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Kralın cenaze merasimi vesilesiyle 

Londfada~ filühim- Sijr3Si ___ teliıasıara 
girişildi: 

Sekizinci Edvard Bolşevik 
Dışbakanile konuştu 

JQus-ya ile Jnği~tere 
anlaşıyor 

ALMANLAR DA İNGİLTEREYE ANLAŞMA 
TEKLiF EDECEKLER 

Avusturyada Krallık 
diriliyor 

~= lngiliz kralı beşinci Jorjun cc:ıazesine gelen hükiinularlardan Bulgar 
"ıı-k 1 

lloris, ölen kralın oğlu Gloscster diikü tarafından. Londradan karşıla. 
en. (l'e üstte) Yugoslav kral naibi Prem Pol ölen lngiliz kralının oğlu 

Ken Diikii tarafından kar§ılanırken-

m 

Birçok devlet reislerinin 
Londrada toplanmış olması 

Müzakerelere yol açtı : 
1 - Avusturya Habsburgların tah

ta iadesini istediu lngiltere mu
"afakat etti. Küçük itilaf devlet
leri henüz mütereddit. 

~ - Litvinof Almanyanın teslihatın
dan şikayet etti ve Almanyanın 
Yakında Ren havzasını işgal 

3 edeceğini bildirdi. 
- Almanya Ren havzasını işgal 

ederse lngiltere hiç bir hareket-
4. te bulunmayacak. 

- Rus Harbiye Komiseri vekili 
Tuhaçevski ıngilizlerıe askeri 
llıüzakere yapıyor. Bu konuş
nıaıar ıngiltereye harp maı-

S :Eemesi siparişile alakadardır. 
...... Almanya. ıngiltere ile yapılma

sı evvelce mevzuu bahsoıan 
6 _ h~va anlaşmasını reddetti. 

~uçQk itilaf devıetıerile Maca
.. •stan ve Avusturya arasında 
bir yaklaşma konuşmaları oıu-

, Yo ... 
- Alrnanya lngiltereye bir yakın

•asrna teklifinde bulundu. 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Türk köylerinin inkişafı yolunda 
_.._. -- ,_6-2 ~ ---_.- ıwwwı .-. .... ,_, ~awwwı--- ~ ,_,, -

Türk ordusu yeni bir 
hizmet görecek 

ii;;ift;;; Tllrklyeyel 1 

bir sanayi kredisi ~ 
açıyor 1 

Haber aldığımıza göre Londra-; 
da 'l'ürkiyeye 5-10 milyon İngiliz lira! 
hk bir sanayi kredisi açılmak üzereli 
bir konuşma yapılmaktadır. Diğer. 
taraftan sonkanun tarihli Novostd 
gazetesi de Londradan aldığı aşa-İ 
ğıdski telgrafı neşretmiştir: i 

Londra - İngiliz hükQmetii 
~rk hükumetine 2 5 milyar dinari 

• (60 miJ~on Ttirk 1inun) kıymetinttej 
j bir sanayi kredisi açmayı teklif et-i 
i miştir. Türk hilkOmeti bilhassa bui 
1 para ile yeni vapurlar yaptıracak-$ 
: = : tır.. • . . 
!r•••••••••••••••••••••••••• ... -n•••••••.,..ww••••••-• • 

Bugün 
Nazi httkumetinln 

S üncü yıldönümlldiir 

Bitler 
Nutuk söyleyecek 

Bugün Hitlerin iktidar mevkii
ne geçtiğinin üçüncü yıldönümü
dür. Bu münasebetle bu alqam, 
ıehrimizdeki Tötonya klübünde 
bir toplantı yapılacaktrr. 

Hltler ve OUbela'ln nutku 

Berlin, 30 - Bugün saat on 
beşte, Lustgarten' de Hitler, doktor 

Askere alınan köylülerin en 
istidatlılan bir çok bilgiler elde -edip 

yerlerine dönecekler 
Anliaradan gelen haberlere gö. Stajını bitiren genç köylüler, 

re, köyün ve köylülerin yüksel . köylerine dönünce ameli bilgi ve 
mesi için alakadar bakanlıklar görgülerinden bütün köylüleri 
tarafmdan tetkikler Y.apılmakta • f aydalandıracakları gibi köy itle. 
dır. ri ve neıriyatı ile uğratan büro • 

Bu tetkiklerin esası, ordulla as· tarla da daimi bir temas halinde 
JCer1ik hizmetini bitiren köylüle - bulunacaklar, köylüler arasında 
rin en yeti§kinlerinden bir kısmı· her türlü temasa vasıta olacaklar. 
nı Kültür !Bakanlığx emrinde !bir dır. r.Hatta bunlara az çok hocalık 
muddet: staja tabi tutmak ve bb yapbrmak imkanı da hasıl olabi
müddet esnasmda kendilerine lecektir. 
köylerin kalkınmasına yardun e. Bun1ann yalnız yiyecekleri köy 
decek fay:dalı malUnıatı vermek . lüler tarafından verilecektir. Bun
tir. 1 (Devamı 2 ncide) 

Yeni Fransız 
kabinesi tehlikede 

Parlamentoda 
münakaşalar 

şiddetli 
olacak 

Paris, 30 (A.A.) -Sosyalistler ------------

müstenkif kaldıklan takdirde ka· 2 o o o 
binenin 65 reylik bir ekseriyet ka-

zanacağı zannedilmektedir. Fakat Llrallk bUyUk müsabakamız 
vaziyet müphemdir. Parlamento

da tiddetli münakaşalar olacaktır. 
No: 30 . ....................................................... . 

Göbela ve Lutze nutuklar irat e- Matin gazetesi, kabine ekseriyeti· i : 
deceklerdir. nin az olacağını yazmaktadır. 

Siyasi vaziyetin pek gergin ve Eko dö Pari gazetesi Saro 
Almanyanın dünya müvazenesin- kabinesine şiddetli hücum ebnek 
de pek büyük rol oynadığı bugün- tedir. 
ler zarfında, Hitlerin nutkuna fev- Sosyalistlerin reisi leon Blum 
kalade ehemmiyet verilmektedir. gazetesinde bu fırkanın kabineye 

Alman radyo istasyonları, ge- itimat hakkında bir karar verme· 
rek bu nutukları, gerek merasim diklerini yazmaktadır. 
hakkındaki haberleri, İstanbul sa- -----------
atiyle 21 - 23 arasında tekrarlıya· 
caklardrr. Çocuklar 

Hediye 
kazananlann 

isimleri 

Bu kimdir? .•• 
········--········ .. ····························· ~ Tarudınızsa aclıru buraya yaı.ını 1 ~ . . . . . . 

Yeni lngiliz 
krah seyahate 

çıkıyor 
. . 

4 üncü sayfamızdaJ. ı · ··-···················· · ~ 
······-·---········· .. ······················· .......... _ ............................................ . 

. 

1 
: 

Londra, 30 CA.A.) -Deyli ııeraıd Yunan konıilnfstlerJntn busabahki toplantısı 
gazetesinin yazdığına göre, İngiliz _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

kralı imparatorluk hudutları içinde ' ' K - • 1-. 't F- -• -
on aylık. bir s~yah~te çıkacaktır. 1~37 on dı ıs e aQıst 
de Delhı'de Bınd ımparatoru sıfatıJe ~ 

cüIQs merasimi yapılacaktır. •• • 

Sekizinci Edvardın ~eyahatleri es- temay ullerı 
nasında anne.~nden Ye kardeşlerinden 
mürekkep bir niyabet meclisi Londra 
da devlet işlerine bakacaktır. 

var .••• , 
( tazısı 2 nci sayfada) 



~· HABER - '.A.IC,am poıtau " :ıo SONKANUN - 1_~ 

Almanyanın Reni askerileşt:irmesi K A """ t f b • k b t - - - - --- - ---. -- agı a rı amızın şu a 
Avrupayı ı 

? sonlarında açılması muhteme 
k a r ı ş t 1 r a c a k m 1 • lzmitte yapılmakta olan ilk ğıt yapmak için kullanılacak ağaç hayetlerinde olma11 kuvvetle

Streza blokunun canlanmasın- Türk kağıt fabrikasının in,aatı la- v~ sel.~ül.~i~ yüklü bir vapur gel- temeldir. 
mamiyle bittiği gibi makinelerin mıf, yukunu boşaltmaktadır. Kağıt fabrikamızın çahtlllai' 

dan başka çare yokmuş monte edilmesi i,i de tamamiylE- .. Fabri~anın resmi kü,adı bü- batlaması üzerine hariçten pı. 
y~ merasımle ve Ba,hakan ismet mekte olan kağıtların güıni-P 

it 1 1 llt F U b t tamamlanmıştır. Şimdiki halde l .ı. a ya ve ng ere, ransaya m za er e nönü tarafından yapılacaktır. Bu. resimlP-rinin arttırılacağı doğru• 

t ğ h d kiaıt yapmak irin lüzumlu olan · b k b. h •td' T k k" .. d kat• 0tl~ e me e azır ır e 3' nun içın üyü ır program a- ğı ır. ür agı 1 ıte 1 ... 

Londrada Fransız ve lngiliz kumet, Meuse nehrinin Liege ile mevaddı iptidaiyenin stok edil • zırlanmaktadır. Tören günü da- riyle bunlardan daha iyi olacd' 
devlet adamlarının göriitmelerini Fransız hududu arasındaki geçit- mesi iti kalıyor. ha kat'i olarak tespit edilmemiş gibi, fiyat itibariyle de daha ucıt• 
yazan franaızca Övr gazetesi, Al- lerinin büyük çapta obüslere mu· Şimdiki halde Rusyadan ki- olma'da beraber hunun şubat ni- olacaktır. 
manyanın deniz konferansına da- kavemet edebilecek bir ıiıtemle 
vet edilmeıine karar verildiğini ani taarruzlara kartı müdafaaİını Londrada siyasi! Kamutayda 
bildiriyor. temine karar vermittir. MalUın 

Fakat Almanya, konferansa i~ olduğu veçhile bu geçitlerin tah- temaslara 
Türk ordusu 

Askerlik yeni bir hizmet 
.._ ,_ - --== :_,, -

tirak etmek istememekte ve ıer- kimi iıleri için milyonlar angaje kanununun 
değişt:iriıen görecek girişildi beıtisini muhafaza etmeği tercih edilmiıtir . 

maddesi ve blr etmektedir. 
Ayni gazete, Franaanın gayri 

askeri Ren mıntakaaına taalluk 
eden siyasetine İngiliz devlet a -
damlarının muzaharet etmeğe ha
zır olduklarını öğrenmi!tİr. 

Belçika da, bu meselede Fran
sız siyasetine müzahir olacaktır. 

İtalyan hükfuneti, Almanya ta
rafından Ren gayri askeri mıntaka 
ıına taallUk eden miıak ihlal e
dildiii takdirde, ltalyanın, Ha 
bet harbine rağmen asker gönde
rebileceğini, ancak parasız kalma
sı ihtimalinin mevcut olduğunu 
F ransamn bir ıorgusuna cevaben 
bildirmİ!tir . 

Betçlka Alman hududunu 
tahkim ediyor 

Brüksel, 29 (A.A.) - "La Ga
zetta de Charleroin,, ya göre hü-

Yeni ıiıtememüteallik itler, se- Lltvlnotun Londrada mUhlm ölüm cezası (BQf taralı 1 inciJı) 
ne nihayetinde bitmit olacaktır. gllrUfmelerl ve Alman teallhatı tasd ·ık ed ·ı ıd-ı _1ır 

Londra 30 (A.A.) _ İngiliz kralı ların hükamet hizmetine alın&J'P' 
Streza bloku canlanıyor ile Lih·inof arasındaki mühikat kırk A k 29 (A kendilerine maa .. verilmesi de dii• n ara, • A.) - Bugün 'S 

Londrada Fransız ve lngilh dakika sürmüştür. Siyasal mahafilc Refet Canıtezin baıkanlığmda şünülmektedir. 
devlet ricalinin konu .. maları neti- göre, İngiliz kralı hiç bir milletin da- l K l Bu mesele hakkında Falı"h Jbf• 

'S yapı an amutay top antısında 
cesini tafsilatla yazan bir Franuz hiJi siyasasında fark gözetmemek- kı Atay da Ulus'ta bir baty••' 

tedir. Sovyet harbiye komiser askerlik kanununun 36 ncı mad . . 
Politika muharriri diyor ki: d · · k • k yazmııı.tır. Bu yazııında diyor ki1 

muavini Mareşal Tuhaçevski Lon- esının ve as erı ceza anununun 'S 

"Bu yeni Fransız kabinesi er· drada bir müddet daha kalacaktır. bazı maddelerinin değiıtirilmeıi ''Bugünkü Türk köyü hakiJ<st· 
kanı ile lngiliz devlet adamları Mareşal İngiliz harbiye nazırını ziya. ve bazı maddelerine de ekler ya- lerine uygun, belki yalnız biı• 
arasında ilk temaı olmuttur. Bu ret etmlttJr. pılmaıı hakkındaki kanun layiha. has, ameli tedbirler bulmak, icat• 
temaı uraıında bazılarının mev • Ruslann İngiliz sanayiine bir çok siyle Türkiye ile Yunanistan ara . çı k

0

afayla düfünmek zoru a.tıll ' 
.. k"'lA •1A t ... harp malzemesi sipariş edeceği söylen d .. k' ik . d O d k • cut muş u ata ı ave e mege can • mektedir. sın a muna ıt amet, tıcaret ve ayız. r uyu öy için mektep 

la başla uğraımakta olduklarJ Llt 
1 

r Al seyrisefain mukavelesine ek olan leştinnek §Üphesiz, bu tedbirlerits 
• A v no un manya aleyhlndekl 1 tahr,ıkattan batka feyler mev~u •lklyetl 26 ey ul 935 te yapılmıt olan an . batlıcalarmdan biridir. 

bahsolmuttur. Alman meselesın • Londra 30 - Litvinof Jngiliz Dış· latmamn taıdikına, nebatlarııj Yığın terbiyesinde ordunun hif 
de huzur ve sükunu temin etmek bakanına Alman teslihatının ehemmi- hastalık ve zararlı böceklerden meti, kalabalığının büyük bir )Ot' 

için Stressa blokundan batka kom yetinden bahsetmiş n Almanlnrın korunmasına ait kanun layihaları mı; hemen hemen, bizimki ile af 
binezon yoktur. Bu kombinezo· yakında Ren havzasını işgal edeceklc- müzakere ve kabul edilmittir. nı tartlar altında bulunan g

0
vyt& 

nu hazırlıyanlar arasında Flan- rint bildirmişti.r: Eden 80''Ye~ dış- Kamutay gene bu toplantısın . R d d h J' 
d

. d d bakanmın verdıgi maJQmatın dogrulu d _,_ uıya a enenmittir ve er till 
ın e var 11'.,, funu kabul etmiş ve lngilterenin buna a aBAeri ve mülki tekaüt kanu · fedakarlığı fazlaıiyle ödeyen ftl' 

---------------------------~ rumbş g~mi~c~l~nt~h~ nu~n~i~i maddesindeki~- tkel~vumi~i~Siliieya~~~ 
Yunan .komUnlstlerl Mogollar reketlerini Fransız siyasasına uydu- bit kelimeıinin ,ümul derecesinin ne ne lazım? Meıe1i 5000 traktıft' 
bu sabah toplandı racaklannı söylemiştir. tayini hakkındaki mazbata ile iki cü! Bu parola orduya gider ve,, 

iki ayrı yeri daha AvuetUl"J• Londl"ad• H•b•burg. suç ortaJı ile kocası Doğruparmak kerliğini bitiren köylülerden MI 
yeni kabineye ıetı- Ele geçirdiler la"n tahta çıkması m••••••lnl oğullarından Mehmet oğlu Ömeri bini, köye gittiğinde birer traııtf 
rAk et:mlyecek; ka- Tokyodan gelen ·bir telgraf ortaya affl lnglltal"e buna taammüden öldüren Mugwlanın Ka k' . . 1 
b·ıneyı· Venı·zelos muvafakat etti ma ınııtı 0 muttur. • Mançuko ile Dıt Mogolistan ara- k k"" ·· d S l'h k O 

Ç 1 1 M t: k Londra (A.A.) - Prens Starhen- ra uyu oyun en a ı ızı m · Buoün Tu""rk köyu'"nde, müıbl'SJ a dar S Ve e 8 • sında yeniden bir hadise o}dugwU• meh ••J•• } e 
sas t:araft:arları nu bildirmektedir. berg İngiliz Başvekili ve hariciye ve- a~m o ubm cezadıınka çabrpl ı m~ telkinler için vasıta yoktur. 

kuracak ktli ile görüşmüş Habsburgların tahta sına aıt maz atayı a a u etmıt halk, menfi telkinlere kartı a-·k• 
Bu telgrafa göre, Dıt Mogoliı · k ta t t p Sta 't ~ 

Atina, 30 (Özel - Son ve kat'i tan a&kerlerinden yüz kadar ada. ~~::::;~:r h~~atamiu;~ı::;: kra~ 
1 

r. tır. Köyde parti veya devlet elll' 
tetkikten anlatıldığına göre, 143 mm bu ayın yirmi altısında Ola. naibi Prens Pol ve Romanya hariciye Blrblrlerlnl dUvmUş- rinde, naııl isterseniz öyle aI!Jllf 
mebusluk kazanan eski cümhuri- sodkada bir Mançuri müfrezesi . vekili !itulesko ile görüşecektir. ln- ler ve tahkir etmişler kılavuzluk eksiktir. Fakat köJ Jcf 
yetçiler, 142 mebuıluk kazanan ne taarruz etmittir. Moıollar, giltere bu meselenin Avusturyanın 1avuzuyla Türk köyünde cumbO' 

k•. hk. · l d" B bir dahili işi olduğu ve esas itibarile Kadıköyünde Yağlıkçı •okağın- riyetin bir gözü, bir kulalı ve bit kraliyetçilerdir. Komünistlerin 15 mev n ta ım etmı! er ır. ugün d y 
k d I Habsburglarm tahta çıkmasına itiraz a oturan orgi oğlu Karagözle oğ ağzı bulunmuı olacaktır.,, 

saylavlığı tahakkuk etmi!tir. YÜZ a ar Mogol, O asodka ile etmiyecefini söylemiştir. lu Hristo bir hesap meseleıinden ./ 

KomUnlstlel"ln toplantlaı diier bir mevkii daha İfgal etmi! Ktiçük itil~ devletleri bum~- uncu Agya ile kavgaya tutuşmut· Milf ekall bir kay111ıl' 
B b h Y 1 bulunuyor. lede mUtereddıd davranıyorlar. lngıl F . 1 

usa a ' unan komüniıt eri Mançuri meliafilinde söylendi. terenin bu devletler nezdinde bir te- lardır. ırıncı Mehmetle Remzı kam dilenirken dl 
fırka grupu halinde toplanmıılar, ğine göre, Mançuko budutlannın şebbUsflnden bahsediliyor. Agyanın tarafından olmutlar, Ka- k I d ? 
milli hükUmetin aleyhine rey ver- .. d f . . .dd 1· db' 1 1 ragözle og"lu Hristoyu adamakıl· ya 8 an 1 mu a aaıı ıçın f ı et ı te ır er Alm•n· nglllz hava anıa,maaı .,.t 
meği karar altına almıtlardır. alınacaktır. Londra 30 (A.A.) - Alman Dı~bn- lr dövmütlerdir. Kavga etraftan . Evvelis~. ~~fam, ~olisler S:- ~ 
Kondiliıde fatiıt ve diktatörlükte- --------------- kanı Nöyrat Habeş _ ltalyan harbi yeti§enler tarafından yatııtırıl· sıneması onunde dılenen AtııP"' 
mayülleri gördükleri için onun it· Dst üst:e dört: bitmeden bir İngiliz- Alman hava an mış, herkes bir tarafa dağılıp git- Şükrü isminde biriıini yakal-1. 
tirak edeceği bir hükumete rey aspirin yut:tuAu laşmasının mevsimsiz olduğunu söyle- mittir. !ardır. Ahmet Şükrü polise ·e:,a 

vermiyeceklerini ıöylemitlerdir. için ölmüfl miştir. Yalnız baba oğul doğruca ka- ği .. ifa~ede, bundan 1~ ıene et:k'' 
Komüniıtler, yeni hükUmetin ken- Beykozda deri fabrikasında Almanlal" lnnlltereye bll" Gonyük kaymakamlıgmdan "' • rakola gitmi,Ier ve kendilerfni Ag .. . . w. . . ~ Iİ-
di taraftarlarından mahkA-lan çalıtan amele Salibin kansı Feri· •nlafma tekllf edecek t edıldıgın ve hahhazırda ~v 

uw ya ile arkadaılarından Mehmet u 1 
•
1
1,-· 

affedecek tekl'lde kurulmasını 
1
•
1

_ denin son günlerde batı .. ok ag"rı· Londra 30 (A.A.) - Deyli Telgraf t k ··t ld ğ ve d 
3' ve Remzinin dövdüklerini söyle- ra e. ~ a. u. m .. aaıı a. .ı ını 

temektedirler. yomıu, ... Sabah akıam birer upi- gazetesinin siyasi muhabiri Alman ha d _ l 
• ~wtmut b·ır t••r1·· b w . rlciye vekilinin lngiltereye yakında bir mitlerdir. me ıgını ıoy em14tır. 

rın J- , u u atınm agrı W• • K d d 11-" 
Yeni hUkOmet . t• anlaşma teklif edecegını yazmaktadır. Bunun üzerine zabıta Karagö-ı· en iıi aynı zaman a -·'' 

ar geçmemıt ır. l ı l b Jıl.,-
Demirciı hükUıneti istifa etmit· F .d d"' k d. • • k Avuetur)fa, Mac•l"latan Lehistan le oğlunun ifadesini almak üzere ma u ü o up ıol acağı yo ·- ..1 
v_ erı e un en 1 .. •ını ço ra- ve kU~Uk ltllAf devletleri 0 - d 11 · d r•P., tir. IV'&l fırka reislerini pek ya- h d b b d ku .,. oturtmuftur. Bunlar nasıl dayak utıfJD an ve e erın en f& . ..cı· 

atsız e en u aı agrr1ın an r al"•sında mUhlm konu,malar l 1 "'dl' d ktDt~ 
kında birer birer rııgwırmaia ba• yedikler1'nı· anlatırlarken karakola yara arı a mıttır. " ıye 0 u• 

~ 'S. tulmak için dört aspirini üıtüıte Londra 30 (A.A.) - Londra l\1a- .,.. 
lıyac.t'!ctır. yutmuttur • cal' mahafill kUçük itilaf de\"letlerile uncu Agya girmiş, Hri!tonun ken~ nun verdiği rapor neticeıind;..ı ' 

Günün en mühim meselesi 1 Dört aspirin Feridenin zayıf Macaristan ve Avusturya arasında disini çok fena bir surette tahkir fif İflerde çahıabileceği ani ıt' 
M rt · ' t• k d nl · b" ki · · ""hi k 1 ettı.g"'ı·n·ı so'"ylemı'!:tı"r. mıştır. Ahmlt Şükrü mahkelll a ısyanına lf ıra e e erın olan kalbine şiddetle teıir etmif, ır ya aşma ıçın mu m onuşma ar 'S 

af ve vazifelerine iade edilip edil- kadın bir müddet sonra ölmüttür. yapıldığını haber almışlardır. .l\lacar Bu iddia üzerine Agya da ifade verilmittir. ___/. 
mem-ı·dı"r. Komu··nı·stler buna mu·· - C b 1 hariciye \'ekili Kanya ile İngiliz Baş- • 1 k 1 tl .. fO 

'"'" esedi e ediye doktoru tarafın- vekili ve haricive ,·ekili Eden bu hu- sı amma üzere oturtu muıtur Kadıköy SU şirke v 
zaharet edeceklerdir . d d"l · .J İki d ·f d 1 

Tahminlere göre Kondilia fır
kası açıkta kalmak üzere V enize-ı 
listler, Çaldariaçiler ve Metaksas
çılardan mürekekp bir hükumet 
kurul&caktll'. 

an muayene e ı mış ve morga susta görüşmüşlerdir. yer e ayrı ayrı ı a e a mır · t k I 
kaldırılmıtlır. En büyük müşkülata Avusturya. ken biraz sonra karakola batı sa- yap I arı .;-

DUzeltme 
Geçen günkü kısırlatlırmak 

anketimizde maalesef iki yanlıt 
olmu,tur. Bunlardan birincisi dok· 

Ancak fırka reisleri buna itti· tor iffet Naim Onur adı Naiı:ıe 
rak etmiyecek1erdir. Uf et Onur' un diye çıkmıt, öbürü de 

Demirciı yahut Venizeloı za- (kıaırlaıtırılmaar lazım gelenleri 
manmdaki dıt bakanı Mihailoko- seçecek heyet titiz ve hasis dav 
puloa yeni kabineyi kuracaktır. ranmalıdJT) ci!mlesi biaai dav:ra 
Bu aon zat, .,,n intihabata istirak nılmalıdır) teklinde intipr etmiş-

• -Ww •n. tir. Özür dileriz. 

Romanya ve Yugoslavya arasında te- rılı bir adam daha girmit, kendisi- Kadıköy Su Şirketi haldı' 'f' 
sadüf edilmektedir. nin fırıncılar şirketi katibi Rept maliye müfettişleri tarafınd.SS tiıl 
Saza müdahale 
Sabıkalılardan Arap Abdülka. 

dir ve Arap Hüseyin dün gece 
Çemberlitattaki aile bahçesine 
gitmitler, çalgıcılara karııtrkları 

gibi alenen rakı da içmek istemiş. 
lerdir. Şikayet üzerine ikisi de ya., 
kalanmıt, Üzerlerinde bıçak çık . 
mı!tır. 

olduğunu, biraz evvel olan kavga· pılan tahkikat bitmittir. Şir1''cı--
da Hristo tarafından atılan birdir maliyeye borcu çıkmııtır. 9dıt11J1 
hemle batından yarala11d1ğını ıöy ba§ka damga resminden °,,.,. 
liyerek tahkikat yapılmasını iste· da tirketin hükumete borçlu 

0

1 ttf . ,. 
mi§tİr. ğu teıbit edilmittir. Şirketı~,d' • 

Üç yerde ayrı, ayrı ifade ahn-1 ralara yapıttırdığı pulların • ;"' 
dıktan sonra hepsi birlettirHmi§. lini kanunen kendisi ver111e'';.d' 

kavgacılar serbest bırakılmıılar -ı ederken şirket bunu yapdl 
dır. halktan almıttll'. 
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b Bun.dan bir hatta kadar evve), 
u resımde gördüğünüz adam, bu 

ttailllde gördüg"' ünüz cocug"' u ku • c ~ • 
&.gında taşıyarak matbaamıza 

t'rıi.iracaat etti. o 
1. itte yok, başta yok... Palto 
1~e liyme ... Buna rağmen, yü · 
ıund ·· b' 'f d e epeyce munevver ır ı a e 
"ardı ... Sözleri de rabıtalı, düz · 
~Ündü ... Mantığında hiçbir bozuk-
Uk Yok. 

- (zt.~1") dairesinden elli altı li. 
~a alacağım var ... Çalıştım, fakat, 
avalesi gelmemiş, paramı hala 

\·e • 
d' rrnıyorlar. Bunu yazsanız.. . 
'Ye söze başladı .. Simdi tama . 

trıisle . . . K • d h B· . ışsızım... arım a asta .... 
~rı Uç yaşında, (bu gördüğünüz) 

~glurn, öbürü de .sekiz aylık bir 
d rırın var ... Bu oğlan akşama ka. 
h~r (ekmek!) diye ağlıyor ... Bari 
'r Yere evlatlık verebilsem ... Ya-

Zıtııı 

d n~;~ya kadar sakin konuşuyor
! ~ Son cümlelerde ağlcmnğa baş 
a.,ı, 

l - Ben, epeyce tanınmış bir ls. 
d:~~ulJu ailenin evladıychm .... 

ı. 

d liangi ailenin olduğunu sornta· 
fl 

1~· Fakat, bu adam, herhalde, 

1
• e fena vaziyetteydi. Kendisine 
Slll' • 

1 d_ını ve adresini bırakmasını söy 
e •rn. 
-B· :R. ır şey yazarız! . decHm. 
esnıini de cıkardık 

ta~akat, o gü~ bugün1ür, yaza . 
t\ı gırn ..• Bir kaç satır karalıyo · 
a·ttı ... Araya başka şey karışıyor .. 
d~rka~ferinde resim, öbür seferin. 
ba lııe kayboldu. (Halbuki, mat. 
"e:ız, bu gibi hallere meydan 
d 1Yecek derecede muntazam . 
ıt-.) G" h 11 tile uç a e tekrar resmi teda-

ettiın 
lianet·, a .... 

tti u sefer de, adamcağızın ismi· 
\>e ad .. k b •. a resını ay etmışım ... 
Una bir isim verebildim: F Talisizlik ... 

i,li altflt, §İmdi, kaderi yenmek 
da,~0~ın. İsimsiz o1arak, bu a

a (!agrzın resmini koyuyorum. 
akınız 1· • l'~. . ltıek i . , onun ta ısız ıgını yen · 

1 Çın kaç şey lazım: 
Cıı... - Merhametli bir adamın a. ··•a.e1 

2 ' 
h.ı: Cocuğu alırım! . diye bana ... ,.1 

3 J 

i&.ıe-;-dBu cevabı, o talisiz adamın 
4 ~ e göriip okumasr, 

il?tla liayır sahibi ile talisizin 
frna.farT a k .. .. 

h. t~ ~lıın ... Belki de feleğin r.ar-
}\ •ıne d" .. b 1 iıtı bili 0 nmege aş amıştır ... 

r ... 

~ lYaı-NO) 
c'?ı!ttirnıe tehdit 

de •ucuh!a. Neca.tibey caddesin 
l'a ba!\'u Yapan Ahmet zabıta . 
~ehttıet rtnuı, karde~i Ali ; 
~dildi"• ~~rafından ölümle tehdit 

Rını 1ddi . . a etmıştır. 

HABER - Ak$am postası 

Havaların iyi gitmesi sule 
çok faydaJı olmuş 

Alakadarlar endişelerin yersizliğin·, yalnız 

lmeyva mahsulünün zarar göreceğ;ni söylüyor ar 

1 

iki aya yakın bir zamandır gar. darlardan bu havaların alelumum tı. Halbuki havaların bu şekilde 

bi Anadolu, Trakya, Boğazlar zeriyata ve rr.eyvclere zararh o - olmasından dolayı bu yıl Traky~, 
mıntakası ve yurdun daha birçok lup olmadığını tahkik ettik. Marmara mıntakası ve garbi A.ıa. 
yerlerinde havaların. iyi gibnesi, Elde ettiğimiz malumata göre; doluda aynı şeraitte olan yerleı·de 
adeta bir bahar ılıklığının hüküm son zamanlarda havaların iyi git· geçen yıldan çok fazla kışlık zeri. 
sürmesi halk arasında şimdiden mesi mahsul için fena değil, bila· yat yapılmıştır. 
bir endiı::e uyandırmaktadır. Ge . kis bundan evvelki şerait gözö · Eg"'er 'lkb h d h 1 l 

~ ı a ar a .ava ar norma 
çen yıl memleket mahıullerinden nünde tutularak, iyi olmuştur. şerait içinde gider de zamanında 
bazılannın ancak idaremize kafi Cünkü bu yıl sonbaharın çok· ya· yagwmur d" b l b k ti' 

- l · · . kA uşerse u yı ere e ı 
gelebilecek ve bazılarının da pek ğış ı geçmesı zerıyata ım an ver· bir yıl olabilecektir. 
az ihraç imkanı verebilecek ka . memişti. Eğer havalar böyle gü · 
dar az olmasından sonra yem zel gitmeyip soğuklar başlamış 
mahsul senesinde de, böyle bir olsaydı mütemadi donlardan be 
neticeye varılması korkusu baş - seneki kışlık ekimi belki de hiç 
göstermiştir. Bunun için alaka . yapmak imkanı hasıl olmıyacak · 

Buna mukabil havaların bu gü. 
zelliği bir müddet daha devam e -

derse bu yıl meyve bek1ememek 
lazımgelecektir. 

Gemi havuz arı 
ve fabrikalar 

Bu yıl içinde 
genişi eti lmelerJ 

dilşilnillUyor 

Öğrendiğimize göre önümüz -
deki mali senede gerek Havuzlar 
ve Fabrikalarda, gerek Akayda 
birçok yenilikler yapdacaktrr. De
nizyolları idaresi ise bütün mem· 
leket kıyılarının seyrüsefer işini 

üzerine alnuı vaziyette bulunmak 
tadır. Bundan dolayı bu idarele . 
rin yeni büt~eİeri genit bir ıekil · 
de ve yeni esaslara göre hazırlan
maktadır. Ekonomi Bakanlığı De
niz ve havayolları müsteşarı Sa -
dullah Güney şehrimizde bu. işle 
meşgul olmuştur. 

Memlekette çay 
stoku çok azalmış 
·Bizde çay ziraatının inkişafı 

' için tedbir ahnıyor 

Müsteşar, bu idareler erkanın 
dan, her kıı;mm geçen bir yıl için· 
deki faaliyeti, elde edilen verim 
ve gelecek yıl haklunda düşünü . 
len1er üzerinde izahat almıştır. 

Dün akşam, aldığı bir emirle 
Ankaraya dönen Sadullah, birkaç 
gün sonra tekrar gelecek Denizyol 
ları, Akay ve Havuzlara gidere}( 
mevcut teş'.-ilatı tetkik edecektir. 
Bilhassa Denizyollarının aldığı 
mahiyet do!ayıaiy]e yeni mekaniz. 
masınrn kurulması işine büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Havuz. 
lar ve Fabrikalar da bu yıl içinde 
geni§letiJecek ve teşkilatlandırı . 
lacaktır. Bunun için de bir proje 
hazırlanmaktadır. 

Zehirli gazlardan 
korunma kursları 
Yakında Eminönü Halkevinde, 

orta mektep ve liselerdeki fen 
bilgisi ve kimya muallimlerine 
mahsus zehirli gazlardan korun • 
ma kursu açılacağı gibi kaza ve 
nahiye merkezler:nde de konfe -
ranslar verilecektir. 

"Etıbba Odası,, nda da sıhhat 
memurlarına zehirli gaz kursu a· 
çılacaktır. Belediye bütçesine hu 
seneki kurslar için levazım alın · 
mak üzere yir.mi beş bin lira ko · 
nulmuttur. 

Dağcıhk k ulilblinde . 
Dağcılık Kulübü yıllık toplan . 

tısı geçen pazar günü yapılacak . 
ken ekseriyet olmadığmdan ya . 
pılamamıştı T op!antının sekiz ŞU· 
batta yapılmasına karar verilmi~· 
tir. 

Bir yıldan fazla bir zamandan . 
beri kontenjan listelerine çay ko· 
nulmadığı için memleketimizdeki 
stok çay miktarı azalmıştır. Çay· 
cıların söylediklerine göre eldeki 
stok miktan ancak bir kaç ay ida. 
re edecek kadar azdır. 

Stok çayın l>u kadar uzun bit 
müddet devam' edebilmesine se . 
bep de Adapazarı civarında ye • 
tişen ve renk veren bir nevi otJa, 
Rize civarında yetişen çayların 
mevcut çaylara kanştırılarak ida. 
re edilmesidir. Fakat gerek ye"/' 
li çay, gerek bu ot o kadar azdır 
ki bununla memleket ihtiyacının 
kısmen olsun karşılanması imka· 

Bu haftaki ilk 
maçları 

Lik maçlarının üçüncü tehir haf. 
tası maçları hakkında futbol heyeti
nin tebliği şudur: 

1-2-936 CU:\IAR1'ESl YAPlLACAR 
!\IAÇLAR 

(B takımJnn) 

Taksim stadı: 

· Galatru aray - Topkapı B tnkım
larr Sruıt: 14,30 hakem Şazi Tezcan. 

2-2-936 PAZAR YAPILACAK 
MAÇLAR 

(A takımları) 

Taksim stadı: 

AJan gözcü~ü: Halit GaJip Ezgü. 

Galatasaray - Topkapı A takım
ları. Saat: 11 hakem H.G. Ezgü. 

Karagiimrük - Feneryılmaz A tn 
kıml:m saat 14,·15: Hakem H.G. Ezgü 
yan hakemleri: Tahsin, Talat özışık . 

Şeref stadı: 

Alan gözcüsü: Samim 'l'alu. 
Altınordu - Beylerbeyi A takım-

ları Saat: 11 hakem Şazi Tezcan. 

Sumer - Doğanspor A takımları. 
Saat 12,45: Hakem Adnan Akın. 

Ftner stadı: 

Alan gözcüsü: Kemal Urfat. 

Beykoz - Hilal A takımları Saat 
13 Hakem l.l\t. Apak. Yan hakemleri 
Rıfkı, Bahaddin Uluöz. 

Fenerbah~e - Be5iktaş .\ takımın 
rr Saat: 14.4:J Hakem Kemal Halim. 
Yan hakemleri Şazi Tezcan. Feridun 
l{ılı~. 

nı yoktur. Bunun için Ekonomi 
Bakanlığı memlekette çay ziraa 
tinin inkişafı hakkında ikinci bet 
yıllık programa bir madde koy . 
muştur. 

Memleketimizin yılda bir bu . 
çuk iki milyon liralık ~ya ihtiya 
cı vardır. Bu paranın dışarı çıka 
rılmaması için de çay ziraatinin 
müsait surette yapılabild:ği anta. 
şılan Rize mrntakasmda çay zira· 
atinin inki~afrna çalışılacaktır. 

Çay ziraati için uzun yıllardan 

beri çalışıldığı halde hiç de iyi ne· 

tice almamıyan Antalya havali 

sinde çay ziraati menedilecektir. 

Muallimler hirUği 
kongresi toplanıyor 

Öğretmenler Birliği Yönetim 
Kurulundan: 

Bir kısım üyelerimizden aldığı 
mız tahriri bir fesih teklifi üzerin
de karar vermek için 1 - 2 -936 
cumartesi günü lstanbul Halke 
vinde fevkalade bir kongrenin ycı. 
pılmasma kanuni mecburiyet gö. 
rülmüş ve Yönet;ım Kurulunca tı .. 
bayhğa müracaat edilmiştir. Şim. 
diye kadar lstanbul gazetelerinde 
birliğe ait intişar eden beyanat 
ve malumat ile Öğretrnen!eı B!r . 
liği Yönetim Kurulunun bir alaka 
sı yoktur. s:rlifiin bundan sonra. 
ki durumunu tesbit için gerelr 
tahriri teklifte bulunan azan:n ve 
gere';se bili'.imum İstanbul öğret . 
menlerinin cumartesi günü saat 
14 le Cnğaloğlunda Emir.önü Hal 
kevi binasındaki fevkeH.da ko:n 
greye gelmelerini saygı1 arkmızıa 
dileriz. 

Seferden mt>nedllen 
otobüsler 

Seyrüsefer memurl:ırı ini ola 
rak muhtcl;f otobüs hntların.Ja 

bir teftiş yapmışlardır Bu teftiş 
te bazı otol:fülerin faz1a yolcı• 

a1dıkları, seriye uymıyan bilet 
sattıkları görülmüş ve bu otobüs. 
lerden yedi tanesi plakalan sökii· 
]erek seferden menedilmişlerdir. 
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~e g<alz<e'{Ç® 
ma:...:ımiıiiian=n=maım •--

Zamnn Haşmuharriri Velid Ebüz. 
ziya, yeni kağıt fabrikasının kurul
masından büyük bir rnemnuni) etle 
bahsediyor: 

Dalıilde kağıt yapmanın ne kadar 
elzem olduğunu, Umumi Harpte bizim 
gibi ömrü gazetecilikle geçmiş olan
lar kadar kimse takdir edemez. Şim
di 'gazetelerimizin bol bol israf ettik· 
/eri ve ol:uyucudan ziyade sa11Tı.·i ma. 
nav dükkcinlannda paket yapmak i
çin lıazırladıklan gazete kağıdı, u .. 
munu Jıarpte (la!}et kıymetlenmişti. 

Biz bir vagon kağıt bulabilmek için 
diyar di11ar dolaşarak paramızla ade. 
ta dilenc,lik ettiğimizi düşünt1:=ı..·çe. 

memlekett" bir kağıt fabr''·!l ı nrpzl
masının kıymetini herkesten iyi bili-
rlz. 

* ~~n@l9>ô 

seırmaı'f®$ll ~® 

ırınHe m lf'\l \YI (f\) --©>O$ lU) llİl ıı aa 

Yunus Nadi ŞarJt Şimendif crlcri
nin satın alınması münase5ctilc yazı
yor: 

Diğer lıatların satın alınmaları 
milnascbetile söylediğimi:: bazı söz
leri bu yeni muamele ccsilcsilc de kı· 
saca tekrar etmek isteriz. Şimendifer
lerin sat n al:nmalan işinde taraltmı:: · 
dan ecnebı sermayesine yan gözls 
bakmak gibi bir lırırckel asla yo.':tur. 

Demiryolları bir del'letin memle
ket ekonomisini üstiine oturtacağı 
amme lıizmetlerinin en başında bulu
nur. icabında buğdp.g için şu tarifeyi 
üzüm ve incir için bu tarifeyi tatbik 
etmek millet mcnfmıtl için daha mu. 
vafık olabilir. llatUi icabında del'let 
açılı-tan açığa zararlı gibi görünen pek 
ucuz tarifeler bile tatbik edebilir. llu
nu idaresi tamamen kendi elinde /;en
di malı lıatlarda pcT.cilii yapah!len 
del'let, meselci ecnebi sermayeli bir 
şirkete tanllıik ettiği zaman ııa iste
diğini yaptırmakta a: çok mi}rkfiltit 
görür, ııalml üstelik bol bol tazminatı 
nakden ödemek meeburiyetindc /.alır. 
lJu külfetler mcmlel:etin lıer tiirlii lıa
reketlcrinde elzem olan tam serbest
liğine set çe1.-en birer a11ak halfrdır,ki 
daimi bir ralıatsı:lıl.· lmımağı ol<:crrğı. 
nı söıılemefje lıacet 11oktur: llizim için 
ra/ıatsızl•k ııc scrmm•esini kullanan 
ecnebi idare için ralıntsızlık. Ô' lr ld. 
satın alma işi netice iliharilc hizinı 

kadar crmmJC sahi11leri ccnC'IJil"ri de 
memnun c"ecei'iindc hizim şiinlırmi: 
1101:.lur n11 surellc onl'Fr rln ke-,.nırrf 

irin cnk kere mii::'iç olan bir gaileden 
kurtulmuş oluyorlar. 

* ~lYI t~$ lkDme R?ııaa , ___ 
Al>idın Da,·er kadınlar am~ında 

moda olan erkek giizclliğinden bah-
5ederek diyor ki: 

lJir il:i gün eııvcl, telefonda bir 
kadın sesi, M. Ttdt,nin Cumlmri!Jcfto 
çıkan boy bir ı·esmirzin aslını kcn fisi
ne ııcrmcmi::i istedifji zarna11, sordımı: 

- Affedersiniz amma IJU resmi ne 
11apacal•sını:? 

- Edeni pclı.· beğeniyorum rl<L .. 
- O resimde Bdcn yalnız de(jil,, 

resmin bir tarafında refikası da ı·ar. 
llcm bu resim bize Uizım. Size. imzalı 
bir resmini gö11dermesi için ken·•'nfne 
bir mektup 11azımz. 

M. Eden bir taraftan ocnç yaşın
da, diimıanın en hü"ük derletinln Dı,.. 
işleri Bakanı olduğu, diğer taraftan 
sirınset l'(' dfolomasi alemindeki kadar 
kmlınltk lileminde de beğenilen ~ir 
şahsirıet olnuğu için, bir fak Hariciye 
l'e1.:illerini T..-rsl:andırsa gerektir. 

Sorııvo,.uz: 

Birine taş \·ar ama. kime? 

' [Hat-Sür).. 
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H~ab=---=e==-ş~ler gece baskınları yaparak 
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ilerliyorlar ' Mısırda karışıkhklar devam ediyor 

300 Eritreıive kuruıan pusuda 60 talebe yaralandı. BltD" 
Bir lt~lyan yü~ba~ısile lardan OnUnUn yar8Sl agv Jf 

ellı asker ol rnüş _./ 
Avusturya, Mac-aristan, Arnavut- Kahire üniversitesi bilô.1 

Bitlerin bir cumıesl 
1 k J t ·ı·t ı · Japon ıarı 
u ve apon a aşem11 ~r erı müddet kapatıldı kızdırdı 

Makalleye hareket ettiler iki devletin henO-

Şimal cephesinde bilhassa Ma- ihtiyaçlarını g•dermek için nev -
lialle bölgesinde çete muharebe!& mit bir ıekilde Dauaparma neh -

Parlsuvar gazetesinin Mısır hadlselerl anıaemamıe oıd&.1" 
hakkında dikkate değer bir yazısı Au meydana 

çıkıyor ri tekrar baılamııtır. rine yetitmiye çalıııyorlar. 
Cenupta, Graziani son G3.nale General Agostini'nin kuman . 

Doria muvaff akiyetinden istifade- dasında İtalyan sol cenahını le§ · 
ye çalıımaktadır. kil eden kol 550 ölü veren Ha · 

Röyter ajansının Dessideki mu- beılerle iki muharebeden sonra 
habiri bildiriyor: Dauparma nehri üzerinde ve Do -

Mııırdaki nümayiıler azalmamıt, artmıtbr. 
Dün sabah Kahirede polisle talebe araıında vukua gelen bir 

çarpıtma neticesinde 60 talebe y:ıralanmııtır. 10 kitinin yarası aiır· 
dır. Bunların arasında Vefd partis"· lideri Nahas papmn akrabası da 
vardır. 

Kahire üniveraiteai bilimüd det kapatılmııtır. 
Son birkaç gün içinde çarpıımalar neticeainde yaralanıp ölenle 

rin sayısı üç olmuıtur. 
Mııırın muhtelif yerlerindeki altı vali, hüldimete mÜTacaat ede

rek kendi dairelerindeki üniversite }erin de kapatılmasını iıtemiıler 

Bitlerin son verdiği bir nutkoo•• 
ezcümle şu cümle, Japonları pek ~ 
dırmıştır. 

Bitler demişti ki; "Avrupa, dJtı' 
az medeni ırklara hlkim olacaktır~..11 

Şimdi, Japon dışişleri bakaJI~ 
adma söz söylemeğe sallhiyetll JP' 
şu cevabı veriyor: 

Makalle etrafındaki muharebe loya 230 kilometre meaaf ede bu 
hakkında buraya gelen Habe' lunan Malkamurriye varmıttır. 
raporlan, Habq muhariplerinir. Raa Destanın aon harekatta 
çete liarbi bilgilerinden istifade muharip kuvvetlerinin yarııını 
ettiklerini göstermektedir. Habeı kaybettiği tahmin edilmektedir. 
ler ıeceleyin sürünerek ilerlemek Deıta ordusu bakiyesinin durumu 
le, diiımanın en zayıf noktaları- tehlikelidir. Zira, bu bakiye yi
na ansızın ~ücum ederek uyuyan yecek ve içeceksiz bir halde ıima· 
dü§man askerlerini öldürmekte ve- le dofru çalılıklar içerisine da
sonra sessizce geri çekHmektedir. ğıtılmı§tır. Motörlü kolu takip e-

dir. 

"- Bitlerin "Avrupanın daha ıf 
medeni ırklara hakim olacağı,, sarf' 
tindeki iddiası bizleri hayretlere d: 
şürdtl. Şayet, Hitler, bizi istihdaf ' 

Vilayetlerde de tezahürat devam ediyor. Yeni ciddi hidiaelerin mekte olduğunu hissetmekte old~ 
muz böyle bir nezaketsizce fark ıw 

meydan almasından korkulmakta dır. -Al eztmelere devam edecek olursa JıP"· 
Mıeır dlkt•QlrlUjle dolru gidiyo r gazetelerinin, bu devlet reisine kırt1 

MılD'da diktatörlüğe doğru gi- melde olan saray idareıinin yeni· . ~lemekte o~duğu hürmete ~ 
dildiğine dair Y.&ZI Y.azan "Deyli den avdet edecefine itaret olarak bır takım mukabelelerde bulunm Dekaz Maç T eka, yirmi be, den piyade Habeı firarilerini çe

muhariple geceleyin Akebdeki 1- virmekle meıguldür. ••ymaktad-lar. mani olmak zordur .. , Herald,, aazeteai, timdi kral ta • - .. 
d d 

Netice: , 
talyan hatlarına girerek 10 ltaly11- Üçüncü bir ltalyan kolu Gestro 
nı öldürmüf, bet İtalyanı yarala- nehrini takip etmektedir. Şimdi
mıı ve 26 tüfek almıştır. Yarala· ye kadar muharebe etmiyen bu 
nan iki Habeı askeri, bir İtalyan kol İtalyan sağ cenahını himaye 
takviye müfrezesinin gelmesi üze-- etmektedir. 

rafmdan taY,İn edilen Ali Mahir Bu tak ir e, ciddi hi.diıelerin, Bu hadise, ötedenberi baMolu!.'ıı• 
pqanm Yefd Partiıi ile UyufDla· kargaıalıklarm bauöstereceği Japon_ Alman anlaşmasının t~ 
ıı neticesinde bitaraf bir kabine muhakkaktır. Çünkü böyle bir hü- kuk sahasından çok uzak oldufunu i' 
vücuda getiremediği takdirde kamet, ancak polis ve orduyu hal- pat etmektedir. 

rine vaka yerinde bırakılmıftll'. Londra, tnglllz zabltlerlnln 
"Bütün memleketi idare eden,, ka kartı tedtt lllt'ette kullanmakla 
bir nezaretin ihdumdan batka mevkiini muhafaza edebilir. 

Adua .yolu yakınında muha • Habeflerl idare ettljlnl çare olmadığmı anlatıyor ve di . Burada söylendiğine göre, kra· 
ripleriyle dolaşan kumanda Ne • tekzip ediyor yor ki: im bu yeni tehdidinin ardında in· 
gaş küçük bir I tal yan müfreze • Londra, 29 ( A.A.) - ltalyan-
ıini yakalamıştır. Aıkerler kaç - ların 17 kanunuıanide yakın ıar· 
mıılarsa da bef zal:it esir edil . ka hitaben yaptıkları radyo neı
mittir. riyatında, Ras Desta kuvvetlerinir. 

"O zaman ne intihap, ne de ln. giltere vardır. lngiltere, M11ır lta
ıilizlerle bir muahede akdi için nunu eaaıtıini lağvetmeli ve arzu 
müzakereler olacaktır. edilmiyen muahede müzakerele · 

Bunu, evvelce Sıtkı pafa.llm e · rine mini olmak üzere kralın ar· 
Dekaz Maç Şalio, T embien İngiliz zabitleri tarafından idar" 

bölgesine girmek istiyen 300 Erit . edildiği bildirilmektedir. 
kaUiyet hiikUm~i kanaliyle itle • kaıma gizlenmit bulunmaktadır., , 

lngiliz Kralı reliye pusu kurmuıtur, Bir İtalyan Resmi mahafil Habetistanda 
yüzbaııaı ile elli askeri ölmüı VP hususi surette ancak bir veya iki 
diğerleri silah ve yiyeceklerini b1- İngiliz zabiti bulunduğunu ve ln
rakarak kaçmıılardır. giliz orduıu namına ise hiç bir 
Ras Mulugeta cenup cephesine zabitin bulunmadığını beyan el· 

mi gidiyor ? mekte ve kendilerine vazife veril-

Dışişleri bakanlarından 
bazlların ı kabul etti 

Cenup cephesindeki va.ı;iyet. memiı olan zabitlerin ittirak ede 
biraz müphemdir. Bunun da sebe . bilecekie~i her türlü hareketle hiç 
b1 bilhassa ıudur: Habet hükfı . bir alakaları bulunmadığını ilavf" 
meti, hiç bir haber vermemektP. eylemeı.tedir. 

ve İtalyanlar tarafından ortaya Mare,•I Badogllonun flm•ldekl 
atılan haberleri tekzip ile iktifa muharebeler h•kkında izahatı 
etmektedir. Galliano müstahkem mevki ya· 

Ras Mulugeta'mn Tigre cep - kınında Endaya çayır kurmuı o· 
hesinden cenup cephesine nakle lan Mareıal Badoglio ltalyan ve 
dilmit olduğuna ve kendisinin ha yabancı gazetecileri kabul etmiş 
li hazırda Sidamo mıntakasmda ve kendilerine Ras Seyyum kuv· 

Londra, 29 - Kral Sekizinci 
Eduvard bugün Buckinaham aa -
rayında Sovyet Rusya Dıt itleri 
Komiseri Litvinofu, Almanya Dıı 
İ§leri Bakanı von Neurath'ı, Ede· 
ni, Avusturya Batbakan vekili 
Prens Starhembergi ve Lord Şaf
tesburi,yi ayrı ayrı kabul etmit • 
tir. 

Ana Kraliçe Meri de bir beyan· 

harekat icra etmekte olan Habeı vetleri ile birlqmi§ olan Ras DH~ mürekkep baıka bir kol kendi im· 
ordutu k\ımandanlığım deruhte e- ta kuvvetlerinin harekatı hakkın- dallarına yetiıinciye ki.dar ıöıt~· 
deceğine dalr olan haberi teyit e· da izahat vennittir. rilen mevzileri iki gün müdafaa 
der bir güna malumat ahnmam•f· Mareıal dütmanın İtalyanla eden kara gömlekliler, dütman'\ 
tır. rın muvasalasını tehdit etmek hücum ederek Abbi - Addi iıtikl\· 

Resmi mahafil, cenuptaki ltal maksadiyle Adua ile Makalle a- metinde püıkürtmütlerdir. Raı 
ya n ordularının Sidamo dağları rasına sokulabilmek için Hanzien Kaaaa ile Ras Seyyum tarafındar. 
eteklerinde tahanüd etmekte ol- üzerine yürümek niyetinde bulun· taaarlanmıt olan düıman planı 
duklarını beyan etmektedirler . duğundan haberdar olduğunu söy böylece akim kalmıttır. 

Ras Nasibunun kuvvetlerinin lemiıtir. Haba,ıer, kamyonlarda cephane 
General Graziani'nin ordusunun Italyan kumanda heyeti bunun bulundu§unu tekzip ediyorlar 
sağ cenahı üzerine yüklenmek üzerine düımana daha evvel hir Adi,ababa, 29 - Habq kızı~ · 
maksadiyle Ogadende cenup İs · taarruz yapmak istemiı ve iki ta- haçı, dün İtalya tarafından neş
tikametine doğru ilerlemekte ol· raf kuvvetleri Zeban • Kırkata te· : edilen ve Malkamurru yakının-
dukları teyit edilmektedir. pelerinde karıılaımııtır. Muhare· da zaptedilmit laveç ıeyyar sıhM 

Cenupta haraklt devam ediyor be bütün gün devam etmif ve ay'n ye heyetine ait kamyonlarda mil· 
Negelli, 29 (A.A.) - Röyter 21 inde bir ltalyan kolu şimalden himmat bulunduğunu iddia ed~ .' 

ajansının muhabiri bildiriyor: gelen diğer bir kolla müştereker tebliği kat'i surette tekzip etmek· 
• ilerlemelerine devam eden ltal- Latta dağını iıgal etmi!tİr. tedir. 
yan kollariyle Ras Desta ordus\l- Hab~ıler Nanen g~idin=n ih Habeıler timalde ilerliyorlar. 
nun muhtelif müfrezeleri arasın- risinde ltalyan hatlarını yarıp , J.ıJ Adi,ababa, 29 - Şjmal cepbe-
da muharebeler devam etmekte- suretle yollarını kesmeğe te!eb· sinde ıaddetli muharebeler devam 
Clir. Bu müfrezelerden bir kaçı ıu biiı etmiılerae de Eritrelil~rde : etmektedir. Habet kuvvetleri a · 

name neırederek kocaaı Bqh1ci 
Jorja kartı ıöıterilen büyük sev
gi ve sadakatten dolayı lnailiz 
milletine teıekkür etmit, ve yem 
krala kartı da aynı sadakatin iÖ•· 
terilmeıini rica etmiftir. 

Kralın ölilmü münasebetiyle 
tutulan matem resmen bittijinden 
bugün İngilterede bayraklar ye · 
niden tam olarak çekilmiıtir. 

ğır ajır ilerlemekte v~ dütman-ı 
ağır zayiat verdirmektedir. Ce
nup c.:pheıinde vaziyet açık değ it· 
dir. İtalyanların ileri hareketler• 
dunnuia benziyor. ltalyanlann ıöl 
ler mıntakasme kadar geldikleri 
haberleri kat'iyyen esa111zdır. 

Ata,emlllterter Makall•ı• 
gldlıor 

Avuıturya, Macariıtan, Arn~

vutluk ve Japon atqemiliterle.: 
Musavvaya aitmitlerdir. Mareıal 
Badoılio kendileriııi Makalled" 
kabul edecektir. Ataıemiliterler 
dün Makalleye hareket etmiıler
dir. 

Ra• De•t• d•llflyor mu 1 
Adisababadan gelen haberler 

Destanın deiiıecefini bildirmek· 
cenup cephesi kumar.danı Ras 
tedirler. Ras Deıtanm yerine ki · 
min tayin edileceii daha belli de
ğildir: 

Suriyede sükOn 
Berut, 29 - Bütün SuriyeC:le j 

kUn ya vat yavaı teeuüı etmekt'' 
' dir. Halepte, Humuata, Hamıo• 

da sükUn hüküm sürmektedir.1"i 
rıtıklıkların baılangıcında~' 
Halepte 2, Şamda 4 kiti ölm~ 

Çocuk 
haftası 

Hediye kazananların •dl•""' 
yazı1oruz I" 

11 sonkanun tarihli bilmec~ 
gelen yüzlerce cevap arasında • d'' 
16 kişi tarafından halledilebillllif 
Bilmecenin ham şudur: ,; 

Gece bekçisinin rüya görebilll' &I' 
ıçın uyuması lazımdır ve bu suı:.4r 
vazifesini yapmamış oluyor, 111U tJI' 
kendisine, meseleyi eV\'elden tal.Jıtl 
verdiği için 500 lira veriyor ve ·~~'' 
yapmarıp uyuduğu için de çıkaf'fY 

s lir a kazanal"I 
Selflmeddin 27 inci okul 44. 

B üyük b isk Q\/I 
kazanan ., 

Mümtaz Kut Danıtpap orts0
"' 

342. 

Bir eıee koronY'
kazanan .,,, 

Bercuhi Arapayan Eseyan kJI 1 

Şekerleme kazananı•~ 
.,ıcl" 

1 - Aristotelis Çembelis ~il'ıJI 
hürriyet caddesi 180, 2-Bican .1111 1' 
caddesi 265, 3 - Acar Bele Slf_,uııt' 
rakki lisesi 37~ 4 - Cemal K~ııt• 
rük 50, 5 - Hiristo Kurtuluf 
caddesi 223, -:---1 
1 BlllkUvl k•z•n•n••~-

&- Cemal Süleymaniye ıc;.~ 
medrese sokak 7, 7 - Jan orfll 
Rum Katolik mektebi 107, 8 - J /.' 
Posta nakliye memuru. 9 - : ıo t 
lemdar caddesi Soğukçeşıa• g.,rl 
Rabia Karagümrük 50, 11 - 0~~::. 
yüp 37 inci okul 521, 12 - Yuıt JP""" 
girgan, 13 - Sona Gevrek)._.. 
köy Dodyan okulu 16, 



- • 80JIKlNUN - Dil 

1-Zenglnle 
musiki 

2 ·Kasa hırsızı 
1 • Zengınıe musiki 

Tindi seqinlerden "ne idüit 
1-linimde,, büyük kızu,a bir pi
hno laocuı, ldiçük kızma da bir 
ır...n laocuı tmmuıtu. 

Bir sün, piyano hocuı, kızma 
•era nrirken, zenıin apanıız içe
rı,. ıirdi. 
v .... 
K_,.ı. piyano hocaamı ne va

IİJette ı&rdL. 
-Tahmin edebiliyor musunuz? 
("Öpilft1rken ıBrdü !,, diye tah

llaİn ettiniz delil mi? ... Ah fesat 
Jlnldi kariler, ah ... Fakat, hayır, 
'-hmininizde aldandınız!... Öpü
tiirken prmecli .•. ) 

ICm,.la piyano hocaaı "Katr
llaea,, piyano çalarlarken gördü. 

Ve dedi ki: 
- lllhi muallim efendi... Ma

demki ıiz de piyano çalacaktmız, 
aiçin llylemedinb?.. Bir piyano 
daha alaydım da, bir piyanoya 
adntacaiımza her biriniz birer pi
Jano hatmda rahat rahat çalaay-
41snıa... 

"Ne idüiü beliniz zade,. bir 
illa ele ldiçük kmnm keman DR?· 

allaaial pnma çatırdı: 
- K..une,e pahalıımdan l,i· 

....... alam 1- emrini •ehli. 
LıtJ!'-.a ....Uimi, aradı, taradı, 
·""11-...ı Wr keman 'balda. ICe 

"Ne Wdil Wlnis •deye,, 

...... fiyatı üç bin lirad•r 
..a.w• • • .. ...-lik kemandır! • 

Ttiredi zenain de: 
· - Y ook, bak... ben 8yle elde·· 

"8tme eaJd teYler istemem. .. Var 
illa 'bet bin lira olsun, illi yeni o 
._ ! · cenbmı YerdL 

lir ........ da da't'etlileri ftt .. 
l>a•etlUenlen biri, piyanonun O 

......_duran methur 111111ikitinaı 
.... in , hından yapılı mbıimı· 
Wr hey1'elini ıa.tererek: 
-. Vatner mi bu? - diye ıorclu 
~. idGii Winiz ade,, enap ,..., 
- HaJD', benim e't'İmde Val · 

: IMıhuunu. Bu heykel aafi al· 
..... ll'f ... 

• • • • • • . . . . . . . . . . 
2 • Kasa hırsızı 
~ım tramvayda kartı h· 

,.,_ ot1lran eamer, po1bıyıklı, u
N, .....,.. laJafetinde, baket-
11 itir ad•mı ipret ederek sordu: 

.... • Mmdir, bilir miıin? 
--~. bilmiyorum. 
--.......... baahınızı it-

.. Te.& elerler .. . 
....... &likbtle bakarak: 
.._lenine lbet ! • dedim - Do~ 

'9n alHtanm yerinde olaam, 
.1- ..... lllethur sabıkalılar aellme-
~. namma delile tıln· 

- Demek aenin kaaanı da ziya
ret etti, öyle mi? 

- lıtanbulda onun elindeo ıeç· 
miyen kasa yok sibidir ... 

O zaman adeti İl7Q ettim: 
- Canım, öyleyM neden abı

taya haber Yermiyonunu:a? Birle 
bir aabıkalıyı aarbeat ıeadiriyor· 
aunuz7 
Arbdqım pldü: 
- line T evfitin macerası çok 

tuhaftır' - dedi - Bak, anlataJDD 
da dinle: 

• • • 
line Tevfik bir ıece tamdık 

lanından Nuri bey ilminde zensin 
bir tGccann evine sirmif ! Nur: 
beyin yatak oduma bititik odada 
büyUk, ....... bir baa bahmda
iunu biliyor. Fakat ljne Tnfilı· 
de öyle olur o!mu f8Yden 111aeak 
göz var ım ya? Derhal ite batla· 
mıt- Ameliyat 1IZ1ID ıiirmemlt. p. 
rım saat aonra emeline 11111ftffak 
olmuı. Fakat &bilik olacak, i -
tin en tatlı bir zamanmda oclanm 
kap111 açılıp biraz enel ae11izce 
evine dönen Nuri bey., elinde müt
hit bir parabellGm tabancaaiyle 
odadan içeri sirmit: 

- Kımıldama, ıebertirim 1 
line Te'f'fik kımıldamanm im -

kim olmadıimı .......... 
avz•tl.....,t · 

- Aman .. 11n•..:.t... .... et
tim, aen etme 1 

Fakat Nuri·bey kaaanın bpa
imı kırık bir bilde aö..U.- ftaa 
hidd't f&ltrmlf I 

- Bunu Mil mi larclm? 
- Elbet ben kırdım, ldtiDdem ! 

Periler lmacak cleiil ,a. .. 
Nuri bey bir müddet pfkm tat-

kın kasaya bakmıı: 
- Peki nuıl lmdm? 
ipe Tevfik cevap vermemif: 
- Nasıl larclıimı llyle.. yok-

.. fena olanım 1 
ipe TeYfik 7alvarmala batla-

mıı: ~ 

- Zanaat itlerini kurcalama 
atabeycim 1 Ne yapacabm? Sen 
de anaata airecek deiilaln ya. •• 
Bu itin dalsaamı aana llntinem 
ben nuıl e1nne1E ysim ! Yamk, 
ıünala delil mi? Ben de çolak ÇO· 

cukaahi~! 

Nuri hey biru dilfWlkten 
aonra ıormut: 

- sa,ıe bakalım, .... ı.u itten 
ne kaanıyonun? 

- Allah bin bereket Yenin! 
Bir ekmek paraaı çıbnJorus 1 

- Bana bak: Sana ayda yis el
li lira aylık •erİrHm, benimle ~ 
raber çalıfll' mum? 

- Bana ı.lfma, ... ...,.,. r lla 
•••tt• ortaklıia kalalr ...... 

Nuri bey hiddetlenmiı: 
- Sana ortaklıktan hahtedea 

yok, be herif! Sen )VID INmim Ja· 
zıhan.,e ıel" Orada yapacaim 
iti anlabrlm.. A1da ,US elli lira, 
anladm mı? 

ipe Tevfik yüz elli papeli iti· 
tinee durar mu ya! Eıteal sin der· 
hal Nuri beyin yazıhu•me dam· 
l&llllf. KonllfUP anlqmqlar, ipe 
Tenık oa bet stba IODl'a namaıi1· 
le ite bqlamq ! lıte o ıünclenbe
ri ayda Jib elll llra11 kıtın7or, 
unaatmdald ......ım malaaretl 
1&J91lnde alnmm teriJle aa•dı 
iı para U~ bey 111»i pçiniJor ! ! 
... .. prip ~ laaJNtle 

1 

Tefrika No. 25 Yazan: Murad Sertotıu 

- Vatikanda aramızda müthiş bir canavar, 
korkunç bir cani dolaşıyor. Fakat ben Papayı da 

zehirlemeye teşebbüs eden bu canavarı 
meydana çıkaracağım 

8eçeniu81mla"n ha...... J na aten eminclim. Papalık tah-ı lunuyor: ve o, bunlandunnaclaa 
:-' 1a1a:'::!t 8 ';,';::S blr tına en fula liyik olan Sekizin- ıünceli ye meJUI bir halde buldu
PapalJl~e/af:Ug.,. de odur':~ ci lnoaanın ölerek allahma kava- karııtırıyor, bir fflyler okuyup not 
kat Papa lcurtulugor. • f&C&iından ne kadar korkuyor- ediyordu. 

• • . . . . . • • • dum. Daha onun yapacaiı çok it • YiizGndeki aanlıktan ve yü• 
Kapıyı açtıktan aonra etrafa ae- ler vardi!'. Kendiainin ölümü, hı çiqilerinin derinletip morlatma

ri bir ıöz ıezdirdL Koridorda nıtiyenlık ilemi için büyük bir aından ıünlerce u,.lauu bldıit 
kimae yokta. Süratle dqan çık- darbe olacaktı. Ve biliyor muau- anlqılqorda. 
tı. Ve batı ine etik olduiu halele nuz ki muhterem kardinal. ben ne Hekim bqı iilüyü f1ri1nce irkil-
kilile iatikametinde Jlriidü. Bir- duydum? di. Hemen itlerini yanda bıraka· 
kal dakika aonra kllİleye ftl'llllf- - Ne duydmmz? rak ayala kalktı. Artık çoktan 
tı. lceri sinli. Çarmıha ımlmit - Vatibnda mahpus bulanan aofamut " bellata k.U.iı cae-
Hureti la& tu't'İrİDin brpamda Sultan Cem la& dinine temayül et· di anayene etti. 
üç defa 11tavroz çıkardıktan aon- mif. - Oleli ancak yarım aat ol• 
ra ,ere eliz caktU. Ve bir dua oku- - Buna hiç de hayret etmem. lllUf ! diye mmldandL Soma bü • 
mala batladL ÇGnka onan ben bir ç.ok defalar ki tün vücudu çınlçıplak aoJU&k her 

Aradan iki üç dakika ancak liaenin 8nt1ndeki fıkaralara bolbol tarafını dikkatle sizden pçirrJi: 
ıeçmiıti ki kiliseye bir ikinci kar- balıtit veriıtren ılrdGm. Y abuz. - Vücudunun hiç bir 1erinde 
dinal dahil olmuttu. O da eneli pliba bu armana izhara eeaaret yara, ı.. izi 1ok. OJümiinün se-
Hureti lıl tasvirinin karfıımda edemiyor. bebi dahib. Ya kendi bndiıine 
utawoz çıkardı. Sonra o d& diz - Ben de aJDi fikirdeyim. ölmiif, ve yahut dL •• 
çakerek dua olmmaia bqlada. Bir -Eler bu tahaJdmk edene hı- Gaderini bldırarak etrafında· 
kaç dakika aonra Udai de bL den riatiyanlrk &lemi IMIJ'idı, pek bil- kileri ıbdil: 
dualanm bitirmif olduklarmdan :rllk Wr it J&Jllllll olaeaktır. - Zehirlemnif. •. 
kalktılar. Sonradan ıelen lrardi- - Papa Seldzlaci lnoeanm •- Bu aoa IÖz herkesin ıntnu ür-
nal birinciyi hiinnetle aellmladı: ,.mele. pertti. Sapan U.ilerek birbiri .. 

- Sise eber amanlar kilisede - Bu itin Wr an enel tahak- rine korka korka baktılar. 
dua ederken rull)'orum, Slnylr imim IPn du eclelim, kardetim. Nuıl bekmaımlar ki bir a1 i
Rodrik Borjiya ! ~ brdinal ,.öden dia çlke- çinde bu Vatikanda dördiiDcü ze-

- Ne yapalım muhterem kardi- rek dua ebneie batladılar. Bir hirlenme hidiaeaini teıkil ecliyor-
-11 GiRb'~ ~~~? müddet aonra ıene beraberce a- du. Bundan bir ay kadar e~vel 
8f, lnlil1'' IBtilH N~•l.alillt. ,.. • .__........,.. papanm huaaat kltiM'Brf ıfla "8e: 
durmadan buıılarm affı için dua kiliseden çıktılar. roeanda llü olarak bulumnuıı.. 
etle gene horeunu adiyema. Fakat birdenbire sirdidderi Hekim bqı kendiaini ma&Jne et• 

- Siz allahm çok aevslli bir bir manzara onlan yerlerine mıh- tili zaman zehirlenerek llclfilünO 
kulu1unuz muhterem kardinal ladı: bildirmiftl. 
Rodrik Borjiya. Ben de lalnnı pa· Birkaç rahip hatlarını önleri- Bundan ıonra ııra ile papanm 
paya merhamet ederek onun ha- ne elmif, kollan uumda hare- en aevdili Ye herkeain en ai)ade 
yatım lmrtumumdan dola11 dua ketsiz yatan diler bir rahibi si- itibar ettiği bir kardinal, oma ta
etmek için ıeldim. tilriiyorlar. Bu rahip bira& enel ldben de papanm muhafaı uker-

- Amaa allahım, neler ititiyo- kardinal Roclrik Borjiyanın ahre- leri kumandanı birer bii• alm~ 
ram. Bilaenia bana Terdiiiniz btr te ,anderditi, papanın huauat it- lerdl. Ve hekim batı hepelnin _. 
haberden ne kadar aeTindim. Ba· lerine baba rahibin ceeediydi. hirlenme neticeainde ildülder!ni 

Buna railnep ölt1nün arkasın· de teapit etmifti. 
cllDl .. it, fakat - Pek lll tahmin d -:ı..r. rab. 1 d b. · · an ~ ...... yen 1P er en mnı Herkesin nazarı cHkbti·aı· c-1 
ecleceiinia aibi-hiç bir teY an· d d----L I" la --...1...... ... 

ur unu-aa te &f IKR"Uu: beden n ... L&.. ba WİMI-'• dai-
lamamqtım. Beni merakta bırak- N '-•? N ? U1Uat - ... 

- e o .... .., e .ar ma papanm etrafmda dola .. aı11-
maktan ••kalan arbd&fllll bir - Biz de bilmiyoraz. Kendial· dL Nı"a-ı..!_ pa1!111.w .... _ L--.a.....L 
müddet plerek yüzüme baktı. W&1D1 r-,,.. - ........ 
Soma-: al biraz enel odumda &16 bul- lı da etrafı hüebltiin heyecana 

dair. dütllrmGftlL 
- Efendim.. • dedi • Bahaetti · Bir · - • --'-·-? 

tim Nuri bey, pek methar bir in- - H CID&HJ-. iDi T.J~.ı Vatikan tara)'IDm hekim ba· 
- aJll', aJll'. eı~anmayı· flll ..._.. F·-'--ı .. ..ı. olmm ... 

ailia fabrikumm kata acenteai.. nız, muhterem kardinal. Ortada ~, _.,, .... ~ 
Fabrikamn flhreti, bilha11a cinayet falan yok. Olt1nün hiç bir "çok ıamit bir damdı. IO ra• 

kaıaların,m en ibliaane hını• ta· --1-d fak bl bere bU ,_ pnda olmuma ralmen lmk ,.. 
,, __ ... e u r e J'O&. pndald adamlar kadar ı•IM' •• 

anmı.,._ bile ıöila ıercliiini i- p ki d .sıJm:ı.7 -'I' 
- e! ' ne en u .., cl1- ılriiııürdü. 1"!--lı" a:-cl· ..... lln etmeeinclea u.; aeU,or. ipe •-- b" ele __ ,__ ..1_1_ ~ ~ .... ... ..-

- uuuu ız .... ,, .... auıa. - müddet latanL-•cfa, Mıı)rda Te't'fiila tardılı kua da fabrika- ş· d. ____ .... 1.. ... h in Jbilrii• - uua 
mı 1 ~• '"" lhme iv" • kalmn- ha"* bı0r ara Hı"nd: .. ta• DID en Milam baalanndan biri... B" d --· P "~ -yonlZ. ır e o muaJeDe -..ın. da ..itmı•ıti. 

Nun" ..._ L........;._ ıö";-.. derhal •· "-T ....... • - Ben badilini iki aut ince ılr -
fabrika,. haber Yeriyor. Fal>rib dtim. Biru dur1UJ1chı. Muta mı-
hayretler isinde... ım, neyin iv? diye aordlim. Hiç ==========-

Nihayet ala)fl olan ftne Tn- bir teJim yok, ,.m biru baton 
fik, "••••im dalruım,, anlatı- alrlfor, diye «:eftP •wcli. Anlatı· 
yor, fünlra ona ılre kaaalard~ lan latibae &nl bir fenalık ıeldi. 
tadillt J'apıJOI'. Yeni kualar, Is- Borjiya J'UWldakİ dil• kardi-
tanbula pllace, Tnfik; yeni kua- nale dlndo: 
lar nz.hada plıpnala baflıyorl - Allah boJiktir. Bir 3na 
Bir a1, bet aJ, Mr ...... Kıra- mahtaçtı. Son dalribda papanm 
mazıa • &IA. •• Kırana, fabrika o- canı y.ı.. onun ,akınlarından 
na ıöre JeDlden tadilat yapıyor ... ,, birialnln canm• aldı. Rüibi pa-

Arbclapm meaeleJi bu suretle pata kurban etti. Ne mutla ba kt1-
tenYİr ettikten aoma il&Ye etli: çtlk rahibe 1 

- Ba haJ'll'lı ite kapılanan 11- Mumaflh onlar ela cliierleri-
ne T nfllln .. euretle nice azıl~ ni takip ederek hekim batmm o
ba lwumum ocalma incir dik- duma dolra ilerlemete '-tladı
tllini * lla t hmln edenin, de· lar. , 
111 miT Hekim ~ odamda çok dii-J 

NAKILlı ,,..,.,). ... o-a.. .................. 
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AK8AM P08TAea 

ICAAE EVi 
lstanbul Ankenl Caddesi 

, .... k..... .. ... , 2lt 
Tetgraf adrftl: ıaıanoue HAllER 

Yazt , ... ,. telOfonu . tJA71 
ıoere ve 11an .. . 14111 
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30 Sonkanun 
Perşembe 

JSTANBUL: 

18: TokaUlyandan nakil. 19: Haberler. 

19,15: Karmen operaaı. (pik.} 20: \'lyolonseJ 

.ıolo. Piyano re!akaUe. Stüdyo aanatkArları.. 

mm taratmd&D. 20,30: Btlldyo caz ve orkea. 

tra gruplan. 21,35: Son haberler. Saat 22 

den sonra Anadolu ajansının gazetelere mah 

ırwı h&vadl.I serv:lal verlecekUr. 

BOKREŞ: (821 Kii.) - (SM,5 m.) 

ıs.~: Hatif mualk. 20,15: Romanslar, 

21,15: KOD.le!' (D&kil). 

BUDAPEŞTE: (M6 Kb.) - (549,5 m.) 

18,30: Cazband. 19,30: Tarogato mUziğl. 

20,SO: Operadan nakil. 24,10: Çigan orkest:

ruı. 

BERL!N: (MI Kh.) - (856,7 m.) 

17: Şarkı - akeç. 18: Yeni mUzik. 19: 

Dans ve tı&tlt m\.181.kt. 23,30: Gece mUziği. 

VlYANA: (59% Kb.) - (506 m.) 

18,25: Koruıer. 20,20: Wlener SymphonL 

ker orkeatrumm konseri. 23,15: Revü ope_ 

ret (Viyana opereti tiyatrosundan nak11)) 

24,25: Cubaııd. 

VABŞOVA: (ft4 Kh.) - (1'"9 m.) 

18,11: Oda mUzlıtf. 19: Piyano konseri. 

(Brahmam eserlerinden.) 21: Karnaval tab_ 

lo1arı •(orkaetra taratmdan.) 22,35: Şan kon 

8erl. 23: Orkestra konaerl. 

llOSKOVA 1: (17' K.h.) - (1,72-1 m.) 

19,43: Kon.ser. 

BOMA: (718 Kh.) - (U0,8 m.) 

ıs.ıs: Piyano ve p.n koneerl. 23,20: 

Cuband. 

BAllBUBG: (96' Kh.) - (831,9 m.) 

20,43: Harp p.rlalan. 21,10: Şarkılar ve 

m&rJlar. 24: Oda mualklsL 

PBA.G: (838 Kb.) - (&70,2 m.) 

21,10: Kozartnı (tdomenco) operasmm 

D&kU. 13,40-1: Berllnden hatif mwıikl naklL 

llALUNDBORG: (Danimarka) 

(2S8 Kh.) - (1,261 m.) 

21,10: Senfdnik konaer. 23,30: Dana mu_ 

slJd.s1. 

PA&lS P.T.T. (695 Kh.) - (4Sl,7 m.) 

22,30: Opera Komikten (nakli.) 

PABIS (Radlo_Pıırl•): ( 18% Kb.).(16,648 m.J 
2UFDüi.lı mualkr.1;1s.-2,15: Hatif 

mUlllıtl 

* Kışa dalgalar 
LONDRA: (Kısa aralıklarla, muh~W 

amnloklarda &11nUn her saatinde mlltemadl. 

.,_. çahpr.) 

lıUlll matem dolayulle değlfen program 

stlnUgünllne radyoda söylenmektedir. 

IZESICN' (Almanya) : 

(Kma aralıklarla, muhtelif uzun 

laldarda ıUntın her ııaatlnde mütemad.lyeı• 

~.) 

18,15-17,;J.5: Bando. 17,45-18,15: Or. 

a.tra. 20-!1: Bando. 21,80-22: Şarkılar. 

ll,15-2S: Varyete. 

BtJIZ&N (Dolanda): (15,5'7 m.) 

U,'6-18,15: Kabareden nakil. 17: Ka. 

lıuedeD nakle dfıvauı. 

981'. 

llOSKOVA: (~ve 50 m.) 

19,43-22: Beethovenln eserlerinden kon 

İstanbul Komutanhğı 
Satn:ıalma Komisyonu ilanl.uı 

Gülhane haıtaneıinde yeniden 
yaptınlacak olan bina kapalı zarf 
la ekailtmeye konulmuıtur. Mu -
hammen keıif bedeli 32.610 lira. 
dır. ilk teminatı 2446 liradır. Ek . 
ıiltmeai t 4 - Şubat - 936 Cu . 

ma gönü saat 15 dedir. Eksiltme. 
ye gi~klerin ilk teminat mak . 
buz veya mektup1arile 2490 Nu
maralı kanmıun 2. 3 üncü madde
lerindeki veaaikle beraber teklif · 
namelerini en az ihaleden bir sa

at evveline kadar Fındıklıda Ko -
mutanlık ıatınalma Komiıyontt • 
na vermeleri. (505) 

iı1t1ıı11uı aıltdill"'i 

~ehirTı'yatrosu 

111111111111111 

ILlll 
11111111 

Bu akşam saat 
20 de 

HÜLLECi 

Yazan: 
Reşat Nuri 

'r;IJM 
Beyoğlu 

MELEK: Yaralı kuş 

On senedir devanı eden baş 
ağrısını geçirnıek için 

lPEK: 

SARAY: 

TÜRK: 

SUMER: 

Sil!'ıh başına 

?dumyalo.rm serveti 

.Aşk t andosu 

LUkres Borjlya 

slynh g- ızler. 
Okuyucularımızdan Bayan E. 

Ç. den ıöyle bir mektup aldık: 
"Senelerdenberi, beni canım

dan bıktıran müthit bir bat ağ· 
rıaı çekiyorum. Ömrümün on ıe· 
nesini bu müzmin ve müz'iç b~ş 
ağrısı ile geçiren bir genç kızı ·.ı 

ıstırabı, akıttığı göz yaşını gözö
nüne getirirseniz bana o zama!ı 

hak vereceksiniz. 

Defterler arasında geçen bütÜ':ı 
gÜnlerim arasında bir gün bi!'! 
rahat ettiğim yok. Çalışmadığım 
günler hafif hatta on, on beş gÜ'ı 
istirahat edersem hiç ıstırab1rr' 

kalmıyor. Şu halde kendimi!! 
doktoru olabiliyorum, fakat b'.~· 

ıartla: Çalıımamak .. 
Halbuki hayatımı çalıımak~~. 

kazanmağa mecburum, tu haldP. 
tU müzmin illet de beni son rad · 
desine vardırı~ çıldırtacak, zaten 

öyle raddelerim oluyor ki hala na· 
sıl olup da çıldırmadığıma, hal\ 
ölmediğime tatıyorum. 

Göz, kulak, burun ve vücut 
göstermediğim doktor, içmediğil-:-. 
ilaç kalmadı. . Kimisi mideden 
sinirden geçer dediler. Midem dii· 
ıükmüt, apandisit varmış, ameli· 

yat oldum, tahlil yaptırdım, rönt· 
gene girdim, bin türlü çarenin 
hepsine baıvurdum. Maalesef her 
kapı yüzüme kapandı. Ve ben der· 
dimle gene ortak kaldım. Elleri . 
kolları bağlı, bu tekilde ne yapa
bilirim. Çalııtığım müddet ben b~ 
derdi çekecek miyim. Fennin, fen 
adamlarının bu derde ilaçları yok 
mu? 

Bugün yirmi üç yaşındayım. 

yaıamak için ne neıem, ne eme
lim kalmadı. Binlerce sene Y'-· 
şamıf da hayattan bıkmış bir va
ziyetteyim. Zaten on senelik öm · 
rünü bu tekilde geçrien bir gen'ı
kız bundan batka ne yapabilir ki.. 

Size bu tavassutunuzdan dola· 
yı ne derece memnun ve müte 
hassiz olduğumu söylemek içb 
söz bulamadığımı aczime verin.,, 

CEVABIMIZ: 
Sizi canınızdan bıktıracak k'l· 

dar müzminleıen haıtalığınızln 

dikkatle alakadar olduk. Ve derdi. 
nizi birçok doktorlara sorduk. Al-

- --

dığımız cevaplar üzerinde birleı· 
tiğimiz nokta, ağrının gözleriniz
den gelebileceği oldu. 

Ve size, göz mütehassısımu 

doktor Şükrü Ertanın cevabını 
bildiriyoruz. Doktor diyor ki: 

"Çalışırken bat ağnsından şi· 
kayet ecliyoraunuz. Baş ağrısı muh 
telif sebeplerden doğabilir. Ba• 
ağrısına sizin okurken, çalışırken 
maruz bulunmanız bu itin gözler· 
den i1eri geldiğini zannettirmek 
tedir. Filhakika; gözlerde Hype!
metropie deniler bir hal vardır. 

Bu gibilere okurken, çalııırken 

yani 30, 40 santimetre mesafeler· 
de gözle görecekleri işleri bir fen· 
ni yakın gözlüğü kullanmak ihti
yacındadırlar. Siz de bir defa göz 
mütehassısına muayene olunu7. 
Sizde de Hyperınetropie var i ı; ! 
ve gözlük kullanırsanız bu baş a' 
rısından kurtulursunuz Şunu bil 
direyim ki, fenni gözlük ıeraitir. .. 
uygun kullanıldığı takdirde ço:, 
faydalıdtr. Yani yakın gözlüğün:; 
uzaktan, ve uzak gözlüğünü yaknc 
itlerde kulJanmamalısınız.,. 

YILDIZ: 

ELHAMRA: 

TAN: 

ŞIK: 

ALKAZAR: 

ŞARK: 

ASRİ: 

Sovtnıll prcnseş. 

A vlnnan gönUI ve tspaJl 

yol dan.cıözU. 

Knok - A vt ve Fedora. 

Bir &şk gecesi 

Franltcnştaynm ntşanldl 

ö:um ve Zaler. 

SllrüsUne bereket. 

ıotanbul 
MILrJ: 

AZAK: 

ALEMDAR· 

HlLAL: 

Mrmtel:nrlo geceleri ve 
J<o.nlı karga 

Son uçuş •• 

Hayat actlıı.n ve dil• 

dU;JınUş kadm. 

Hlr ı a lciı delikanlının ili 

kt\yesl 

Hindistan kabram!lllı 

Bakarköy 
MILTİYADl: Karımı ben öldUrdllv '9 

Laltukaraço. 

lstanbuldaki tütün işçileri bir .AİLE SİNEMASt: Kemanlar çalarken. 

Kadıköy 

cemiyet istiyorlar HALE: Ret.kll peçe. 

SÜREYYA: Kontlnantal. 

Tütün iıçilerinden Ekrem im · ı 
zaıiyle aldığımız mektupta deni· 
yor ki: 

"lstanbulda on beş bine yakın 
tütün işçisi vardır. Bunlar, en ba
sit ve en insani himayelerden mah 
rum bulunuyorlar; en iptidai iç
timai yardımlardan istifade ede
miyorlar. 

Bunun başlıca sebebi, bu işçi · 
ler arasında cemiyet veya teavün 
sandığı gibi bir teşekkülün bulun
mamasıdır. 

İzmir ve Samsun gibi gene Tür
kiye hudutlan dahilindıeki şehir -
lerde tütün işçilerinin birlik ve 
cemiyetleri vardır. Ve onlar bu 
cemiyetler vasıtasiyle bir çok şey. 
lerden faydalanıyorlar. 

Halbuki İstanbul, tütün işçileri
nin en mütekasif bulunduğu yer · 
dir. Böyle olmasına rağmen, ts . 
tanbulun on binlerce tütün işçisi 
biribirlerine yardım edecek vazi. 
yette değiller. Çünkü, böyle bir 
cemiyetleri yoktur. Vakıa bundan 
birkaç sene evvel teşekkül edip 
bilahare icfuresizlik yüzünden ka
panan bir cemiyet kurulmuştu. 
Fakat, yirmi otuz kişinin sui ha . 
reketlerine on beş bin kişinin en 
mübrem ihtiyaçları feda edile . 
mez. 

İzmir ve Samsunda o1duğu gi . 

bi 1stanbulda da tütün işçileri için 
bir cemiyet veya teavün sandığı 
kurulursa, hastalarımıza, ölüsü o
lanlara, çocuklarım yoksulluk sa
ikasiyle mektebe gönderemiyen . 
lere bu küçük yardımlar yapıla . 
bilir. 

"Böyle bir cemiyetin kurulma . 
smı çok istiyoruz.,, 

CEVABIMIZ: 
10 . 15 bin kişilik bir cemaatin 

batında ·bir cemiyet ve teavün 
sandığı bulunmasının faydalannı 

kim takdir etmez? Ve bu kadaı 
mühim bir kalabahfın cemiyetıiz 
kalıtı doğru değildir. 

itte yakında, devletin çıkara . 
cağı Ot kanunu) bütün bu hatle
rin önünü alacak ve amelelerin 

hakkını koruyacak en güzel çare
leri ortaya koyacaktır. Size !ş ka
nununu beklemenizi tavıiye ede . 
riz. 

Asipin Kenan 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur. 

ismin edikkat 

Baylara Teksayt 

Dsküdar 
HALE: Çardaş FUrstln. 

Tiyatrolar 
ŞEHİR T.: Hllllecl. 

HALKOPERETİ: Çardaş (Zozo Dalmaa'la 

1.§Uraklle) 

AZER?: (Cemal Sahir opereti) 

yqıyan ö!U. (sinemada) Mah§el'· 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam saa 
20,30 da 

ilk temsil 

Dost Yunanistanın 

Kıymetli Artistleri 

~
;'' \ 
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., D"J .. .)\ - ( . ... ,. ., ~-~'-. / 
\ . -- ... . 

HALK OPERETi 
Zozo Dalmaıt ve Koc:nyotisin iştirakile 

ÇARDAŞ FORSTIN 
Gişe gündüz açıktır. Telefon 41819 

Fiatlar 35 - 50 - 60 - 100 - 125 
Loca 400 - 300 - 500 

Sonkanun - 1S36 
Hicri: 1354 • Zilkade: 5 

•u .. _. .... ..._. 
17,19 

~5,50 12,27 15,05 17,20 18,M 5,33 

..=. 12,28 7,05 9.'4 12,00 1,34 12,10 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDIJ1 
Japonlarla Mogollar araamdakl uzlat

mUzakerelerl bir netice vermedlflnden yakd 
da yeni bir çarp§manm b&§ıyacağı ııöyJenLı 
yor. 

tran hariciye nazm trak hariciye nazırll• 
görUtmek üzere Romaya gltml§Ur. 

HayduUar Amerlkada bir post& kanıyoıı.., 
nu devirerek 129.000 dolar almIŞ1&1'dır· 

Bu ak.am SARA y sinemasında 
Senenin en şen ve eğlenceli filmi. 

MUMVALARIN 
SERVETİ 

Dünyanın en güzel kadınları ve göz kamaştırıcı dt>korlar arasında. 

Eddie Cantor 
tarafından oynanmış müzik ve muhteşem filmi görünce bütün kederle 
rinizi unutacak ve candan gülerek eğleneceksiniz. lllveten: Paramouııt 
Jurnal de: İngiltere kralının ölümü ... Müteveffa kralın bir nutku .. 25 ~ 

«1elik krallığı vesaire .. 



Yüzdeki leke ve 
sivilcelere karşı 

Kendi kendinize bic;ip 

YWeki lekeler kadar can ııka 
tik hiç bir feY yoktur. Kabarcık 
•• IİYilcelerle çibanlann yüzü 
llaahYetmaine söz yummak ayıp· 

Gevtemit ve yailanmq d~ kuv 
vetlendirmek için en iyi çare JÜ· 
zü ılık ıu ile yıkamak ve liatik 
bir süngerle ovmaktır. Böylece 
deriyi fazla ıermebizin ve tır · 
mıklamaluızın kunetlendirmek 

dikebileceğiniz 2üzel 
bir tavvör ınodell 

tır da. •• 
SİYilcelerle muvaffakiyetli bir 
~ micadele etmek için bir 
1ol Y&rdD' ve bunu bütün kadın · 
'- aibi sfbellik enstitüleri de canü 
tlnı&lden ezberlemelidir. Ra 
ı...,,blr, derinin ve kafatası de · 
tlainin anormal bir ıurette yal -
laa...aıiyle bqlar. Bu da derinin 
lltındald küçücük yal guddeleri· 
lala hbumandan fazla yağ ifraz 
tıbnelerinden ileri gelir. Bunun 
lletic:etincle deri 10lar, yatlanır, 
........ Ye metameler büyür. 

Derideki aaç pullan da büyü . 
,.__ sathı tıkar, bu da deri üs 
tinde alrülen kara hatları yani 
al,ata ai,.b yallı noktaları VÜCU· 

da aetirir. Bana elveritli bir mu· 
~ oldaiu ıibi bır~•çe.k olur • 
..._ çok seçmeden bulqık bir 

imkinı olur. 
Süngerin üstüne iyi cins sabun

dan hafif bir köpük yaparak JÜ· 
zü uvunuz ve ıonra derhal ııcak 
sonra da IOiuk 111yla çalkalayı • 
nız. Bunu sabah akpm yapınız. 
Eler' ıeceleri yüzünüze deriye 
kuvvet verici bir iliç sürüyorsa· 
nız bunda fazla niabette ispirto 
bulunmamasına dikkat ediniz; Şüpheaiz ki, en pzel ve kibar 
yoksa deriyi tahrif edeniniz. tanirler •'kluik,, denilen ve er· * kek smokinine benziyen elbiae • 

Yüzünüzde kara bqlar ilk ola- lerdir. Llkin bun!arm ıerek bi • 

- o.,, 

, --• .!J • J . j o • . 'IO j • • • ö • • .S' "" on 4 o• 
9· 

""" 
s of 

' c 'l .. . c :. fi ıl 
• • o.u 

.,, 

yiirler moda olmaftar. 
Bu elbi1e ya aiyah kadifeden, 

yahut da ıiyab kalın 1atenden J&· 
pdabilir. Gece ziyafetlerinde ~e 
çaylarda ıiJihneai cidden kibar 
ve elveriılidir. 

Bl9kl ,.ıronu 
Bedeni 4Z aantimetre olanlar 

için: 

1 

aantimetre eninde biçiniz. Oma 
batından itibaren 20 aantimetre 
uzunlukta ve dört santimetre d• 
rinlikte bir pena yapm. Klepalai 
mı dik durması için, astarla ku
mqm arasına ince bir tel& koyun. 

ter kapar. Kiçük, kab, iltihaplı 
lı.lr fİf 1119Jdana çıkar, sonra hu 
~ tam nuınaıiyle bir çiban olur. 

rak ıözükmeie bafladı mı, bir çilmeai, gerek dikilmeai pek aüç 
parça tülbendi çok kaynar suya olduiımdan pahalı terzilere ibti
batırmız ve kara bqm iistiinde yaç nn!v· _Bu yüsclen, klasik tay
~ir müddet tutunuz; ao~ ~ ıim yörl~~~ .mı. azalıyor. 
ııyah yai noktaumtemm·tm·.ı.: ·' · öDlUiD yerine fil resimde aör· 
lunun ucuyla nlmuz. Tırnaklan • düjünüz tanda yan fantezi tay
nızla ıdmıaia kalkıf&l'&k derinizi --------------......... -----------------

Dikkat edilecek bir 191 de, kol. 
larm erkek kolu gibi biçilmesi Ye 
çift dikitli olmuıdır. Böylelikle 
güzel bir elbise aabibi olananua. iki ön kanadı,. 75 boy Ye 45 

~••ela im çillUa 8Öller .... seri· 
--... bir .. ~ ve eolı ... . 

....... Wr.:"Pban '-uisterir. 
~-'biraıdıldan izler adeta 
•atu rı"bi görünur. 

* Kara larm, büyümiit mea • 
llllelerin ve kabaraldarm, deride
IEI fula yaj ifrazlarmdan ileri 
........_ olduiana anlar anla • 
1laaa JibGnliae yal, krem ve boya 
"-ekten derhal Yazıeçiniz. 

tafuit etmeyiniz, çünkü fayda • 
dan ziyade zarar ,ariinünb. Y •· 
iı çıkardıktan ..... - _, İlpir
to He IRaUmı alllniz. 

Eğer kara bq bulqık biqey 
kapıp da iltihaplanmış iıe bunu 

ııkmaktan çe\P;ı~t:. G~ • 
leym~ ~ 
buna bir parça Kaimin, yahut Jdi. 
kiirtlü l•yon ıürmekle iktifa edi
niz. Kabarcık. patlar padamaz 
tülbendi sıcak uit borikli saya 
sokarak sildikten sonra loqonu 
aüriinüz. 

Eski elbiselerden 
En son moda 

nı, güzel bir elblse 
yolunu 

aQre
nlniz. 

yapıla daha da aüzel olar. Meae
li ıiyah Yeya kahYereJllİ bir el • 
biaenin iittünü iller ilme bir lm· 
mqtan, İlter beyaz, kırmnı, m&· 

Ti, yefit krep 1&tenden ,apabilir
siniz. Yalnız dülme ye jabonun 
etek rencinde olmuı claba doira
clar. 

Kabarcık büsbütün 10k olun • 
caya kadar yüze muaj yapılma • 
.malıdır. Ç6nkii kabaıak varken 
deri a'flliap tazyik edilecek olur • 
1a iltihap artar, cİftrlDClaki ne • 
ıiçler zarar görür ve yüzün o kıs-

· ~. ~W...Ma:i~W ;~ ~ttt 
Parmatmızın ucaJ1a lralNuaktan 
piatik alarak bqka bir J.ere de •· 
td&rllDIL 
Bulapıanm önüne ıeçmek için 

yüzünüzü pudralarken tiilbent 
~an kullanma. Ve bmılan 
bir kere kullandıktan IODI'& atı • 
nıs. Pudra aürmeclen ene) de de
ride loeyonla bir temel yapm. 

Kat.rdl pçtikten sonra yapı
lacak muntazam muajlar yüze 
yeniden bir canlıJ• Yerir. 

B.fta AÇ diplerinde çıkan Jra. 
barcddar aaçlarm libımmmdan 
fada JailanmaJcta oldaiuna ala· 
~. Bayle bir halde en atalı haf. 
tada bir kere aiizel bir fUDPU'Y&D 
ye her ~ bm banto yapmak Jl. 
aımdD'. 

* En büJük deri" mfibıltHııaJarm. 
elan biri ybde Ye deride aivilce, 
kabarcık +e çiban ıibi indifalara 
bat~ olarak yemek tanı
m ye çilneme nobanmı ileri tiir
mektedir. Ba,le hallerden Dbrap 
çeken bir lradm yemekte acele et
meyip yaftf yaftf da't'l'&DA, lok
malannı ..... İJİ çiinedikten IOD

ra yutsa, hetllalde rabataızhimm 
çabuk ıeçtilini ,arecektir. 

Bilaaua yenilen yemeklere çok 
dikkat edilmelidir. Derileri Jaib 
olanlar fazla brbo • hidrat muh. 
tniyatlı, yaDİ çok tat!ı Ye nİfu • 
talı yemeklerden Yazpçmelidlr. 
Kaartmalar, çok yaih yemekler, 
baharlar, Ye Jmnet Yerici pcla • 
lar da bıralalmalıdsr. 
Kaban:ık" aiYilceler baklanda 

her bdaim bilmeai 11znnse1en 
teJleri JUthk. iç.iden almecak 
itlç ,.. d.lye llrillec:ek lan . 
vet yeffei loqomı İle bir cilt dok. 
tonmclaa iltiıebDinhm. 

Güzellik Doktotu 

1986 modasında 
Alçak topuk ve uzun 

etekler kısa saç modasına 
hiç aytııadığı için 

Saçlar gene uzun 

Kadınlar ar11Jt açlaruu uzataeak-ı çln lnafttende P.ıt. bltla pall 
lar. A"f'1'11P9 ilkelerine )'a1llq n FJ'&lltt 

1938 aç modalan saçlann uatıl· aada da ralbet sirmlşttir. Zaten epeJ. 
mımnr preldeştlrmektedir. Çfinldi samandır Tfirktyede de •cJ&n kma 
'blrcı.blre ortaya ~ren al~ to- k.Urmekten ~lmlf" bdmlan 
P'* " ana etek modw ima sac ta- ma aaç azatmaia bqlımıt bulamak· 
nletlerlne hiç uymuyor. Alçak topuk tadır. 
ve 1lZ1lll etek kadınlan olduklamHlan ----------
daha ima " daha t*naz gieterditl 
için A \'111 .. berberleri mfitterilerine 
aaçlannı matmalanm ta\'Blye etmek· 
tedlrler. 

Saçın azatılmuma sebep de, 111· 
bnJa dotra dbelUlerek t.epede kıv
nm " topaz yapmak suretile boyua 
daha nnn oldulu w.tni nrmek 
tir. Saç enseden yukarıya doiru çe
kilerek t.epecle J11111•~ bir takım il· 
leler halinde toplaıuaaktadır. 

Bımede dh lmvallr " knnm 
artık moda olmaktan prmqtır. Dedlll 
miz gibi bular bapn mlmldl• old_,. 
kadar )'1lkan bamlannda yapılarak 
tepenin 8atflM " ~e bir taç 
gibi ot111'talıaektadır. 

Kqlık .. pkalar da yeni saç tuft. 
letfnl boslllamak f~ID ytibek dlrt kite 
tepelerle ,apıbyor. 

Bu bq tuvaletleri 1931 me"f81ml I· 

Lavantaların 
hassası 

Haheriım IHll' mı: Kııllaınlan 

Lıocıntamn h....,,.. ~·· in· 
-8' ımpl ... ~ amq .,.,,,. 
....ıar ,...,, olra. 

.... ., ınidı İnaCDlı na
silıleıtirir. Gül, ha.ulqtirir. 
(U-- .. ,,ıa llrı/1) Ş.W,01 .. 
.,. ula Wım macera;ya ..,,._ 

der. Karanlil, 1tainlUı illlllln • 
tla. Benjoin W1111 oelaa ~ 
par. llenelıp-.ı.,tınr. An6er 
ra.laa • -' • • • • 

iiUZll fGINll•etfirU' .,. llsı ,.JG1G .. w .... 
Belenin beiemlifinUI-
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ıne k/i . !)~C{4LI l\J\l)IN l> a k lk a / YA.ZAN: İSHAi-< FEP.Dİ .l!M · -3 o- d t u 
110 (!\akil, tercume ve iktiboa hakkı malıluzaur., Celal başını çama ayamış ı.. yu-

Bunları söylerken paşadaki 

değişiklik daha kuvvetle hissedi-
fiyordu. Bin seneyi birden atla

mış gibi görünüyordu. Fakat bu 
seneler onu bunatmamıf, kafasını 
çürütmemiş, duınanlatmamış ... 
Bilakis daha olgun, daha etraflı 
ve muvazeneli bir anlayış vermiş 
gibiydi. Öyle bir olgunluk ki yet. 
miş yaşındakilere geldiği gibi 
yirmibeş yaşındakilere de gelebi
lir. Yaşamanın, düşünmenin, ve 
na.muskar fikirlerin olgunluğu. 

Rabia tahlil edemiyor, fakat za . 

hiri zavallılığına rağmen ihtiyar-
da eskisinden daha derin bir kud
ret seziyordu. 

Bu, Rabianın anlıyamadığmı 

bir kuvvetti. Paşanın eski, işlen . 
memiş demir Külçesine benzeyen 

kudreti değil .. ; Örs ve ateş altın

da dövülen, şekil alan demirin 
kudreti. Her ha1de bu tecrübe ve 

bu tahavvül onun bot göğıüne bir 
insan yüreği koymuştu. 

Rabia içini çekti. 
"Alnımızın yazı11.,, 

Zayıf parmaklan te1irar genç 

alnının görünmez yazdan üstün

de dolaştı. Paşa o gün, hu kelime
nin tekerrüründe garip bir teselli 

duyuyordu. llk defa olarak, şar

km biçare ferdinin hayat savaşın. 
ela ezilmemesinde kadere inanışın 
bir amil olacağım düşünüyordu , 

Başlarında boza pi§iren en kavi, 

en zalim hükümdarları hep kül 
gibi savurulmu§, geçmiş. Çına.r gi
bi insanlan deviren fırtına, zama

nında ba~eğmeyi bilen, nazenin 

sazlara benziyen insanları kökle

rinden koparamamıştı. Mane\ı'İ 

kuvvetlere deruni teslimiyetin hil
katte en nafiz bir kudret olmadı
ğını kim iddia edebilir. 

"Ben istifa ettim, Rabia. Padi
ıah iıtif amı kabul eder etmez Şa

ma gideceğim. Dümevi alrp götü
receğim, Biraz da yalnız kalma. 

ğa, d\işünmeğe ihtiyacım var. 

T evfiğln mektubunda bahsettiği 
ıürgünleri görmek, konutmak İa· 

tiyorum. Amma henüz hanıma 
bir ~y söylemedim.,, 

Elinde yemek tepsisi bir kız o
daya girdi. Rabia kalktı, bir ma

ıa çekti. Karşı ~car§ıya yemek ye

diler. İçlerindeki hüzne rağmen 
ikisi de i~tahlı yemek yediler. Ye-

mekten sonra beraber aşağı indi
ler. Merdivenin alt basamağmda 
paşa durdu. 

"Padişah altmıtını geçti. T ev

fik ancak kırkını geçiyor. lıtik. 
halde onun daha çok hissesi var. 
Her hangi dakika ahval değişebi. 

lir, sen babana kavuşabilirsin, Ra
bia.,, dedi. 

Sabiha hanım uyanmıştı. Sedi. 

rin üstünde oturmuş çorba içiyor
du. Yüzü dinlenmiş, zihni Hilmi 

ile muhabere tesisi için yol ara

makla me§guldü. Acaba Oama
DID oralarda tanıdığı bir frenk 
ahbabı bu iti temin edebitir mi? 

' Bunları Rabia ile münakata eder-
ken gözünün kuyrujuyla hep pa· 

mak istiyordu~ Ay, Heybelinin 
şaya bakıyordu. k d k b 1 t B d d ı·k 1 

ihtiyar sakalını karıştırdı. Eski ar asın a ay o muş u. u sıra a e 1 an ın 
müstehzi sesiyle: 

"Ben artık Zaptiye Nazırı deği. 
lim, siz istediğiniz fitneyi tertip 

ediniz.,, dedi. 

Sabiha hanım ka~Jarım çattı. 
"Ne demek istiyorsun, paşa?,, 
"1 "f • stı a etım.,, 

"Hata ettin. Ne olursa olsun, 
in.san başındaki devleti ayağıyla 

1. ' tepmeme ı, paşa.,, 

"Öyle amma ben artık Genç 

Türklere falaka atamaz, ıüremez 

hale geldim. Bulllan yapamıyan 
adam bu devletin emniyetini elin
de tutamaz.,, 

Sabiha hanrm eğildi. Kocasının 

elini yakaladı ve dudaklarına gÖ· 

türdü. Rabia kalktı. 
''Dönüyor muşun, Rabia?,, 
"Hayır. Bu akşam Sinekli bak· 

kaldayım. Yarın Rakım amcayı 

yollıyacağım. Bizimkileri toP.la · 
yrp getirecek.,, . . . . . . .. 

Rabia ile Rakım mutfakta baş 

başa kahvelerini içtiler. Rakım: 

"Keşki bugün gidip Oımam ge
tireydim.,, di:y:ordu. 

Rabia ba~mı salladı. · O al{ıam 
yalnız kalmak, ıükiin içinde dü • 

şünmek istiyordu. Oımanın telaşı, 
ateıi onun zihnini karııtırryordu. 

Osman, Rabianın yalnız, yalnız 
kendisiyle meıgut olmasını isti • 
yordu. Rabianın yanakları kızar-

dı. Bu fikre isyan ediyordu. Gerçi 
o Boğaziçi günleri hayatında unu
tamıyacağı bir •ergüzeftti. Fakat 

insanlar sünnet çocukları gibi bü. 
tün gün (ala ala hey ... ) içinde ya
şıyamazlardı. Hele Rabia... Kaç 
kişi onun dostluğuna, vefasına 

muhtaçtı. O tevekkeli Sinekli bak
kalda doğmamıştı! Sabiha hanım, 
ömrünün aonuna gelen Selim pa · 
§&, mahzun gözlü cüce Rakım ... 
Hele onu nasıl ihmal ettiğini dü
şündükçe içi ınzlıyordu. Fakat 
bunların hepsinden daha ziyade 
Tevfik vardı. 

(Devamı vaT) 

Tetirka No.30 
Ciddi bir sesle cevap verdim: 

alnına yumuşak bir el uzandı .. 
Çamlar altında 1 Yavaş yavaş doğruldu.. / - O artık gelmez .• Ben be 

b · Konyak şişesini tekrar ağzına de yere kendimi aldatıyorum 
ır gece.. d. B. d h . . n· Id d götür iı.. ıraz a a ıçtı. ıye mırı an r. 

Celal çok sinirliydi. _Haydi sen de budala! Onu Taşların üstünden indi .• D 
- Hala gelmedi .. Acaba beni çılgınca seviyorsun! İnsan sevdi · ze iğildi .. Yüzünü yıkadı. Ce 

bu gece de mi aldattı?! ği kadına çatabilir mi? beyninde müthiş bir uğultu v 
Diye söyleniyordu. Celal mırıldandığı şarkının ha· dı .. Başı dönüyor, gözleri 1kar 
Dilde bir çamın altına oturmuş, zı parçalarını tekrarladıktan son- yordu. 

uzaktan ışıldayan Heybelinin ra: Doğruldu .• Esniyerek çam 
lambalarını sayıyor, sonra birden - Acaba beni sevmiyor mu? bine çıktı .• Yere serdiği par 
gözlerini kapayarak, günlerden - dedi . Madem ki sevmiyordu .. Be. sünü sırtına aldı. Bu vakit ev 
~eri tekrarladığı ~arkıyı mırdda · ni neden buraya sevketti? Neden necek olursa, komıular on 
myordu: Büyükada iskelesinde gözümün demezlerdi? 

içini çekerek devam etti: içinden kalbime bir kürek ateş bo Toy çocuk adaya ilk defa 
"Harap oldum, vuruldum cane- şaltırcasma baktı? Hayır, o da be- diği için, komşulardan utanıy: 

vimden, ni seviyor. du. 
Bir yar sevdim, çabuk uçtu Celal, saatler geçtikçe yerinde Sabah oluncıya kadar beki 

elimden. oturamıyor, ıslık çalarak, şarkılar ğe, güneı çıkınca eve dö 
Başrm, kalbim yanıyor ketle- söyliyerek mütemadiyen konyak karar vermişti. 

rimden. içiyordu. Çamın dibinde pardesüsün 
Bir yar sevdim, çabuk uçtu Onu tanıyalı henüz bir hafta rıldı .. Başınr çama dayadı .. 

elimlfun !,, bile olmamıştı. lskele gazinosun- nin içinde ka1an bir kaç d 
Gözlerini tepesinde ;r.ükselen a· da bir sabah yarım saat kadar baş konyağı da içerek gözlerini k 

ya dikti.. başa kalmışlardı. dr .• 
"Eşsiz.di göğsüne gül taliışmda. işte Celali ona bağlryan l>u ka. 
Yakardı, içime her akışında. dar az ve kısa bir münasebetti. 
BaY.Jlmıştım bana ilk balaşm'da. Sahile indi.. Taşların yüksek 
Bir yar sevdim, çabuk uçtu tepelerine çıktı. Delikanlının sev. 

elimden!,, gilisi şimdi gelmi~ olsaydı, bu 
Yanındaki konrali fİşesine sa. mehtaplı geceyi ne güzel, ne nete· 

rıldı. li geçireceklerdi. 
- lıte, insana bundan 'daha sa- Celal, bet yıldanberi Anadolu -

dık bir arkadat yolC. da bir bankada memur bulunu -
Diyerek birkaç yudum içti.. yordu. O yaz bir ay mezuniyet &· 

Boğazı yanıyordu. Cebindeki larak İstanbula gelmitti .• Adada 
bonbonlardan bir tanesini ağzına bir pansiyonda oturuyordu. Sev· 
attı. Kendi kendine söylenmeğe diği kadın kendisinden çok yaş · 

batladı: lıydı.. Fakat, o Anadoluda, beş 
- Bana: '(Dile gidelim .. Ora'da yıldanberi kadına o kadar çok &U· 

dolaşalmı!) diyen kendisiydi. Üç samıştı ki ... Karşısına bu kadar 
gecedir beni aldatıyor. Ah, kafir güzel fakat daha yaşhcası çıksay. 
kadın. Senin ne yaman gözlerin dı gene tutulacaktı. 
var! Yirmi iki yaşıma bastım .• Bu Gökteki yıldızlar, uzaktan, san. 
kadar yer gezdim. Onun kadar ki ona: 

sehhar, onun gibi insanı çekici, - Ümidini kesme! Sevgilin de 
çıldırtıcı bir kadın görmedim. Üç 
gecedir beni oyalıyor. Gtiya koca· 

sından kaçıp gelemiyormuş. Bir 
kadm iaterıe, neler yapmaz! Bu 

gece de gelmezse, yarın, oturdu
ğu köşke gidip kendisiyle adama
kıllı çatışacağım. 

. . ' sem sevıyor ... 
Diyor gibiydi. 
Ay Heybelinin arkasına doğru 

iniyordu. 
Vakit ilerilemişti .• 
Belki de sabah oluyordu. 
Celalin yanında saat yoktu. 

Uyumaktan başka çare y 
Celal yirmi iki senelik ömr 

de ilk defa aşkın azabım çek 
du. 

Çok memnundu.. Sevmiıti 
sevildiğine inanmıttı. 

Muztaripti.. Sevgilisi ge 
mişti. 

Uzakta bir kuşun cıvıltııınt 
du: 

- Sabah oluyor •. Anado 
sabahın ilk müjdecileri kuşla 

Diyerek biraz sonra gözl 
açtı.. Fakat ortalık henüz a 
mamıştı. 

Bu şairane dekor içinde o 
dan kaybolan aydan başk 

şey göremedi. Her şey yerli~ 
de duruyordu. 

Tekrar gözlerini kapadı .. 
mak, kendini, her teyi unu 
istiyordu .. 

Bu sırada birden alnında s 
fakat yumuşak bir elin gezd 
duydu .. Gözlerini açarak sev 
bağırdı: 

- Leyla .. Sen misin? 
(Devamı v 

cevap verdi: ki ben de onu ancak kocam olduğu için takip 
yordum. 

ihsan Bey işin aldığı bu cereyandan son 
memnun, ellerini oğuşturuyordu: 

- Müsterih olunuz. Size söz veriyorum. Dediğini 

- Şüphesiz evet. Samiye hanım mlişterek yaşa
yıştaki hergünkü temas ve münasebatın biribirinizi 
iyice anlamağa hizmet edecek en iyi bir yol olduğunu 
iyice anlıyarak kabul etmiştir. Hem de Samiye hanım 
yabancı evlerde öğretmen olarak yaşamaktansa koca
sının yanında yaşıyacaktır. 

Arif Nedret bana doğru döndü: 

- Bugün vaktimi boş geçirmedim. tşin bu 
de hallinden hah tiyanm. Azizim Arif Nedret 1 
ze temiz ve asil aileden bir kız götürüyorsunu 
de aziz kızım! Bundan dört sene evvel işgal e 
lazımgelen şerefli bir eve giriyorsunuz. zi yapacağım. 

Ellerimi sıkarak: 
- Size itimat ediyorum dedi. 

Bu defa artık Arif Nedreti çağırmak Uzere gitti. 
Arif Nedret tekrar odaya girince gözleri büyük bir 
merakla üzerime takddı. Kızamuş g<Szlerimi görünce 
şilpbesiz benim notere karşı şiddetle itiraz ettiğimi 
sanmış olacak ki ona doğru yürildü. Sert bir tavırla: 

- Ne oldu dedi. 
- Samiye Ekrem hanım annesinin ıon dileklerini 

kabul etmeğe hazırdır r 
- Yani? 

- Her iki taraf da birlikte yaşamanın imkan-
sızlığına kani oluncaya kadar bop.nma teıebbüsünd.e 

bulunmıyacaktır. 

- Peki evime gelmeğe ve kanunun kendisine ver 
diği yeri almağa hazır mıdır? 

Şaşırarak yaptığım bir hareket O.Zerine noter elini 
kaldırarak yalvanr gibi yüzüme baktr. Benim yerime 

- Sizin arzun.uz bu mudur hanımefendi? 
Biraz heyecanla: 

- Evet beyefendi 1 dedim. Eğer sizin arzunuz 
bu ise benimki de öyle. 

Pek soğuk olmıyan bir tavırla önümde eğildi.: 
- Samiye Arif Nedrete teşekkür ederim. Böyle· 

ce her ikimizin de menfaati noktai nazarından her 
şey yoluna girecektir. 

Bana Samiye Arif Nedret demesinden biraz kı
zarmıştım. İhsan Bey bu dakikaya kadar bundan çe· 
kinmiı Hep Samiye Ekrem diye hitap etmişti. Tek
lifi kabul ettiğim anda benim adımı kendi adıyla ka· 

nştırması beni biraz düşündürmüştü: Çünkü evine 
alacağı kadın me~ru bir nvceydi Yoksa kadının 
genç, ihtiy.r, güzel veya, çirkin olmasını hiç nazan 
dikkate almamıı ve kanunun kendisine verdiği bu 
kadının hakiki şahsiyetini hiç düşünmemişti. Fa
kat benim için bunun ne ehemmiyeti vardı? Madem 

Arif Nedret ihsan beye yıldırım gibi bir 
attı, Noterin tasarladığı aile tablosu hiç hoıu 
memişti. 

Fakat noterin sevinci ve neşesi o kadar b" 
ki bu kötü bakışa hiç de aldınş etmedi: 

- Hadi Arif Nedret Beyefendi, hadi! Siı 
nim gibi sevininiz l Mademki size bugün çok 
iş gördüğümü ve kendimden son derecelerde 
olduğumu söylüyorum. 

- Bu vakitsiz sevincinize ileride pişman 
manızt ümit etmek isterim. 

- Bundan hiç şüphe etmeyintı. Ben e 
Böyle bir genç kızın ellerini centilmenlerin e 
ve asm olan btr Ari! :Necirmn eiim ara!!lıtıa 
nm sevincini vakitsiz bir sevinç telakki etme 
Sonra bana dönerek daha ciddi bir tavırla: 

( Deoattd 
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lstanbul Gümrükleri Sataş Direktörlüğünden : 
iHALE GONO 3/ 2/ 936 

lf. IC. N. 

3'7sırta 
3Sta15 
3'134145 
13}3 

3&12 
3asaıss 
3936 
3'73z.43 

36-tg/ 47 

~/20 
3&ıe 

1?93 

3tte;44 
3&aı 
~ 

Ağırlığı 

K. G. 
1179. 
1083. 
588. 
230. 

376. 
2286. 
2120. 

82. 

710. 

1435. 
557. 
292. 

26. 

326. 
1530. 
62o:soo 

656. 
114.500 
447. adet 

1140. 

198. 
. 880. 

102. 
831. 

S.300 
386. 

845. 
1110. 

343. 
22. 

282. 

840. 

377. 
4200. 

25. 

559. 

28. 
8.10 

34. 
315. 

200. 

Kıymeti 

L. K. 
No. Marka Kap Cinsi qya 

Adedi 
1150.70 
1218/ 38 

176.40 
437. 

5425/ 5430 
Bili 

Muhtelif 

H. A. B. 6. Ba. Pamuk mensucat 
Kendir balık ağı 
Çiçekli porselen fincan 
Ariti pamuk yün men-,, 

Bili 
V.M. 
incili 

5/ 2/ 936 \HALE GONU 
188. 1/ 3 A. H. F. 
228.60 Muhtelif H. O. Z. 
339. ,, H. F. C. 
74.17 2 O. G. 

7 / 2/ 936 iHALE GONO 
6390. 102911032 B.Z. H. 

645.75 38 ı. z. 
334.20 6655/ t,5 A. N. 
58.40 636/ 648 L. M. N. 

11 / 21936 iHALE GÜNÜ 
117. Bila Bili 

2934. 
99.45 

558.45 

7050/ 7051 
Bili 
644/ 648 

K.Z. F. 
Bili 

A. B. 

13//2936 iHALE GONO 
640.26 5214/ 5216 H. A. B. 
526. 70 90 s. c. 
173.50 989/ 991 A.J I AR. 
399. Bili Bili 

IS/ 2/ 936 iHALE GONO 
1782. 1977 V. A. Z. 

88. 7. A. C. K . 

137.70 1020 
83.10 Bili 

267 
v. x. 

Bili 

18/ 2/ 936 iHALE GONO 
67.SS 3 D. C. O. 
413.79 581/582 ,(13155) 

193.50 
388.50 

. 
Bili 

" 

A. s. 
Bili 
,, 

20/ 2/ 936 iHALE CONO 
276.12 4634,4837 L.K'V.B. 
158.40 6181 J.M R.K. 
349.06 811,813 E. A. Ç. 

815 
84. Bili Bili 

22/ 2/ 936 iHALE GONO 
495. 820/822 E.A .Ç 

630. 643 '682 M.K. 
117.SO 9046 M.HA. 

55.60 8798 N.M. 
25/ 21936 llfALE GÜNÜ 

112. 5361 F.D F. 
283.20 Bili Bili. 
408. :i360 F D F. 
126. 8796 N.M. 

27 / 2/ 936 •HALE GÜNÜ 
480. 2. H.F. 

8. s. 
3. Ba. 

3. s. 
97. K. 
11. F. 
1. K. 

5. s. 

:tucat 

Porselen elektrik düyü. 
Ağaç kundura çiviJ.; 
Adi cam bardak. 
Pamuk mensucat. 

(pekli pamuklu mensu· 
cat. 

1. A. Binek otouıobili. 
S. S. KabarbQ&lı ağaç kornej. 

13.Ba. Adi bakır levha. 

ı. K. Pamuktan dokunmuf ki. 
lim. 

2. s. 
34. K. 

5. s. 

3. s. 
1. Ba. 
3. s. 
1. A. 

ı. s. 
1. s. 

1·. s. 
3. K. 

1. P. 
z. s. 

~54. A. 
t. A. 

2. s. 
1. s. 
3. K. 

3. K. 

3. s. 
40. s. 
1. s. 

İpekli ,, menıucat. 

Adi bot tiıe. 
J..i.stik bel kemer toka. 

sız. 

Pamuk uıensucat. 
İpekli yün menıucat. 
Huırtapka. 

Kullanılmıt binek oto-
mobili 

ipe' .\i pamuk mensucat 
Makine aksamı .. 

Yilıı ipliii 
Müttamel demir tezgi· 

hı yatah. 

f ıpirtolu belladon. 
P&mUk menaucat. 

Adi pirinç bonı. 
Müıtamel binek otomo· 

bil 

Pamuk menıucat. 

Saç suyu. 
Pamuk menıucat. 

Kullanılmıt demir ma-
kine akıamı. 

Pamuk mensucat. 
Adi kaplamalık kağıt. 
Örme ve it lemeli kadın 

fanilası. 
1. Kaf Demir kaba mamulat. 

1. s. Eaanı. 
7. Par Safi İpek mensucat. 
1. S. Uçan yağlar 
1. Adet Demir ütü makinesi. 

ı.s. Lastiğe batırılmıt yünlü 
pamuk mensucat. 

235. 2467.50 3. l.F.F. 1. S. ,, ,, ,, ,, 
897. 89. 70 Bili. Bila 14. K. Kullanılmıt demir ma-

~ kine aksamı. 
~1'17 907. 90.70 '?2833 F.S. 1. Adet Demir kaba mamulat. 

1 
. 12.400 297.60 Bila Bili 7. Pa. Safi ipek mensucat. 

"liii;,!549 S. KAN. mucibince yukardaki efya Üzerlerinde yazılı günlertle ve saat 1315 da satıf 

2 e !490 S. KAN. hükümleri dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. 
"~ Olkeye ithal için alıcı çıkmazsa ayni celsede yaban Hlere götürülmek tartiyle alıcısına satı · 

~ 3.-,' İateklilerin yüzde yedi buçuk pey akçe!erini gösterir m:-kbu-z hırla beraber pefİn para ile mal al
llr dit~enlerin erbabı ti~aretten olduklarına dair ünvan tezkerelerini veya Ticaret Odası vesikaları· 

4 e ıöıtermeleri. 
t~,1 - Peıin para ile mal almak istiyenlf'rin eıyanın bedelini ta mn.men ve vaktinde pey olarak ya

s..,, 
11tt-, 'hl ~ey makbuzlarının kanunen muayyen zamanda direktört- göstermeleri ve hoer gün pey alı
~~ale günleri ıaat 13 e kadar \'eznece pev akçesi kabul f'dilebilece~i ilin oh,nur. (255) 

Şair Sa'ih Zeki 
Pınar adlle k z • delerlnl 

nefrettı 

g 

İstanbul S Uncu icra Memurluğundan: 

Emniyet sandığına 
Birinci derecede İpotekli ve ~"T yeminli üç ehli vukuf tarafın

dan tamamına 1243 lira kıymettakdir edilen Eski Alipaıa Debbai 
zade mahallesi Değirmen sokağı eski 31 yeni 43 No. lu bir bap 
hane açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 3 - 3 - 936 tarıhinP. 
m8aadif ...ı. aünü aaat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttrt'lllı.11 
icra edilecektııir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 
ni bulduğu takdirde müıterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirdf! 
en so.n arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 18 - 3 - 936 tarihine müsadif çarşamba 
günü ıaat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
arttırmasında arttmna bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bul
madığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bı
rakılır. Satıı peıindir. Arttırmaya itlirak etmek istiyenlerin kty
meti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha mil bulunmaları lazımdır. Hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alikadaranın 
ve irtif ilk hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve ma
sarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle birlikte ilan tari
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satıı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim vergi ten
viriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye nısumu ve Vakıf icaresi ile 
20 ıeneljk Vakıf icares; tavizi be i eli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malumat almak isti yenler 17 - 2 - 936 tarihinden iti· 
baren herkesin görebilmesi ;çin dairede açık · bulundunılacak art
brma ıartnamesi ile 34 11266 No. lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (518) 

Pasteııas 
En iyi, en zarif, fa"at en ut•uz 

Züccaciye eşyaları 
Hediye mi a lmak istiy'orsuruz, f yi nize Züccaciye c~yas. mı alacaksın•? 

Hemen Pastefl a s mağazalarına 
koşu nuz . Memnu n ka racaksınız. 

ADRES : Be~oğlu istiklal caddesi 346 ve 138: Telefon 41915 

• - ' , ... ı• ., ... • • • ' ...... ~ 

1 Basın Kurumunun çıkardığı 

~L laa IOQ L.--feclU • N . be k .. .. .... .. d t 'h 1 dl l~ )ee&ıae: en yagıaz ~•P y rem l<opugun en ıı aa e ı · 
~~ ~UZellik pudraaıdır. Günetin ve aoğuğun tiddetli teıirleri 
~~1tr Ylizden hiç kaybolmaz, yüzde botluklan kapatır, çirkin 
'tclıt, e tabii ırüzellik verir. cildin hakiki beyazlık, güzellik gıda· 

Değerli ıairleri.mizden Salih 
Zeki Aktay (Pınar) adlı, küçük 
kıtada 106 aayfa tutan qk kasi . 
deler:ni bir kitap halinde netret· 
mittir. Şairin çok güzel eserlerini l 

1936 Almanağı 
En gUzcl bir yılba~ı armağanıdır 

Bütün •cıylavlarunızla ıazelt <'İlerimizin r~Iİm albümü içindedi· 

bir demet halinde toplayan bu C J K T 1 
eıeri okuyucularımıza tavıiye e- 1 ••••••••• 50 kutu4;. 
deriz. T 

• 
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Bu Şömineye Yoz OUneşlnln 
Tatlı Sıcaklığını Veren 

TORK ANTRASITi'dir 

Türk Umum1 Tiyatrol 
Anonim Şirketi 
Şirketimizin aksiyonlarının 28 şu

ha t 1936 cuma günU saat 14 buçukta 
Ileyoğlunda Yeşil sokaktaki l:i numa
ralı şirketin merkezinde yapılacak he
yeti umumiye toplantısında bulunma
ları rica olunur. 

En kuvvetli, En idareli 
En Temiz Kömllr 

Ticaret kanununun 371 inci mad
desine ve esas mukanlenamemlı.e gö
re ellınde en az yirmi beş hisse senedi 

olanlar n toplantıda bulunmak isti
yenler toplantı gün Un den evvelki hnf -
ta içinde hisse senetlerini şirket mer-

TCRK ANTRASITi'dir 
En S8rekll, En Parlak 
En Çabuk Yanan KUmtlr 

kezine bırakmaları la~ımdır. Şehrimiz 

' 'cya yabancı memleketler bankaları · 
na bırakılacak hLo;ıse senetleri sertifi. 
kalan da hisse senetleri yerine geçer. 

Görüşülecek TORK ANTRASiTi'dir 
maddeler 

1- ldue meclisi raporu. 
2- 1\Iürakip raporu. 

Her Sobada Ve Maltızda Yanan, Fire 
Vermlyen, En hafif Ve En Ucuz Kömflr 

3- 1935 senesi hesaplarile blllnçonun 
kabulü n idare meclisi azalarının ib
raSI. TORK ANTRASITi'dlr 
4- idare meclisinin aıalarının seçil
mesi. r- ldare meclisinin 1936 senesi 
jctonlarının kararlaştırılması. 

Satıe yerleri: Venıcami. ış HAN Madenkömürü işleri 
T. A. ş. - Galata, ie Bankası Şubesi. 

6- l\lürakiplerin seçilmesi ve Ucrct
lerin in knrnrla~tmlmasr. 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

üç yeminli erbabı vukuf tarafın
dan tamamına (6000) lira krymet tak
dir edilen Balatta Tahtaminare ma
hallesi Ye caddesinde eski 97 ve beş 
def n mükerrer 97 yeni 89,91,93,95,97,99 
numaralarla mürakkam beş bap dük
kan ve odunluk Ye çamaşırlık ve bah-

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

25/111936 vaziyeti 
AKTIP PASiF r= 

UN 1 L~ 
çesi ve derununda cari beş masura ma Kaa .. • 
ilezlzi mUştcmil zemini mermer taş- Altın: safi kilopm 16.600,7441L.!3.350.524.28 
lıklı avlısı olup sağda bir kısa odası t!anknot....................................... ,. 9.797.701.-
karşılrkh iki peyke ve bir kahve ocağı Ufaklık ....................................... .. 931.965. 98 

vardır. Dahlldekl Muhablrler ı 
lkinci katta cad~ye nazır üç oda 

n dahilinde bir camekan bölme ve iki l'ürk lirası --- ····---·······-··- 1 L 317.272.48 
'koridor olup bu kısım ahşaptır •• 

H d h·ı· tk· h 1A b' ğ k Hariçteki Muhabirler: amam a ı ı: ı e a ır so u 
luk ikişer kurnalı bir halvet ve üçer Altın Safi kilo~ram 4.598,244 • , 6.186.495. 49 
kurnalr ür f b' "b k t "hına tahvili kabil Serbest dövlzleı ı 050031. 38 

:r so a ve ır go e aşı gene Di ğer dövizler n~ borçln kliring 
bir kurnalı halvete ha\i ve beş bap baıdyeleri ...... ..... ....... ........ . 12.559.910.46 
dükkAnlarla beraber elyevm ayda 65 Hazine Tahvlllerl: 
lira kira getirir. Hamamın 216 hisse Deruhte edilen tvrakı naktiye 1 
itibarile 76 hissesi açık arttırmava va- ~.ırşılıjtı .., d L 1 S8.748.563.-

. l\ınunun 11 -wc: o ıncı mı • 
zedilmiş olup şartnamesi 18-1-936 delerint" ıcv fi~ an Hazini' rara· I 11 327 7a~ _ 
tarihinden itibaren daire divanhane- fındın vaki ıediyaı ~ " · · • · 
sinde açık bulundurulacaktır. Vergi Senedat CUzdanı , 

34.079.989.26 

317.272 -48 

19796437 33 

147420.778 -

Sermaye ····----··--·················· .. ··········.... [ ı ~ 000.000. -
lhdpt akçesı ......... ·---··-.. ·················- ··········... 1 W6.756.6i 

T edawUldekl Banknotlara 
Deruhte edilen enali.ı nalıdyc L. 158.74~.563.
Kanunun 6 Tc 8 inci madde· 
terine tnfikan hazine tara· 
ftndan vaki tediyaı 

Deruhte edilen evrakı nali.tiyt 

11.327.785.-

batıycsı ............ ···········-·- J 47.420 778 -
Karşılığı ı • mım ·n altın olarak 
tecbvül• ;ı" "'" vazedilen f ı &000.000. _ 
Reeskont mukabili i[Aveten 
tedavUle vazedilen 6.000.000. - 171 4~0 778 

TUrk Lirası Mevduatı .............................. 1 ~.o369sa39 
Döviz TaahhUdatı : 

n vakıf idaresi belediye rusumu be- 1 ~~zint bonoları ................. ···· J L. l 729.125. -

deJi müzayededen tenzil edilmek üzere 1 ıca rf senetlr-ı . ......... · ·· ·· ·· .. •· 18 667 80."i 891 
borçluya aittir. Mezkur 76 hisse 4-3- Esham ve Tahvillt CUzdanı · 

Altına tahvili kabil dövizler! l f 37.802.50 
Diğer dövizler ve alacaklı 

20 396 930.89 ki. . b k. J • ı 7 "17 6-4 51 ırıng a ıye erı . • . , ., . :ı . 

IMuhtellt -····· .. -································ .. ··········-·· 

18855 4.~7 Ol 

5J 330.450 58 
936 tarihine müsadif çarşamba günü f Deruhıt' <"dılen ·vralcı n•k
saat 14 den 16 ya kadar dairede satıla- ~ tiytnin karşı'ı~ı esham ve 
caktır. Muhammin kıymetinin yüzde \ rah\0İIA 1 'ı tihari kı)·metle ' 
75 şi bulmadığı takdirde en ~ok art- B ~r ıhc · t ı:~ra"' v~ Tıhvlllı 

tıranm tanh~iidü baki kalmnk şartile ~vanslar: 
miiznyede müddetinin 15 gün uzatıla
rak 2.3-3-936 tarihine müsadif pa- >. lun \e döm li r.ırine av•nc 
z::ırtesi günü saat 14 ten 16 ya kadnr f ıhvilı\ı ii,,· rınr 11vıııs 

34 296 667 56 

4.4 '37.758 ~' 

1.
. 24.547 ,:;5 

,".,192.007 34 

yapılacak ikinci arttırma neticesinde H issedarJar········ ............................................. . 
muhammin kıymetinin yüzde 7:> şi muhte!lf 
bulmadığı takdirde 22 O numaralı ka-

nuna tevfikan tecil edilir. Müzayedeye 
YekQn 

38.7 M.426 07 

5 216.554.89 

4 soo oon -
4 208 041 73 

Ml 4.67Q,4:10 b5 

1 

Yekin t74.6?0.480.65 

2 fr"art 1933 tarihinden itibaren 
iştirak için muhammin kıymetinin yÜ7. 

de 7,!'i pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hamil bulun
ması l!zrmdır. 

rı kor.to haddi \!l zde 6 1·2 - Altın La eran• ••ana flzde 4 1·2 

ipotek ahibi alacak1ı1arla diğer 

allkadar1amı gayri menkul üzerinde
ki haklarını husus ile faiz ve masarife 
•air olan evrakı müsbitelerile-
20 gün içinde dairemize bildir-

me~eri a~i halde hakları tapu .s~c~ı- ~- Boş Durma Para Kazan 
lerıle sabıt olmadıkça satış bedelınırı 
paylaşmasından hariç kahrlar. Daha Sah \'e Cuma günleri saat 19-21 Ticaret derslerine devam edenler 4 ay 
geniş bilgi istiyenlerin 9:.10 1:! :~67 dosya sonra imtihandan geçerek MUHASEBECİ ŞAHADETNAMESl ALJR. 
numaraslle daireye müracaat etmeleri TÜCCAR ve BANKACt OLUR. Programı almak ve kaydolmak için A-
ilan olunur. (1918..., ) lemdar Park caddesinde ~o. 23 Amerikan Ticaret dersanesine müracaat. 

liıı••••••••• Hususi ders ,·erilir. 

Maltepe Askeri Lisesinde buhı· 
nan küçük boy 86 çift mücedd~ 

...iilıil fotin 31 - 1 - 936 Cuma a- l 
saat 14,30 da Tophanede Satın•· 
ma komisyonunda pazarlıkla ı• · 
tılacaktır. Tahmin bedeli behet 
çifti 30 kunı~tur. Son teıniıı•tl 
387 kuru,tur. isteklilerin belli ... 
atte komisyona gelmeleri. 

(400) (480} 

Harbiye Okulu İçin 10 ton Sa· 
bun eksiltmesine istekli çıkmadı • 
ğmdan 5 - 2 - 936 Çartaıııbl 
günü saat 14 de Tophanede S• • 
hnalma Komisyonunda açık ek • 
siltme ile alınacaktır. Tahmin~ 
deli beher kilosu 31 kunıftur. 11 
teminatı 232 buçuk liradır. şart· 
namesi Komisyonda görülebilir• 
İsteklilerin belli saatte Komiıyo • 
nagelmeleri. (402) (525) 
• :/o 1(. 1(. 

İstanbul Deniz yollama müdür• 
lüğü için müteahhi d nam ve he ... 
hına 800 kilo makine vağı 3 - Şıl 
bat - 936 Pazartesi.. günü .,.at 
14,30 da Tophanede SatınaltO' 
Komisyonunda pazarlıkla alın' · 
caktır. Tahmin bedeli beher kilO' 
su 22 kuruıtur. Son teminatı 26 li
ra 40 kuruttur. Şartnamesi Kornİ5' 
yonda görülebilir. isteklilerin ı,ı!· 
li caatte Komisyona gelmeleri. 

(401) (52~ . 
YAGLI YAGSIZ 

MECiP BEY . . 

BRiYAMTi~i . . 
Saçların daimi surette ' 

mi ve saçlarımızı tesbit etmek •;; 
netliğiniz kadar güç değildir· . 
hususta bir mikdar yağsız Sit~ 
yantin maksada kafidir. Eğer ~~ 
!arınız dalgalı ve havaya kaı~ı 

k k . h' .. .. 1 y"ııı'" ve ıvırcı ıse ıç uzu me,, .. iİ' 

Saçlarınıza Biriyantin sürdügU~İ' 
zü kimse hissetmiyecektir. Bo ,. 
riyantini kullanmakla saçlarıss• 

el' da hem kepek olmayacak hel'I' 
1 

. ç 
on arın netvünemaıını teıııırı it 
decektir. Bugün siz de heaıeıl ~ ; 
t .. N . b 8 Y ~ 8i . sstııt up · ecı ey agsız rıy• 

l d 1•'' a mız bundan gençler, ka 11l Jce' 
erkekler, yatlılar hüliıa bet 
memnundur. __./ 

iYi BiR 

Terzi mi 
arıyorsunuJS 1 

• 81 
işte size bir adre 

IHSAN VA vlJ#
Kad1n •• Erkelc Tersı•t 

11ıııoıl' 
ıstanbol - Yenlposrue ~· 10cl• 
f oto Nur yanında [.etıfe~ 
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R EVU E Üatıni lst:eyinlz. 
etn.-;" model ve fiyat h ususunda dliier yUkaelc 

marka aaatterle mukayese ediniz. 

Kullananlnrda n b İ r fi k i r e d i n i n 1 z. 

Jvte, o vakit neden herkoaın 

lstanbul Harici As
keri kıtaatı UAnları 

VIM bulaşık yerinin yağh pislik· 
. . . 
Konyadaki kurumların ihtiyacı 

olan 370 bin kilo yulaf kapalı zuf
la eksiltmeye konulmuttur. Mu -
hammen tutarı 25345 lira olup mu. 
vakkat teminatı 1901 liradır. Ek
siltme 12 Şubat 936 çarşamba gü
nü saat 15 de Konyada Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname lıtanbul levazım amirli
ği ıatın alma komisyonundadır. 

Jıtekliler 9artnameyi burada oku-

lerinide temizler. 

REVUE 
eaatını tarcıtı ettıtınr anlı yaca ks ı n ız. 

Umumi Deposu ı lıtanbul, Bahçe Kapı, Tq Han 19 Telefon 213a4 

Vim yalınız bulaşık kurnasını te. 
mizlemek için değil, hatta bakır 
kapları, bıçakları, boyala tahta
ları mükemmel temizler ve hiç 
hir çızıntı brakmaz. 

Betonarme Köprü inşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

VIM 
TAKLİTLERiNDEN 

Gaziantep vilayetinde Kilis - lılahiye yolu üzerinde (24,300) 
lira ketif bedeli Aferin köprüsü inşaatının kapalı zarf uıuliyle ekıilt
tneai 11 - 2 - 936 sah günü aaat (16) da Nafıa vekaleti ıoıe ve 
köprüler reisliği eksiltme komis) onu odasında yapılacaktır. Ek:ilt
rne ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 121) kurut mukabi· 
linde ıose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

' yabilirler. fstekliler teklif mek • 
tuplarını 12 Şubat 936 çarşamba 
günü saat 14 e · kadar KonyadR 
Kor satın alma komisyonuna ve: -
mit bulunacaklardır. (564) (453) 

SAKININIZ 

l.Aliii~ 
(~ 
J ~ ~j 

... 

Muvakkat teminat (1822) lira (50) kuruttur • 
isteklilerin yapmış olduklar1 işlere ait vesikaları eksiltmeden en 

1.2 sekiz gün evvel göstererek Nafıa vekaletinden ehliyet vesikası al
maları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 11 - 2 - 936 salı günü saat (15) e kadar 
Ankarada şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (80) (217) 
::.:···-·· .. ,, ..................... _..................................... . -...................................................................... :::x.ır:ın.::mnanmımım11 ••• , 

Türkiye Cumhuriyet Merkez .~ 
Bankasından : 

Ankara merkezimiz için gayet iyi istenoğrafi ve daktHoğ-
rafi bilen bir isteno daktilo alınacaktır. Taliplerin Kanunuıa-

1 ni 936 sonuna kadar bizzat veya tahriren Umum Müdiirlüğe 
veva lıtanbul §Ubemize müracaatları. (392) 

~:::::::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ın::::mıwııın .. ı:~::n: •• ıw 

Beher kilosuna biçilen ederi 189 
kuru§ olan 20 ila 30 bin kilo sarı 
sabunlu kösele kapalı zarfla ek · 
ıiltmeye konulmuştur. Şartname 

285 kuruta M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltme . 
ye girecekler 4085 liralık ilk inanç 
parası mektub veya makbuzlarile 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya. 
zılı belgelerle birJikde teklif mek· 
tublarını ihale günü olan 5 - Şu
bat - 936 Çarşamba saat 11 den 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna verme · 
leri. (556) (327) 

1(. .,,. • 

......... ...... 

,tıA-v •n-on, • J.t"(Q\ DIOT}J!JtS UNIT,D,.f'2n 5\J?'IUCllT. A~CL!ft 

BELGE VSE~HGi. ADENi iUTiDAR 
l ' 

HAYAT 1 ZEVWSi Z VE 'EL<il MEZ YAPAR 

İzmit Garnizonu için 160 ton 

ekmeklik Un kapalı zarfla 17 -

Şubat - 936 Pazartesi günü saat 

15 de satın alınacaktır. Tutarı 

23200 liradır. Muvakkat teminatı 
1740 liradır. Şartnamesi her gün· 

Komisyonda görülebilir. istekli • 

lerin belli gün saat 14 de ltadar ka 
nunun istediği belgelerle teklif 

KAŞE 
.... 

HO~MOBiN 
TABLET LE Ri BU~l~~I rA.~t...ME.~ <i iDER EREK 

·vucUDUN CiEMCUlfVE DIM,llliGiNi İADE EDER. . . .. _..... . ,~ •(_ •... ~. ... . \ 

'(AŞAMA JEVW.iMi ARTIRIR . 
hS:SiLAT :\ GjA L AT.A P"i is T.A ' MUTV5U ı2.ss -HO~MOOiN misyonuna vermeleri. 
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halde henüz uyumamıştı .. Düşünüyor· 
du. Hasta ve çok sinirli olan bu ada· 
mm dü:.ünüşü her zaman hayal sınır
larını aşardı. 

llügnoların gürültülü kalabalığı, 

hiddetle değişen yüzleri, Detizi soka
ğında sallanan kılıçlan, katilin yaka
Janacağınr \'adedince hasıl olan sakin 
Jiğl, konakta kendi muhafız kumanda· 
nmı bırakmasından doğan hliyük se· 
\'inci tekrar görür gibi oluyordu. Dun 
Jarm hepsi gözlerinin önUnde canla
nıyordu. Şarl :>imdiye kndar böyle 
coşkunca: 

- Yaşasın kra ı ! diye bağrıl dığını 
hatırlamıyordu. Hele şu bir kaç ay

: danberi yalnrz: 
- Yaşasın din! Yahut - Yaşasın 

Giz! sesinden başka bir duyduğu yok· 
tu. Bugünkli alkış, hakkıtidn göste
rilen bilyük hürmet onu bir çocuk gibi 
tsevindiriyordu. 

Şarl yirmi yaşındaydı. Henüz 
çok genç sayılırdı. Bir kraldı. işte et
rafındaki debdebeden doğan gururu
mı hakla gösterecek iki sebep <;ocuk 
kral olmasıydı. 

Sonra Kolinyiyi sapsarı kesilmiş 
old u;{u halde yatağında görüyor, cid 
di ''i? sadık olan bu yüzün bir cani, bir 
hai . ) üzü olduğunu kabul edemiyor
du. 

Arkasından annesinin hayalini 
gördü. Kolinyinin hayalile sakin1eş

rniıke.n annesininki onu titretti. Ken· 
di kendine bunun sebebini sormağa 
Çekiniyordu. 

O \'akit bütün ihtişamı, bütün gü· 
zelliğile gülümsiyen Gizin hayalini 
riirda. Zamlh kiiçük kral, zayıf, has· 
ta, halsizdi. 

- Evet Giz herhalde benden daha 

muhteşem bir kral olacaktır. 
Hemen hiddetle, karşısında duran 

bu manzaraya yumruklarını sıkarak 
doğruldu: Hanri dö Gizi, Dayms Ka
tedralinde neşeli bir kalabalığın ara
sında Fransa krallığı tacını giyer gör
müştü. 

Sonra harp için hareket eden or
dunun manzarasını düşünerek sakin· 
le~ti. Bir çok silahlı adamlar, Kolin
yi, Hügnolar, Konde, Giz kısaca ken
di duygularına uyarak ve başkaları· 
nm sözlerine kapılarak korktuğu a
damlann hepsi n hatta kardeşi Dan
juya varana kadar belki bir daha ge
ri dönmiyecekleri uzak bir iklime gi
den kumandanlar ve asker önünden 
geçiyorlardı. 

Bu harp onun buluşu, onun politi· 
kaaıydı. 

O \'akit, etrafında sulh, se~c;i11ik 

"e Marituşenin se,·gisinden başka bir 
şey kalmıyacaktır. 

Kral yatmııh. Oda himetçisi o
h gülüm~edi. 

Şimdi, gözünün önUnde canlanan 
Pari~in bir köşesindeki Debarre soka
ğında mes'ut e,·i, l{ollarım boynu.na 
dohyarak kendisine şefkatle bakan, 
gözlerinden tath tath öpen ve onu: 

- Güzel Şarlim ! diye ~ağıran genç 
kadındı. 

Artık uyku düşüncelerine galebe 
~almıştı. 

Herkes böyle değil midir? Yata· 
ğma yatan her insanda, uykudan ev
yel hasıl olan dü~ünceler o günkü acı 
larının veya sevinçlerinin tekrarıdır. 
Şarl de, fena şeylerden sonra dal mı 
1\larltuşeyi düşilnUyor Ye u:rkudan ev· 
velkl hayallere ballı olan rüyasında 
da onunla uğraşıyordu. 

NEOKALMiNA 
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lunacaktır. Bir kimse mantosunun al
tında gizli olarak ı;ilah taşırsa çatal 
ağaca gönderilecek ve günahlarından 
tövbe etmek için kendisine on iki saat 
müsaade ,·erildikten sonra asılacak

tır. 

- Şevketmaap, emriniı bugün ilan 
edilecektir. Yalnız bir şey sormama 
izin veriniz? .. 

- S<?runuz Mösyö I 
- Emriniz, bütün Parislfler için 

midir? 
- Evet mösyö, jantiyom olmıyan 

herkes için? •.• 
- Çok iyi Şevektmaap, fakat bir 

müdedttenberi sokağa silahsız ~ıkan 
kimse kalmadı da.,. 

lşte bu da emirlerimin nasıl yeri· 
ne getirildiğini gösterir! Bunu daha
na sıkılmadan siz söylüyol'sunuz öyle 
mi? Artık bütün bu hallere bir son 
\"ermek lazımdır. Maksadınız nedir? 
Silah taşıyan Parislilerin te\'kifini 
imkansız mı sanıyorsunuz? lrnp C'der. 
sc hepsiai tevkif ettirtceğim. 

Dokuzuncu Şarl fena bir güliimse
yişle: 

- Bununla beraber merak etmeyi
niz mösyö. Gidebilirsiniz mösyö? Bir 
iki düzüne adam asılırsa bu herktsi 
dUşündür:meğe başlar .. sözlerini ilan• 
etti. 

lllrag eğilerek dışarıya çıktı. 
Kral, yanındaki jantiyomlara 

döndü: 

- ı~tediğim, Hiignolara karşı her 
kesin iyi da,·ranma.sıdır. Kılıçlar biri
hirimfzi boğazlamak için detti, mem
leketf mf zl yabaneı dUşmanlan karş' 
korumak i~in çekilmelidir. Şimdi Hiig· 
nolar bizim dostlarımızdır. Bunu her· 
kes bilmelidir! . 

Bunun üzerine, dokuzuncu Şarl 

kendisini yaJnrz bırakmalarını anla
tan bir işarette bulundu. Herkes çıkın 
ca kendisini bir koltuğa atarak dü~ün 
meğe başladı: 

- Of yarabbi, amirale ateş eden 
şeytan vebaya tutulsun? işte muhare. 
be de geri kaldı. Bununla beraber 
kurtuluşum, bütün Hügnoları başku· 
mandanlarile birlikte başımdan alıp 

götürecek olan harbe bağlıydı. Bun· 

lar Felemenge Dük Dalble dövü mefe 
gidince ben de rahat edecektim. Bun
lardan ne kadarı geri dönebilecekti? 
Annemin iddia ettiği gibi Amiral ba· 
na ihanet ediyor muydu? Du da müm• 
kündür! Ondan ,.e arkadaşlarından 

kurtulmak için en iyi çare amirale bir 
ordu vererek onu hUkümetin dışına 

göndermek değil miydi? Kolinyi gi
dince llanri dö ncarn da benf SeYen 
!\largonun elinde esir gibi kalacağı i
<:in karşımda Gizden başkası bulunmı
yacaktı. Ondan da ucuzca kurtulmak 
kabildir .. lşte benim düşüncem hudur. 
Bu, herhalde papanın Ye anntmln plan 
lnrından daha iyidir! 

Birkaç saniye kadar dalgın kala
rak sonra acı hi r sesle: 

- Evet karşımda Gizden ... \ 'C an
nemin sevgili oğlu Danjudan başka 

kimse kalmıyacak ! •. sözle.rini ilfıve rt· 
ti. 

Dokuzuncu Şarl, vakanrn verdiıH 
yeis ,.e acı içinde odasında iki saat ka
dar yalnız kaldı. ~onrn acele yeme~f. 
nl yiyerek annesi J{nterine Ye kardeşi 
Dük Danju~ birlikte amirale gitmek 
ftreft hazırlanmaian "haberını gonaer· 
dt. 

Tahtıravan derhal yola çıktı. · 

Kralın muhafız kumandanı bir bölük 
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17 5 - Yaylalarda otlıyan uzun tüylü hayvanlar 176 - Çobanlar dünyadaki çobanlara benziyordu , 177 - Gene bir sarayın önünde hava gemisi yere 
indi. gördüler. 

178 - Yolcular önce ~el bir parkın içinden 
geçtiler. 

179 - Sonra güzel ve müselles esasına ıöre ya
pılmış bir saraya vardı1ar. 

180 - Sarayın kapısında garip kıyafetli bir 
renç kız belirdi. 
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tüfekli askerle birlikte beraber geldi. 
Yolda Katerinle Danju Sen Jermen 
Lokserruva kilisesinde olan bir muci
zeden bahsettiler. 

Üç gün evvel, salı günü sabah
leyin erkenden kilisenin kayyumu ma-

bede girince bir gün evvel içinde mu
kaddes su bulunan abdanin kanla do
lu olduğunu görmüştü. 

Geceleyin kiliseye kimse giremez-
di. Bundan başka mukaddes suyun i
çinde insan kanı dökmek gibi bir gü
nahı kim işliyebilirdi. Herhalde bu 
bir mucizeydi. Kan şişelere konarak 
N-0trdam kilisesine götürülmüşdü. Bu 
kiliBedek.i mucize kazanı da kanla do
lu bulunmuştu. 

Biribiri peşinden gelen bu alamet
lerden AUahın kan istediğini anlama
mak imkansızdı. 

Dük Danju: 

- Bundan tabii bir şey olamaz l 
diyordu. 

Dokuzuncu Şarl, yeisli bir tavırla, 
hata edip etmediğini ve Allahm iste
ğine boyun eğmek zamam gelip gel
mediğini düşünerek bütün bu konuş

mayı dinlemişti. 

Bu sırada tahtıravan Kolinyinin 
konağı önün~ vararak kral yukarıda 
anlattığımız ve: 

- Yaşasın kral ! seslerile karşıla
nan sözleri söyledi. 

Dokuzuncu Şarl, Katerin ve Hanri 
Danju odaya girdikleri zaman ami
ral yatakta yatıyordu. Yaralının renk 
aiz yüzünde bir sevinç ışığı parladı. 

Kral hemen koşarak onu kucakladı. 
Ve: 

- Caninin yakında ipte sallanaca
fmı vadederim. Hayatınız tehlikede 
değildir sanmm, dedi. 

Yatağın yaDIJlda duran Amberu
vaz Pare: 

- Şevketmaap, amiralin hayatı 

tehlikede değildir. On beş gün içinde 
ayağa kalkacaktır. sözlerini söyledi. 

Kolinyi: 
- Şevketmaap, kralım tarafından 

gösterilen bu hltufdan doğan sevincim 
iyileşmeme çok fazla yardım edecektir 
dedi. 

Dük Danju da: 
- Mösyö amiral. Uğradığınız fe

laketten son derece müteessirim sözü
nü söyleyip gözlerini silen Kil.terin 
de: 

- Bütün ümitlerimiz kendisinde 
olan sevgili kumandanımızı, fedaidir 
amiralimizi Allah korusun I diye ilave 
etti. 

Bu sözler üzerine jantiyomlarla 
dolu olan odada sevinçten doğan bir 
mırıltı oldu. 

Doktorun tavsiyesi unutularak: 
- Yaşasın kral? •• Yaşasın krali

çe ... Yaşasın Dük Danju ! diye bağrıl
dı .. 

Nihayet yaralının odası boşaltıl

dı Yatağın etrafında yalnız üç kişi 
kaldı. Hanri dö Beran Telinyi ve ka
rısı Luiz dö Kolinyi .. 

Bu ziyaret bir saat sürdü. Kral 
pazar günü geleceğini söyliyerek çe . 
kildi. Dokuzuncu Şarl konağın avlı

srna inince ayni alkışlar ortalığı sars
tı. 

Kral herkesin duyabileceği b;r 
sesle: 

- Mösyö dö Kossen ! diye seslen-
di. 

Muhafız kumandanı: 
1 

- Şevketmaap?. diyerek yaklaştı. 
- Yanınızda ne kadar asker var? 

PARDAYANIN OLtJM'O 203 

- Bir bölük Şevketmaap l 
- Peki, bir hücum olursa bu ko-

nağı muhafaza için bu kuvvet size ye
ter mi? 

- Şevketmaap, bölüğümle üç bin 
kişiye karşı koyabilirim. 

- Ata, burada kalacaksınız. Siıi 

bu konağın muhafızı olarak tnyin ed~
yorum. Amiralimin hayatından siz 
mes'ulsunuz. 

- Fakat Şevketmaap, sar:ıya ka·· 
dar sizinle beraber kim gelecek? 

Dokuzuncu Şarl avlıda durarı Hüg 
noları işaret ederek: 

- Bu jantiyomlar bir kere daha 
bana arkadaşlık etmek isterler ı;ıanı

nm. Ben de onlardan daha iyi bir ko
ruyucu bulamam l dedi. 

Bu söz üzerine öyle bir alkış gü
rültüsü koptu ki konak temelinden yı
kılacak sanıldı. 

Dokuzuncu Şarl çok m~şeliydi. 

Dük Danjuya çabucak bir göz işareti 
yapan Katerin kendisini heyecanlandı 
ran müthiş bir sevinci gizliy~rek: 

- lşte hakikaten yüksek bir dl!
şünce ! diye mırıldandı. 

Kral haykırdı.: 
- Öyle değil mi anne? Franşa 

kralmm kendi muhafızlarını yaralı a
mirale bırakması doğru değil mi? 

Katerin samimi bir tavırla: 
- Çok doğrudur oğlum 1 dedi. 
Hakikaten, Kolinyinin kon.ağı bu 

suretle Hügnolardan temizlenerek o
nun bir işaretine bakan Kossenin elin
de bulunuyordu. 

Hügno jantiyomları, kralın muha
fız askerleri vazifesini görmek üzere 
dizildiler kılıçlarını çektiler. 

işte kral, binlerce Hügnonun al
kışları arasında böylece saraya dön
dü. 

Gece, amiralin ölümüne sebep ola
bilecek bu cinayetin böyle kolayca ge
çiştirilmesinden dolayı sarayda bir 
ziyafet verildi. Neşeli olan kral, dü
şünülen harbe amiral iyileşir iyileş
mez, yani en çok on beş gün sonra 
başlanacağını söyledi. lskambil kağ'ıt 
larile yeni icat olunan bir oyun oy
nadı ve Hanri dö Bearna karşı iki yiiz 

ekü kaybetti. 
Navar kralı eküleri cebine indire-

rek karısı genç kraliçeye: 
- Karıcığım, böyle giderse bi:ı 

zengin olacağız .. Ve galiba bu da beni 
biraz değiştirecek! dedi. 

Margo etrafına korkuyla bakma· 

rak: 
- Şevektmaap kendinizi kollayı. 

nız ! diye mırıldandı. 
- Niçin? Şarl hakkımızda fena 

bir düşünce beslemiyor. Buna eminim. 

- Belki.. Fakat kraliçeye bakınız. 
Onu ömrümde bu kadar neşeli görme
dim. Kendinizi kollayımz Şevketmaap ! 

Hakikaten Katerin dö Mediçi çok 
şen görünüyordu. Saat onu vurduğu 
zaman yüksek sesle: 

- Protestan mösyöler, geceniz 
hayra kalsın 1 Ben sizin için dua et· 
meğe gidiyorum .. diyerek dairesine 

çekildi. 
Geceyarısında, sarayda herşey de· 

rin bir sessizliğe gömülmüştü. 
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MÜTHİŞ GECE 
Kral yatmıştı. Oda hizmetçisi o

nu soymuş ve yatağa yatmasına yar
dım etmişti. Sonra bütiin ışıkları sön
dürüp yalnız bir gece kandili hnaka· 
rak ayaklarının ucuna basa basa oda
dan çıkmıştı. . . 

Kral bir sa.aten beri ".:atmış olduğu 


