 
lrurmakbr. zuncu Çin ordusunun çekilmesini iste- yüksek bir varbk ı&ltennete, en ned 

mclcri muhtemeldir. Pariı, 28 - Londrada yapılanı riste perıembe günü okunacak o- namzetlerden bulanan buektbolealr 
Ordudan kolulan zabıtlar Pekin 28 - Röyter ajamından: Eden • Flanden görüımesi dolayı- lan kabine beyannamesinde Fran- rımmn bu mektubunu da dtunlanll' 

Günün en mühim meselesi, Ve- General Soungtchohyoua'nın or- siyle Matin ıazetesi diyor ki: sız_ Alman mukarenetine kartı .za ıeçtrlyoruz. 
i l• t • d d d k dusunun müfrezelerile Şarki Hopei Mektup n ze ıı ııyanın a. or u an çı art· büyük bir teveccüh gösterilecek • 

1 b• ı · k muhtar hükCımetinin milisleri arasın- "iki bakanın görüımeleri bilhas-
an za it enn te rar vazifelerine tir. Ancak bu mukarenetin millet _ Sagın Bay Am Akl/İİrelc., ..__... 
1 d V l da hir müsademe vukua gelmf,tir. MU sa samimi olmuı ve beynelmilel 

a ınması ır. enize 05 taraftarları sademenin ,·ukua geldiği yer, Pekine ler cemiyeti çerçevesi içinde ta .. Şlmdl11• kadar 11aptılunu bir goJ 
t.:'___ k t'' ı · kt 1 h 11ya1amn her noktasına temas e· ..., uwıu a ıyet e ısteme e, a ey kırk kilometre kadar bir meafede kl- savvur edilmesi ve öylece vücuda resmi ve huauıl mlııabakalara ı.,ldlr 
ta la . k t'' tl h 1 f dilmiftir. Bu ıörütme, iki baka t b l aJJJL--'- _, __ u-•-r rı ıse a ıye e mu a e et et- in olan Champlon Gtchchon'dur. Mu· getirilmesi tartiyle. Bundan da ın u ıpor a "'"""'r Glu.tUn111 ~ 
mektedirler. Baılıca gürültü bu- rebe de,·am etmektedir. nın ıöriifleri aruında tam bir ha müstacel bir mesele vardi?' ki, rl 11akuulan tetklk w 01/1111 kabili ... 
nun etrafında kopmaktadır. Berlin 28 - Moğolistan - Mançu- mutabakat mevcut olduğunu göı- mizi takdir etmeleri için davet et,,_. 

ri hududunda buıün yeni ve kanlı bir termiftir.,, Flandin, bu meseleyi hiç olmana mize rağmen kendllerlnl lllliateea.al 
Sokak kavgası hldise olmuştur. Bu yüzden Moğol Edenle birlikte f(iylece bir giSzden bir defa olsun teıadül edemedik. 

DU Çald · K d·ı· Oeuvre gazetesine göre iıe, • k d d B ..... n, arıı ve on ı ıı ta- kunetıeri, Mançuri hududunu geçmiş ıeçırme arzuıun a ır. u mete- Biz, baıketbolcular göıterUen Nr 

raftarları aruında, Atina ıokak- terdir. iki taraftan da ölenler oldutu Kral Jorjun cenaze merasimi do- le de deniz konferanıı metele.i- mal ve ltlkaydiye fimdiye katlar ld' 
larmda büyük bir ıokak kavga1t bildirilmektedir. Vaziyet gittikçe da· layısiyle iki milletin dıt bakan· dir. MalUın olcluğıi veçhile lnıi· hammül ettik. 
olmuıtur. Zabıta, güçlükle arayı ha vahim bir tekli almaktadır. ları e1ash bir tey ıörii§ememit1er- lizler, Almanları bu konferanıa Henüz genç bir oyundur dJge U-
L' 1 _.- 9 ancu uıylayı olıuyanu.. dir. Görüımelerin merasimden · ltlkkl edilen baıketbollln 1909 da A-
uu muıtur. çaiırmak istiyorlar. merikada "e l"lO da l•tanLul-'- .,,,._,_ 

sonra yapdacaiı tahmin edilmek· F h 'hl' . ., " 0 0 
- no-' 

~•nlz••a•un b•r•na•• . Beyaz Ruslar tedir. ransa ıs aziran tarı ı itı- lejde oynandığını hatırlatır.,. ka""' 
Atına, 28 - Patria suetetı V • lifnanıenin tesçili keyfiyetinin ıporunun bu hesabca 00.1ceıboldm il 

ı b. d be Tdr~~lye~eD Q;ö B a-.. 1"lanıUıı1n E:odı:nıc nı.111111 a.3 - -verey muaneaenamt:Jı aıiıuıtıuı • •.m~ uc.uru 11c:uv .,. .... ., ...... n.ıw1 .. ç.,,,..~ nbe osun, ır ostuna yaptığı • rH ;u ~~ vu 
kerlikten teerid edilmif olan mın • nın ihlalini bir kere daha tasdik mek isteriz. 

yanatı neıretmekteclir. Venizelos başk 8 bir şey takası meteleıi hakkında ıörüte • etmek demek olduiu mUtaleasın - Şerimfze gelen Yunan, Brıl11tır, 1# 
demittirlri: aKrmemfılerdlr 1 hb -A--ikan takunl-U·•-_,.. ,..u ceğini biliyoruz. sti aratımıza dadır. Yalnız Franaanm dütün - men.,.. ··-· • .... "",,_,,_ 

"Siyasa adamı ııf aliyle ):)en ar· Tu'·rk·ıyeden bazı Beyaz Ruala· d • l • baka ı i b b · Al b b k ' ğunı:ı temaslar, 11e bizim burada ~ ıöre ıt ıt en n ı ı u uıus cesı, manyayı üı ütün ve at i zaman yendiğlmlz nuum BaT'"""1' 
bk yqamıyorum. Ben, ancak bir rın çıkarılması etrafında bazı Av· hakkında lnıiltere, Fransa ve Bel- surette konferans haricinde bı - takımının dünya makabyiatında l/tlll' 
batırayım. Sabık bir devlet ada- rupa ıazeteleri doiru olmıyan bir çika arasında bir müzakere ya- rakmak değil, yalnız İngiltere • ellik almaaı, bb baıketboleulann ,,,. 
mıyım. Şimdi iıe liberal -partisi- takım havadisler nqretmitlerdi. pılmaıı arzuıunda bulunmaktadır. yi, Almanyayı konferansa dört tabii. olarak lıariçle temaada k~ 
nin baıit bir ferdiyim, İfte o ka- Beyaz Ruılarla uiratan Millet Müfterek bir beyannamenin karar devlet arasında deniz silahlan • Zardan çok daha tecrübeli oldu,,,,,..-
dar.,, ler cemiyetine merbut hututl te· ları üzerinde tesiri olacaktır. Lon- nın kemmiyet itibariyle iahdidi iapat eder kanaatindeyiz. 

ıekkülün Türkiye mümeaıili Kuto dra, lta1yan • Habeı ihtilafı sona ve deniz programlarının teatisi Berlln ollmplyatlan z~ 

Yangın 

f Fatihte Sofular mahallesinde 
Yeni sokakta Eırefin oturduiu iki 
katlı ah~ap evden yangın çıkmıf. 

bir krsım tahtalar yandığı halde' 
aöndürülmüttür. . 

Dayak mecll&I 
Osküdarda Sulak Sinan mahal 

lesinde Odalariçi sokağında otu 
ran 20 yqında Dürdane Behice ve 
Ahmet iaminde iki kiti taraf mdan 
daf&k yemif, tatla batından yara
lanmq, Zeynep Klmil hastahane
ıine kaldırılmııtır. 

Kadiri kandırıyordu 
Dün rece Sirkecide dolıan 0-

mer oğlu Kadire altın ıoyuna batı
rdmıt iki gümüt mecidiyeyi beti· 
birlik diye 70 liraya ıatan sa'bı 
kalı Çakır Hasan yakalanmıştır. 

Vapurdan inerken 
Gaita rıhtımında hailr Gülce 

h yaklQfma&ına ralmen bu gllne kad161 

bu it etrafmda ataiıdaki iza atı ermeden evvel Almanya ile nazik meıelelerinde mutabakat huıl ol- hanrlıkda bulunmamız için bl:ılere 1"' 
vennİ§tİr: bir müzakere açmak istemiyecek- duktan tonra çafırmağa ikna et- bir ihtarda bulunulmanuuı hayret tJI 

"Türkiyede takriben iki bh1 Be- tir. Fakat, bu, mümkün mü? Pa- mektir. . tehacclJp hlılerlmlzi bir kat daha atfi 
~R~~~K~~n~tlu~--------------------------- h~~Nlm~~~~~~ 
nununun tatbiki üzerine ekserisi AI • simi olduğunu gözönünde tutarak il' 
sanatkar olan bu adamlar işsiz man yanın yen ı ,,,erle aldkadar ldnueıerın dik'"",,,, 
kalmıt ve bun1ann harice ıibne· zarlannın ~ldlmnlne deldlet ve "tt1 

h k ti • vauut buyurmanızı biz baıketbolcUI 
ai için hiç bir devlet vize verme ava uvve erı l ffll' ılz kıymetli refılmlzden rica eti yo ~ 
mittir. Bu acıklı vaziyetlerini ıö· ~ 
ren Türkiye cumhuriyet idareti bü 
yük bir alicenaplık ve tefkat 1cs.- Yakında 3.000 harp tayyaresi olacak 
tererek bunların Türk vatandq- Varşovadan bildirildiğine göre Bu yeni tartlar karııımda AI • 
hiına kabullerini ve bu suretle ce· General Ladiılaı Sikorski'nin, Al- manyamn komtuları da kendile . 
miyete faydah bir bale gelmeleri· manyanın yakınlarda 3000 harp rine çeki düzen vermek mecburi
ni kararlaıtınnıttrr. Ancak bun· tayyaresine malik olacaiına dair, yetindedirler; çünkü hava filotu 
lardan 50 • 80 kitinin harice ıit· yazdığı maka'le Lehittanda büyük öyle bir ordudur ki bir toprağm 
meleri münasip ıörülmüıtür. alaka uyandmnıttır. §imtek hızıyla istilisma müsait . 

Bunlara itlerinin taafiyeti için Bu makalenin bazı parçalarını tir ve askeri kuvvetleri tamamen 
bol bol mühlet verilmit ve iıtiyen- alıyoruz: yahut kısmen felce uğratabilir.,, 
ler bütün efradı aileıiyle beraber "1936 Hkbahannda Almanya ---------------
gitmittir. Ecnebt gazetelerin ri bombacı, takipçi ve iltilqafçı Mısırda 
vayetleri gibi babanın oflundan. gruplanna aynlmıt tam 3000 
annenin kızından cebren ayni- harp tayyareaine malik olacak • kargaşahk 
ması gibi haller kat'iyyen nki ol- tır. Harp IODU devretinde Alman
mamı§tır. Bu yoldaki netriyat ya motör meaeletinde pçliik çek. 
serapa hilafı hakikattir. Eıaıen mekteydi. Fakat timdi Bayrişe 
Avrupa devletleri araarnda sene • MotorYerke f abrikalan her ay 

(BtJ§taralı 1 lnclü) 
)erde greve devam etmektedir. Kabi
ne buhranı devam etmektedir .. 

Kahire 28 - Güzel sanatlar aka-

Yeni Fransız 
kabinesinin başlıc• 

siyaseti Sovyet 
dostluğu imiş 

Parla, Z1 - Buraya gelen So~ 
Rusya dı§lşlerl komiseri Malad91 '!, 
vinof Parise varmış ve Londray& ~ 
reketten evvel Fllnclin ve Bo gf" 
la görüşmüştür. lddia edildiğine fi' 
Fransız - Sovyet Rusya dostlufO 
yakınlığı yeni hükQınetin başlıca sif". 
saamı teşkil edeeektlr. ...../ 

lnglltere Fransat• 
para ikraz edece'!--. 

lerdenl;eri devam eden Beyaz Rus 180 motör yapıqaktadır. 
mal vapurundan iple inen Foti İ· lar meaelesini ilk olarak ve esa· Bütün bu muizzam hava filoau 
pin kopmuı üzrin rıhtıma dütmüt 11ndan merhamet ve ıefkat dai- iyi yetittirilmit pilodarm elinde 

demisinin m«>bilyalannı ateşlemeğe te 
şebbüs eden 33 talebe tevkif edilmiş
tir. Siyasi vaziyet henüz defiımemif

tir. Salahiyettar adaınlar arasında 

mü1.akere1ere devam olunmaktadır .. 

Londra 29 (A.A.) - tn,Ote " 
Fransaya para ikraz edeeetfn• , 
dolaşan haberler henüz mevsiJldf'-' 
Ve Saro kabinesinin itimat retf •1 ti' 
sından evvel bu ıneselenin 11a111 

yara1anmıftn'. resinde lialleden Türkiye cumhU'· olacaktır. Almanyanm 7000 aı • 
Kur.un çalarken riyetidir.,, kert pilotu vardır. Yedi tane ha . 

va mektebi boyuna tayyareci ye · 
F"*° Gaaanfer medre1eain· 80 yumurta çalmıe tittirmektedir ve Alman "Hava 

•e oturan 13 yatında Muharrem Galatada Beyazıt sokaiında o· Sporlan Birliği,, birkaç yüz bin 
ve Acfıl isminde iki çocuk medre- turan Hrlttonun dllkklnma al11 ü7esiyle istikbaldeki hava kuv . 
senin üzerinden kurıun çalarlar· verit bhaneaiyle aabrkalı Tahıinl vetleri için fevkal&de bir ihtiyat 
ken yakalammılardır. girmif, 80 yumurta çalmauttır. kaynaJı tetkil etmektedir. 

Mıaırda kenlı hedlHler 
devam ediyor 

Kahire 28 (A.A.) - Muınn bazı 

yerlerinde kanlı hAdiseler devam et. 
mektedir. Dün polisle halk aruında 

bir çarpışma olmuş bir kişi ölmüş, iki 
kişi yaralanmıştır. 

klnsızdrr. ~I 
Fakat Fransa bütçe ._.. ., 

mak için bayle bir lsttkrd ~ 
evvelce bazı konutn.,alar ,,_pil~ 
Ba mesele etrafında İngiltere -;,_, 
bakanı Runctmanle bazı mft1&1' 
bulundufu da haber verilme~' 
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HABER - Ak~am postas1 

:~!~~ü~:ı~::::·:fr;::.::.01~:: Bütü11 berberlerin mektebe 
r~!:n~::::~ns~~::~ı:o~:;:~- devam etmesi mecburi olacak caksınıı. Muhterem üstadımız, 
i\>'nr Yazıda diyor ki: d b • t• f d v 

f Bizim halkımızın, ötedenberiı Berberler mektebi, evam mec Uriye 1 o,ma ıgı 
enaına giden bir huyu vardır; ı·çı·n hemen hemen talebesı·z gibi kaldı 

fara sahibi olur olmaz, bina yap-

h1.tınak ! Amma, bittabi lüzumsuz Birkaç yıl evvel kurulan Ber - Son zamanlara kadar Berber 
ınalardan bahsed.iyorum... herler mektebi muhtelif safhalar mektebinin yirmi beş kadar tale-
1\Iesela son bir kaç yıl içinde, geçirdikten sonra bu yıl çok mun- besi vardı. Bunların muntazam 

~ralarımızı yatırıp işletecek ba§- lazam bir hale konulmuştu. Ders devam ettikleri görülmekteydi. 
Yer yokmuş, yahut ki dünyanın yılı başmda bir çok berberlerin Fakat bu ay başından itibaren 

~n sağlam dövizlerinden bfri o mektebe iştirakiy]e çok iyi bir şe- bunların da mühim bir kısmı geJ
San ~ürk parası akşama sabaha kilde tedrisata başle.nmışken son memeğe başlamıştır. Bu vaziyet 
banki kıymetten düşecekmiş gibi, zamanlarda mektebin işleri gene karşısında Berberler Cemiyeti ida 
~'Y'Una apartıman ve ev yaptır- bozulmuştur. Buna ıebep mekte . re heyeti evvelki akşam cemiyet 

k. Öyle bir raddeye geldi ki, ki- be devam eden talebenin ortadan merkezinde bir toplantı yapmış ve 
~alar düştü, kiracıların uğrama · birer ikişer çekilmesidir. Bu su • bazı kararlar almıştır. 

rek nazari, gerek ameli tedrisat 

geceleri yaprldığı için sabahın pek 
erken saatlerinden geç vakte ka . 

dar çalıtan berberler tabiatiyle 
geceyarısına kadar ders gönnelı 

zahmetine katlanmak istememek
tedirler. Berberler Cemiyeti bu · 

nun için Ticaret Odasına müraca 
at etmit ve Oda esnaf şubeıi yap 
tığı tetkİkler sonunda belediye · 
den her berberin behemehal mek. 

tepten mezun olmasını talep et • 
~kl~rı binaların kıymetleri diiş · retle Berberler mektebi talehesiz Berberler mektebinin yürüye · 
tu' ... bır çok emlak sahipleri taşa, kalmak tehlikesiyle kar~daşmış . memesinin sebebi devam mecbu -
1ll glaya, betona yatırd'Iklan ser- tır. riyeti olmamasıdır. Mektepte ge . 

1 ayeıerine yüzde altı temettü bi- --------------------------------------

e t~ınin edemez oldu~a.r. . . Mekteplilerin EmlaAk mukabı'lı· para 
miştir. 

Bır bakıma, - yanı ırat sahıb: 
ı,\'İyeainden - bu mütalea doğ· diş muayenereri l 
;j olabilir. Lakin, işin içinde, bir wıeren mu••essese er 
~ tehrin iman var. Diş dispanserinin v 

l'r!rcüment Ekrem Talu'ya sora. genfşletllmesl Bazı binaları satamadıkları için 
· isteniyor 

- lsta.nbuJ bugün mamur vazi- yeni· tedbı·rıer aldılar l>ette l d w .. bu .. Dit tabipleri cemiyeti geçen bir 
t 1t o ma ıgına gore, uç çey- yıl içinde bilhaaaa mektep talebe. 
e ınilyon nüfuslu ıehrin bir Av. lstanbulda emlak mukabilinde rin terhin edecekleri emlik hak. 
r~Pa yahut laakal bir Balkan ıeh- leri için çok faydalı olmuş olan 
ti d dit dispanseri tahsiıatmın çoğal· 
ita . ereceıine yükselmesi için so- ması için belediye nezdinde teşeb 
. lCJarmı ve binalarını yapmak büs yapmağa hazırlamnqtır. Bu 
~p etmez mi? Yangın yerleri imkan bulunursa bu yıl merkez 
~~le arsa halinde mi kalacaktır? dispanseri vaziyetinde bulunan 
J'•c l>encereden bakınca gördüğüır. &imdiki biricik diı disDanaeri ge · 
,... ..... YtkıJru.ı.ı 1.lt:sLelUl i>lD boyJe' • ı ı d 1: 

'Ql duracak? Şu köhne dükkan?... nıt eti ecek ve aynı zaman a şen-
'( rin muhtelif yeı lerinde yeni dit 

ok, hayır ... Elbette bunların d 1 . ı1 akt "• • ispanıer erı a6" ac ır. ""t'İ~ • tt• d'"" 1 'S '1-ıııt_ aarın ıcap e ır ıgı yapı ar Şehir Meclisinin §ubat devre · 
""ltteltmelidir. 

A. sinde geçecek olan ve §İmdi hazır-
l'la ncak, mesele tudur: Kötü bi- lığı yapılan tehir bütçesinde tah • 
~ Yapmamak... Halbuki, yeni sisatın arttmlabilmesi için timdi · 
Iel':cıifbem apartımanlar, eski ev · den teıebbüı yapılması münasip 
h l'a met okutacak derece her. görüLmü ... tür. 
lltll'. 'S 

Y erebatandaki dit dispanseri 
ıc_ Gazete makalelerinden devlet şimdilik bir tek asistanla idare e-
d llurıfarına, mektep telkinlerin dilmekte ve bir çok diş tabipleri 
den belediye ruhsatiyelerine ka haftanın muayyen günlerinde bu-
&i&.r bütün kuvvetlerimizle yapr rada meccani muayene yapmalı: . 
~h•etiıniz "Az bina, uz bina, tadırlar. lstanbulun bütün ilkmek. 
tlı 1çeli, ucuz oLmıyan bina ... ,, ol- tep talebeleri buraya sınıf sınıf 

'- tdır. 
gelerek dişlerini muayene ettir . 

'---_ ________ fV_ı_-_N_o_>_ mektedi~ler. Şimdilik yapılan §ey 

j di§lerin umumi olarak gözden ge-
b hlfyar bir kadın çiri'lmesidir. Bundan sonra dişleri 
-" .. ilen mangalla tedaviye muhtaç olanların teda. 

Fat·h 
yandı vileri yapılacaktır. 

lb.t al 1 te Çırçır caddesinde 9 nu-
hib ~ b 1 Doktor Salim Ahmed in sa
"hı t .. ulunduğu iki katlı tahta e . 
t '-t \tat katında yalan 70 yaşında 
l'tte~~ geceyansı aptesaneye git-

Deniz yolları 
Kadrosunu 
geniş(etiyor 

DenizyolJarı heyeti umumiyesi bu
gün Ankarada fevkalade bir toplantı 
yaparak, bütçeye fazla tahsisat kon
ması ve kadronun genişletilmesini gö
rüşecektir. 

para veren ve herhangi bir mül · 
kün terhinini kabu'l eden iki bü · 
yük müessese vardır: Vakıf Para
lar idaresi ve Emniyet Sandığ1 .•• 
Bu iki müeaaese de halk için çuk 
faydalı olmuştur. Bunlardan Va· 
kıf Paralar ld · o derece geniş 
it yapmııtır ki halen aennayeıi • 
nin hemen hepsini dağitm.ı! bu -
lunmaktadrr. 

Fakat aon zamanlarda hadis O· 

lan bazı vaziyetler bu iki müesse
seyi her mülke mukabil para ver· 
memeğe sevketmiştir. Bunun için 
§İmdi mal terhin etmek istiyenle -

Asker TekaUtlerl 
Cemiyeti 

"Umum Mütekaidini Askeriye 
Cemiyeti,, yıllık kongresi müna • 
sebetiyle Atatürke ve Batbakan 
ismet lnönüne telgraflar gönder . 
mİ§tİ. Bu telgraflara §U cevaplar 
gelmiştir: 

"Kongre münasebetiyle bana 
kartı gösterilen temiz duygulara 
teıekkür ederim. 

Reisicumhur 
K.ATATORK 

"Kongrenin1 

bakkmıdaKi temiz 
duy&'Ularma le§ekkür eder, emek. 
Ji arkadaşlarıma selam ve sevgi • 
lerimi sunarım. 

Başvekil 

hmet INöNO 

lht~ıere yatağından kalkmıttır. 
dur •Yar kadın odanın ortasında 
llıa:: tna.ngahn üzerine dü§müş, 
llun al devrilmiş, ateşler vücudu
.\teıl llluhtelif Yerlerini yakmıştır. 
ttartrı er Yerdeki kilimi de tutuf • 
.ı· Ufıa da .. " lt" 

Umumi heyet, divanı muhasebat -------~--~--
bütçe ve iktisat enclimenlerinden mü- Bir tayin 

~'~er h guru uye uyanan 
Qın ge ~ne halkı tarafından yan • 
tiil', nışleıneden söndürülmüş . 

Vucud 
dat ot u Yanan kadın sıhhi im . 
t OlllobT ·ı ahan . 1 1 ı e Cerrahpaşa has-

eaıne k 1 a dırılmıtlrr. 
ı · 
'~ .\ \'"ıp l\ij PE 
1 ~ t·engi k 1 ~ K - Üç gün evvel kah 
all kurt ~ a~rnda ufak kesik yeri o-

\\ıı-. cın. 1 hir köpek kaybolmuş-
Uuı 

t-:ı. anların 8 d·. nın~1 l'l1e ultanhamamında Ka-
~klert takdi~ucaı mağazasına getir-

t. de n1emnun ~dilecekler-

teşekkil olup, toplantıya Ekonomi Ba- Vefa Lisesinin yetiştirdiği me . 
kam Celil Bayar da iştirak edecektir. zunlardan Ürolog ve Cildiye mü. 

Kardeşlle karısını 
61dilrdil 

lzmire yakın Değirmendere nahi
yesinde bir Yürük çadırında oturan 
Osman, karısı Elif ile kendi kardeşi 
Bekiri ça'drrda çok fena bir vaziyette 
yakalamış ve ikisini de öldürmüştür. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul Beled1yesinden: 
Kanunusaninin yirmi dokuzun -

cu Çarşamba gününden itibaren 
birinci ekmek on bir kul'Uf ot:.ı.z 
para, ikinci ekmek on bir kuru§, 

tehassısı Doktor Kemal Özsan, 
Kadıköy üçüncü orta.mektep dok
torluğu ile İstanbul Erkek Mual
lim mektebi tabiiye muallimliği
ne tayin olunmuf lur. 
~~---~-~~~-----~ 

Toplantı· 
Kızılay Cemiyeti Aksaray ka • 

mun kolu Başkanlığından: 
Kamunumuzun senelik genel 

toplantısı 31 - 1 - 1936 Cuma 
günü akşamı saat 20.30 da Aksa. 
raydaki binasında yapılacağından 
bütün üyelerimizin gelmelerini di-

... ~ . . 

kında inceden inceye tetkikler ya. 
pılmaktadır. Bilhassa mülkün u . 
aıumi mecraya bailı olup olma
dığı, elektrik ve havagazı, banyo 
gibi asri vaartalan bulunup bu • 
lunmadığı araıtmlmalrtadır. 

Mües eseleri bu ola aevkeden 
feY bundan evvel terhin edilip de 
satdamıyan emJıiktir. Öğrendiği • 
mize göre yalnız Emniyet Sandı . 
ğmm elinde merhun iki yüz par • 
ça emlak vardar ki bu sebepler • 
den dolayı satılamamakta veya 
terhin bedelinden daha dütük 
kıymetle mü§teri bulmaktadır. 

Sosyetelerln yıllık 
toplantıları 

Cemiyetler kanunu mucibince 
9irketler umumi toplantılarının 
mart ayı içinde yapılması lazım . 
dır. Bunun için hazalıklar başla 
mı§tır. Şirketler ıimdiden toplan. 
tı günlerini tespit ederek Türko . 
fise bildirmitlerdir. 

Ekonomi Bakanlığı namına top 
lantılarda bulunmak üzere Anka. 
radan müfettişler gelecektir. 

Devlet demir yolla
rında yeni bir tarife 

Devlet Demiryollan idaresi 
mevcut hatların biribirine ba~ . 
lanması noktasından yaptığı tet . 
kileler sonunda yeni Elaziz • Diyaı 
bekir hattında trenlerin Elaziz . 
den Diyarbekire cuma, pazar, çar 
şamba günleri ve Diyarbekirden 
de cumartesi, pazartesi, perıem
be günleri hareketini muvafık 
görmüştür. Bu tarife bu cumartesi 
gününden itibaren mer'i olacak . 
tır. 

Halkevlnde konferans 
Eminönü Halkevinden: 
31 -1 - 1936 Cuma günü sa

at (17,30) da Evimizin Cağaloğ · 
lundaki merkez salonunda Mimar 
Kemal tarafından (lstanbulun di. 
ni abideleri arasında mukayese 
ler) konulu bir konferans verile . 
cektir. Bu konferans için çağrılık 

oktur. Bütün rurtdaşlara ktır. 

' 3 

ll={lal~eş DeırDIMl 

gaıır ü p aı(ğle'lto~ ıra 
-=ı. ............ ._ ... ._ __ ... ___ 

Abidin Oaver, anlatıyo r , 
Habeşler, pişmiş değil, çiy et ı,ı. 

yorlarnuş. Sofranın ortasına dahcı ue. 
ni kesilmiş, kanı üstünde ve etlerı titı. 

riyen, taze tcue kocaman bir öküz ko
yarlarmış. Herkes beğendiği parçayı 
kesip alır ve şu şekilde yermf'F Etten 
bir lokma ısırır ve keskin küçük bir 
bıçakla aşağıdan yukarı bir darbe ik 
dudaklarının dibinden eti kesermiş •• 

Abidin Daver, bütün bunla rdan 
başka Habeş parlamentosuna mehus
ların devam etmediğini sayıp döktük· 
ten sonra, ftalyanların Habeşistaruı 
belki medeniyet getirecei!ini yaıı)·or .. 
Yalnız .. Yalnız iki şey değişmiyece>k· 
Ur: • 

Parlamento, ltalııat!aki gibi bo~ 
kalacak, Habeş lerdlerinin kölcliğt 
yerine Habeş milleti esir olacak. 

Diyor. 

Esnaf ~aırayı ....................... 
ne ya~son ~ 
Ercüment Ekrem Talu, Esnaf 

cemtyetJerinin tasarruf ettiği 100.000 
lira para ile bir esnaf sarayı yaptır
mak istemesini yersiz buluyor. Bun~ 
boyuna bina yaptırmak moda..cnna ka... 
pılmak telakki edjyor ve şunu tavsiye 
ediyor: • 

Cemi.yet şimdiye kadar arttırdılı 
es bundan sonra da arttıracağım tah. 
mln eylediği gilz bin liralarla, kayıtll 
esnalın öyle dar zam.nnlannda imdadı 
na yetişecek bir kredi sandığı. bf'l1...i 
bir nevi kooperatif kurarsa, &anırım ıd 
daha mdkul ve daha hayırlı bir lş gö,.. 
mllf olur. 

Bizce: Esnaf için elbet koopera. 
tit de lazım. 1.4.kin, fazla lükse ka~ 
mamak şartiyle cemiyetın bir hine 
sahibi olması da arzu edilmlyecek şeı 
delildir. · 

TOrrk ecdlftpleırı -gYıç vaıznye'tfece •• 
Ahmet Ağaoğlu. edebiyatın içti· 

mal bir bağ olduğunu kaydettikten 
sonra bizdeki vaziyeti tetkik ediyor: 

Banlannın lddialann.a göre ed~ 
blyatımız zaten memleketçi imifl 
Türkçe yazılıyor, Türk şehirlerini ve 
köylerini aksettiriyor, kahramanları 
hep Tüktürler ve ildahirl! Mesele. 
ye bu cepheden bakılırsa elbette /..-i bu 
zatlar haklıdırlar. Fakat bir de işin 
iç ciheti vardır : 

Edebiyatımız "tip,, çıkanyor mut 
Derin sevgiler ve yahut derin nefret• 
ler telkin eden kahramanlar yarata
biliyor mu? Dört adamı ganyana netf. 
rerek konuştumıak ve içinde.. bulun 
duklan dekoru tasuir etmek, eser ya
ratmak değildir. Bir de bu adnmfnTUf 
seciyelerini, ruhi haletlerini anlat5o 
cak, bize derin ~erJ,,Ut>r veya nef retltt 
telkin edebilecek ihti.,.aslannın karak
terlerini oösterebtlmek ldnnufır. 

Rmı edebiyatından mtsaUer ala· 
rak, bir mflff edebiyatın nasıl zuhm 
ettitinf anlafrvor: 

Aristokrat Puşkinden sokak çocul/u 
olan Gorkiue karlar hapishanerr mrtma 
mış az Rus edibi vardır. Onlnr huna 
bakşmdan Rru halkının derebeıf[er. 
rlen, murabnhaerlardan. idare a'1nmla. 
nndan panazlartlan çektiklerinl 
eserlerinde kaydettiler, hakim znm • 
relerin, idare edenlerin kusurları
nı. nobnnlarını 1.-ırbaçlamaktan geri ' 
durmrrdtlar. 

Fakat bu nHmnnenin biz~e'<i tat. 
bfk ı:;aha.cn nedir? .. Reffmle ha1krn kar
şıhkh miinııc::ebeti. <'arhk Ruı;;vnc:ilı 

Cumhnrivet Türkfvec::indt> o dPrect 
hao:kadır ki .. Gorvo &ha romanrnrn 
miikemmel hfr haba tipi olmam mfqı. 
1fne ~elince. !14trf insan ruhunun fa lılfli 
olan mec::efeter de. garp edipleri fanı· 
fından tüketilmi~tir. Artık. nrat1a d.a, 
bunun enfes nümunelerf pek az çıkı
yor. 

K1sacası, Tilrk edibi lcln lt eJHfl• 

8fnl ıröc::tt>rme sahıım sfmd1ye '' ıtı'ar 
malıim c::ıılı!1farrn dnunda ve heniiz ket 
fedilm.emis bir zemin olqa gerektir. 

(Bat-Sür), 
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Habeşler Aduva - Makalle yolunu 
kestiler Petrol ambargosuna 

Habeş bilkumetl bir beyanname ile Habeş 
kadınlarının Italyan kadınlarından Urnek 

almalarını lstedi 

Musolini 
28 ilkteşrin Milis 

fırkasın' tebrik etti 

Ras Desta ordusu 
dağılmamış 

. Şimal cephesinde ezcümle Ma
D.lle böl.,eainde balyan u,Çakları
nm lkeıif faal~ti kay4edilmek
tedir. Adisababa haberleri muha
rebenin devam ettiğini bildiriyor. 
Fılbt bunların küçük mütademe
lerden ibaret olduğu anlaırhnak . 
tadır. Esasen, iki taraf ela 
mühim zayiat verdiği isin kendi
lerini toplamak ihtiyacındadırlar. 
Bundan dolayı bir müddet bu lhöl
gecle mühim harekata intizar -e . 
dilemez. 

-Cenupta, Negelliden hareket 
eden motörlü kollar akınları eı . 
nasında ciddi hiç bir mukaveme
.te 1eaadüf etmemiılerdir. Ru ıDes 
ta btalan ıküçük ııruplar halinde 
0

daha kolay toplanmak için dağlık 
bölgelere dağılmı!lardır. 'Bu hal, 

Ra~ Deıta ordusunun l({aiıJ.mıı ol
duğunu ıı:östermekte.Y.ae .de .Reu . 
terin Adiaababadan aldığı Oir itel
'gl"af a göre Siaamodan ge1en bir 
haberde Ras Destanın esaı kuvvet 
lerinin muharebeye i§tİrik etme " 
diği, .Habqlerin Uaderayı elle . 
zinde tutmakta oldukları ııve bu 
mevkie -doğnı mühim tabiye lcı
taları gelmekte 'bulunduiu bildi . 
riliyor. 

Reuter'in bir Ha'be! teblijine 
'dayanarak Adisababadan aldığı 
i:lijer bir telgrafta, dün bir ~talyan 
iıtilqaf \'Uçağının §İmdiy.e kadar 
kaydedilen ıen :mmı · ıliktafJar.dan 
ıbirini yapbğmı, uça'ğın İtalyan şi 
mal haflarmdan hareket ederek 
Setit nehri ;yakınında Birkutapre:ı 
dağı üzerinden "Ne sonra da Goj . 
aam :vilayetindeki Babat ve Gon . 
'dar üzerinden uçarak aynı yoldan 
geri .döndüğü bildiniljyor. 

lıveç1hastahaneıi.izasından bir 
kısmı Aaisabanayl\ varmışbr. Di
ğerleri de bugün beUlenme'ktedir. 
Bunlar g~en ay o1<>nunda Dolo ya
kımndaki bombardımandan ıonra 

drurtarabildikleri kamyonlarla teç 
hizatlarmı Negelli Ylilcmmda :hı . 
rakmağa mecbur blmıt1ardır. 

Sidamondaki Habeı kızılhaç 
hastahanesini idare etmiş olan Ka 
nadalı doktor Huper de teçhizatı
nı kaybetmiştir. Sidamo bombar. 
dımanmda binlerce hayvan telef 
olmuştur. 

ıttabef hUkOmetl halkı 
yardıma çajırdı 

ihtiyarlar ve fakirler dua ile, is . 
tikbalinizi kurtarmağa çalrtınız. 
Siz, Habet kadınları, mücevher
Jerjni yurtlarına hibe eden ltalyan 
kadmlanadan ibret alınız, onlar 
gibi yapınız. Yabancılara köle ol
mamak için, ne Yerebilir1eniz, Ye· .. 
rınız.,, 

Şubat içinde başlanacak ... 
Fakat ltalyanıo, tOO tayyarenin 12 ay 
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hergllo 300 mil yol yapmasına yetecek 
kadar petrolu var 

Hükumetler hayal beslemesin. 
ltalya ambargoyu düşmanca 

bir hareket sayacak ve 
mukabele edecektir 

Cenevre, 28 - ltalyanlara karşı petrol ambargoıunu tatbik etmek 
üzere kurulan mütehassıslar komitesi bugün toplanarak çalıtmala 
rma devam etmiştir . 

Kulağa çalınan haberlere bakılırsa petrol ambargosu şubat orta· 
larında ba!l:yacaktır. Komite tubatın ilk haftaaında. işini bitirmit ola· 
cakhr. 

Halyanın harp için bir eeneHk petrolu ve .. 

Kap, 28 (A.A.) - Doğu Afrikasma, Eritreye gitmek üzere 
Norveç petrol vapurlariyle Cenubi Afrikaya ton on bet gün içinde 
on bin ton petrol gelmittir. Bu miktar JÜZ tayyarenin 12 ay müd
detle her gün 300 mil uçuı yapmasına kafidir. 

Roma petrol ambar.goaunu 11u,manca bir hareket sayacak 

Roma, 28 (A.A.) - Salahiyettar İtalyan matı.fiti petrol ambar
gosu konulduktan sonra ne olacağ'na ct..ir bazı ecnebi ı°*lerin fa 
ıruiyelerini reddeylemektedir. Bu mahafilae .deniliyor ki: "ltalyanın 
petrol ambarıosunu ne ıekilde ta~bik edilirıe edilsin kabv.l edeceği 
dofnı dejildir. Keza mukabil zecri tedbirlerle cnap rseceji de .loi· 
nı değildir. HükU.metler hay.al beslemetinler. İtalya daha haftaluca 
enel ilan etmittir ki, petrol ambargoıunu bir~ wma.ne -*!e
decektir ye binaenaleyh elindeki bütün :vultalarla -.na mukabele 

edecektir.,,, 
lavlç.P• , • .,. .. , .ıf•dhlP •hı-•- •-ul aiti 

.Beme, 29 (A.A.~ - İsviçre milli meclisi, hükUınetin zecri ted
birler ..,_.aıını bir muhalife ve birkaç soıyalistin i.tinkafına kartı 
112 reyle tuvip etmiştir. 

ıBu münuebetle lsviçre Baıkanı lıviçrenin 1920bitarafltkkanua
lanna uypm diiftüiü niabette Milletler Cemiyetine ka111 tesanüd 
ıtaahhütlerini ıtanımq olduğunu we lta1yanın Mil!etler Cemiyeti pak· 
bnı ihlal edip etmediği keyfiyetine de "evet,, denilmesi lazım gelece · 

ğini aöylemi§tir. 

yapmakta oıdUkları taarruzlar 'Somali cephesinde Ouadara 
neticesinde ltalyanların sol cena- mıatakumda yapılan bir iatiktaf 
hı merkeze niıbetle daha ağır yü. neticesinde 1ıveç seyyar sıhhiye 
rümek mecburiyetinde kalıyor. heyeti kamyonları bulunmuJtur. 
Merkez, :Adisababaya giden eski Bu kamyonlann .adedi bet olup 
kervan yolunu ta'kip etmektedir. .Kızılhaç iJaretiıti tapmakta idi. 

Raa Deıtanqı ordusu ltalyan . Kamyonlarda 27 .andık mühim
ların Dembara vadisine doğru y~ mat.da bulunuyordu. 
mak iıtediklerine şüphe olmıyan Ouadara' da ele geçirilen ıani
yarma 'hareketine mani olmak için metler arasında Raı Destanın 
büyük göller civarındaki bütün bayrağı da vardır.,, 

dağlık araziyi tutmuştur. Ras Dea- Var_şovadjt 
ta ordusunun dütman tarafından - - .----
son ~uharebelerde dağıtılmış ol . Mahkemede ateş e.ttt 
duğu kat'iyyen doğru değildir. .Can.i ancak 

Ras Kassa ltalyan llerıe"'esıno yaralanarak 
man1 olacak yakalandı 

HABE~ 
Çıktığı yer: 1 Kuruluş tariht: 

Ankara eaddest ,, llkk&nu,, 
husu15r dair• 1 9 31 

ISTAN•ULDA EN COK SATl&.~
H A KiKI AK.AM •AZ&TS• ___. 

Yunan intihabatı 

Yunan intihabatının kat'i neti-''1; 
nin manaaı açıktır: ...ad 

Ven~eloıuıı fikirlerini gUdeıı~ ~ 
onun direktiflerile hareket eden lib9""' 
ler intihabatın hakiki galibidirler. ,ttf 

Geçen mart isyanına, menüelc 
uyandırdığı infiale rağmen bir Ud_,1 
lık hazırlıktan ıonra Ven~los ~ 
tulannın bütün reylerin ~ele~~ 
sini temin ederek 127 eaylavblç k tjJ 
malan şayanı dikkattır. Diğer tarJI r 
bu fırkanın parlamentoda ve meıııle~~ 
te milttehiden hareket edeceği ~~ 
nülilrse bu neticenin ne kadar aı..,...
olduğu meydana çıkar. ~ 

.Birka&.ay evvele kadır Yun.an~11 

ismi nefretle anılan V enizelos fırkJSl~ 
tekrar ve kuvvetle Yunan siyasal tı• İ 
tında yer alması ehemmiyetli bir iı' Jı" 
ıedir, ve istikbalde Yunan ıdahiU "' 
ı-ict iflerinde derin teı.irJ~ g(Srill~ 

.füı .rnuvaffakiyetin aebeplerioi v~ 
losun :Jimdilik fili -siyaşad~ çekilfll~ 
Kondilis hükumetinin bazı giddctJi r 
birlerinde aramalıdır. Muhacirlerin ~dl 
le halinde 1iberallere rey vermeleri 
biiyük bir ro1 oynamııtır. 

• • • 
'Hunu ıcıyoettuneıı'110ftra :ı uullll 

Jetinin intihabatında blribirine ,nıli"ıt 
iki kııma ayrıldıiıru ıda ,öylme~ ; 
mndır. Çü.nkU,, Ve~doı a.Ieylıt~~ ıl 
ğer fırkaların Çaldar.ia ;ve Kondili' ııJ 
raftarları da liberaller kadar aayl•" .J• 

rw'r" Jcuannuılarchr. !Fakat bu pa ıf 
müttehic.'len hareket etmiyer4, •Y~ 'I 
.o Qilicack~ pjtmeleri .ekt~ 
.anmalal'lna .mani olmuıtur. 

. • • • I 
Mücadelenin tiddetine ~e~ 

simin on ııenedenberi ilk defa o. 1 
karışıklıklara sebebiyet vcrmepıetl 
sut bir hadisedir. ~ 

Seçimden sonra hemen bUt~~ 
başkartlaranın, netice ne oıurea ~ ,.ıi 
normal bir ldal'Cnin ~tein' ''ff!:J 
edeceklerini söylemeleri Y~İ_ 
fikirlerin oldukça sükün bulduğUJııl )1 
termektedir. Ve bunu ehemmiyetle 
detmek lazımdır. ,ti, 

Hiçbir parti kati ekıeriyeti -..S".,/j 
mad\ğından mu~katen ltir t~ 
kabinesi teıkili muhakkak gibidit~ / 
Ve bunu teyit eden haberler de Y0 

ğlldir. ~ 
Fakat müphem olan 1turmll~~ ~ 

lece devaau da ~· ~ 
kaç ay ıonra ikinci bir •eçio.ıe ıo 
at edilmesi çok varittir. _,,.;., 

Yabancı muhabirlerin haber 
aldıklarına göre, Raı Kasaa mai -
yetinde takriben 40.000 kişi ile 
beraber, hali hazırda Orta Tem
biende, Makallenin 20 kilometre 
'kadar .garbında bulunmaktadır. 

Bütiln büyük partilerin'""/~",,,/ 
~ &f'!Ova, 28 - Garbi &eyaz ~ lcrle beraber krallık rejimiııC .d 

Ruıyada bir Komüniat Partisi ıaSS 

Habe§ tabiyeainin süratle de · 
iiıtirilmit olmaııının, ltalyan kuv
vetlerinin, l)'ağmur mevıimi baıla
madan evvel Makalle ile Aşi · 
yangı gölü arasında yarı yolda 

bulunan Amba Alagi kervan yolu 
üzerinde ilerlemelerine mani ol . 

mak lüzumundan ileri geldiğini, 
gene ayni muhabirler, Habeş kay
naklannôan öğTemnitlerdir. 

ılıldanru ilin etmeleri kral JotJ ~ 
kurmuı olmaktan .auç1u 17 ~tşi · 1 · · • kiini çok kuvvet endi~: ... ~ ' 
nin Vilnoda ıorıuya çekildikleri Bugünkü ve gelecek h~-elil' 
sırada, bunlardan Serj ıP.r.itiçki ıa· ranlanrun halli yalruz ,parti!~ 
dındaki adanı, phitler aı:aamda değil, birız da kta1 Jorjurı etiSS ~ 
bulunan polis muhbirlerinden Ya Çünkü kral yalnız partU ,-~ 
kop Şçelçuk'un ücerine hiı'lmç el asıl Yunan milletinin itimaddJS ~ 

'!Kati .eberiyeti hiçbir ıfıtır;.P:ıtl 
silah at:mJJ :ve kmıdiıini ağır su · ıedememekle beraber bıııUP. ~ ~ 
rette yaralamıfbr. tanda yeni bir durum vardıt· ~!" 

Mütecaviz kendisini kovalıyan denberi mücadele eden :baJS edi~' 1 
jandarmaların da Üzerine. rifte phsiyetJer U•laJmaktaJı ~ ~ , • y . . . bU .. nır ııe unan seçımuun en 1--
rovelverle ate.! ederek kaÇJDJttU'. budur. ., ~efl 
Bu eınada orada bulunanlardan Rcıi/ '"' ..-~ 

biri yaralanırmftrr. -E-v-1-8-r-,,.-.,,.-.. -,.,..~.J' 

Adisababa, 28 (:A.. A.) - Hü
kumet bir beyanname netrederek, 
halkı, yurdun müdafaası için her 
gün daha ziyade gayret gö.ster · 
meğe davet etmektedir. Bu be -
yan namede deniyor ki: Habqler ise 'Din veya iki bin Sıhhiye kamyonlarında cephane 

Cini, merdivenlerden iniyor . v-.::t ıt"'.:,, 
ken, arkasından atilan bir kur. kaldl JCIJI': ..J' 
şunla yaralanar.& nihayet yaka . Moskova 28 (A.A.) - j.1F~ "Yurdumuzu kaybetmektense 

kendi varımızı, yo'ğumuzu kaybet
memiz evladır. Kiminiz silahla, 
kiminiz de teberülerle, acizler, 

kitilik münfeı:it müfrezelerle ltal- yUklU lmlf 
yan piıdarlarına kaf!ı '.hücuml<\r · Roma, 28 (A. A.) - Maretal 
da bulunuyorlar. Borananın ce- Bacloglio, çekniiı olduğu telgraf·\ 
nubunaan 'Habet kuvvetlerinin ta bilhasaa diyor ki: 

• yUztinMn Sahalindeld btdtııt'11.J' 
lanmııtır. Mahkeme tatil olunmut drovıılk'de dat eteğinde 1J•' 
ve hallcm İçeriye girmesi yuak e- kaç ev çığ altında ka1ınıftlf• 
dilmittir, da 13 kişi ölmüştür. 
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Mehnıet Ali 
Memedali Te'fFırDlkaı INl@a 24 MlYlır@.HdJ ~eır'lt@~ölYı 

"M~metAli,,. .. · la ~na bak~caklardı. ~ö:leli~le işlerim aksi gidiyor Metresimi bir odaya kapa-
Hatti "Memct Ali,, de değil: "Ziıbeyde,,nın kadınlık ıhbyacıle • 

''Memed ali,,... kadınhk gururu da tatmin edile- mıştım, bir hafta açhğa dayanamadan ölmüş. 
Ne tostoparlak, ne yusyuvarlak cekti............. b 

haşile kuyruğu ne kadar birbirine • Kumarda da kaybettim: Şimdi ise abam 
girift iıim değil mi? Şüphesiz ki Bindikleri otomobil otelin ka- • • ı .. • 
Memet Alilerin türlü türlüsü o· pısı önünde durdu. içeriye girdi- bir türlü Q muyor 
lur: Bunların uzun boylusu, kısa·ı ler. Geceyi birlikte geçirmek iste. Geçenkısımlarm hUIAsası ancak bir homurtu halinde duya-ı me ! diye mırı1ôandr. Fakat bu söz 
ıı, esmeri, beyazı, güzeli, çirkini, diklerini söylediler. Cem Sultan Roma Yatık.an bildiler. zehirli bir yılanın ağzından çda-
\'e)hasıl envaı çeşitleri vardır. - Lütfen nüfus tezkerelerini- Sarayında mahpustur. Papa yormuş gibi tüyler ürpertici, ke~-

Lakin "Memet Ali11 dendimiy- zi ibraz eder misiniz efendim?... Sekizinci /nosor: ölmek üzere Şimdi de sizi Vatikan saray.mm kin ve insanı ürperten bir ahenlr-
di, "Zübeyde Fıtnat,, hanım efen Mersi.. "Zübeyde Fıtnat,, hanım clir. Sarayda birçok JalaıJere ta öbür ucuna götüreceğiz. Bura- le çıkıyordu. Yüzündeki tatlı ;fa· 
dinin gözleri önünde kısa boylu, efendi öyle mi efendim ..• Pederi· [er dönüyor. da hizmetçilere mahsus küçük bir deye rağl!len gözleri korkunç bir 
•arı papa:. saçlı , tiıman pençe n~zin ismi "Ahmet Ragıp?,, •.. Ev- Sekizinci lnoaon ölmek üzer, odada da büsbütün ba§ka bir ha· ifade ile parlıyordu. Zazallı genç 
Pençe al yanaklı, patlanguç göbek lisiniz ... Zevceniz "Memet Ali,,.. ' , • • , • • , , • • dise cereyan ediyordu. Kırmızt el- bu gözler karşısında sendeliyerek 
li, badi badi bacaklı bir adam te- T eıekkür ederiz ... Sizin muamele- _ Hayır, lüzum yok. Sana iti· bisesinden kardinal olduğu anla- diz çöktü. Kardinal ıağ elini hk-
cesaüm ederdi: nizi otel defterine kaydettim... madun var. Şimdiye kadar aldık §dan bir adam gözlerini hiddetle dis edecek gibi rahibin başına 

Kocası "Memed Ali.. bev... Tezkerenizi alınız efendim. lanm daima tamam çıktr. bir rahip yamağına dikmit ko:.m- koydu. yalnız başına biraz fazla 
Bıktt. Otel katibi böyle söyliyerek; -Teşekkür ederim. Şimdi mü- guyordu. tazyi ketmit olmalı ki parmaiın-
Uıandı. "Zübeyde,,den aııkına döndü: saade ederseniz gideyim. Elbisesinin üzerinde papaya da bulunan iri yüzüklerden tıiri· 

Elaman dedi zavalh "Zübeyde - Zatı ilinizin nufuı tezkere - - Durun öyleyıe bir parça! hizmet edenlere mahsus İ!aret hu- nin bir kenarı rahibin kafa deriıi· 
Fıtnat,, hanrmefendiceğiz . bu niz efendim?... Yako dikkatle dinliyordu. Iunan ve ancak yirmi ya§ ni çizdi . 

'Memed Ali., den ... Kalbine karşılık Çarliston genç, cebinden tezke- - Şimdi babam ölür ölmez ba· larında görünen bu rahip yamağı 
bir kalp; lcenclisiue bir küfüv ara- resini çıkardı. na derhal dört bin altın daha ve- koskoca kardinalin karıısında e7İ· 
nıağa. başladı. "Zübeyde,, nin kalbi ıahncak- receksiniz, değil mi? lip büzülüyor ve kekeliyerek ce-

Ava çıktı. ta kolan vurur gibi tatlı tatlı hoop - Evet! vaplar veriyordu. 
Fakat bıldırcın avına değil ediyordu. Françesko ayağa kalktı. Maıa- - Nasıl yaptığm:ı: anlat b~ka-

ha ... "far avına. İşte, katibin yanında bir çok nın üzerinde duran altın keıeleri· hm! 
Bıldırcın avcıları, bıldırcın av- erkekler duruyor; ve oanki farkı· ni bir çekmeye koyduktan sonra - Emrettiğiniz gibi muhte!em 

lamr.'c için ağaçları kara yelden na vardırmamak iıtiyorlarmıt gi · pencerenin yanında duran ucu kardinal. Verdiğiniz şişeden pa;Ja
ıarsım sanım saradan ormanlara; bi, otele yeni gelen bu genç ka • püsküllü bir ipi birkaç defa kuv· nın içeceği suya üç damla ilaç ~am 
Yar avcıları da, yar avlamak için, dınla genç erkeğin ahvalini tetkik vetli kuvvetli çekti. Ti uzaktan latnn. Ve gece uyudukları od,.da 
geniş çarliston paçalorl~ muslin- ediyor ve kim olduklarını anlamak bir çıngırak sesi dujUldu. Bunu karyolasının yanı batında duran 
1i bacaldarın cazbant havasile ıar- istiyorlardı. Bütün bu erkekler, o- müteakip kapıya yaklqmakta ol- ·masanın üzerine bıraktım. P~ps
sım sarsım sarsıldığı dans salon · nun "zevce,, deiil, "metres,, oldu- duğU anlatılan muntazam bir a- nın bunu içeceğine kuvvetle emin· 
larına giderler . ğunu öğreneceklerdi ... (Ah, met - yak sesi işitildi. Birkaç aaniye dim. Çünkü bana daha evvelt;e: 

"Zübide Fıtna.t hanımefendi · res olmanın zevki ah ... ) Evet bü- sonra kapı açıldı. Ve Françesko- "Her akşam yatağımın yamn·:hki 
....ıauı. •Alvuuuct ası""' ve en geni§ tun bu erkekler, bu gece, bu ça. nun adamları~dan biri olduğu an- masaya 1>ir tiaraaıc su koy! Gece-
o:ıçalr bir monter)e dansa kalktı tının altında bir zina itlendifini latılan bir adam içeri airdi. leri içerim!,, diye emretmİ§tİ. Ben 

Saksafon zırıltısı. bilecekler; Üzerlerine temmuz a • _ Babam nasıl? Öldü mü? de her gece suyu koyar, ve sabah~ 
Dnvul gümbürtüsü. yının öğle kabusu hasmı§ gibi ya· _Hayır senyör. Henüz ruhunu lan bardağı orada boş bulurdum. 

Ve Bunların f evkincle birinci takların da dönecek, dönecek uyu. meleklere teslim etmediler. O gece .. - . 1 ' 1 1 

viyolonun ince ve ilahi nağmesi.. yamıyacaklardı.... Papanın oğlu Françesko Sibo - Devam et! O gece? 
Bütün hunlar yetitmiyormuş gibi, Katip, "Zübeyde Fıtnat,,ın a- az daha ağır bir küfür savuracak~ - O gece de ayni tekilde içine 
bir de üstelik şampanya dumani- §ıkı taraf mdan uzatılan nüfuı tez tr. Güç beli dudaklarım 111rarak üç damla il iç damlatmı§ ol ln -
le başlar dönmü9tü. "Zübeyde kereıini de deftere kayde bağla- kendisine hakim oldu. Yalnız diş- ğum bardağı yanındaki masa:ım 
Fıtnat" hanım, taıkın göğsü üze. dı: }erinin arumdan: üzerine koydum. Fakat sabahleyin 
rinde, meçhul erkeğin gençlik ha- _ ismi "Memet Ali,, bey ... Pe. - Şeytanlar bana oyun ediyor· odasına girdiğim zaman papa bar-
l'aretini ve kalp çarpıntısını hisset. derinin ismi... lar. Bu·gün bütün itlerim terı gi-li- dağı bitirmemif, ancak yarısma 
ti. "Zübeyde Fıtnat,,ın etrafında yor. Metresim Beatriai başka hir kadar içmitti. 

"Bleyd arjantiye çarliston,, yer döndü, gök döndü, dıvarlar senyöra baktığından dolayı cez3- Kırmızı elbiıeli kardinal sak':\h-
Yaptıkları sırada anlaştılar, kavi- döndü, adamlar dödü... )andırmak için bir hafta evvel ı..:r nı ııvazlryarak uzun uzadıya bir 
ilettiler. Ne?? odaya kilitlemiştim. Bir haftacık şeyler dütündü. Zihnen bir şeyle 

Ve.... "Memet Ali,, mi .. Yıine "Memet açlığa dayanamamış, gebermiş. he•apladı. Sonra sert ve hidr!cıtli 
ı-:1\ur "Zübide Fıtnat,, hanım Ali,, ha ... Çarliıton genç te "Me. Dün gece kumar oynadım. iki y·:z yüzü yavat yava§ yumutadı. Sesi-

efendinin "Menıed Ali,, ıi Anka - med Ali,, idi öyle mi?... a~tm kaybettim. Şi~di de babam ne de bir halavet gelmitti. 
taya mühimce bir İf için sritmit· "Zübeyde,, her nedense, onun bir türlü ölmüyor. diye söylen~H. - Bu iıte senin kabahabfa ol-
ti ... Onlar da. ismini evvelce sormağı unutmuş- Bu fısıltıları odada bulunan!ar duğun anlaşılıyor, oğlum. Üzül-

Anlatıldı değil mi? tu ... Şimdi iıe: Fark ediyordu it ki ıözlerinin önünde ıilindi de,} ıunuz? 
Natıl kavilleıtiler anla91ldı. te: Oteldeki erkeklerin kendi hak onun yerine kısa boylu, sarı papa Ediyorsunuzdur her halde ... 
Çarliston gençle "Zübeyde Fıt· kmdaöi nazarları değiıivermitti... l • • Çu"nku" "Zu"beyde 'l'.:'ıtnat" ha . 

ıaç ı, tıtmaiı şı,man, pençe pençe f' 

~t'' hannn efendi babamızın oğ- Onlar, kendisile atıkma, bu gece· al yanaklı, patlangıç göbekli badi nımefendi, koluna yaslanarak otel 
U. ile babamızın kızı değilya ... Ne yi iıık ve ihtiraı ile geçirecek bir badi bacaklı b:r adam; yani ko _ kapısından içeriye girdiği genç a
)'ııptıklarını niçin ıaklıyahm ?. çift diye değil de, yanyana uza - cası teceHÜm etti. Ve bu hayal damın şairane ismini dudakların· 
Söyliyelimde siz de öğrenin: nıp horul horul horlayaraktan her sabaha kadar sürdü. da tekrarlıyor; ve bundan , bir 

latanbu1un en muhteıem otel- hangi bir seyyahat yorgunlulunu ilahi beste terennüm edermi~ gibi 
!erin.den birinde geceyi geçirme· dinlendirece k olan bir karı koca Serıüzeştinin manaaı kalma- mütelezziz oluyordu. 
Jc.e karar verdı'ler gı·b·ı bakmag"a ba•lamı•lardı mı•tı·, "Zu''beyde Fıtnat,, hanımın b d f ''Z b d 
• • :r :r • :r Otel kati i, e terP. ü ey e 

arzusu tatmin edilmemişti! ...... "Zübeyde Fıtnat,, m yüreği 
t.tiı bir heyecanla çarpıyordu. Da 
1'-~ kocuını ilk aldatışı , ilk 
liiııih itleyiti idi. Bir taraftan 
da, ınelhuz tehlikeyi düşünüyor
du. Gittikleri otelde onlardan nü
f\11 tezkeresi soracaklardı. 
F' Nüfuı tezkeresinde, "Zübeyde 

1
• ltnat,, ın "Memet Ali,, beyle ev

• 1 olduğu yazılı idi. Buna rağmen 
1
dtte kolunda batka bir genç var -

t• u 
f · zun boylu, esmer, 
'""'·-=•· b. ·'--'- "Z"b d · woaı ır erACK... u ey e,, 
~ attkı I.. Bunu oteldekiler an 
1c"'-c.k1ar ve günahı bHinen bir 
•dına bütün erkeklerin baktığı 
)~ 

Odalarına çıktılar. 
Fakat bu buluşma, manasını, 

kıymetini kaybetmişti. Bu ~ace · Binaenaleyh, hanımefendi, şı -
raların kıymeti, biraz da eararen• pın iti bulduğu a§ıkını şıpın işi 
gizliğinde ve tehlikeıinde değil · terk ile kendine tipin işi diğer bir 
midirya ?... atık buldu. Fakat bu sefer, genç 

Halbuki işte: adamın iımini iyice tetkik etti ha .. 
"M t Alı· Bu me•hur bir •airdi. Ve adı eme ,,... :r T 

''M d Al. "Halvetı' füsun,, :di. eme ı,, ... 
"Memed Ali,,nin biri gitmiş, 

öbürü gelmişti. Yine.. "Memed A
li,, •. "Memed Ali. 

Genç kadın, hu toıtoparlakı 
yusyuvarlak, ba9ile kuyruğu birbi 
rine girift innl atkma hitaben tek 
rarlaya tekrarlaya, akpm birlik · 

"Halveti füsün,, .... 
Gözlerinizi ilham perisinin pu

ıeıini bekler gibi kapayın. Ve vec 
di istiğrak içinde batını dokaan 
derece mıktarı semaya kaldırın. 
Tekrar edin 

"Halveti Füsun,, ... 
ir zevki bedii hissetmi or mu-

Fıtnat,, hanımefendinin ismini 
kaydettikten sonra, tair "Halveti 
Füsun,, beğe döndü: 

- Nüfus tezkereniz beyim? ... 
Mersi .... Kaydedeyim ... f 5~cı: "Me 
met Ali,, ... f ederinin ismi.. 

"Zübeyde Fıtnat,, hanımefen. 
di heyecanla atıldı: 

- Hayır, hayır!. .. "Memet A
li değil. .. "Memed Ali,, değil onun 
· · "H l · f ·· ' t "H l t. ısmı... a vetı usun,,. . a ve ı 

Füsun,,!. 
Genç tair dedi ki: 
- "Halveti füsun,, benim na

mı miistet\rımdır cicim... Asıl is . 
mim "Memct Ali,, dir ... 

(Hikayeci) 

Bundan sonra elini çekti. Ve bir 
ıstavroz çıkardıktan sonra oda -
dan çıkmak üzere kapıya doğru 
yürümeğe ba~ladı. Rahip sordu: 

- Başka bir emriniz var mı 1 
Muhterem kardinal? 

Kırmızı elbiseli kardinal kayıt· 
sızca başını salladı-

- Hayır, arbk lüzum kalmadı. 
Genç rahip anlatılan bir fey 

daha söyliyecekti. Tam ağzın. a
çacağı zaman birdenbire ellerini 
boğazına götürdü. Yüzü evvela 
kıpkırmızı ,sonra mosmor, daha 
sonra yeşilimsi ve en sonra da sap
sarı kesilerek boylu boyuna yere 
serildi. 

Kardinal ancak bir dakika sü
ren bütün bu manzaraları bir eli 
kapının tokmağında olduğu halde 

seyretmişti. Rahip cansız olarali 
yere serildikten sonra yanma yak
la~tr. Kalbini dinledi. Göz kapall 
hrmı açarak gözlerine baktı: 

- Netice mükemmel! diye dü
şündü. Bana verdiği zehirler dol· 
rusu çok çabuk ve müsbet olarati 
tesir ediyorlar .. 

Bundan sonra sağ elindeki yü
züğü çıkararak dikkatle muayene 
etti. Yüzüğün alt tarafında uf acık 
ve çok ince bir iğne vardı. itte za-
va.Ilı r"h'o pmnv · l ~-:,. c1

• 
1· ·ı rcl. 

öldürerek cansız bir surette ye.
yuvarlıyan zehir bu iğneden deri
sinin alhna akmıştı. 

Kardinal yüzüğü dikkatle mu
ayeneden sonra tekrar parmağına 
taktı: 

- İşte gevezeliği kat'I ıurette 
kesen ilaç, diye söylenerek kapı 
ya doğru yürüdü. 

(Devamı var) 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi "' 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu'; ldanbul 214 

Telgrar adresi: ıstanbut HABER 
Yazı ışıerı telefonu. !llfl72 
idare ve ııan .. 1 2"370 

. ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

İLAN 

Tiirkiyr E~ncbı 
1400 t<r, 2700 t<r • 
7301 .. 1450 -
400 .. eoo .. 
150 .. 300 .. 

TARİFESi 
Tıc:aret uanıarırıın satırı t2.90 
Res mi ııanıarın 10 kuru•t.,r, 

Salıtbi ııe Neşru;at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaası 



29 Sonkanun Lahna aa11l 
Çar .. mba doldurulur 

ln.UllRJLı Küçükçe bütün lihauam .. • 
•=a.atmlld(JIAlr.)11: ...... Şehit analarının tütün ikramiyesi yaz kabuklan 1ra1ıncaıa _..., 

:'-a.."'-d-L! kaL...1..laın eo--1. ko-ıt.U: o,.oet ~ IO: llulatılllt plak. Koca Mutafapaıada Camba • f ne tekrar müracaat etmeniz Ye ı clir. Çok iimit ederiz ki, tekaüt f'I· -uu ıı:ıaı uua_ ~ 
lar. IO,IO: lltGdı'o au taDco" cın.tra ai7e mahallesinde 7 numaralı ha. hakkmızm Yerilmeaini istemeniz. beti bu ıefer itinizi ıörecektir. pnmı oyup ÇlkaiaialL ~ 
~· n: 11rprts. sut n -. __.. A. nede otann tehit anuı Bedriye - ~ da ,melce :rıbmalıdır. 
Mdııla .,...,, pmtıı.. ...... baft. Jdl10I": u Kabuta aoJUlmut eolu. ..., 
.. ...-. ftrlleoektlr, "Ben bir şehit anasıyım. Hayat. biber, biraz tarçın, bir Bd ..,... * t.a "''"bir istina•...ahmı yoktur. t'a· fili tereyaji ile bftrinah •• lf//llJl:, ..,...,, taa .... , - ,...., .. , ~ "5" -A 

ı_.. .. .ıw. da kudretim müsai't değil ra et mıwn ile b~ı. • ... 21,10-ll,S: Kema ..... lromerl. n.a: ~6° -,., - .,_-

.,_ Jlı1llll. dir. Hükijmet tarafindan evvelce KU9'1k un'• .. r kanunu• raımen hllA .,.a ... n ecnellller·varmıt IUJUIUID hir kı11111 ile diri Mr .. • * bana tahsis edilen (100) kuruş Bize müracaat eden Küçükpa. gizli çah§mağa devam etmeleri il• piıirmelidir. Pillma 5'ine"" 
HDAJqnı <* &11.> - <HU .. , maap, on senelik toptan \Erdiler. zarda 31 n\1111.arada ~alya ima- bizim işlerin eksilmesine sebep ol üzümG •• futık atdalrilir. Daı. 
---.41: PIJalll91amw1. n.ı0-n.m Birkaç senedir yediğim 296 lira llthaneai aahihi Recep diyor ki: maktadır. Buna kinı çare bulabi . iyi olur. Ba pillTı l&hana koçll..,,... 
~ lll1lllldlL n.a-ıuo: Opera or. tutan bu para da bitti. "Küçük sanatlar kanununa lir?,, HABER:Haklra~ küçük 1a çddıiı yere doldarmalı n IAa • 

n.• D.11: Popa1elo v..,.. lll1llilJdllL 

•ı!L..ft,e ~ .,. npor .. 
....,. 11.to-1: Dam ...... 1DIMQdel 

YttAJIAı <• Kla.) - c• a) 

lf .11-28,41: .A'f'119tur)111ı '-tekir. 

.... ..... ... •: Vlıw Clpll'UIDdaa 

Midi. 21,10-M,41: Kanpk ...... 

* 'YAJllOVAı (il& &.) - (t,m a.) 

..........,: Oda ........ a..,n,•: ~ 
.... -lılilDclle -..... ~M: CUblDd 

* ....as ('IU D.> - <GU a) 
llM: ....... MllllMldlıa ....... Pile 

....... Dg ·-uldJ. 

Şehit yetimlerine, senevi bir rağmen, elin şurada burada çalı- natlar kammana aylan yapılan nayı bir tencereye koymalı. 
miktar tüliin ikramiyesi verilmek- şan ecnebi tebaalan vardır. bayle bir it Yan&, dnlet Jmneti Et IUJUDUD ıeri icaJaa m.• 
tedir. Ben btindan da istifade e. Mesel& evvelce benim yamın· tarafmdan bunun derhal &nüne da lihan•nm üstüne dlknwli .._ 
demedim. ArJcak 935 senesi ikra- da çalışan ve küçük sanatlar ka- aeçileceii ıipbeeisdir. Omm için Jahan.a ilik aibi o1uncıya kadar pl
miyesi olarak (16) lira kadar bir nunundan sonra ayrılan bir lt.al • bize müracaat eden Recebin, tirmeli. r.....- ilhana,. .w 
para alabildim. Diğ'er yedi eene. yan tebaası bugünlerde tekrar hadi.eyi ıidip mmtab11 olan E- ederek çe•irmek llnndır. 
lik ikramiyeden hiçbir şey alama- gizli gizli c;alışmap başlamıştır. mlnanil kaymabmlıtma bildir • Kqm çok iyi bir yemektir. 
chm. Beni şimdiki çok Srkı§ık ve Ecnebi tebaalarmm böylece me9İni ta•ıiye ederiz. · · 
içler acısı vaziyetten kuıtaracak 
bu hakkımı istemek üzere Fatih 
Askerlik Şubesi vasıt.asiyle, Millt 
Müdafaa Veklleti tekaüt eubesi· 
ne müracaat ettim. Fakat bana, 
"sona kalana bu ikramiye Terile • 
met,, diye cevap verdiler. 

Biitün emsalimin aldığı bu pa · 
ra, benim hayatımı da kurtara • 
caktır. Fakat hakkım olduğu hal
de niçin bana da "sona kalclm,, 
diye verilmiyor. Derdimi kime söy 
liyeyimT,, 

CEVABIMIZ: 

. ....... ............... ........ 
H.KAZAR ...__,, ..... 

......... ...,..., .......... .. ........... ..,. .. .... 
Frankanetayn •ın 

Nl .. nlı•ı 

l'nMP•• -- ..... .....,.p, 
Alnterllı ..... , ......... ..... .......................... 

.~9~M~~~ 

. . . t. 
• .. - '1 ... 1 ~ -· ... J • • 

vawr: 
!Pl:K: 
BARAY: 
TÖRE: 
sOJmR: 

nu;a: 

••vooıu 
8l1lla ....... ...... ...... 

Galdllrm ...... 
AP'lın._ 

'TtilN ·~· • 1 

•BNIRA.: . 

Acrmcü ft&iJetinia Msi de 
çok mtiteeuir etti. "Sona bldm,, 
diJe W•ı•w olan ikrami,.m 

.................. hav:et ettir. Dııli • 
..... ........... ı _. ···•lli0

iJ9tiiaüi 

lalAı ........... lr _ ...... ......... , 
MGm•••lll: 

r~ıı:::: ............. ta. 
._.......,.., .m: ..._.111;. 
- ..,... - Çelaıllovü ........... 

* BAClı <• .... , - ,, ... , 
... : Oltraftdua .......... ..... 

9'1.1J11 cra >• <111 a.>.<mii .. , 
... : ... ,.,... IO,ll: o,.. llaft. 

.... ... Odıwlho. IO,IO: Cipin ... 

..... ll.GI: - IJlmlerdea Jlll'PIU'. 21,llS; 

a.. 11,R: llala1ar, ll,.ll: .. ,.,__ ll.80: 
...,... .. : llalllaıtra ll•ııd. • Km. 
- ......... : ... IDUldd. 11,48: -ı.... 
.... l>M llıd ftlll GllcJr,, lllmll ...... 
._ ,..._..... IUO: o.. 1: Bdf 8lllllld. 

1,U: - fllmlıldlD ....-... ı.ao: Ca. 
ı,tl: ... lııaaml. 1: eu. l,IO: ..... ima. 
1111 ( ......... llalıerler.) 

* -•1 •AYı <• Kla.) - (llU a) ., .... :-.,. ............. 
---1: l>w nmııl1rW 

* ....... C911Dt.)- (llLI .. , 

16-1:~-. ............ 
tlr..almldL ' 

* ~·co: .., 
C-D.J-U.a) 

"' il: IDlllk dW ........ 

)$. 

m'IJ'l'l'8Anı ''" .... , - ( ...... , 
... ı: lıDt.a ...... l 

* ' Kı•• dalgalar 
.-WS (Sma =a'D' - , .... 

'. 7 " ............ ., S' ·~ ,. ....... , 
....... dula)ill)I ~ Jl'OIND' 

ae ssnrx .....,... ...,. ı"chdlr. 

* __ (,....,.): 

KAFIL~FF 

Varın ak•am 

Sümer Sinema ı 

BorJfJalana fed ~ Ian., lltf'aa bdıa addle, ._... Ku 
h CBSAR'ın merhamefllfsee tlm&Jetled um ifa eUilllll ftUlıeJ ro
lllUlll Borjlyalann •bat altında tnıedlll w hlr iirll llfalaatla •D-
idim ••111 ....... eder •• ,. 'bir dperflla ..... - JV-
lerla ............ J'hılle lllletlerhı enet• aldını- .. 
oluv .. Telefoıa: G8l1 

En bOyOk Fransız fllml olan "Silah Başına,, dan sonra 
bugOne kadar Avusturya'da yapılan en gazel fHml 
takdim edebilmekle M E L E K sineması seref duvar. 

YARALI KU 
Bae rolde: 

PAULA VESSELY 
sınamanın beyaz perdesi, bu 
derecede gazel bir fllml pek 
az gOrmQ• ve gOst:erml•t:lr, 

Varın akşam : M E· L E K' da 
a,nc• panwt danı• h•llerlerl 1 ........... iane- ...... 211 -•lr 1r........ • ....... 

...... ...mtlnt nUWI ft luralln lllP nutku • ft •lre. 

Numaralı biletler &atılmaktadır. Telefon: 40868 

BiLAL: 

---~ BAKJRKOT Aile llDr. Kwenlılf .,.._ 

Kadıköy 
HALii: a.ldl ..... 
llORllT1'.A: g...ttne•taL 

D•kOdar 
HALii: Blıdllt Jdla 

Tiyatrolar 
pa!R T.: lmDeCL 

llALKOPmm'l'l: !)mis • .,.. ' 

......... ,.... ,.,.... ....... -........ .. 
ll8blılw --. 1N,...... b9 .... _.., 

mQftur. 

llDldbDet, --..... -..a"-9' 

.A..ar.d& MMlllt .... . 
llNllWJ'lt' '= .......... -



Çocuıu 
terbiye 

'1iton, on yqmdaki oğlu 45alo · 
~ adam akıllı terbiye etmek. 

.... ha1atta tam tecrübeli bir adam 
~ anuıundaydı. lıte dersle· 
tiıaden biri: 

- Salomon buraya ıel , •ana 
"-ıe öiretecejim. 

- IJi ama baba ıen yüzmek bi' 
"'1onun ki ... 

- Sen babana inanmıyor mu· 
..... ? 

- inanıyorum baba .. 
- O halde ıözümü dinle .. Şu· 

l'lJa kendini at ve yüzmeğe baıla. 
ta~ Ora11 deniz değil ki döşeme 
-.ıatı! 

- Bana inanıyor muıun, inan· -.,or muıun? 
- inanıyorum baba!.. 

.. 1~uk kendini dötemeye attı ve 
:;:aıacla yumruk kadar bir fitle aya 
•• lralktı: 

- Öyle afrıyor ki baba! 
Pttiton cevap verdi: 

L - Çok iyi! timdi kendindr- • 
""lira kimseye inanmamak lizıı. ~ 
hldiiiıri öjrendin mi? l Baganlar, bq_larl gelecek ludtald teınaillmizM .,,epgenl iodlbnlnle ol ul bir reull 01111111aca•.t 

can sıkan 
toplantıda 

o alrpmld aile ~ da -
vetlilerin pek de botu* sitme
mifti. Ev ahiplrini ta,,.,.dılı 
halele bir ahı.bile c:lavete selen 
bir clelibnlı alonun ldlfeeincle 
kendiei Pbi C&QI ...... da -
ran J'&tlıca bir ad,.. iıpb ~: 

- Ne c:aa.Pcı l>ir ~ı. -· . ~~ se iklfp Yatal•I 
Y qb zat:-ÇoldJi olurdu ama, da 
vetlilerin elbileleri >:atak oda 1 
mızda ••• 

Kanarya kafesi 
- Kanaryanın hlaini. cık hı· 

rdmq11n/ 
- E7fHl]a ! 1'.tlf1lllf 11111 

1 

Daya:.; yiyen 
koca 

Mahkemede hakim kan11ndua 
botanmak isti yen adama ıordu: 

- Karınızın ıizi mütemadiyea 
dövdüğünü iddia edivorsunuz. Bir. 
misal söyleyin. 

Davacı anlattı: 

- Geçenlerde rüyamda tayya"' 
re piyangoıunun büyük ikramiyeel 
ni kazanmııtım. 

Sabahleyin karıma bunu 
tınca beni dövdü ! 

Hakim ıatmıtb: 
- Ne diye? 

anla• 

. ... 
- ikramiyeyi kazanır kazar 

maz uyanmadan evvel parayı bur 
kaya ıötürüp yatırmadm diye L. 

Taze yumurta 
Lokantada liatqe ıöz ıezdirdilr
ten sonra ıanona sordu: 

- Omlet 15 kurut da, sahanda 
iki yumurta neden 25 kurut 7 

Ganon izahat verdi: .. 
- Sahanda pifen yumurtalar 

çok bayat olursa belli olur da oa
daa I -

Aflk - Korkma, merdivenin ucunu tu(ugorum. . · - · 
ICOdın - Korkmuyorum zaten meı divenln öteki ucunu ifa kocam tatu1J0r! 

- Hqır, hlae alqılı la,iıır. YMI dlrekUJr - Eler ikl üla zil çalanam Wlfp, bir üla ~ ,,... 
~mcu: ama ÜfÜl'llÜf, ...ı iıni p· aon gelecek. Eler zil çalmazaam ldmae gelmnln, daktilo lk hra6erfml. ~ 

~lsafıre ikramı lııyor! 1 -========================- • Dalgınlık 
'tisafirlere ev sahibi ikram edi 

)Of: 

- Şu tatlılardan bir tane dah• 
~za. .. 

Kısırlaştırma . 
._ tok teıekkür ederim üç ta 

'-hdim. 
dedikoduları 

._ Dart tane yediniz ama 

~ daha alabilirıiniz ! 

Haber'in 7"Phfı lnnrla,tırma 
bir anketi için ıehrin köt• bacafuula 

bakınız neler konufUla70r: 

~~· ~====~======~ Bir malaalle kahvesinde: 
- lamail haha, haberin oar mı, 

sakallıları lnaırlaıhrocalılarJIUf 
kazıt arhk fU sakalı/ 

- Bende YGf ;yetmİf iki; hy 
oğul! Ben zaten lıuırla,m'fl"' in· 
aırla,acağun katlar, siz kendinize 
bakın! 

• • • 
Tramvayda: 
- Kimleri lrraırlaıhracalılarml§ 

yahu? 
- Krlnndan sonra cuanlan di 

yorlarl 
• • • 

Vapurda: 
- Bu gece ile tam ü~ geceiir 

eve son vapurla dönüyorum! 
- Aklın varsa bugünlerde evi· 

ne oalrtincle Jön/ 
-NiP,.1 
- Galiba evlerine g~ J6nenle-

ri ie lnnrlaıtıracalılarmql 

Kaltak mqluınaintl•: 
- Daydanm ma arlıadtlfltır'I 

Aifamcılan,,anaılan 7akal.G)'lp 
laaılunait111 7t1pacaklannql 

- Hqtli be .,.de, "7ca ba
dunafaı olar ""' ,., 

- Yülerini de karqa 6o71· 
yacalılarmql 

Yolia: 
- Vah zavallı oala, 701 ortasın

da SCIJ'tlll tafmuf ! 
- Çağınn Operatör Cemili/ 

• • • 
Bu ticarethaneJe: 
- Ben 6a ifte rok aptallık et 

timi 
- Y avaı 8Öyle, amelöat~ar 

-Fma delil, zaten Apalıarya iU)'maınlarl 
da yakın! • • • 

• • • 
Evcle: 

- Ayol, fU zıklnmı az iç Jiyo 
rum sana, sonra pifman olacak · 
am/ 

- Neye pİfman olacafım, bir 

eoe ü~ ,ocak yetifmiyor ma san• 
lıi? 

• • • 
Hokkabazların luıhveaimle: 

- Ha7Uf1ap bel Yozun a;yiın! 
- Hayırola, ne var 1 
- Ne olaeak, bundan R>nra 

sünnet diijiinleri s_olalacalt/ _ 

Sinir ve alııl muayenehanesinde: 
- Neniz var? 
- (Etrafına balnnaralı) Bir 

ıeyim yok, turp gibiyim/ 
- E, buraya niçin geldiniz? 
- Sizi biraz ~örecefim geldi. 

• • • 
Kaynana, gelin araaıntla: 
- Seni yelloa seni, dur ben 

senin sivri akıllı, ne zıpır olduğu
na Operatör Cemile haber ver~ 
1İm de... 

- Ben Je ofFunan rllyatla H 

yıklatlıfmı 1taber verirsem, görü ... 
aiin pninü ! Kulaiı Delik 

~kpm ymıejinden aoma .. 
ateye dalmqtı. Küçük oila .. ı..-

dolqıyor • 
Babaaı dalımı 

-~ 

- Ne yapayım, dedi, ldne aıs 
ğmla bunerl 

Kadın - Merak etmeyin, sUindlıt 
niz bende, iitilm bozulmuıtu tlal • 
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fine k/i ' 2)KC{4.LI KAVIN l> (Ak ika/ YAZAN: İ~::: FE~D{ yazan: 
HALİDE EDia 

109 (Nakil, tercü11N .,. ikılboı hakkı mahluzı. .. r. Leyla o hafta Şakiri ziyarete gitme
mişti. Bir yankesici, Ziyaya : XVJ biaya yabancı relen bir tevazula 

Gacolara kapıan adamın akit yoktur!,, diyordu .. "Ah yavrumu bir daha dünya sordu. 
gözüyle göremiyeceğim .•. Hilmi • "Ojlum Tevfiii gene mahvetti. 

bizim kovu§un gardiyanına .fi 
de Şakire götürsün .. Fakat. b• • 
nim gönderdiğimi ıöylemeıin. 

cim ... Hilmicim ... ,, 
Sabiha hanım, Rabianın boynu

na ıımsıkı ıarılmıı, hüngür hün -
gür ağlıyor. Rabia bir çocuk ya -
tıt tırır aibi arkaıını olquyor. 

"Neden göremiyeceksiniz? Çöz 

yummadan yıllar gelip ıeçiy.or. 

Bir kere dü§ünün. Zavallı Hilmi 
beye buraları zindan gibi gelirdi. 
Şimdi sabah ak§am, kapı aürme
lemeden, etrafı kollamadan, Genç 
Türklük konuşuluyor.'' 

Rabia gülüyordu. ihtiyar da 
yaflarının arasında güldü, ıonra 
uzandı. Rabia, buruıulC yanakta
rm yaılannı ıildi, üstüne battani
yesiııi çekti. Kadın gene doe 

ruldu. Rabianın gözlerine kaba . 
halli bir çocuk hicabiyle bakıyor
du. 

"Hilmiye lanet olruyorsun, 'de
ğil mi Rabiacrm,,, 

"Vallahi, billahi, kör olayım o· 
kumuyorum. Jiem ıiz" timdi Tev-

" fiği dü,ünmeyin. O Taif kaleıini 
Qrta oyunu meydanına çevirir.,, 

"Sahi ... Sahi ... ,, 
"Şimdi artık uyuyun. Doktorla

rın sözünü dinlemeli. llicınız; ve 
• ..? 

reyım mı.,, 
1 

"Ben uyurken hatunda oturur 
1>ekler miıin 't,, 

"Beklerim.,, 
..,. r 

Sabiha hannn çarçabuli daldı. 
Rabia batında, ıandalyanm üa • 
tünde bekledi. Zavallı b.dm bü . 
tün gece saçını bqmı yolmuı, İl· 
teri içinde çırpmmıftr. Hilminin 
kaçmaıiyle yediii acı darbe ya • 
nmda bir de Rabianın batma ge. 
len felakete sebep olmak azabı 
vardı. Zavallı çocuğun babasının 

hatma hep Hilmi yüzünden feJa. 
ket ıeliyordu. Ya Rabia, bir daha 
evlerine gelmezse... Ya beddua 
ederse •.• Hem o kadar Rabianm 
'dostluğuna alııkmdı ki kaybeder. 

ıe onun yerini artık bir teY doldu
ramıyacaktr. Şimdi Rabianın hu 

'dost ve mütfik tavrı kadmm haı
ta, yıpranmıı kalbine doktorların 
ilacından fazla ıüktin verdi. 

Şükr~e hanım ayaklarının ucu
na buarak odaya ıirdi. Rabiayı 
paıa ıCSrmek iıtiyordu. Hanıme • 
fendiyi o bekliyecekti. 

Rabia, PAtayı odaımda buldu. 
Elleri dizlerinde, ıözleri yerde 
dütünüyordu. Paf&llln bot yaJc. 

tinde arka k:ı.ıaiı oynamama, •. 

"Ten ten terani. •. ,, diye eski bes
teler mırıldanmamaıı o· kadar 
gayri tabii, o kadar acı bir man • 
zara ki ... Rabia onu bu kadar düt· 
kün ve meyuı ıörmemiıti ... Selim 
pafayı böyle dütük ve biçare rör
mek yüz ıene)ik azametli bir çi . 

narın yıkılmasına t ahit olmak ka-
.._ _ _.... L!- .J• 
ıv:.: o;:.;ı;1Q in::' py .... 

"Hannn nanl, Rabia?,. 
"Uyuyor.,, 
"Oh h ··kü· , O 1 fU r.,, 
Kapanık xüzü biraz açddı. Ra· 

Bizi affedecek miıin, yavrum?,, 
"Yapmayın ... Babam Hilmi be-

yi ne kadar ıever. Beni aevdiiin
den çok aever ... Eminim o kendiıi 
hiç meyuı delildir ... Ne yapalım? 
Alnımızın yazııı.,, 

Pqa, kızın titriycn elinin, ıenç 
alnında ıörünmiyen bir yazı üı
tünde dolatmaıına ıülümaiyerek 
baktı. 

"Otur, kızım.,, 
Karı ı kartı ya otunnuı birihir· 

lerinin yüzüne bakıyorlardı. Pa • 

tanın ell ıözlerinin mlnaaı ıarip 
bir ıekitde deiiımiıti, içlerine 
çökmüt olmalanna rajmen ıene 
ıönük deiildiler. BebelderinCle 
bambaıka bir qık Yardı. Bu ıaz. 
lerin tahakkümü, etrafmr uen 
gurur ıilinmit, içlerinde yeni biT 
anlayrı, bir · teılimiyet hlaıl ol
muıtu. 

"Hilmi için pek müteesıir de 
ğilim, Rabia. Fakat Tevfiii Taif 

ten kurtarmak için lier teY.i feda. 
ederdim. Maalesef ff ilminin a -
baıı olmak elimi ayaiımı J;ailı • 
yor. Paditahın bunClan sonra ar
tık ne yüzüne bakabilir, ne Cle bir 
teY jatiyebilirim,, 

"Hilmi bel• Cle kabahat l:Nlma 
YJll, efendim.,, 

"Bulmuyorum, zihnim biraz' 
dolqrli. V aktile Clünyada bir ffJYe 
İnanD'don - KUYYet ve k\ıneti 

temail eden Clevlet nizamı. Halbu
ki timdi bana ıeliyor ki, insanla
rın taliine, binbir tane baıka kuv 
Yetler de bakim. Hükümdarların, 
hüldtmetlerin elinde bir karmca . 
dan iciz görünen en zavallı bir 
insanda bile her zaman ezileme • 
yen, öldürülemeyen gizli kuvvet· 
ler var,, Suıtu. Sonra daha alçak 
bir seıle devam etti. "Kendi mu • 
liakemin salab~tinc artık pek e 

min değilim. Bunca yıldır inandı
ğım ,eyler, hizmet ettiğim terler 

doina mu deiilmi? Fakat bilmek 
lizmı Rabia: Şimdi her zamandan 
fazla bilmek l&zım Çünkü ıultala 
rın ıultanına , paditahların padi 
tabına hesap vermek rünü yaklq 
tr.,, (Davamı var) 

Tetlrka No. 29 

Leyli çekici gözlerini ıüzerek 
cevap verdi: 

- Ondan uzak kalmanı tavaiye 
ederim, Şakirciiim ! O bir mik
roptur ..• Damarlanna çabuk gi. 
rer .. Mabvolunun ! Ya o, ya aen 
bu kovuıtan ıitmeliıiniz ! Akta -
ma aer ıardiyana söyle .. Sizi biri
biriniıden ayırıın. Ben ıinsilerden 
çok korkanm .. Bir gece aeni bu . 
rada zehirler de haberin bile ol -
maz ! Bana ıelince, bili yonun ki 
aeni ıörmeden duramam .• Gele • 
cek hafta rene ıeleceğim .• Şimdi
lik allahaıımarladlk ! 

(Gaco) dan kaçan 
adamı 

O cünden aonra, Ziya ile Şaki
rin koTUtlunu ayınlllf)ardı. Ziya 
birinci ko'"* aitmifti. 

Şoför Şakir ikinci cumayı dört 
gözle bekliyordu. Ziyanın bütün 
ıöyledilderinin iftira olduğuna 
hükmetmifti. Şakir,, timdi Leyla
yı eakiıinden çok ıevir.ordu. Ken. 
di kendine: ' 

- ~ızda nikili falan olma
dıiı halde, kadm benden ayni • 
malC iatemir.or. Bu bir fedakirlık-
tır. f ( ı ı ı ' 1 , 1 1 

1 

Diyor, Ziyayı :liabrladıliça ya • 
liuı açılmamıt 1'Ufürleri baııyor-
"da. \ , . 

Ziy&J.a gelince: Zavallı delikan 
lınm_.,.bütün bdmlara liarıı ,hiııi • 
Y,iti CleJipnifti. Ona bir aabah, 
y&Dmelaki karyolada yatan tanm· 
1D1f bir yankesici töyle bir vecize 
aavurmuıtu: · ı 

"Gacolara liapdan adamın aklı 
yoktur!,, , • 

Gaco, sabıkalılar' dilince kadın 
demekti. Ziya, yankesicinin ıöz . 
lerini mlnasrz bulmuyordu. Onun 
batına gelen bütün felaketler 
(gaco!) yüzünden değil miydi? 

Mühendis Ziya, Leylinrn cuma 
ıünU Y.ilztine ka111 aavurdufu if . 
tiralan düf(indükçe: 

"-Mezardan anam çıksa, yü. 
zünü ıörmek iatemem !,, 

Diye IÖyleniyordu. 
Kovutta ona: 
"- Gacodan kaçan adam!,, di

yorlardı. 
Ziya siyaret ıünleri tevkifha . 

nenin en izbe ve ıeuiz bir köıe . 
ıinde oturur, ıözüne ziyaretçi ka
dınlardan biri ilitmeıin diye, pay
dos zamanına kadar kitap okur . 
du. 

• • • 
SövütÇü Mehmet otuz yatların

da bir adamdı. Beyoğlu caddeıin
de gece hırıızbğıyla tanınmıt, ya. 
kalanmıt .. Altı aya mahkum ol . 
muttu. Davasını temyiz ettiği i
çin, tevkifhanede yatıyordu. 

Mehmet takacı bir adamdı .. 
Ziya bey]e uılu batlı bir adam gi. 
bi dertletirdi. 

O ıün ziyaret bittikten v~ ko . 
VUf kapıları kapandıktan ıonra, 
Sövütçü Mehmet, Ziya beyi bul . 
du: 

- Haberiıı var mı? dedi. Bu . 
ıün ıeninki elleri cebinde aaat . 
)erce dolaıtı .. Hanımmı bekledi.. 
Gelen giden olmayınca katlarını 
çatarak küfürleri savurmağa b&§· 
tadı. '. • 

- Çok güvendiği Leylası 'daha 
ilk haftadan aımaia bqladı de . 
ıene .. ! ; 

- Böyle kadınlara kapılan a . 
damın aklı var mı, a beyim? Za. 
vallmın bugün ıüvendiii dailara 
kar yaidı itte... · 

- Ne olmuı .. ? 
- Ne olacak?! Çocuiun on pa-

rası yok. Kanıı gelmeyince tapa 
oturdu. Bu gece yiyeceği de yok 
galiba .. ! 
Mühendiı Ziya bu sözden çok 

mütee11ir olmuıtu. 
- Demek ki bu gece Şakir aç 

kaldı, ayle mi? 
Diyerek dütünımeie batladı. 
Sövütçü Mehmet duvara dayan. 

mı§, Ziyanın yüzüne hayretle ba. 
kryordu .. 

Dayanamadı .. Kollarını gererek 
eınedikten ıonra kendi kendine 
mırıldandı: 

- Sen de ne tuhaf bir adamam 
yahu! Arkandan küfreden böyle 
saygısız bir budalaya acıyor . 
sun .. ! 

Ziya cevap vermeden yerinden 
kalktı. Yatağının batındaki pen . 
cerenin içinde duran bir tayın ek. 
meiini ve bir kutu aardalya ba . 
lığını ıazete parçaıına sararak: 

- Haydi Mehmet, dedi, ıunu 

Mehmet paketi tereddütle al ' 
dı: 

- Ya sorarsa .. ? 
- Sorarsa ahbaplarmd~ biti 

tarafından gönderildiğini aöylc ' , 
sın. 

Mehmet kapıya doğru yürürk ... 
kendi kendine homurdanıyordu• 

- Ben ömrümde bu kadar vİO' 
danlı, bu derece temiz :y:ürekli bit 
insan görmedim. 

Ziya o gece yiyecek gönderdi• 
ıeydi, Şakir aç kalacaktı. Gardi
yan ona paketi verirken: 

- Kartıki kovu§tan bir ahbd 
gönderdi. 

Demiıti. Şakir paketin içindi 
ne olduğunu bilmiyerek aldı .• v~ 
tağının yanına gelirken, ·paketiıt 
ucunu açtı .. Sevindi. Fakat, batdl' 
dan bir kazan sıcak su dökübnUI 
gibi, titredi .. Terledi. . 

Şakir o gece ilk defa mahict • 
miyet acılarını duymuıtu. 

Erteıi günü kendiıine ka~ 
bir zarf geldi •. İçini açtı .• Tüyletl 
ürperdi. Zarfın içinde iki lira yal' 

dı. 
Şakir, kepdiıine bu yardımı .,., 

pan. inıanı tanımak iıtiyordu. Zil 
f ın içinde fÖyle bir puıula çrkalif' 
tı: 

"Arkadaş! Vaziyetini düzeltiıı • 
ceye kadar sana her hafta iki ll
ra göndereceğim. Benim kim ol İ 
auğumu araştırmaya kalla§ın' 
Hüviyetimi şnlamak istediğin P' 
yardmmnr lrn .. c:.nıe~e mecbur ol• • 

v ' cagım .,, 
Bir dost 

Şakir, Ziya ile kavgalı olduı
için, bu yardımın ondan gelece ' 
iini naaıl dütünebilirdi 7 

Şakirin bir ümidi vardı: "BelJd 
gelecek hafta Leyla gelir .. BaJl9 
harçlık getirir. O beni görmed
yaııyamıyacaiını ıöylemifti. ~~ 
bilir, insanlık hali bu ya, belkı "' 
hastalanmııtır. Önümüzdeki c~~ 
ma günü de gelmezse, o vav
ben den ayrıldığına, beni unutttl' 
ğuna hükmedebilirim!,, diyord• 

(Davamı otıt J 

- Fakat bakalım Nedret Bey bunu kabul edecek 
mi? Gittiğine göre kabul etmedi demek. 

çocuktur. Kendinizi sevdirmek için elinisden geıüi&I 
kadar uğaratacağınıza bana söz veriniz bakayıtııo 

- Hayır kızım 1 O da ıizin gibi kabul etti. 
Şaıırarak: 

- Kabul etti mil dedim. Nasıl bir mucize ile 
bunu ona kabul ettirebildiniz? 

Notere dehşetle bakıyordum: ~ 

. - Fakat aldanmıyorum, dedim. Bu söyledi dl 

Milphem bir hareket yaptım. Sanki önilmdeki 
mektubu görmemek iıter gibi ellerimle yüzümü ka
padım. 

- Tıpkı size yaptığım gibi .. Dayının son arzu
larını ona da söylemekle .•. 

Odanın nihayetindeki bir perdeye doğru yürü
yerek: 

onunla nasıl mümkün olabilecek r Eğer bana azarııe ~ 
soğuk bir tavır gösterirse .. Hatti ıu tecrübeyi çolc 
kansız görerek kabul ettim. 

- Siz hele §U imklnsız ıözünU ortadan kal~ 
nız bir kere .. Siz bir Türk kızısınız. Karpnd~ 
kadar ıofuk ve inatçı bir karakter olsa bunu ye~ 
lisiniz .. HattA bunu bir izzetinefiı meseleal te 1" 
ederek dediğimi mutlaka yapmalısınız. Sonra alı~_.., 
min ederim ki bu sözlerim ancak sizin menfd~ 
sizin iyiliğiniz içind1r. BugUn kocanız gençtlr,~d
zengindir, mert ve asildir. Kısmet bakalmı yolffK!' 
zun üzerine böyle bir şans artık çıkaracak 1111 ?~ 
bundan istifade etmeyi istemiyorsunuı:l' l'U ifl'_ 
saadetinizi ayağınızla tepmek demektir. l'Jat'~ ',J' 
veriniz. Kocanıza kendinin ıevdir~ekılıds c!e ret" 

- Bana itimad ediniz ııevcili kızım. Yapmanızı 
tavsiye ettiğim §ey sizin iyiliğiniz içindir. 

- Size itimat ediyorum beyefendi. Mademki ıiz 
de ancak annemin arzularını istiyorsunuz.. Onun bu 
son dileklerine boyun eğeceğim. Şahsi hislerimi öl
dürerek, onun ııon arzulannı yapacağım. Ona kartı 
evlltlık vazifem bunu icap ettiriyor. 

- Şu halde nihayet kabul cdiyor9unuz demek? 
- Evet kabul ediyorum. Biriblrimi.ıl ballayan 

evlenme bağı kopuncaya kadar .. 1 

Noter cJfnl uzatarak: 
- Öyle olsun! dedi. Benim de iıtedliim budur 

kı•nn. Zaten bu kadar mAkul bir ıeyi .reddcdeaılyece
ğinln biliyordum. 

- Şimdi! dedi. Mademki uyugtuk kendisini ça· 
ğıracağım. 

Fakat noterin perdeye doğru uzanan eli tekrar 
geri çekildi. Bana doğru geldi. Eğilerek, sanki sözle· 
rini kimseye işittirmemek için çok yavaş bir sesle: 

- Sevgili evladım: dedi. Sizden bir şey rica ede
ceğim. Girişeceğiniz tecrübede Arif Nedreti sevmeğc 
çalııacağınızı bana vadediniz. Bahusus ki eğer o size 
karır ıofukluk ve kayıtsızlık gösterse hiç güccnme
yecckılnb.. Kendinhl de kocanıza sevdireceksiniz. 

Israr ederek: 
- Hele kendinizi kocanıza mutlaka sevdirmelisi

niz. O sizi mes'ut edebilecek mert, asil ve gUzel bir 

Sesinde 8y1e bir yalvarış vardı ki bana bu de 1'1' 
1erde ısrarında kudretli bir ııebep olduğu evbaoM (ili"' 
dl. içerimden bir ses bu sözlerini ··~.,makta 11" ~ 
atim olacağını söylüyordu. (Devamı " 
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• ·z3k şarkta ışler sarpa sanyor 

Çın - Japon yaklaşması 
hazırlanırken 

Japon ve Sovyet Rusya 
menfaatlarının çarpıştıkları 
Moğolistanda neler oluyor ? 
Japon kuvvetlerinin Mogolis • 

~da Kalıan tehrini ifgal ettiği. 
'i 8Tvelki ıünkü nüıbamızda y4z. 
~k. Birkaç gündenberi gaze • 

tl'i ve dünyayı i11al eden Mo . 
hliıtan itleriyle Japonyanın bu 
..._.eketteki faaliyetine dair ıon r,tea framızca "llluatrationu ve 
.J1!,er Avrupa gazetelerinde teıa
"Qf ettilimiz malCimatı da bugün 
hzıJoruz. 

.taponlann ıimali Çinde ve Mc,. 
hl •emleketlerindeki faaliyetle . 
~ tanııı dikkattir. Ve buralarda 
~ Ye Sovyet Ruıya menfaat 
"...-ıJlin çarpıtması gittikçe had biı 
telci) almaktadır. Sovyet Ruıya 
lllla bu yerlere yakın ıamizonla 
~ Ye umumiyetle Uzak Şarkta. 

Sovyet ordulanru kuvvetlen 
~i, Japonlann mukabil ha 
~arda bulunmuı nazik oİJ 
~ yaratmıtbr. Diğer taraftan 
t~nya ile bugünkü Çinin dikta. 
-ru makamında olan Chang . 
~- Chek araımda mühim müa.. 
,.. lerle yapılmakta, bir Japon 
\ol1a İttifakı hazırlanmaktadır. 

itte bu hadiaelerden dolayı Ja ::!::n Mogoliatandaki faaliyet· 
iyetlidir. Ve Ruaya ile Ja. 

ha,. aruındaki ıersinliii arb· 
~mahiyettedir. 

Muhakkak olan bil'fey vana o 
da Japonyanm, Çinde, günden 
güne nüfuzunu çoğaltbiıdır. 

iç Mogoliıtana Japonyanın a . 
yak basması bilha11a ehemmiyet. 
lidir. Çünkü liu memleket Sovyet 
Ruıya ile aııl Çinin araıında bir 
(ara) hükitruetidir ve Sovyet 
Ruıyanm nüfuzu altında bulunan 
Dıt Mogolistanla hemhuduttur. 

Herhalde bir Mogol imparator
luğunun kurulmaıı için Japonlar 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 
Japonlar bu ıuretle Çini komünist 
lerin propagandumdan kurtara
caklar, Sovyet Ruıya ile Çinin a · 
raıındaki muvasala ve rabıtayı 
keımit olacaklardır. 

Bugünlerde Uzak Şarkta birçok 
:vakayi hazırlanmaktadır. Çin, Ja. 
ponyanm bütün arzu ve tartlannı 
kabule hazwlanırken Japonya ve 
Sovyet Ruıya da eaaıh bazı men
faatlerini korumak için büyük aı· 
keri hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Hüli.sa bütün aarı milletler Ja. 
ponlarm teıviki ve yardnniyle be. 
yaz milletlere kartı hummalı bir 
faaliyet ıarfetmektedir. ilk çar • 
pıflllanm da Sovyet Ruıya ile Ja. 
pnya arasında olmuı çok muh. 
temeldir. 

Bedbaht bir 

Srhr! 
Sadi Karsan 

Futbol Federasyonu 
genel sekreteri oldu 

Futbol f cderasyonu eski geneJ sek 
re teri lı(emal Halimin, f ederasyônun 
maaşlı k4tipliğine tayin edilmesi üze. 
rine inhilal eden futbol federasyonu 
genel sekreterliğine Galatasarayın 
,.e milli takımın eski ve çok kıymetli 
oyuncusu ve gazetemizin değerli yazı 
arkadaşlarından, her zaman güzel ha 
kemliklerini seyretmekte olduğumuz 

Sadi Karsan tayin edilmiştir. 
Yeni ve çok mühim vazifesinde de 

kıymetli arkadaşımızın muvaffak ola
caılına eminiz. 

Olimpiyatlara 
Sporcularımız da 
iştirak edecek 
Merkezi umumi 
.bu kararı verdi 
T. 1. C. L Umumi merkezinin baş

kan Erzurum saylavı Aziz Yüreğin 

başkanlığında iki günden beri yaptıi't iç 
timalar bugün bitmfı olacaktır 

Berlin ollmpiyatlartle alAkadar O· 

lan bu toplantıda Türk sporcularının 
on birlnd olimpiyat mUsabalfalarına 

iştirakine karar verilmiştir. Olimpiyat 
da atletizm, güreş. futbol, eskrim. 
ytizme ve bisiklet mDsabakalanna it
tirak edilecek ve bu mU.sabakalara SO 
sporcu ~ötUrillecektlr. 

Yeni antrenörle 

Güreşçilerim~z 
İlk idmanlarını 

dDn yaptılar 
.Milli sUret takımı kadrosuna da· 

hil gtlreşçller dün akşam GUnet kalU· 
bO lstanbul mıntakası idman salonun 
da yeni antrenörün nezartf altında h... lttogoli1tandaki b&diaelere ge . 

~; bunlann en mühimmi ge . 
~ ikinei kinunun on sekizinde iT 
~ ıelmittir. Bu tarihe kadar Kaybolan kızını FU t bO 1 M 11 

Uk idmanlarını yapmışlardır. 

anne 
tMoıoliıtan muhtariyeti reiıi ta k 1 m 1 m 1 z 0
oq Prenı Teh Wanı Çin hük6 . arıyor 
~e kartı iıyan etmİ§ ve mem· Reamini dercettiiimiz ıenç Jo. Kahlredeo çağırıldı 
"- !ilin iıtiklilini ilin etmiftir. zm ismi Hayriyedir. Kendiai Ni- Mısır futbol federasyonu. futbol 

laJan hareketi Japonyanın tantaıında, Metrutiyet mahalle • federasyonumuza müracaat ederek 
~yle olmuıtur. Ve iç Moıo. ıinde on numarada otururdu. Bu Türk milli takımile şubat sonlannda 
~n da yakmda Mançuko ıi· ıenç kız, yirmi gündenberi orta - iki müsabaka yapmak arzusunda ol
& bır krallığa veya imparatorlu . da yoktur. Bileziklerini, yüzüğü • dutunu bildirmiştir. Yapılan teklife 
Q 1-- 1b• k h ld. göre mU.sabakalardan birisi Kahirede 

q, ı ço mu teme ır. nü bırakmıt, eıki bir elbiıe giye . 1 M diğeri lskenderiyede yapılacaktır. 
~ç ogoliıtan Çine ancak lif rek ve evde bulunan üç lirayı da Futbol federasyonumuz, bu tekli· 
~ batlıdrr. Hakikatte tamamen çantaaına koyarak gitmiıtir. Bir fe henliz cevap vermemekle beraber, 
~ ve Çinin merkezi olan daha avdet ebnemittir. Çantaaı . bu davete icabet etmek niyetinde değil 
~ .._~'le hiçbir alikaaı yoktur. nı da Kadıköy vapurunda bir Er- _d_i_r. __________ _ 
),sı;.-ugoliatanm ahaliıi birçOk ka· meni bayana emanet ebniftir; T • • k k 
~ er efradmdan mürekkeptiı birazdan geleceğini aöylemittir. ur uşu 
~~ar ancak prenılerine ti.bi Fakat, Hayriyenin bir daha izi çahşıyor 

1 M bulunamamıfbr. Kendiıi, hayli 
'hr.ç oıoliıtan im1dilinin Ja · zamandır, manevi bir buhran Je· AtatUrk geolerlmlzl 
-.._~baalariyle yapılan iıti. çiriyordu. Aileıiyle de araaında takdir elli 
~ en aonra ilin edildiğini bir ihtilaf vardı. Fakat, yirmi gün· Ankara, (A.A.) - Türk ku 
la._ da yazmııtrk. Japonyanm denberi, ölümüne ve ıağlığına Ja. fU alanında çahımalar ıittikçt 
dit ilaeJanda Çin hükumetine ve ir hiçbir iz keıfedilemediği için artmaktadır. Cumartesi günü a 
h'-er tehlikelere kartı askeri mü· 
-ıteretini vadettiği de ıöylen . ailesi fevkalade tereddüt içinde. landa çok mühiqı uçuf ve atlaytf 

· z dir. Anneıi, bayan Kudret son de lar yapılmıfbr. Bunları Şef Planör 
th.t_ ır. aten Japon kuvvt:lle 
~ d&Jaa timdiden bazı ihtiyati rece haıtalanınıtbr. Genç kızın öl cü Abdurrahman ve Raif yap 
--~rle~ almuı da bunu göıter . müı olmaıma ihtimal verilmiyor. mıtlardır. Paraıütte baıhyan ıa 
pdır. Teyzesi bayan Emıil, gazete niyeli uçuılarda iki gencimiz para 
~ alcat !İmali Çin muhtariyeti ~izle fu suretle ilin edilmeıini İl· tüllerini sekiz saniye geç açaralc 
~~dildiği zaman hiçbir menfi temektedir: atlamıılsrdır. 
loJ• -ette bulunmıyan Çinin Mo Hayriyenin nerede gizli oldu Hikmet 2000, bayan Yıldı, 
'ttı~•te.n iıtikli.line de ıes çıkar ğunu bilen vana insaniyet namı· 2100 metreden par:ıtütle atlamış· 
~d.~lı aıuhakkak addedilmek na aileıine haber versin, yahut lardır. Batlangıç Planörleri üze 
;· kendiıine tu ıabrları göstersin ve rinde beden terbiyesi talebesi ru· 

~:"~ide Çin ve Japon hükiı Hayriye evine dönsün; elem için· le ve kısa sıçramalar vapmıılar· 

5 inci Jorj s.000.000 
kişinin iştirôk ettiği 

törenle kaldırıldı 
Yeni kral babasının tabutuna 
gümüş bir kupa ile getirilen 

topraktan attı 
Londra, 28 - lng:ltere Kralı li.mbalar ıiyab kreple örtülmüttd.. 

Betinci Jorjun cenazesi dün Lon· Yollarda aüktin ve huıu içinde 
drada görülmemlt merasimle ka' Kralın tabutunu ıeli.mlıyan hal· 
dırılmıttır. Merasime ittirak t'- kın sayısı üç milyon tahmin ediı.. 
denlerin ıayııı üç milyon olarak mekteydi. 1 

tahmin edilmektedir. 1 Saat bir buçukta Vindsor sara-
Dün radyodan dinHyerek bir yında yapılan gömülme merasimi 

kısmını yazdığımız gibi ıaat tam de çok ıade olmuıtur. ilk önce 
onda tabut hassa alayları kuman Sen Jorj kilisesinde dua edilmit 
danları tarafından V estminst-.r ve ölen Kralın ruhu için bütün l~ 
Holdan çıkarılarak dııarda bulu· gilterede iki dakika suıulmuıtur. l 
nan bir top arabsına konmuıtur Ruhani ayin çok sade olmut • 
8u esnada herkea ıeli.m durmuf tur. Canterbury bat peskopoıu a .. 
ve 70 pare top atılmııttr. lüyü takdis ettikten aonra Kral 

Tabutun üzerinde Kral bavra· Sekizinci Edvard bir gümüt kupa 
fı. imparatorluk tacı, Hükümda•- ile getirilen topraktan bir parça 
?ık bası ve kraliçe tarafındftn almıı ve tabuta ıerpmiştir. Bun• 
i'~nd~rilen kırmızı beyaz güller · dan sonra Y ork başpeskopoıu du.
den mürekkep bir çelenk vardı. yı yapmıf ve ceıet kabre indiriJ.. 

Alay etrafı kuıatan muazzam mittir . ' 
insan kalabalığını güçlükle yara - Bu esnada Kralın münadisi a • 
rak ilerlemeğe muvaffak olmut • 11rlardan beri devam edn an'a J 
tur. ne mucibince ölünün bütün ün • 

Alay iki kilometre uzunluğun vanlannı ıayıp dökmüt ve yeni 
daydı. Önde giden lnıiltere do· kralın iımini bağırmıttır. lsk~ • 
minyonlar ve müıtemlekeler kıt'a· yalı muzikacılar da 

1

"0rman çi • 
lanndan Ye bunlann muzikalarm .çekleri,, adındaki Jskoçya tarkı • 
dan ıonra yabancı memlekteler ıını kavallarla çalmıılardrr. • 
bahriye, harbiye Ye hava kuvvet- Tabutun üzerine huıa alayına 
)erini temsi~ eden yükıek ıubay· mahıus ıancakla en yakına•!«> er· 
lar gelmekte ve bunların arkaım- klnmdan dördünün çelenkleri ko
da bütün lngiliz erkanıharbiyeai nulmuştur. 
ukeri muzikalar ve ıaray yüksek Kralla annesi daha bir mild -
memarlan bulunmaktaydı. Kralın det yalnız tabutun batı ucunda 
tabutunu tqıyan top arabası ban kalmıılar ve aonra [ondraya dön
larm arkasındaydı. Top arabası- mek üzere oradan aynlmıılardrr. 
nın etrafında haaaa alayı atlıları B f k h b I 

1 tı azı u a a er er 
yer a mıt • 

Arabayı yüksek ilniformah Batbakanla diğer bakanlar an' 
152 bahriyeli çekmekteydt ane mucibince cenaze alayında 

lngiltere Kralı Sekizinci Edvard bulunmamıılar, yalnız Sen Jorl 
bunların arkasından lngiliz do - kiliıeainde hazır bulunmu9lardU', 
nanmuı büyük üniformaıiyle ge · Olen Kral için 10.000 çe-lenk 
liyordu. gönderilmittir. Bunlar ıaray'! 11ft-

Arkaımda üç kardefİ, York. madığından bir kısmı mecburea 
Glucester ve Kent Dükaları, bun- dıtarda kalmııtır. 
ların arkaıında da Kralın diğer aİ· Dört gündenberi Kralm tabutu 
le efradı bulunuyordu. Bunlar önünden geçenlerin sayııı 809.182 
Kont Athlone, Lord Harewood dir. 
Noneç Kralı ve Noneç veli«abdi- Kral Sekizinci Edvard dün a)D. 
dir. Döl"düncü ırrada Fra"""- f&m ecnebi kralların erkek ef ra,. 

Cumur Baııkanı, Danimarka Ro- dma, F ranıız Cumur Reiıine ~ 
manva, Bulgariıtan ve Belçik,. ecnebi heyetler baıkanlanna l>ir 
hallan ve onlann arkumcla da ziyafet Yermiıtir. Hepsi erkek • , 
23 prenı geliyordu. lan davetlilerin aayııı 50 idi. 

An karada 
Ankara, 28 (A.A.) - lngilten 

Kralı Betinci Corcun cenaze töre
ni münuebetiyle bugün aaat l 1 SO 
da lngiltere büyük elçiliğinde bir 
ruhani ayin yapılmııtır. Bu ayiı.1· 
de refikalariyle birlikte Ba~b:ı· 
kan, bütün bakanlar, ıeneraliu, 
devlet yük~k memurJan Ye bfl J 

tün büyük elçilerle, elçiler haur 
bulunmuıtur. 

bitÇo~ &ratındaki müzakereler de bulunan annesi ve diğer ıev . dır. Sovyet Rusyada Planör 

~oMr"k'~aı:yr =eıı:ı~: •• C.!:::u~-m~::::...h ... =u~~~r=1~:ı'y~:e~:t.::~Mfedee:::ı,.=k~emmz.== ~;~!:!::.~::~~:i~:tli !;!;n 
Bu tecrübeleri öğleden evvel 

B k d gent-1 kurmay tahm ve terbiye he 

Kraliçe Mari yanr.1da No"eç 
Kraliçeıi, kendi km ve York Dii
şeıi oldutu halde yer almıftı. Ya
bancı meıp!eketler dıt itleri ba· 
kanlan ve büyük elçiler bu araba 
nın arkuındaydılar. Dıaha aonra 
yedi araba reliyordu. Bu araba· 
l"rda lnıiH'- kra1 hanedanmm Y~ 
di~er kral h11ned1tnlan"m kadın · 
lan bulunmaktaydı. Nihayet va· 
hancı heyetlerin baıka bil' lnım' 
bun1arm arkaımdan geliyor ve a~ 
1an muhtelif ıilahltt.ra menaup 
geni• ve büviik bir aıkerl müfrezr 
silsilesi k'lnatıyordu. 

Alav iki 11•.,.a .-flkerin ara11n~ar 
vava• vava• P"rlimento ıokatın 
dan White Ha11 önünde-n, Saint • 
.fameı ıokpn,ndan. ı,.rayın önü" -
rı.n Rer.m1,. P;ca"1lly ve Hayde 
p,._,..k vnl••v'" 1'addington htuyo · 

Bu törende Cumur aşl·anuı 
Özel Büroau direktöri..ivle yaycr4 
leri temıil ey1em~kteydi. -

Şehrimizde 

lnıiliz Kralı Beıinci Co~m 
cenazesinin dün Londrada kof Jı• 
nlmaıı münaıebetiy1e Beycf bno 
daki lnRiHz ıefareti killıe;'~e 
ditn aabah ölen 1Cr~1ın lstir1tltati 
ruhu icln dinf bir Av;n v1m·l-:~D'. 
A.vindtt lıtanbul~ald f ",.,:ı:" \.. ~ 
niıiy1e bütün YR "ancı konıol~ 
hazır balUDIDUftm. 

an asın an : yeti şefi ve üyeleri takip etmi~· 
"8 ~ .. merkezimız için aaye& iyi istenoğrafi ve dakt:Joi· lerd:r. 
111 __. .. iıteno daktilo ahnt'h:aktır. Taliplerin Kanunuıa· Öğleden ıo"ra Cuwnur Reisi 
·~ 1 tonuna kadar bi.uat veya tahriren Umum Müdiirlüğe İ miz Atatürk sahaya gele,..ek g~n<: · 
~ •ta.nbul ıubemi2.e müracaatları. (392) lerin bu ça1ı" ..... alarını takip ve 

--Zaı:::a=::ı:::: takdir etmiılerdi. • • ·====::::::::::::::m:mı:mn.-:-.::::::=:-.:nm:::::n:::r.ı:a:mama: amn: 

"'' ... "' vannı•t'1". 
A '~v"' ,.,,.&;11 Cl'-'.J~1e1"de ,.e • ...,~ 

bina1ıırla evler ıiyah ve menelcte 
renai gırlant1arla aüılenmif '" 
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Meklenburg canavarı 
maAkemet!e , 

12 çocuğu da ayrı, ayrı ye'Jente 
zehirliyerek öldüımü$ 

• an tanınıyor ve bilhassa ço~uk . 

Oksür.enıere: Katran 

Adet ~inıi Beherinin muliammen ~ 
100 Emaye ördek 75 1' 
200 ,, ailtlük 70 ,, 
250 ,, ıu maşrabası 1/ 4 N. içi v~ dı" b~ya~ olac.ak 12 " Mecldenburg.. canavarı bu .a . 

blliı ŞVerin madikenıesinde ao..,u
ya çekilmiıtir. Son seneler zar · 
fında 12 çocuk öldürmekle itham 
edilmektedir. Katiller biribirin . 
den çok uzak yerlerde yapılmıf . 

laJ"tİlraflndtın çok eeviliyordu. · 100 ,, çaydanlık numuneai gibi olacaktır= 78' ,, 
30 ,, lazımlık N. 2~ müdevver olacak 45 ,, 

trr. 
Kaybolan za•alh talebelerin 

cesetleri birkaç gün &onra metrfik 

yerlerde bulunmUJtu. Riç bir zor
lama alameti göltemıiyen bu ce . 

.etler tetkik edildikten sonra ze . 
hirlendiklerine karat verilnıiıti. 

Fakat birçok garip miiıaliehet'ler 
polisin nazarı dikkatini ceılbede . 

rek 'hepsinin esrarengiz bir zehir 
luflanan bir katil tarafından öl . 
"dürüldüğünü meydana çıkann1' . 
h. 

Nihayet bütün fiipheler "Tik 
Tak Amcanm,, üzerinde temerltüz 
etti. Bu, 85 Yatlarında bir ıeyyar 
~aatçiydi. Ma:nyatize etmek kuv
:veti olduğundan herkes tanfm · 

Geçen senenin 3 nisanında ya . 
~-a~anınca kimse onun mücrim ol-
duiuna inanmak istemedi; oka . 
dar dindar~ iyi birı adam olarak 
tuuhyorduJ 

Fakat tahkikat gösterdi ki son 
40 seneainin 23 ünü hapiahanede 
geçirmittir. Hem de 10 senesini 
çocuk öldürmekten mahkUm ola . 
rak. Aynı zamanda gayri tabii 
harekattan mücrim olan bir oğlu 
da "sterli3e,, edilmitti. 

150 tahitı dinlenmİf, birçok dok 
tor ve zehir mütehassıslan mesele 
hakkmda fikir beyaa etmitlerdir. 

Muhakeme bet hafta sürecek . 
tir. Hanovra'da muhakemesi ya . 
pılan Haarman'dan sonra bu, Al
manyada en l>üyük cinayet hadi
sesini t'etkil etmektedir. Haar . 
man, malumdur ki, öldürmek zev 
kini tatmak için 23 kiti öldürmüt· 
tü. 

BEYAZLANAN CİLD 

Mes'ud bir tesa
düf n ei:. cesi bir 

kim y agerin 
keşfi 

Sihirli 
Veni bir cevherin 

temas ile 

Pari&li bir kimyaıer, kazaen çıplak koluna bUu "beyu oksijen dö
külıneıti üzerine cildi beyazlatmak ,.e nazikleştirmek için ıini ve pyanı 
lıayret bir keşfin meydana ıeleceği•i ~vvur eclemesdi. Bir lillzada 
cilddeki kırıklıklar, leke ve gayri saf maddeler zail olarak yerine be
yaz, açık ve taze bir beşere kaim oldu. 

Bunu, bfr çok bdınlann yüzünde ucrifbe ederek clldlerfnf 3 flA 
1 leT:ln dalla ı.eyaılatıp yaaupttı. itte lrusll8f bir imtiyaz olarak bu 
~z oksijen,, sair kıymettar cnhttle benbtr yetti Tokaln IErtDIİM 
brqtırılqtır. Beyaz reDkteki (yaP,:ı) Tollaloa lrr.U, hemen cilde 
nüfuz ederek bütün ıayrisaf maddeleri. bal , .• aiyalı 'benini :izale eder 
ve açık mesamatı kapatarak tene o ana kadar kullanılmış herhangi 
bir tuvalet pzeJJik müstahzarının nrmecliği yum11:.cW<hk ve tazeliği 
temin Her. 

Beyaz renkteki Tokalon kre111fne njve edflen bu "Beyaz Oksf. 
je~• rağmen fJati arttırılmamıştır. Hemen bugüntle11 flullarunafa baJ 
]ayınız ve emin seri neticesini göruiiz. 

MECCANEN. - İstanbul 622 po9ta kutasu idaresine TH/5 .riim11-
zile 12 kurut luk bir poeta pulu ıönderildiii takdirde derununda l>ir 
tüp giindüz TOKALON kremi, bir tüp ıeee Tokalon kremi n (arzu e
dileıt renkte) bir kutu Tokalon pudrasını havi lüks bir kUtu mecca
cen hediye edilecektir. 

Fran~ız 
HALK OPERE1'1 

Bu aktam ıaı&4 

20,30 da 

DENiZ HAVASI 

Bü)'iil~ Operet 
Son 

Perşembe akşamı 

Zozo Dalmaıı ve Kofinyotisin iştirakilc 
ÇARDAŞ FjlRSTIN 

İıtılnbul Beledİq\.'ıİ Bugün saat 

~ehir1i"yatrosu 1~ de 

1111111111111111 g~.:ı:y!:?'~~~ 
Yazan: 

111111 
111 

111

111 ... 

111111111 

M. Kemal 
Akşam saat 

20 de 
HÜLLECi 

Yazan: 
Re,at Nuri 

CO'-< 
ETLi OLUR 

ı . 

Beyoğlu Sulh l\lahkemesi l3aş . 
katipliğinden: 

Nubar 1cadciyan ile Takuhi 1 . 
cadciyan'ın müştereRen mutasar . 
nfı oldukları 2890 lira kıymetli 

Şitlinin Ki.ğıtllane caddesinde VI! 

yeni mezarlık sokağında eski ( 1) 
mükerııer yeni 5 Noc lı.hanenin ta
mamı i1mlei pıyua. iç.in açık:arttır
maya lccmulduğUndan 2 - 3 • 936 
tarihine müsadif pa2artesi günü 
saat 15 den 16 ya kadar Beyoflu 
ıu1n mahli:emesi bat yaz.aanlıim· 
ca müzayede ile aatJ.acakdır. 

1 - Aı tbı ma bedeli tahmin e

dilen kı1metin 0/015 tini bulıarıa O 
sün ihal~ nileceıktir. Buknad'ziı 
takdirde 15 inci güne gelen 17' · 3 
. 93a tarilaine mnatlif salı günü 
saat 15 den l&ı J• kadaıı icra olu· 
nacak va en çok arttırana ihale e-

, dilecektir .. 
ı 1 - 1baleye kadar 'bidnait o

lan Maliye, Belediye verıİ'leri Te 

vakıf icaresi ~ deHiliye mütteri
ye aittiır. 20 senelik evkaf taTiz 
bedeli olan 91 lira 20 kurut hiıı;e.. 
darmma aittir. 

3 - Artbrmaya İirmek isteyen 
ler m11laaMMen bedelia ~. 7 buçu
iu niabetiucle teminat akçası ve 
ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri §arttır. 

4 - Arttırma bedeli iha1e gün
lemecinden itibaren Bet sün ~in
de mahkeme ka1&&ma yatmlacak
br. Akai takdirde ihale bot&ularak 
farkı fiyat zarar ve ziyan ve faiz 
bili büküm müıteriden almacak • 
tır. 

5 - 2004 sayılı icran iflas 
kanununun 126 ma maddesine 

f .ka ..ı. 1 ~!-.......!-.]_,_ •• tev ı n meD1Pı ~ı ıpo • 
tek sahibi alacaklılar ile di
ğer alibdarlar gayri menkul 
üzerindeki baklarnıı ve hususiyle 
faiz ve meaarife dair iddialarını 
isbat için ilan gününden itibaren 
20 sün içinde evrakı müsbiteleriy
le birlikte aab§ memuruna müra . 
caat etmelidirle~. Aksi takdirde 
haklan tapu kütüiü ile aabit ol . 
mayanlar aatıı parasının paylaı · 
maaından hariç kalırlar. 

6 - Gayri menkul 300 lira mu• 
kabilinde Emniyet Sandığına ipo· 
teklidir. 

7 - Şartname mahkeme divan-
hanesine herkesin 1ıörebileccei bir 
yere aıılmıttır. Fazla malumat al. 
mak isteyenlerin 936/ 1 aayısiyle 
Beyoğlu ıulh mahkemesi ha, yaz. 
ıanlığrna müracaatları ilan olu . 
nur. (19457) 

T ASHIH - Gazetemizin 24 
Sonkanun 936 tarihli nüshasının 
10 ncu aahifesinde netredilen Be
yoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakim
liğinden serlevhalı ve 19291 nu . 
merolu ilanda müddeaaleyhin is· 
mi (lamail Fahrullah) olduğu ya
zılacakken lımail Feyzullah tek· 
linde dizilmittir. Tashihi keyfiyet 
olunur. 

124 ,, tükürük liokkaaı N. 11. içi" dııı beyaz.. olac• 46 ,. 
25 ,, kapaklı tencere N. 14 içi dııı beyaz olacak 50 ,, 
20 ,, kapaklı tene.ere N. 18 içi dıtı beyaz, olacak 75 •• 
1 O ,, kapaklı tencere N. 20 ici dııı beyaz olacak. 9Q ,. 

100 ,, tabak.N. 20 ll "' 
100 11 ki&e 20 rlf 

25 e tepsi N. 60 90 ,, 
50 yemek kaııb 22,50 

250 puraelen, Y.Oiurt kiaeıi, zı.SOı-
50 ,, çor.ba kuni ı1.sa. 

100 ,, tabak 2.7,,-
1 S çinko ıerdel 3S.O 
30 ,, su kovuı 100 
ıs Emaye kapaklı kova kapağı clelik sifonlu. \)eyu 2.00 
25 ,, müdevver követ N. 14 ~ dııı ~.az ı.z. 
25 ,, müdevver követ N. 18 içi dııı bey.az 1.4 
20 ,, müde\Wer követ N. 42 iGi ~ı beyaz 7A 
25 ,, mu.tatil követ N. 32 içi dıp.. ~u 37 
25 ,, müatatil követ N. 34 igi dııı bey.ao 4,1. 
20 ,, müıtatil követ N. 30 içi dıtı bey,u 32 
20 ,, müstatil lr.övet N. 40 isi. dışı bey.az 7.G 
40 ,, böb»ek ı~nde. követ N. 30 ,, 7.$ı 

15 ,, iki kupfu 1,erdal N. 55 ·~ 250 . 
CerrahpaP. hutaneai i&in lizım olaa 28 türl.ii .....J.ıo1J1.e- ıt&1*' ~ 

ıiltme;r.• konulmuttur. $.uıtoameai leu.zmı 111ii.d\Ulijjünde. ~ 
ıi de levazım anbamıda a.öriilür. Eksiltmeye ginMk ~yeııl,er "l,ll" 
N. lı arttırma ve ekailtma kanunda yazılı ve.w.a ve G2. lV.a~ tıl 
vakkaa teminat makbuz VQ& ıaektubiyl. berab.ı: 30 - l - 9M' 9" 
felllDe ıünü ıaat 15 de daimi encümende h~luıınuılıd.lf. Gi t '2~ 

20800 kito zeytin yağı 3 ıuba! 
tarihine raltlayan pazarteıi günü saat 15 de açık ekşilbrie suretff' 
le elniltw:,e keaaıcaktu. Muvakkat teminat 682 lira 5Ö ku~ 
Şartnameyi ıörmek iıtiyenler her ıün ve eksit\meye ıirecekler 1' 
zılr gün ve saatte Kaaımpaıadaki komisyona bqvurmaları. ( 461V 

Devlet Demiryolları ~ı: Limanları 
• • • 
işletme lJmum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 7500 lira olav 6 tane motörli yanııa tuı..a...,, 
9/ 3/ 936 pazartesi ıüaü nal 15,3C> da Ankaratla idaro ~ıın4a lı'' 
palı :aarf uaulile aatın alınacaktır. Bu ite ıu...k iateyeolşt\Jı şea; 
ralrk muvakkat teminat ile kaoun•o t&Jin ettiii ves-..Uı Ye wlali~ 
rini ayni ıün aaat 14,30 a kadar k.miayon reialiğiae Y ......... 

zimdır. Şartnameler parauz olarak Ankarada mahtttae dairelİJ" 
ve Haydarpapda tmelHim ve ıevk miMlürüiüde dal'~) 

Teahlaüdünü ifa edi .... e1inden dolayı mukaveleai bozul~-~ 
muhammen &edeli 14383,98 Hra o lan 479,466 M' ı çam dilme ve tv 
ta 11 - Şubat -936 Pazarteai ıünü aaat 15 de açık eksiltme ,,,si 
liyle Ankarada idare binumda sa tın alınacaktır. ..ı 

Bu it• ıil'lllek istiyenlerin l 078,80 liralık muvakkat telllİllP" 
makbuz ve1a mektuplarını hatrJİ len yukarda ya:ulı ıaatte Koıuilf" 
Reisliğine müracaatlan lblllldır. I 

Şartnameler Anbracla Mah.eme Daireainde ve Hayda~ 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde görülebilir. (432) 

Muhammen bedel; 4500 lira :>lan hava -;ekiç ve makkaplatl: 
boya tabancaları 17 - 2 - 1936 Pazartesi günü saat 1 'S,30 da 
palı zarf usaliyle Ankarada idare binaımda ıahn alınacaktır. lr" 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 337,5 liralık muvakkat teminat i .. ,,
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 • 
dar komisyon reiıliğine vermeleri lizımdır. ~ 

Buna ait f&rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme .,, 
sinden ve Haydarpafada Teaellüın ve Sevk müdürlüğünden alos' 
lir. (~ 
Kadıköy 1 inci sulh hukuk ha . ruı alacak davuından ötür'ii ~ 

kimliğinden: nen nki teblipta rajmeıı -'d.
meye ıelmemit old~ . ..if • 

Kadıköyünde Cevizlik Ahmet _.....,.,. 
bey sokak, bahriye mütekaidi Ra- hakkmızda gıyap karan v ti" 
siımin evinde kiracı iken hilen Pa- ve alacaklı ıize yemin teklif .,, 

mit olduğundan 19 - 2 -"~ 
riste bulunduğu anla§ılan binbaşı b Ç&rf&mba günü saat on o, .il ' 
mütekaidi muallim Ali oilu ukak IJr, 
Mehmede: Kadıköy 1 inci ıulh b ~ 

kemesinde bizzat hazır bd1; • 
Ölü lsmail Hakkı variıi ve lw.· dı!ınız ~kdirde nakil a~ ol~ 

rısı Ayte Behice tarafından aley- caıı teblıi makamına kailO 
hinizde açılan .(220). lira _(40) ku- üzere ilin olwıur. 
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İstanbul ·uarlci As-
o 

ke~l.kıtaatı ilanları 

T ASHIH - Gazetemizin 24 
Son kinun 936 tarihti nüahamızm 
10 ncu aahifesinde nqredilen Sul-

HABER - ~1'ıam pollaıı 

M'CİP BCy 

GDzelllğln gıdasıdır 

Soluk havalann cild üzerinde 
yaptılı teıiri izale eder cilde yu. 
mupkhk, beyazlık o/clOO maddei 
müeuireıinin teıirile ıüzellik ve. 
rir. Her eczahane, tuhafiye mai•· 
zalarında tüp ve vazoları bulu -
nur. 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma 

Komi s yon u ifan ı arı 

2 ve 20 komorimelik ambalailarda 

bulunu,, Amb~laj "e ko,;,~rime-. 
terln üzerinde halisliOini tekeffül 

eden 9' markaı.nı arayınız~ 

,..... 

~-------------------------__ ..... ______________ __ tan Ahmet Oçüncü Sulh Hukuk lıtanbul ve Trakyada bulunar 
Kırklareli 15 ton Sade ya. Hakimliiinden serlevhalı ve kıt' at için 7062 ton bujday kırdı L ı· o N Mag"' azası 

iının kapalı zarfla ihaleıi 8 - 19290 numerolu ilinda müddea - rdacaktır. Kapal zarfl eluiltm 

1l 
™ 

Şubat - 936 Cumarteıi günü Y•· aleyhin itmi (Hilmi) olduju yazı. ti 5 Şubat 936 çar;ambaapnU aaa~ 
'•pdacaktır. lıtekliler teklif mek· lacak iken aehven (Halim) tek - h . Mevsim sonu dolayısile ytıksek cfnsll 
lubunu, kanunt belgelerini ihale linde dizilmiftir. Tuhihi keyfiyet IS de ::P anede aatınalma k~m_ıı mallarını ÇOk ehven fiyatla 
Riinü uat Ona kadar Komiıyon J yonun Japılacaktır. Hep1tnın satıaa çıkarmıştır. a o unur. tahmin bedeli 53831 lira 70 .... ___ v 

eia:ne vermelidir. Ve ıaat 11 de •u•Uf 1 k 
ltc.ıniıyonda bulunmalıdır. Sade .------------·'tur. llküminab 3941lira58 kanıt· s onto o I 10 dan 
Y•imın tahmin edilen bir kilo fi. Dle hekimi Bayan tur. Şartnameai 269 kuruıla komiı O 
~· 107kuruıtur. ilk teminatı 1204 Münevver Osman Oney JOnclan almır. lıteklilerin kanuni oıo 50 ye kadar 
!aradır. Şartnamui her sün Kırk· i Saltan Mahmat TUrblll vuilralariyle beraber ihale aaatiıı 
l•rel:nde Satmalma Komiıyonun· ı Balnlll eaddMI No. ıo Tel. 22822 1 den hir aaat evvel tekliflerini ko-
~da ri~~~ (~) c4ıı) - ~~unrmd~.(~)(Z~ ~------'••t•l•k•l•A•l•c•a•d•d•e•s•l•2•7~2~·i2~7~4~~ 

....... 

200 r ARDA Y A·NIN OLUMU PARDAYANIN OLU'MtY ~ 19'7 -
1. ıım bu sırada Baron dö Pon ko· 

tarak ve aflıyarak ıeldi. 
flütün tören kaidelerine aykırı o 

!arak kralın sormasına nkit bırakmı. 
dan: 

- Şevketmaap, amirali öldürdü· 
ler ! diye batırdı. 

'J'opu atmata hazırlanmış olan do
kuzuncu Şarl bir Anda· hayretten dö
nup kaldı. 

Bu sözleri duyan Telinyi, Hanri 
dü Bearn, Konde ,ve öbür Jlügnolar 
ckprıya fırhyarak Betizl sokafına 
koıtalar. 

Kralı 

- Allah afkrna ne ıöylüyorsunuı 
ıtityö! dedL 
. - Hakikati Şevketmaap, ufursu:ı: 
bak~katl! 

}'azla aöylemft olduludan kor· 
karak ve anneafnin .öılerlnt hatırlı• 
)'arak birdenbire .uıtu. 

- KAtlblm Miil1ö dl Blraı ile 
polia müdürünü çajırtın11 ! cU71rek •· 
etle uraya airdt. 

Poliı müclürii Lunda l.ulunduiu i
çin hemen kralın oduına airdi. Miieyi 
dö Birarı da ara1'Ulta ıitüler. 

Dokuzuncu Şarl poU. müdürüne: 
- Mö.yl, bafkumandanım veba

bam Anılralln k•tlllni bulmanız için 
size Uç rün mühlet veriyorum, dedi. 

-F.Ut~-
- Hareli ıidiaiz möt:röl D111duaua 

ya, üç rün 1 Eter bu uman lçtnd, o
nu bulmaı.sanız ldzl de ba itte ortak 
sanacafrm vı lhımıtlen ena:ra prp
tıracatım ... 

Polia müdürü ~orkuyJa odadan çık Sonra, Sen Jermen Lokserruva 
YQa11nr anlattı. tı. 

Şarl, elindeki raketi hiddetle yere 
fırlattı. Rengi sapsan kesilerek sinirli 
.tnlrll rtilmtfe bafladı. Etrafında bu 
lunan jantlyomlar korkudan bembe
yaz keallmltlerdl. Çünkü bu tl1haf 
CUIUı her zaman kralın müthiş bir 
1'1ddet buhranına tutulmak üzere bu
lundutunu anlatırdı. 

nu •fer bir buhrana tutulmadıy 
.. da krabn hiddeti son dereceyi bul
du: 

- lı artık gemi azıya aidr. insan 
llcHırttlmedea gön geçmiyor. Ah Pa
ıisli mösyöler .. Siz hep kendi aklrnrz.1 
hizmet ediyorsunuz öyle mi? Pekala, 
~~emJd ben kralım, ben de kendi ak
-. hianet ecleceiiın. lıte kuman
.. nlanmı tildtlrOyorlar. Fakat ben 
.. bir intikam alacatım ki herkes 
~~olan öldürenin ne kadar tehli-

.;-u oldufmıu ötrenecek.I.. 

Möe:rö clö Bir.t Wr aut aonra 
geldi. Bu sırada ı.. kral odasında 

hidedtli hiddetli dolapuıtı. 
Dokuıuneu Şarl: 

- Möt:rö, ailih ~ıyan tivil IWk 
için ne ceza illn etmittik? dedi. 

- Şevketmup, enel& ıenginliii
ne gare bir para cer.uı ve Hnra ha
pla .• 

-Pekli&, timdi ılze yeni bir emir 
yazdıracatım ve banu ela hemen llb 
ettlrecebiniz l 

Kral bir aniye kadar kendt.ınl 

topladı. Kltlp Btrar etilerek bekledL 
O \•akit kral: 

- Tiif ek, tabanca, kılıç, hançer, 
ok, mızrak slbl mllhlardan birisini .. 
çıktan ... laflJ8ll ....... ph .... 
rak muhakeme edilmeden on sene Bu 
tilde hapsedilecektir. Efer bu adamın 
malı vana hUktmet tarafmdan .upto-

- Biliyorum. ıellnlz ı cevabım 

verdL 
Moröver ey sahibini takt p ederek 

üç odadan geçip evin arka tarafına 

bakan bir avhya lndL ATiı oldukça 
Yiiksek duvarlarla çenilfydL Buradan 
yalnız bir kapı vurtulle çıkılıyordu. 
Vilmor bu kap171 açıp iMiZ blr pati
kayı giieterdL 

- Buradan kaçacaksınız. işte kaç 
manız f çf n de .. 

Diyerek parmatfyle dizslnlnden 
. bJr halkaya ballı bulunan eterli. dinç 
n mükemmel bir atı gilsterdL 

Sonra tekrar aöze ba§ladı: 
- Kaçmanız bu aaretle temin o

Junmu~tur. Bunu yapan monsenyör 
HanrJ dö Gizdir. Bu at kendi ahırın
dan cıkmıştır. 

. Bu Patikayı takip ederek sola dönecek 
\'e Sen nehri boyunca ıideeekalnlı. 
Sen Antuvan kapraından ıttmenlıe 
izin verilecektir. Evveli Suvuungeye 
gideceksiniz. Sonra safa dönerek 
Raymse varacak ve orada bekllyeeek
•iniı. 

Moröver gütUmsiyuek: 
- Pekltl ama, kaçmakhfım 

lıizımgeJeceğini sanıyor lftll8unuz de
di. 

- Hayatınızın tehlikede buluna
cafını zannederim. 

Kat'iyyen kaçmamaia karar ver
m lı olan Moröver: 

- Öyle 1H kaçaeatım ııöıUnti aöyle
di. 

Bunun Uzerine her ikisi de yemek 
•lonuna seri döndüler. Vilmor, bir 
Hşede d11ra1t dola bir tfif eff alarü 
Morövere verdl 

Jantlyom tüfefi iyice muayene 
ettikten sonra: 

- lyi ı dedi. 
Kafesli pencerenin )'&IUDda d~ 

ran Vilmor biraz heyecanlı ola.rak: 
- lgte ! diye batırdı. 
Moröver acele onun yanma gitti. 

Papar., olup bitecek tefleri göz. 
den kaçırmıyacak tekilde geri çekildi. 

Moröver tüfek namlusunun ajzı 
nı pencerenin kafesine clayam!ftı. Sol 
taraftan beş altı jantiyom ıöründU. 

Bunlann üç adım önünde Navar kralı 
nm maiyetinde olan Kont Klermoa 
dö Pil ile konuprak Kollnyf yürüyor• 
du. KJennon amiralin IOl tarafında 
bulunuyordu. Kollnyfnfn •1 taralı 
kafesli pencereye d6ntikttl. 

Moröver bu anda ateı etU, 
Sen Jermen Lokaerruvanın klfetl• 

ni bir saniye kadar bir hayret kapla• 
dı. Kolinyi sağ elini pencereye uzata. 
rak salhyordu. Bu el kan içindeydi. 
Mermi phadet parmaflnı koparmıştı. 

Jantiyomlar Kolinylye koşarakı 

- Ne oldu? Kim ateı etti? diye 
haykırıştılar. 

Ayni saniyede bir •wtek daha 
patladı. Antiral sol omuzu krrılmıı 
olduğu halde yere düttU. 

Sokafın içine bir fek adamlar 
dolarak bafırmata batladılar. Fakat 
Amiral Kollnyinin vuruldufu duyu. 
)unca bu halk Hügnolara llnet ederek 
dafıldı. 

tik ateşten Mnra Morllver: 
- Vuramadım! Ne kadar ~ 

rlksiımişim. diyerek tilfeil )'tre U,. 
du. 

VHmorı 

- Bir daha atınız! dedi. 
Papaz, elinde dolu bafka bir tii

fek bulunduiu halde bir aıçrayııta ka· 

ı 

1 
ı 
l 

' 
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169 - Birdenbire balkın arasından batına tac, 
elinde an çirkin bir adam yUkıeldi. 

170 - Merihliler kendiıini eörür görmez derhal 
ihtiramla eğildiler. 

171 Çirkin adam milhendialero hiddetli bir ı• 
le bir 11yler 18yledl. 

. 
172 - Yolcular tekrar bava cemlalne davet edil· 

diler. 
173 - Ve hava gcmiıi cenup iılikame~ ~·. 

mağa bafla~ 174 -:-.Halk e11orinl aallıyarak onlan ee)lmlıcll, 

.. 

ı• . PARDATANrN OLC'MO' 

tilin yanına ıelcll. Moröver luç bir te
reddüt eseri ıöatermeden tüfefi alıp 
bir daha atq etti. 

Amiral dflftU. 
Yllmor: 
- Oldü! dedi. 
Jıforiver ıtlltlnudyerek: 

- Oyle zannederim.. cevabını 
verdi. 

-Ka~ıuz! 
-Ya atz? 

- Meryem hakkı için kaçınız 1 

Moriver acele etmeden itaat etti. 
•u sırada kapı tlddetli darbelerle 
ursılıyordu. Katil jantiyom arka ta
raftaki avlıya vararak atın dizginini 
~zdü. Etere atlıyarak patikada sü
ratle uzald&ftı. 
· O nldt papaz hemea evinin mah

•nlne indi. Kapağı kaldırdı. Karanlık 
bir yoldan geçerek taş bir merdivene 
Tardı. Bu merdivenler, bir kaç papazın 
toplaamıı olduklan Sen Jermen Lok
eerruva kllisalne çıkıyordu. 

VUmor ba papulann arasında 

bulunan peek~ Sorben diS Sent Fu
, nyı ıörerek ona lpret etti. 
· Ba lpret üzerine peskopoe kolla-

1 
nnı kubbeye kaldırarak hepsi birden 
Jdlllenln ortuma dofru yUrUdUler. 
Mlhrabm iSnOne vannca diz çökerek 
tedeom duumı okudular. 

• • • 
Dıpnda mlithiş bir vaka ıeçiyor

do. HUgno jantiyomlan pencereye 
doğru saldırmışlardı. Fakat kafes 
.Mğlam olduğu için bir kısmı da kılıç

lannı çekerek yeni bir hücuma karşı 
•oymak t~ Kollnylnin etrafını sar
aıt1ardı. 

Kollnyf. sessizce: 
- Krala haber verlnizl decli. 

Jantiyomlardan biri olan Baron 
dö Pon kopra.k sa.kin ve düşman hal
kın arasından geçip Luvr sarayına 

ıftti. 
Bir kadın: 
- Çok iyi oldu! diye bafırdı. 
Bu sırada Kolinyi, arkadatlarınnı 

yardımiyle ayağa kalktı. Fakat ayak
ta duramıyor ve yere dU,ecek gibi gö
rünüyordu. 

Klermon dö Pil: 
- Bir iskemle, Tann hakkı için 

bir i.skemle- Bir koltuk, ne olursa ol
sun, oturacak bir şey! diye bağırdı. 

Halk arasında bir ıülüıme kop. 
tu. Kimse kımıldanmadı. Hügnolar 
sapsarı kesilerek korkuyla bakıştılar. 

O va.kit içlerinden ikisi bir otura
cak yer hasıl edecek şekilde ellerini 
çaprazvari tutup, yaralı kollarını 

bunların boyunlarına sararak oturdu.· 
Obilrleri kılıçları ellerinde olduğu 

halde yaralının etrafını sardılar. Ve 
boş fere kapıyı açmağa çalıpn Hüg
nolar da bunlarla birlefeNk yürüme. 
le başladılar. 

Bu kafile uzaklaşınca halk gille
rek ve alkışhyarak: 

- Gebersin Hügnolar ! diye bağı
rarak dağıldı. 

Kolinyi kendisini kaybetmemi~ti. 

Kuvvetli bir sesle: 
- Sakin olunuz! sözünü tekrar· 

hyordu. 
Fakat dostları onu dinlemiyor

lnrdı. Klermon d8 Pli hiddetinden ' 'e 
yeisinden ağlıyordu. Öbürleri ise: 

- Amirali vurdular.. Babamızı 

öldürdüler .. İntikam, intikam! diye 
bağınyorlardı. 

Her an bunlara rasthyan Hügno
laı; Amira1in ağır yaralı olduğunu öğ
renerek kıh~lannı çekiyorlar ve: 

--~- ·- .... 

.. 
' PARDAYANIN OLUMU 

- intikam! cliye haykırıyorlardı. 
Betlzi sokağına vardıkları zaman 

bunlar Ud yUz kifi kadar olmU§lardı. 
Onlann ıeçtiiinıl ıören halk ise daima 
811S11yor ve hiç bir teY söylemiyor yat. 
mz Htlgno kafilesi uzaklqtıktan aon-
n: 

- Kahrolsun dinsizler! diye bağı
nyordu. 

Bu suikast son derece bir hızla 
duyulmuş ve bir saat içincle ffddetli 
bir taşkınlık bütün Paris halkım kap. 
Jamıştı. Ahali sillhlanarak evlerinden 
çıkmışlar ve her köşe batında eğlen

celer başlamıştı. Papazlar yUkaek yer
lere çıkarak halka, A11ahrn bir din 
düşmanını mahvettiğini ve bunun Al
lahın dini korudujuna bir delil oldu
ğunu anlatıyorlardı. MUta.assıp halk 
bunları alkışhyarak el üstünde tqı

yorlar ve: 
- Ya§IL8ın katolik dinil diye ses

lerini göklere çıkarıyorlardı. 
Betizi sokağındaki Amiralin kona 

ğile civarında binden fazla Hügno 
: toplanmış ve Kolinyinin öldürülmek 
istenildiğine şüpheleri kalmamış oldt•· 

. iu için korumak üzere aaf ıaf di
zilmişlerdi. 

Hiddetle coşan bu jantiyomlar 
konağın avlısını dolduruyorlar ve açı
lan kapılardan çıkarak sokafa kadar 
yayılıyorlardı. Bu suretle bağrışlar, 

gözyaşları ve ara sıra ortalığı kaplı
yan sessizlikler arasında iki saat geç
ti. 

Bu sırada ya,·aş yavaş ortalık sa
k!r. leşt!. Vo bu Amiralin katilfnin p:ı· 
paz Vf1mor tarafından para f1e tutu
lan biri olmayıp adi bir serseri olduiu 
duyulunca kıJu;lar kınlarma sokuldu. 

Bunun]a beraber bir ~ok Hüpolar 

gece gündüz kwnandanluının imda
dına k0flll8ia hazır bulunmak lpa 
hemen Betlzl aokafmda kiralık evler 
aradılar. 

Saat ikiye dotru, hlll aokakta 
dUl'lll&kta bulunan bu kalabalık ara
sında bir kaynqma ıBrUldtL Sobfm 
öbür ucundan bir tahtıravan k8fe1l 
dönmüştü. Bunun 8n ,.. arkumda 
yarmışar b81flk tOfeklt uker rer aı. 
mıştı. 

- Kral! Kral! 
Bütün hatlar dofruldu. Palrat ' 

kızgınlık hürmete Uatün ıeldflt l~ı 
- intikam! cllye haykmldı. 
Tahtıravan konala ıtrmeden ene) 

biraz durdu. O vakit bunun lpa4' 
Katerin ve dttk DanJunun h111114111tw 
görUJdU. 

Sararmıf, ytlsll, heyecanlı bir hal 
de bulunan dokuzuncu Şarl kendw. 
ne en yakın bulunan Jantiyom 1'1'11,... 
na efllerek : 

- Arkadqlar. intikamı ben de .._ 
zin kadar isterim. Batı& buna ıdzdea 
fazla taraftanm. Çttnkil Amiral benim 
misaffrlmdlr. Sakfnlepnfz. Katil ,.... 
kalanacak, dehtet11 bir tekilde usa 
ve işkence görecektir. 

O vakit: 
- Yqum kral! eeelerl ortalıll 

titretti. 
Dokuzuncu Şarlfn ahlert aindaa 

atıza dolaprak bütün Bflpolan • 
vfndfrdi. 

• • • 
Kralın ge1işi şöyle olmuıt& 

Dokuzuncu Şarl t.nis oyıuyor ft 
oyunda amiralin damadı olan Mösyö 
dö Telinyinin idaresinde bulunan ra· 
kip tarafa karıı oyunu idare ediyor
d u. 


