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Yazısı 

1 ıs 
ltalyan , harekatı yağmur 
mevsiminde durmıyacak 

ltaıya do anmasmı arttırmak için 414 milyon 
liretlik bir istikraz yapacak 

1.-.. -.--.. -.• -.. -... --.--::: .. :":":._:::_-::: .• =-=.=.-= •• -.. --.-•• -••• -.• -•• -... -•. -.• -.•• 

Faşist meclisi 
Fraosanın yeni 
siyasasını tetkik 
edecek. Italyada J 
bUtUn yUnlerln ~ 
müsaderesine q.ı 
karar verildi 

Pariı 31 (Radyo ile) -Fa
tiıt meclisi 1 Şubatta Mussoli
ninin riyaseti altında toplana· 

• caktır. Meclis. yeni Fransız ka
binesinin değifmeıinden müte -

9 uncuda 

Ümmetçi ve dinel 
siyasetJnln 
yapamadığını 

milliyetçi siyaset 
yapmıştır. 

ve11;~~;:i::1\ıt~~~~~a~~=e~~~~ oo-=---.. ~ -
ltalyadaki mevcut yün ıtokları· 'b. R_8.B_IST. _ 

it nm hükiimet eline geç:ııı .. ine 1 ' '• 1 
. 

Clfif Yaralı Jtalgan Cl8kerleri Jtalya hastane gemisinde bir arada yemek k · t" ~ 
'--.... yerlerken (Yamı 4 üncüdt•,' --~!..!~~.1!..!~:. .... _.. Türkiye, lran, Efgan, Irak ve Suudi Arap devleti haritcuı ve milletlerın 

~z~ şa~kt~_ v<!z•ye~t.. k~t~ıe_şıyo!: 2 Q ()Q Ml!::.~7:!::: ;::;:!-;r·· 
~~nçuri askerleri hudut işaretini Lir lık UyUk mu .abakamız Atatürk'ü ziyareti, Türk gazeteci-

• • • • • ! lprine söylediği sözler ve bilhassa 
atip gotU rd U1er -ı bir TUrk - lraıı - Efgan - Jrak pak-

Dış Moğlistan bndanbah··~;;:::~n"~:d~;ı· 

hududa 150.000 Belediyenin 
mühim bir 

asker yığdı ı kararı 
100 tayyareleri, 20 tankları, 400 i 

kamyonları var 
~ap ?tloskovadan gelen haberlere göre) Babarovsk 30 (A.A.) - Tas ajan
.tan °hll - Mançuri kıtalarının l'tloğolis smdan: Bir Mançuri müfrezesi dün 
tııe•· Ududundaki tahrikatı deyam et- Grodekof bölgesinde Sovyet toprağına 

llted' ır. iltica etmiştir • 
...., ı:ı Sonkanunda Horhaito'da Japon Müfreze kumandanı olan Mançuri 
ltt::ançuri askerleri, otomobille ge- mülaziminin ifadesine göre, müfreze 

hudut direğini götürmü§lerdir. Japon makamlarına karşı isyan ede
\ııa; 24 Sonkanunda, Japon - Mançuri rek dört Japon zabitini öldürmüştür. 
~itti.arı, bir Moğol karakolu karşısın- Yüz kadar askerden mürekkep olan 

2~udut yolunu tahrip ~tmişlerdir. müfreze, silahlan alındıktan sonra, 
'tı i.> Sonkft.nun gecesi, altı Japon - Sovyct toprakları gerisine se\·kedil -
\tog Sttrl askeri Burino yakınında bir miştir. 

Bu kimdir? ... 
,.--........... n .... ·---······a 
fTarudınızsa adını buraya yuıruz: . . 
: = . ı ·--··· ............ ---· ı . . : ··--............... _ ................. ...-... .. ·····--·-············································· 
KARİKATÜR 

Gazetelere beyanat 
değil Jzahat veren 

memurlar bile 
azledilecekler 

Belediyenin yeni ve mühim bir 
tamiminden haberdar olduk. Uç 
gün evvel bütün tubelere gönderi
len bu tamimde §Öyle deniyor -
MU§: 

Gazetelere memurların beya -
nat vermeleri evvelce menedil • 

(Deva.mı 9 uncuda) 

Şanılar köyünde bir kadın yüziindcn 
bir kahve lıalkrnın biribirine girdiğim 
yaznu~tık. Resmimiz bu hadisede ya
ralanan Kadriye aittir. Kadri bize Jıa. 
diseyi anlatmıştır: (Yazısını ikinci say 
famızda bulacaksınız. 

: karakoluna ateş nsmışlardır. Dış Moğolistan hududa 150 bin as-
~~ SonkAnunda ayni mınta.kada 9 ker yığmıştır. Bunlar asri silahlarla 
~iişt - Mançuri keşif askeri görül- mücehhezdirler. 100 tayyareleri, 20 
~ tankfan, 400 kamyonları vardır. 

Bugün en şen, en zengin en güzel 
sayılarından birini çıkardı ve kapışı
lıyor-

İçindeki karikatürler ve yazılar 
sizi saatlerce eğlendirecek ve güldüre 
cektir. 

Pnyasa<dlakn taır\to ye öOçlY!Oeır~e 
meğeır saınteD<~urDuk varmoş 

(Yazısı 9 uncuda) 

~ .. C!ll 
- °"! ve IJUlhtelU devlet milmessUleri kralın cenazesi arkasından gidcr·ler ken: 1-Romanya Krali Karol, 2-Dani marka kralı. 3 - Fransız cumlıurreisi Alber Lebrun1 4 - Belçika kralı üçüncü 

- Leopolcl. 5 - Bulgar kralı Boris, 6 -ltalga vcliahdi, 7 - ı·ugoslav kral naibi Pol, 8 - ls.veç . ııellahdl, 9 - Irak Prensi Zelt, -



' 
HABER - ~tam goataaı 

lnglliz Kralı 
Harie ye Veklllinlzl 

kabul etti 

Suikastçıların muhakemesin 

Hahburglar Avu urya 
dönec ki r mi ? 

tahtına 

dtln devam edildi 
Şahit olarak dlnlenııecek 
kişi Suriyeden har k t e 

Lltvlnof Krallarla yemek yedi 
•ıyasT konu•maıara Londradan 

sonra Parıste başlanacak 

Ankara, 30 - Suillut clavuına riyecle sörüttQi bazı ki8MleriB 
~uaün de aaat 14 ele ..._ eclll- ifacW.ine Mtimt ettinllftl. Bea 
mittir. Buıün müddeiumuminin bu kimaelerin tahit olarak alenen 
iddianameaini aerdetmeai ihtiına· mahkeme huzurunda dhılenilme
li adliyeyi ajız apza doldurmut· ıini temin mabediyle kendilerilf 
tu. Bu Jbl• b~ miiaabfa· SuriJe41ea ıetiıtmek ibne teee• 
lar ve ufak tefek kanpldıklar ol· büae ıirittim. Aldıinn malOmata 

ı.m• ...,,el lorJJlll ıenue- Sefaretler ... q JreasoJoelaldardu dip 
muıtur. • ... n küa1eler --- (41•} llal .. tealdf 41plcnutlk Mr faallye.. ............................. 

..... ,.... ,... J.sjltlıe kralııun 

S.YJet l'lflıehwDe Almaa dıtbüanı
- ....... tlM'•' Mdlrm.fftik. 

...... telpaflar, yeni tnrtliz 
lmdı ... l.d ~dm Dı,.._ımız 
Teta .... .&1811 kabul ettlifnl ve 
uzan bo'1• .. lfMl!tinU bildirmekte. 
dlr. 

Dı.b...., a,.a samanda in· 
sUls °""''•• .... 11 de sörtlpalf-

lo•tlar plalfl. Yabueı tlnletler- Önce --•ular, ve onlar mme.1 badud..-a s-mı. b.huuıılalda-
dea ..... -. plen..U. da ~ - 7 ·~ 
oraa.......... akip heyeti bikime talou girip, dırlar .. 

T.,._ ....... Wllyea llhi IÖY- yerleriae seçtikten aonra hikim Muhterem mahkeme hafi 1tir 
Je Hr•ı ı müddeiumumiye tevsii tahkikat eeltede iN tahltlert atialecliktn 

- Ltttlnof da ona •ı'l etrafında bir talebi olup olmadı- sonra erteıi celsede iddianamemi 
- SoYJet ._.... haridye ko· fnaı tordu. Müddeiumumi B.U oıa.,.aı-. 

mi.seriai IOf111Gll• ... mi? nltl ,Anba .. t-1e 1U enam Yerdi: ..... Anlraa ......... 7111 

- De•ek lıir ._lallt. Nil• .ı- - Enellri cebede m•hkeme a· irHıı .. ufta ..alalal ,..,.,_. W. taut ada•l•rf1• .... :ıl'- ~' 
•an 1--aai ... i ... lemiıt;. AJ· ... l••et tinli. Fakat • u Sa!LI- _ _...n. a-- IYtt. Yılalaa bir 4evl.U. .._ ı _,... u .. • - - ftll ... ,..... 

rahlaMı olmak llfatne, o .. krab bCl· •erd111 ifadelerden hazılanDı Su- vubt Huait $nbt ... ••••11Sa 

'9k 9mD oU.t 1 9ÖJliJ_. 
ıa ._ ŞaWttena iki ı• h 
karaya varabileceklerini ileri 
r..k iki laafta •iiıaalleai• 
oldujuDu törWi. 

N11icejewabls_aat1ı_'I'.! 
mumbain ileri aiirdüjü phi 
611en0.ılilll ...... fabt 
hafta mQddeti çok uzun w• 

Ve ••hlr--ri 6 .-.ı 
ne, JUi selecek hafta,. 
eti O sia ltleden evvel aaat 
da hafi bir celsede f&hitler • 
aınlr, llfed• 11•-W ıdu., 
mıHrm.,..W•lll'üdM,.. 
............ .,il ......... _ ...... _. .• . ....... -... ~ 

tlr. 
Girlalfte .............. •••Y 

tan ndaflrltrlle Mı-ilkte ••arı.., . .,.._ ..... ______ __. ........... ._ ___ . ___________________ ılllll 
- KraJm e.nnmde de hlua

eak ....... Ve cenaze ala)'lllla dlbr 7eD mt11eJeleJe aJftl .. r ...... 'H 

u .... ....,.. .............. . ........... 
u... ............. __ .. 
....,.~ ~-1.Jtft. 

_, ... .._ Ecl ............... . 
. , .... laıiliz Ha • 
ıfllr.e V•'llll daimi mfW91an 
y ................ ,..m.tir. 

Hrtlll .... _. ...... _, 
Orta .bnpa p.U,lda ka .. r 
~ ltınsJarı ••• olan Bahl
lıims lluedamma :At•taryaya avdet ............ ,.... ............. 
tir. ... 

Dlll ... ~ ......... :&'f111t11r. ,. . .... ........ 
lıılll ........ , ....... . 

.......... ' .. ıl'W.i.,,,.. ..... li 

lerlle beraber JlllJecek. 
- BTet. .. ,.... ... d'Wn 

.nmc1a, ~Al ura a. ......... .._ 
rahlau1ama ,.., .. ,..,.._. 

- u.11... llJ&tllded tpn, 
laeıiaalde..,.. ft ... ...,_ile enya 
plmi§olaeatdııır. 

Bu 811'&da ............. •e-
4h 

- Ben •amri• Jd, to.....ae
"- ..ıtu1t......., M~ aJlkılln eL 
mu. 

Kendfaine fl71• emap ftrllcll: 
- .. tlnletla .... il' .ı .... 

lcla, lılfka bir devletin bapanma htlr· •et•• mnrfdjr, LolNhadlkf fJoy. 
yet bl1lk eıcw ........ lln1: ..,.,., 
lerlne ftSlfell 4101-J'lllle sik. UtTL 

Samlar k8yftndekl 
nas o ....... 

hadi 
? 

Kolundan yaralanan Kadri hadi 
o~ ...... .ı llalmkc;,tiae '-1· 

b Şe•I• k&,ünde ~kitinin..,,,,. 
ra1uuna11J1e neticelenen lniyük 
Jra...,a ait tah1ribt middeluma
mtllkve MtlriJmit, b1111a alt nrak 
altıncı müttantiklll• milmtttlı. 
811 ...... tlola11 .. kiti .... 
ı.nr .. 

ffutj ......... K.Mlrl, 
kalwe81ade s~en bvp71 ve se
&ebiai tls'le anlabf• t 

~;:a11r:-.. -.,-eaw;~4nwıa: ~lll!t-JM 

"- Kaıp hir mektup JÜZÜD • 
den çıktı. Birbf Pia enel '-Is, 
kal Zelciinia dikkhmm penee -

reeiDcln ireriJ• bir .......... 
lud• k•sJ•.-. w1eı1 ...z.. 
kainin lmnaı ile dil• 1'uı erı.. ._,,iii bayda. SoYyet ...,..._ ~ 

,,..,, .. _.,. inli Kani. ....... 
ıiJtu lnab Boıfl Ti Mtan dlğerlerlle 
birlikte, net, hatta Kanerin toJ1111• 
ve F8flltltalp Dt!fut Al•ıı,_.m 
cliplo•tlaıtle ..,.. ıı ı * Jlfor· 

ve kadınlarm namuılanna ...UGk 
eden kötü lhler ,...dalır. Z• 
kii mektubu okuyunca beni ve 
kadatlarmdaıa Aw.Ilahı nine P· 

da.,, ............................... _. ............................................ ______________ ~ 

.............. ,.,,... ,.. il•••• , .... r .... 
..... ...u,... ... w .. .... ..,, ............... , .............. ...,.. .................. .., •. 

.... Bir .. , ........... r. 
t*lan ..,,..., .... 

.. ..,._. ,.. otemtMIJlr, 
~ krtb ..... .., .......... 
elall lllldlrllll "911oı11Jor•u. Yahu
• •Dtm•rlılr _.. .aw11wlardı. 

L .................. alalle 
mUlllm alJ-1 lc ........ alar 

Paria, 31 '(.U,o ile) - Ro • 
...,. ICrü ICantl il• HaricİJ• 
Vekili TJ&Gleelro IWiee 11• "ıl"' 
dir. 

•r 
Bir ld aGn lama Balpr 1Cralı Ziraat Brd a• V .. liın Ra-

ile Tüıld,e Harldre VtWH" A. • .a diin ekpm J.ediJe &loinı ban
flllbıll7a Bapeklt maa~ iradın ch11t Karüirclca bul· 
m1ters Parlee c.elecektlr. ..,. W-ittir· 

Do1t adaınlann Parhte toplall- KeodİliJ.le beraber 1>irsok ;rol· 
malan mataha alyual koaapnalar. cealar da bincliibıden Ramiz ar • 
la alakadardır. .. ..... 1ı1sta .... lfbı'. 

P8rl ıra-ı-11 Veznedar tramnJ' .,..... çı .. 
• 1 .... - • ........ -11.- elirıltld bü-

Puit, 31-Kral htinct Corcun ...,. .. -
c--ielle W& ak iPa Loa • ,. çantapm ....,..la ,alan bir 
.,.,. Pi• Jtllıalı ..WJ8ller .. 7erde dmua bir adam QllZm çe
._ \eti Puiae wlrar••klarcbr. kip almq, keotlili 1ere inerek 
9=1-r, Londracla aa..n.e.:ilrlerini •"9""1• batluuttn'· • 
OUll • ...... Bu t.a&e,i pnnlerin f..,.dt 
Pariete ele airiileclld-.ıir. ._._ Wr _._ mımaru ellade 

Yunanı tanda pa1a u. aPa ..... ,..., ..... 
bl'. • ad-. mııhur ,..u.icl • 

K · buhr nı ....... a ... ,wır. Çaata,., ~ı. " ..... , ın .... ,... olclul- -..-; -
O.bet al• da ·11a•• .-•••· 

llreee 
IRtmı .. •bın yenll_..... K•ferans 

m ı muhtemel Bıı.._ı ~e J.anD • 
L.....L--.. ... IUt,...... Maalllm ••• 

Atla&, 31 - Kablm uuaam Nafis ...,...... "Cilan piJua • 
...._ elllllld.tir. DMa Oll, • llDda Tlrk .. ı1an "mltWH .. 
bet ...... ..,..,.ald.... rl,, ....... bir.., .... ....o. 

Ea IOll lroatrola ... v.-.. 
Hat_......_ mildan 144 a, _c_ .. _ı_1r._...,.. _____ _ 
.u11a1ı11w1a iM 141 ı 1ııalmalstı- Y ngın 

..__ •• dtr. Dla ıece ......,_ h•nmın 
.... Z1Jwa .....,_ U. TeodcMt Gewal x...... ....IMllralmtlaC..illa elit-.. 

........ ltlır6, lalar- tr·ı-- ._,....olma .... ., _. lwll .. an•m ... Jallllll 

... il • 1 ....ıu _....__. ... il •~ __. W. a1at-ı. batllla... trlrı .., lmılltllı• tamama JU-••m n - ·~- • _.,, ,,_ _ ..... ~ 
• ........ Hueld .......... , taa ,..ı-. ,..,.ı..11 ıa.. ıeJ6. ..-. YN11J•• neden~ ... • 

......... d .... ................ ,.........,.. 

Yeni Fransız 
kabinesi programı._,._ 

anlattı 
Milletler cemiyeti pakbna 

sadık kalacak ve Almanya il 
dost geçinecek 

Herlyo çok mDblm bir nutuk .Orledl 
Yeni Franaıa bblaeai dün 

meclia lnüne çıkmq ve propamı
au anlatmlfbr. 

Procram, dıt ai1uada lncilte
n ile Fran••• ..-.ı wieW, 
ltaı,.. - a.-. ldUlfmda Mil
letler wiJeti mlıakma wbk bl
malı ... ,,... .. A-....,. ile 
doat ıeci•meeiai tercih .... ıat. 
dir. 

Yeni Frwıa bWaııiain it 
pl'Oln•mda fnllll lriOrtamak ıl • 
,..... .. Ulaildir. v .... hl. 
Jiik .. ınniJet atfecliledk1r. 

Frueacla ,..Ji:mda llltlhabat ,.. 
pılacakt ... H&•ı aet, .._. t.lta 
--,.,... ..... 1m1m. alra • ....... 
Herll.-. .. 11 ....... mlfdl 

itJr .. , .. YI 
Radillal. S.,albıt putilWen 

Herrlat, db p,.... ......... 
eok ......... ,etli 1tir llJln ••• 
mit •• secrl tedbirleri Miitlüaa • 
..._ Jtalraa-F~ ••atı. 



~ANUX-1936 

~~Ü!!!_ 
ÇoClYlkD~ıromo~ll 

haynaz 
Yetıştıırıvcır1YJ:1: 1 Universitede 
l\tüteha..,ıs maarifçiler: ı t 1 b .. 

bij-:- Sen:n ne aklın erer!? - diye- a e en 1 n 
ırler. 

te.Ic..t, bazan meslek harici bir devamı 
~.tının o meslektekinden daha Mecburiyeti kaldırı
~ullü bır görütü vardır. Mesela. )arak yerine başka 
•ıde tiir. geçen nes;ldekine na-

ı · Bugün vapurcutuk 
sosqetesinin son günü/ 
Vapurların teslim ahnması 
muame!esi bitmek üzere .. ~~ln aukut etti!,, demek için, ne bir usul konuluyor 

1'lr · Yarın sabahtan itibaren bütün üzerindeki ay yıldızlı beyaz üç ı ne de münekkit olmağa ihtı- İstanbul Üniversitesinde yeni 
~ memleket kıyılarında seyrisefer kö~e bayrağını ön direklerinde \tar. Amma, edebiyatçılar bu- sömestr devresi Şubatta ba•lıya · ki d 
l\\ la - :ı devlet eliyle ve Denizyollara ida - tafıyaca ar ır. 
• ıacaklarmıf ... Kızsınlar var- caktır. Yeni sömestr devresi için, d I kt B Vapurculuk sosyetes·ı tasfiyE ·tııı., H ı resi tarafın an yapı aca ır. u 
d •·• akikat tiirin inhatatta o Üniversite rektörlüg"'ü, geren dev- ı O ı ·d · 
lliud -:: kayıttan yalnız şilepler ve yük heyeti i e eniz yo ları ı aresın 
I ur. reden alınan tecrübelere göre ha- takarı müstesnadır. den seçilen komisyon, sosyetenin 
kinci Lir hakikat da, çocukla- zı tedbirler aJmag"' a lüzum gör • J ı ı b J 

t'tııı Yarın ilk de{a Denizyolları na· vapur armı tes im a mağa q a rını, ha.ylazlaıtığıdır. mü§tür. mına Bartın, Bandırma ve İzmir mıştır. Sosyetenin Bartın, Uğur, 
t Bizim zamanımızda, talebeye Yeni .levrede Üniversitede de- Bül M'll 11
tt d ._. sür'at postaları uapılacaktır. Va · Seyyar, ·· ent ve ı et vapurla· 

-»· erat en ağır vazifeler verilir- vam mecburiyetı· kaldıJılmı• ol - J 

1.11 t.1 :r purculuk .sosyetesinden devralı • rının tesellümü muamelesi yapıl-
·, eaeta, riyaziyeden otuz me- maktadır. Bununla beraber tale · maktadır. Seferde bulunan Gü 

le ey k d ki d'w• l d nan vapurların bacalarındaki 
e a ar yü en ıgı o ur u. benin devamı baıka bir şekilde neysu, Aksu, Tarı ve Sadrkzade 

4yn· ·· f d ... f d 1 k E 1 fonlar en kısa bir müddet zarfm-lt. ı aun zar ın a, cogra ya, kontrol e i ece tir. saıen yanız fU birkaç gün içinde limanımıza 
l rıh, edebıyat, hülasa, bütün ders Hukuk fakültesinde bulunan kar. da Denizyolları alametiyle değif- gelecekler ve burada teslim a1ı· 
:;:en ıayf alar doldul'mamız la- ne imzalama usulü kaldırılacak tirilecektir. nacaklardır. 

lelirciı. fakat profesörlerin sık sık yapa - Fakat o zamana kadar gerek Vapurculuk Sosyetesi bürolan 
~ 1~iındi bakıyorum: Ancak fev- cakları yoklamalarla talebenin limandaki vapur!ar, gerek sefer ve acentalar bu akıam faaliyetle 
~ ldJe jj,.. şahsi gayreti olup da derslere girip girmediği kontrol dekiler Denizyolarmrn çift çapa rine nihayet vereceklerdir. 
~~meemdindeolançocuklat, edi~cekti~Dersl~edevamıızlığı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
İte ~ep dıtında çalıııyor. Ötekiler anlatılanlar imtihanlara giremi • F et r o 1 ara şt 1 r nı a 1 ar 1 
d UÇ buçukta paydos... Mektep yeceklerdir. 

111f
1
ndadanekitap açmak var, Rektörlük,hukuka devame· ı·yı• netice vernıiyor 

t defter... den1erin çokluğu yüzünden den • 
~ ~albuki, dünyanın her memle- hanelerin talebeyi almadığı yo Maden Tetkik ve Arama Ens için yeniden tecrübeler yapılacak-
~ ttınde, a)ni yattaki çocuklar ıı- !undaki müteaddit müracaatleri titüaü, faaliyetinin bilhassa bqm- tır. 
ı:lchir disiplin altındadırlar. Mut nazarı dikkate alarak bu fakülte· da gelen petrol arama itine önü • lnegölde araflrrmalar petrol 
d h kendilerine daha f az~a ders, nin bazı sınıfları için hayvanat müzdeki ilkbaharda daha büyük nokta11ndan iyi netice vermemİJ. 
~ il fazta vazife verilir. Üstelik. ve Nebatat Enstitüsü dershanele . bir ehemmiyetle devam etmeğe yalnız asfalt tezahüratı görülmüt 
t nlllr, rn~ktebe girme çağındAn rinden istifade edi1mesine karar karar vermiıtir. tür. 
~~el de l>ır ai•~ ve ana mektebi vermiıtir. Maden Tetkik ve Arama Ens- Petrol araıtırmalannda en çok 
li Plr rapnna tabi tutulmutlardır Yeni sömestr devresinde bu titüsü, kunılduğu geçen Haziran· ümit bağlanan kısım Mardindeki 
,.:!l>uki. hizimkiler, avare geçen şekil tatbik edilecek ve gelecek danberi, petrol ara§tırmalarına araştırmalardır. Burada yapıl · 
~~ leneden sonra tenbeJleımiş yıl ba,ka bir çare bulunacaktır. muhtelif sahalar~ - 'UJ1 etmi§ makta olan sondaj 1000 metreye 
t" \ue-rn~"tcl>c firi\.Vötlar ... Bu- tir. Eıaaen bu araıta_;;afar evel . kadar gelmiıtir. Ytiz veya iki yüs 
~il bayram, yarın istirahat, öbür ÖlçU ve tartı Aletler)- ce Kamutay tarafından verilen metre sonra müsait tabakalara 
bitn~:ren, daha öbür gün ba!ka nf n muayenesi yarın bir tahsisatla Ekonomi Bakanlığı tesadüf edileceği umulmaktadır. 

li ıeret... b tarafındanu yaptırılmakta idi. Toros eteklerinde de müsait 
•Ydi allah seli.met versin... aşlıyor Bizde ilk petrol membaı halin· bir petrol sahasına tesadüf edil · 

l'~~e.~atta ne zaman mütkül vazi- Yeni ölçü ve tartı aletleri- de bilinen ve evvelce sondaji ya- mittir. Adana vilayeti dahiline 
•ıkı~ ald•mıa, ne zaman. ba~ım nin belediye tarafından muayene pdmıt olan Mürefte civarında üç düten bu sahada da jeolojik araş· 
l'lt t•IYaa çocukluğumda rıyazıye ve damgalanması itine yarın sa • küçük sondaj yapdmı§ ve petrol tırmalar yapılacaktır. 
di~~llirnıııı Bedroı Adroni'nin ver- hah baılanacaktır. Belediye, dam- bulunduğu tesbit olunmuttur. Yal- Bartın havaliıindeki petrol a
~}1 \>azifeleri yaparken elde etti- ga1ama yerlerini tayin etmiştir. nız bu petrolun çıkanlmaıı gayri raştırmaları iyi netice vermiştir 
:.~ çaJıı:na kabiliyetiyle paçaları Ellerinde ölçme ve tartma i . iktiaadi görülmektedir. B~unla Bu it hususi eller tarafından ya · 

~~lll, ıtin içinden çıktım. Jetleri bulunanlann beyanname beraber hakiki vaziyetin tesbiti pılmaktadır. 
h 

0
rlebir s~ıile y~,~~n n~~~innri~nm~~de~----------------------------

1ler, P.~k ezivet çekeceklerdir. akf&JD bitmektedir. Şimdiye ka - Akşam Kız Sanat Okulunda 
b,1d Q ıev§ek okutma tarzını her dar 9000 beyanname verilmittir. 

edeğittirmeklizımdır. tstanbulda beyanname verecek. bir müsabaka 
'-.... (VI. NO) )erin adedi on bin kadar tahmin 
'J'::::------k---- edilmektedir. "Beyoğlu Akıam Kız Ertik o - flearpdkaı'r.ları üçüncü olarak seçilmif· 

•-q ... , 1 ti f kulunda talebenin ?lıtma, arat -
*'ldı~ v,a. y iş r e nl n Kadıköy su şirketinin tırma ve görgülerini artırnıak Birincilerin araıın:ia daha fev-

81 az 8 para ar maksadiyle kıtlık modeller üz~ - kalade eseri görülen Sabihaya O l borcu f\~} rarnvay tirketinin halktan rinde ve ikinci sınıf talebeleri a- kul idaresi tarafından ağır bir çay 
di ~ olarak aldığı bir milyon ye- Kadıköy Su tirketinin hesapla- rasmda bir şapka müsabakası ter- elbisesi hediye edilmittir. 
~~bin lirayı her ay muayyen rı Maliye müfetti§leri tarafından tip edilmittir. Sabiha: (Okulumuzun bize öğ 
l~"~er'le ödemekte olduğu ma • tetkik edilirken Şirketin hükume· Müsabakaya iştirak eden §ap • rettiği maddi ve manevi hediyele-

P ur. · te borcu çıktığını dün yazmıttık. kalar bir müddet Okul salonunda rin tükranından acizken ~u hedi-
'1t ~rtesi günü Cumuriyet Bu borcun kırk bin liradan tethir edildikten sonra jüri heye- yeyi nasıl kabul edeyim. Biz, bü-
d\h~ Bankasına on beş bin lira fazla olduğu teıbit edilmittir. ti tarafından tetkik edilmiş ve tün muvaffakiyetlerimizi Kültüı 

~Yatırılacaktır. Şirketin yeni tarifesi de Anka- hepsi çok beğenilmiıtir. Bakanlığının açtığ; Ertik okulla 
bltt l~~s ayında yatırılan 280 radan tasdik edilip gelmiıtir. Sabiha Rifat, Muadelet Orhan, nna ve sonra da bize çok ince 
l\ıı 11'1. ıle altı aydanberi yatırı- Metre mikabı on dört kurut otuz Emine birinci, En'se Münir, Nevi- zevkle çalıtmasını öğreten Öğret· 
l\ıl", Pa.-_ 440 bin lirayı bulmut - para olan tarife on dört buçuk de ikinci, Dürdane Ali, Safye Sa- menlerimize borçluyuz.) Diyerek 

Ş kuruta indiri!mittir. lih, Piraye Halis, Beikis Hulkinin elbiseyi okula iade etm1ştir. 
\l' )'irlcet Şubattan itibaren her -----------------------------

:~fS~İ•;.:::~~:: c ŞEHRİN DERDLERİ ] 
arcanacağı söyleniyor. , ____ .,...,;,. ______________________ ~·--------------.,.,, 

Sigorta rekabeti Tren altı gePit yerleri 
s· kalkıyor ~ 

t. •aorta Prod··1ct·· 1 • • .. ""İle • u or ennın mut • .,. rırıe · k 
.,.,i~ 1• onto yapmamaları ve 
'-.'-'• "erıneırneleri hakkındaki an
tihte Y~tın sabahtan itibaren me-

Bu rırecektir. 
'' •Uretle memleketimizde si· 
~'-ldıl'::-beti tamamen ortadan 

'! 01nıaktadır. 

Yenikapıda. oturan bir tanıdığımız anlattı: 

- Yağmur günleri tren lıattının aliınclan geçilen 

geçit yerleri tam mamulle /lir göl lıalini almaktadır. 

}"ağnwrlar buraya hemen dolmakla, ııc esasen yer beton 

olduğundan sıznuyarak birikmektedir. /:uradan bir ta. 

raf tan öbür tarafa bazı ı·aldtler dize kadar suya gir· 
meden geçmenin lmkdnı yoktur. 

!Junu kumpanya ı·a istasyon memurlarına kaç defa 

şikayet ettikse de bittabi hiç bir netice haaıl olmadı. Bu 
i§ ne vakit düzelecek? 

Şimdiki saygılı Şark şimendiferleri kumpanyası pı

lıpırtı.sını toplayıp memleketten gitmeden evvel bu işin 
düzelmesine imkan yoktur. Çoğu gitti, azı kaldı. Bu de
miryolların da hükumete geçme.c;i vakti yak1a5tı. O za
mandan evvel bu gibi kumpanyanrn 7.ararrna halkın le
hine şeylerin düşünülüp düzelebileceğini bütün hiliınini
yetimiı.e rağmen ummıyoruz. 

3 

·'~aiıaiA~ 
'l 711. di.1~? 
dstnkaan ve şeıret 

lb>oyaso _I ____ _ 
Abidin Uaver yazı)or: 

Kalıire polisi, istiklal uğrunda 

mücadelı eden Mısırlı gellçleri yaka. 
lamak irin arbedeler esnasında onla
rın yüzlerine bir tulumba ile boya sı
kıyormuş. llu suretle sonradan yüzü 
boyalı olanları yakalıyormuş. ilk ba
kışta kurnazca bir tedbir ama derin 
diiJününce psikolojik değil, Çünkü, 
bu istiklal boyası, şeref ı·e şan borası 

demektir. />olis, böyle yapma/da bü
tün ıllısır lıalkım, yüzlerini hu boya 
ile boyamağa teşvik elmiı olmu• or 
mu? Biitün millet bir i.<Jtikltil madal
yesi gibi bu boııayı yüzünde taşımak. 
tan iftihar duuu11orsa asıl yüzleri bo
yasız kalanlar kimsenin kar~ısınn çı
kamı,,acak bir hicap karası sürünmüı 
olmazlar mı? 

* VapıycırtUJ:z, 

bakamıyoruz r 
Ercüment Ekrem TaJu, ~hrimiz.. 

deki binalar mesele.sine \'e esnaf cemi
yetinin parasına dair Va-Nü'nun iti
razlarına ce\!ap veriyor. Bu bahsi, bir 
kaç gün evnl bu sütunda yazmıştık. 
Ercüment Ekrem Talu bugünkü Son 
Postada. diyor ki: 

Yazından anladığıma göre, zalı. 
met edip, idarehtınenin penceresinden 
bak11Uf, yanıbaşındaki destekli bir 
evle, bir de köhne dükkan görmüşsün. 
LUtfen bir daha bak! Orada, sizin ar
kanızda, vaktilc "Düyunu Unwmiye., 
olup ıimdl .tlaarll J'e.kc1lelinc dl•:ıre
dUmiş koca bir bina rıardır. Eskiden 
bu bina, amiyane tabirile (kız gibi) 
idi .. Bugün. tam senin rüyet dairene 
tesadüf <:den, denize nazır cephesinde. 
camı kırılrruş kocaman bir pencerenin 
pedavra tahtalarilc kapatılmış oldu
ğunu göriıraün. 

lıte dostum, bu, bin tanenin arasın 
du rastgele alınnuş bir misaldir. Bir 
şelıri imar etmek, §ehrin nıanıuri!feti
nl idame etmekten daha lı:olaydır. Biz 
bunu yapmıyoruz. Ve senin dilediğin 
pib; bir nıilf!on bina yapılsa, gene seni 
temin ederim ki, yanımzdaki destekli 
ev de, köhne dükkan da, Düyunu U-
11Wmige binasının pen'ccresindeki pe
davra talıtalan da gene öylece dura
caktır. 

Zira, Tann Taalti Hazretleri biz. 
lere yapmak 1cabiliyeUni vermiş, fakat 
bakmak ı-e konımak 1.-abUiyetini bi=
den nedense esirgemiştir. 

iyisi mi? Bir iki yıl içinde lıalini 
bulacak bir saray 11aptırmakta1111a, 

unrıllar cemiyetinin bir kredi koope. 
ratili kurmasını daha hayırlı buluyo
rum! 

* PazarlnkBa klta" 
Akşam gazetesinin bugünkü nüs. 

hasında, Orhan Selim şu yalnız bize 
has garip satış usulünü anlatıyor: 

Bundan bir haf ta kadar önce, ~bü
yük., kitaprılardan birinin dükkanın· 
dan ~eri bir alıcı girdi. Bir /.."itap ismi 
sö11ledi. KitaPÇı kitabı müşteriye U

zattı. Müşteri saylalan şöyle bir /m. 
nıtırdıA·tan sonra sordu: 

- Bu kaç para? 
• - Firtatı arkaaında 11a:ılı bauım. 

Bay, kitabın arkasındaki fiyata 
baktı: 

- 35 kurııs. di11e mınldandı. Pahalı. 
25 versem nlmaz mı? 

Kitapçı ne Cet'lap verce.ek diye bek
ledim. Verdit'ii ce1Jantan ıaşırdım der. 
sem yalan ,,;;,,/erim. 

- Ba11di sizin oüzel hatırınız icln 
:w kuruştan verelim, dedi ve 30 a ver
di. 

Lahananın kilnsunu nazarlı1.· t'den 
bir zerzevaft:ı•tla bir alıcı ara8lnda Qtt• 

ctın konwımrılara henziuen bu alı." r.e. 
rlf .. mııhaoere..sinrlen sn"ra. tabü 
müşter: "''""'" ,.,~_,,.,.,., snrtlum: 

- Bu "" ,,,.,,, ,., .. • ""''' m;; h;; ·le? 
- l?reı, ,,imdi 1·itc='lann t;o'unu 

pazarlıklrr satıyoruz. Ne gapal""7 alış 
wrlf lfi ,,,,_ . . -
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Habeşler ölülerini yakıyor! 
Bu tedbire baş vurmaları 
taşımak müşkilatı ve sari 
hastahk çıkmaması içindir 

Abbi-Addi Habeşlerin 
elinde mi? 

Burasını bombardıman eden 

Bir ltaıvan tayyaresini 
düşürdüler 

Adisababada bulunan yabancı 
muhabirlerin, Habeı kaynakların
dan alrp da verdikleri haberlere 
göre İtalyanlar Neıelliden Uada
raya kadar keıif hareketlerinde 
1iulunuyorlar. Zırhlı otomobiller
le uçakların himayesinde bir ltal
yan kolu Dauaparma boyunca i
lerlemektedir. Ras Destanın kı
taatı, İtalyan kuvvetlerinin Dam
liara ovasana girmelerine ve böy
lece Şiyala Ausa ve Zuai giSlleri
ni aıarak Adisababaya dofru i· 
lerlemelerine mani olm•k için, 
göller bölgesine hakim tepeleri 
İfgal eylemektedirler. 

Habej kumanda heyeti, ltal -
yan ileri hareketini gölle koruyan 
dağ eilsileainin eteklerinde dur · 
durabileceği kanaatindedir. 

Ras Destaya yeniden takviye 
kıtası gelmektedir. Zannedildiii
ne göre, İmparator, umumt karar
aahmı cenup cephesine nakledip 
h~rekitı bizzat idare etmek niye
tindedir. 

biye bak•nı Ras Mulugetanın i
daresi altında ınübim bir siper 
müdafaa sistemi kurmu9lardır. Bu 
Habeı ku~vetlerinin 25 bin lriıi 
kadar olduiu tahmin edilmekte
dir. 

20 kanunusanide yapılan bir 
bombardıman eana11nda Raı Mu
lugelanın ayafından yaralandığı, 
oğlunun ise öldUğü söylenmekte
dir. Habe,ler, çete muharebesi 
yapma1cla iktifa eylemektedirler. 
ltalyan m~vzilerinden, Habeı kuv
vetlerinin bulunduiu yerlerde bü
yük duman ıütunları görülmekte
dir. Bu duman sütunları, Habeı· 
)erin ölülerini yakmalanndan ileri 
ıelmektedir. Habeılerin ölülerini 
yakmak mecJ;uriyeti çok arızalı 
olan bu arazide bunları naklet -
mek imkinıızbiından ileri gel -
melde, bundan bafka Habeıler 
lier türlü aalıın hastalıklara kartı 
da ıiddetli tedbirler almak mec -
ouriyetinde bulunmaktadırlar. 

H•ll•fl•r lbllyanl•r• pu•ura 
dUfUrUyo .. 

Habeı kaynaklarına ıöre, ıi -

p~tr9la ~mb~r_g~ k_orıması Jh!il!laJi _k!rşısınd' ....... .-.--UCS ~ ı._ 2-2 

ltalyan gazeteleri 
ateş püskürüy·or 

"Zecri tedbirler sıyas~sı güdenlerle 
yanyana olamazı,, diyorlar. 

Mısırı protesto ettiler 
Petrol zecri tedbiri konmak ihtimallerinin çoğalması karıısında 

ltalya matbuatı §&yanı dikkat neıri yata baılamıılardır. 
"T 'b d' k. rı una,, ıyor i: 
''Zecri tedbirler haksız ve hasmane bir lfal ekettir. Bir petrol am

barıoıu il" bu zecri tedbirlerin ıid detlendirilmesi daha vahim bir haw
mane hareket olur. İtalya hiç bir teyi kabul etmemittir \fe etmE
mektedir. ltalya zecri tedbirler siyasasında lte.lyanın diğer devletler
le tesanüdünün bozulmuı olduğunu görmektedir. İtalya daima bu te~ 
ıanüdün hararetli bir taraftarı olmuıtur. Fa'kat :;:ecri tedbirler siya
sasını gildenlerle yanyana bulunamaz.,, 

HABER - Burada ltalyan gazetesinin "tesanüt,, derken "İn
giltere, Fransa ve ltalya,, dan mü teıekkil olan Streza tesanüt cephe
sini kastettiği muhakkaktır .. 

• "' lf. 

" Giornale d'ltalia,, da ıöyle yazıyor: 
"İtalyan tayyareleri petrol am hargoıu olsa da olmasa da vazife

lerini yapacaklardır. ltalya gerçek imkanlara maHkHr ve bu hir haki
kattir ki, zecri tedbirler taraftarları ancak bu siyasadan vazgeçtikleri 
takdirde bunu öğreneceklerdir.,, 

Mı•ı .. ı prote•to 
Mısırın Milletler Cemiyetine dahil bir devlet olmadıjı halde zec~ 

ri tedbirler\ tatbik etmesi dolayıaiy le, ltalya bu devlet nezdinde bir 
protestoda bulunmuıtur. 

İtalya, Mısırın zecri tedbirlere ittiraki yÜ7Ünden uğn.dıiı maddi 
ve manevi zararları, bu devletten istemek hakkını muhafaza ettii(
ni söyleme:letedir. 

Zecri tedblrJer tan komitesi 
Tali komite, zecri tedbirlerı tatbik etmi)en Milletler Cemiyeıi 

auıı memleketler yoluyla ltalyaya yapılan ihracat üzerinde uirq
maktadır. 
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IBTAN•Ul..OA EN c;OK SATI&.~ .. 
HAK i Ki Al<.AM •AZtT&•~ 

Londradakl 
konuşmalar AJmsJI' 
yanın kuvvetine 
İtalyanın zaa'fıoB 

işarettir 

İngiltere kralı beılnci Jorj1111 ; 
naze mer asimi dolaytsiyle Londr• t 
him s iyasi müzakereler e sahne ollll J 
tur. Muhtelif devlet reis ve münı' 
leri memleketlerini yakından al 
dar eden mesail hakkında lngiJIZ 
let adamlarının flkfrltrinl Öğrt'I' 
lc;;temi~lerdir. 

Konuş..~alarda en ziyade /.' 
turya. Orta Anupa işlerile ,41 
te&Jihatı ve neticeleri me\'ıuu ba 
muştur. 

Bu telaşl ı müzakerele rin fı 11'il 
rl mahlmdur. Ehemmlyetlerl 111 
dandadır. Bunlardan biri gittikçe• 
ntlenen. dünya ve hilha..~ A\·ruP' 
fuklarında faaliyeti artan Alm• 
d ır. Diğeri de llabe:aistan çöJltfİ 
ltalyanrn yıpranması, zaafa uğrt 

"' :(.. :(. 

•kt ta .. af da mevklle .. ını tahkim 
edlyorlar 

Adin.baba, 30 ( A.A.) - Ha
vas muliabirinden: 

mal cephesinde muharebe de - ------------------------- --

Al~anyanın günden güne k11. > 
lenmesı orta A nupa de\•letleri11•· 

1 

man taarruzzundan korkan Rutıf~ 
Viyananm bir Alman eyalet 111er~
olmasını ı~temiyen A rnsturyayı. ~ 
vetll bir Atman <>rdu.~unun koJll~tl 
fundan çekinen Fransayı çok ,,~ ~ 
dan alakadar etmektedir. Bütiitı1 
milletler daha ,·akit nrken, baıı .ıı 

bir alma 1< lüzumunu hissetmektr 
Denizler hakimi lngilterenln nıiit' 
retinl aramr ktadırlar. r.I 

Süel durumda hiç bir değitik
lik yoktur. Son zamanlarda önem
li harekat nadiren vakidir. Tigre 
cephesinde arada sırada çarplf"' 
malar oluyorsa da, ehemmiyetten 
iridir. 

Ogaden cephesinde ltalyanlar
la Hal>eşler mevzilerini tanzim ile 
meıguldürler. 

Habeı hükumeti cenup cephe
sindeki durumla ziyade alakadar 
görünüyor. Hatta Posta iç itleri 
ve finans bakanının dün akıam 
hiç tüphesiz önemli bir vazife ile, 
ve uçakla Deasie'den buraya gel
diklerine bakılırsa, bir takım giz
Ji tertil:iatın da a]ınınıt olduğu an
laşılıyor. 

Bu tertibatın, cenupta kuvvetli 
bir müdafaa tesisatı kurmak için 
alınacağı tahmin edilmektedir. 

Habe,ıer 81Ulerlnl yakıyo .. ıa .. 
Ra• Mulugeta yaralanma, 

Asmara, 30 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının özel ayları bildiriyor: 

ltalya,1 ordusu kumandanlığı, 
Asmaradaki harp aytarlarına M:ı
kallenin cenubundaki İtalyan cep
hesine gitmek fırsatını vermittir. 

Aytarlaı ın gezdiği cephe, Go
bat vadisindedir. Bu vadi, yarım 
ay §eklinde cenuba doğru Şelikot 
yakınlarına kadar inmektedir. Bu
rada yapılmıt olan kuvvetli müdtt
faa tertibatı cephenin buradan 
yarılabilmesini imkansız kılmak

tadır. ftalyanlar, topçu kuvvetle
rini öyle ~ erleştirmişlerdir ki top
lar, bütün vadi ile cenuptaki dağ· 

lera hakim b,,1unmJk h dn. 
Kobat vadisiyle cenuplaki da~

larda Habet kuvvctle-ri, eski h~r-

vam etmekteyse de ehemmiyetli 
dejildir. Habeıler, cenupta yeni 
bir taarruz beklemektedirler. Dea
aieden haber verildiiin~ ıöre, Ha
beı ıimal ordusu ıenel karargahı
nın bir tebliğinde T embiendeki 
Abbi - Addiyi bombardıman eden 
tayyarelerden birisinin tüf ek ateıi 
ile dütürüldüğü bildrilmektedir. 
Tayyarenin içindekilerden biri 
paraıütle atlaınıt ise de bir Mi
moza ağacına takılmıt ve asılı kal
mıttll', tayyaredeki diğer iki kiti 
yanmııtır. 

Decezmaç Sahle ordusuna men
sup 19 kitilik bir devriye Makal
le civarmda bir beyaz ltalyan ko
luna pusu kurmuı ve 35 askeri öl
dürmüttür. Kolun bakiyesi mü -
himmat ve yiyecek dolu bet kam -
yonu bırakarak kaçmııtır. 

20 Kanunusanide baıhyan bü
yük muharebede alınmıı olan Su
ma Abera kalesi, İtalyanların mü
kerrer hücumlarına rağmen hali 
Habeılerin elindedir. 

Cenup cephesi durumu Adisa
bahayı bilhassa mefgul etmekte
dir. Çünkü Grazyani'nin Şebeli 

nehri boyunca Ginire doğru ilerle
mek üzere bulunduğu zannolunu
yor. Keza Habeıler, motörlü kuv 
vetlerin Gerlogobiden ansızın i
lerlemeğe başlamaları imkanını 

da göz öm:nde tutmaktadırlar. Bu
nunla bere her ıubat başında mev
sim yağmurları böyl? bir ilerile
meyi pek ;rİyade zorla~hrac:aktır. 

ltalyanJarın çabukluğu Habeş
leri şa~ırtntaktadır. Dolo ya.kının
da Hah?, piyadeıtinin , ita.iyen tank 
larına karşı tatbik ettiği fenc uııuJ 

ve Raı Destanın ileri kıtaatında 

Italyan harekatı 
~ . . yagmur mevsımın-
de durmıyacak 

ltalya donanmasını arttırmak 
için 414 milyon liretlik bir 

istikraz yapacak 
Berlin, 31 - Mussolini verdiği 

bir beyanatta ltalyanın yağmur 

mevsiminde de askeri faaliyetini 

devam ettireceğini ve 50,000 işçi
nin ltalyan ordusunun münakale 

hatlanm yapmak suretiyle bunu 

temin etmiı olduğunu bildirmit -
tir. 

yiyecek yokluğu İtalyan ilerleme
sini mümkün kılmııtır. 

Her istikametten gelen Habeı 
takviye kı~ları Allataya doğru i
lerlemektedirler. Bundan, Habeş
lerin dağhk arazide cephe tuta
cakları anlqılıyor. 

Dolodan gelen bir haber Boran 
mıntakası ıefi Uadaragatın ltal -
yanlara iltihak ettiğini bildiriyor. 

ltalyanlar cenupta 
ue .. llyo .. ıar 

Roma, 30 - Habetiıtamn ce
nubunda ' 'e büyük göller mıntaka
siyle Negelli arasında bulunan bü
tün Sidamo mmtakası ltalyan u
çaklarının kontrolu altındadır. 

Somali kıtaa hndan ve ltalyan 
mitralyöz müfrezelerinden mürek
kep otomobilli mühim bir İtalyan 

Ayni zamanda İtalya yeni bir 
Alp fırkası vücude getirecektir. 
ıtalya donanmaaını arttırıyor 

Roma, 31 - Resmi gazete hü· 
kUınete 414 milyon litrelik bir is
tikraz yapmak hakkını veren bir 
kararname netrediyor. Bu para 
donanmanın arttırılmasına sarf e· 
1 ,dilecektir. 

kolu, Negellinin yüz kilometre f İ· 

mali garbisinde bulunan 2500 meL 
re yüksekıiğindeki Birlisaa - Tuto 
dağına varmııtır. Negelliden ha
reket etmİ§ ve Gueıte doğru yola 
çıkmıt olan diier kol da Meta 
Gaffersaya varmı9tır. 

R•• Deetay• t•kvlye 
kıtaah gidiyor 

Adisal-a ba, 30 - Ras Desta
nın ordusunu takviye için veliaht 
tarafmdan lryalene bir tabur seç
me muharip ıönderdiği haber a
hnmııtır. 

Ha bet kuvvetleri ti.maide Tem
biyen mmtakasında büyük bir mu
zafferiyet kazanmıf hT. Orta Ha
betiatanda ~iddetli yağmurlar bat· 
ladığından De.asie yolu tekrar ka
panmııtır, 

Rusya yalnız Alma n tehllk İ• 
karşı değil Ur.ak şarktaki .Japoıt 

raslarına karşı lngiltereye- müşte~e1' ı 
cephe tesisini teklif etmcktt>dır· 
giltere hu fikri şimdilik ne red r:t 
şikiyetlcrini dikkat "e alaka 1 1~ 
dinlemekten kendini alamamak'8 ~I 

A.~kerlikten tecrf edıtrlli~'1 
havzasının Almanya tarafındall 1,,l 
tinden korkan Fransa da tedbir JJ -

lüzumunu hissediyor. Bu ytizdı~ 
talyan dostlufunu İngiliz dost11l 
feda etmeğe bile hazırlanıyor. 

11 
Fakat en ziyade teIAş röstJ 

ta Avrupadır. ltalyanın Ha 
1 

seferinde zaafa uğraması ViY•"',., 
kutmuş, Almanların AvusturY';ıı 
hak hakkındaki fikirlerini kU~ 
dirmiştir. 11e 

Avusturya Habsbul'I 11~dl' 
nınr tekrar tahta çıkarmak ııı ~ 
buna mani olmağa Jn1iltereJ1ill 1•<~ 
mifo R oma nya, Yugoslavya, ıo-"1,.. 
nrn bu projeye muhalefetini 1'• ~ 
çalışmaktadır. 1111 

Londra konuşmaları A1rll~% 
gitikçe kuvvetlendiğine dOnY' 1Jf' !~ 
sında ehemmiyetleri arttıj'ıJI• fflıl" 
rettir. Dün de büttin AtmanY' - 1 
bunun için alkışlamıştır. 111 ~r 

Bu konuşmalarda tta11S11 
d' ,.. t 

bile geçmemiş ayni zaıaı•~;ttıe 
heşistan seferinin tik f •7 :ıf"./ 
dlr. Ral/~ . 

Kalbi durd~1,,i Rıhbma• bağlı Cuadı~, ~ 
puruna yük veren aaııd• ııJı r. 
nın üzerin~ bridenbire fefl,. f.",I 
miı, ıandalında ölmüttiit• 
nın kalbi durnıuıtur. 
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Ane hanım ıaydı. Bir da~aı 
ıaydı. Bir daha saydı. Bir lira 
ıekıen yedi kurut. Evet, tamamı 

tamamına bir lira seksen yedi ku
fUf. Ne bet para fazla, ne be~ 
para noksan ... 

Bayram gelmiıti. Kocasına bir 
hediye almak lazımdı. Lakin yü-ı 
ıekaen yedi kurutla ne hediye a· 
lmırdı? Kendisi tütün fabrika.sın· 
da itçilik ediyordu. Gündeliği 

doksan kuruıtan dokuz saat çalı 
tıyordu. Kocası hamaldı. Gündt" 
ancak iki yüz yirmi kurut kaza· 
nırdı. Doksan, iki yüz yirmi da· 
ha eder üç yüz on! 

Halbuki ortalık ate, pahası 

Sanki lstanbul piyasası namüte 
naht basamaklı bir merdi\'en: O· 
nun fiyatı çıktı, bunun fiyatı ~ık-
tı •. 

iki kiıilik bir aile olıalar d,, 
yalnız kendilerine, kendi üst bat 
lanna bakular, haydi gene neyse. 

Fakat- ıikiyet gibi olmasın -
evde ihtiyarlar da var: Kayınpe· 

der, kayınvalide, peder, valide. 
Bunlar, Ayte hanımla Memet e 
fendinin aırtından geçiniyor. 

Bu Taziyette kadıncağız nere · 
den bulsun bu1uıtursun da koca 
ıma bayram hediyesi alsın? ... Pa -
ralarını saydı. Bir daha saydı, bi~ 
daha 1&ydL Bir lira aeksen yedi 
lamq! . 

Ne alınır bununla, yarabbi? Ne 
alınır? 

Hiç!! 
Halbuki Ay§e hanım, Memet e 

•...-,.., .. vi'(,q,!e ınütena•ip bi .. 

hediye almak istiyordu. Mesela 
bir saat kösteği, bur:ma burma al· 
bn bir köstek .. Bu köstek Memet 
efendinin aile yadiıirı altın ıaa
tini bir kat .daha ıatafatlı göstere· 
cekti. Çalıf tığı iskelede yalnı'l 
kee.cların altm saati vardı. Faka1 
onun da köateii gaytandı. Eğer 
timdi Ane hanım kocasına bur 
- burma bir altın köstek alacak 
ohana, Memet efendi tıklıkta ke
ledarı da ıeçecekti... Geçecekti 
.. .._, nerede para?. Gözü çıktın 
Paranın. .. 

Aynanın önüne geldi. Saçları
nı omuzlanna döktü. Bu saçlar a 1-
bn renkli bir dalıa halinde ti .. 
~iz kapaklanna kadar döküldü 
Altın renkli bir dalıa .. Evet, Me
llaet efendiyle Ayte hanımın evin 
ele altın renkli iki 9ey vardı: Biri 
'-kllıt altın olan Memet efendi -
ilin saati. Öbürü ise hakiki altın 
daıı daha altın olan Ayte hllnı 
ll:llla ~lan... Bu iki ıey, ailenin 
41D la,metli iki eıyuiydi. 

ICırmetıi efy& ..• 

L_PJhette kıymetli eıya idi, bu ıaç. 
..,. ... Ne andınız ya? · 

,__Neden mi kıymetli? Arzec:leyim ! 
~!~ann ıelini Hanife hanım, 
~ alqanon yaptırırken, Ayt: hanım da o gün orada idi dt-

dın berberi ona: 

- Saçlannı bana kestiriraer. 
~~n :yirmi kağıt veririm sana, 
~ 1 dememiı miydi? 

1.:.~.halde, bu altın renkli ıaçlar. 
~ten altın kıymetindeydi ... 
bi ıı.ınla, pek ili, burma burma 

r altın köıtek alınabilirdi. 
• Hamaı.n karısı kararını verdi : 
'll•ıe: b&ere !etacaktı ! Batı!!! 

::'- ka..,. lttrgtileyip doiru be" 
d\lkkinını boyladı. içi aızla· 

llaıJor delildi. O canım saçlarına 

fena halde acınıyordu. Lakin zil· 
ğürt teıellisini buldu: 

- Elalemin karısı saçlarını ala
garson keatiTirken ben niçin Rum 
ketit1er? ıibi e111e1D topuzlu dola· 
ıayım? • diye mırıldandı. 

Bir makas tıkutuı. 
Bir yürek cızırtısı. 
Batta bir hafiflik. 
Ensede bir aerinlik. 
Cepte yirmi lira. 
Haydi bakalım, burma burma 

altın kösteğin taharrisine ... O dük 
kin senin; bu dükkan benim! 

Nihayet Ayte hanım aradıiını 

buldu. Ve al takke, ver külah pa
zarlık ederek yirmi bir liraya u
yuıtu. Verdi paraları, aldı kös· 
teği. Etekleri zil çalıyordu. Ali· 
mallah keaedarda dejil a, kihya
da bile yoktu böyle mal. Geçen 
rün, fabrika dönüıü, iskeleye uf· 
radıiı zaman, kibyanm kösteiin; 
de görmüıtü. Şitman karnmm b 
tünde ipincecik sicim ıibi idi. 
Halbuki onun aldıit parmak ka· 
tmhğında ... Burma burma ... 

Eve acele etti. Kocannm gel mi! 
olması muhtemeldi. Ya A~ı ke· 
sildi diye, Memet efendi, A.y,e ha 
nımı artık. beğenmezse? Filhakika 
kadıncağızın en güzel yeri değ;ı 
miydi? 

içeriye girdi. Memet efendi de. 
biraz evvel iti.ndeıı ıelmift.i, ıa· 
liba ki, elini bir kiremit parçasına 
sürte sürte parmaldarmın kirleri· 
ni çıkarmağa çalıııyordu. Bı.yra· 

ma hazırlanıyordu. 
Genç kadın ~ıadaa ~ 

çıkardı. Yüzyüze ıelcliler. 
Memet efendi mum. 
Put 
" ? "itareti kadar mütebayyır, 

" ! ,, kadar nalin; kurtun mührü 
kopmut bir tren imdat ifareti ka. 
dar perifan ... 

- Niçin yüzüme öyle bikıyor . 
sun, Memet? ... Saçlarımı kestir : 
mit olmaklığrmın sebebi qkmı . 
dır ..• Bayram geldi. Şayet aana 
bir hediye almasaydım; içime da· 
iıderun olurdu. Hem üzülme .•• Be 
ni aliıaraon hatunla beienmedin 
iae saçlanmı ıene uzatınm. Saç -
larım ıa1et tez biter benim ••• Ya . 
kın bir zamanda ıene belirecek 
olan saçlanma mukabil, sana ne 
güzel bir hediye aldıg"ımı bilsen 

~ , 
nasıl ıevineceluin MemeL •• 

Hamal, bir sil~, acemiliii za . 
manında bir aynayı taıırken ka . 
zara yere dü,ürmüt parçal&mıftı. 
Fakat o günkü teeaaiir ve tatkın . 
lığı bile buıünkünün yanında sol
da sıfırdı. Gelin boian JUtmuı ıi· 
bi gözleri çetimbanelerinden uğ -
radı. Küçük dili boğazına kaça . 
rak nefeı bonmınu tıkadı. 

- Demek ki artık saçlann ••. 
Saçların yok ... yok ha? 

- Saçlarımı sattım .Memet .. E-ı 
vet, saçlarnn yok artk... Fakat 
varsın olmaım ... Onlar .olmasa da 
gene ben, ben deiil miyim? 

- Evet, uzun aaçlı olıan da, 
aaçlannı alagarson keatinen de, 
§ampuvanla yıkasan da sen gene 
ıen~in... Seni rene etkisi ıibi se- , 
verım amma ... 

- Eh? ... Ne "Amma,, sı? 
- Ne "Amma,, ıı olduiunu 

§İmdi ıörüraün ..• Aç fu paketi he. 
1e ... Şu ..ıceti ~ ta teeuür ve f&f• 
kınlığnnın ıebebini o zaman an · 
lanın! 

Ayıe hanımm titriyen parmak · 
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Tefrika Ne. 26 v~(ğcS\lfD: Muırad Sertoöfü 

Fariyani yumruğunu salladı : 
- Ben bu işin sırrını keşfedeceğim. Vatikanda 
aramızda yaşıyan bu büyük zehirleyici caniyi 

meydana çıkaracağım 
Geçenlu•mların h0169a•ı 1 

Karcün.al Rodrik Borjiga bir 
ralıibi zehirle11erek öldürügor. 
Papayı zehirliyen de odur. Fa
kat Papa kurtuluyor. 

tap aldı. Ve bu kitabı iki kardina
le gösterdi. Kalın, siyah ciltli olan 
bu kitabın üstünde Yunanca "Ö
lüleri konu§turma usulü,, cümlesi 
görünüyordu. lki kardinal de yu-

. · · · nanca bildiklerinden bunu hemen 
Fakat buna rağmen Senyör Fa-

okudular. Ve merakla hekim baııriyani bu eararengiz zehirlenme 
nm yüzüne baktılar. Hekim batı 

hadiselerinin sebebini ketfedeme-
b yavaı bir sesle Borjiyanın demin· mitti. Hadiseyi anlıyor, faka~ u-

h · ki sualine cevap verdi: nun ne suretle yapıldığını, ze irın 
- Bununla... Yalnız bu netice

mahiyetini bilemiyordu. 
ye varmak için üç gün çalıtmak Hekim bqı ölüyü muayene et-

tikten ıonra iki kardinalden nıaa- lizım. Çok eski ve çok kıymettar 
dasına rözüyle "çıkımz !,, der gibi olan bu kitapta çok ıayanı dik
bir i9aret yaptı. iki kardinaldan kat yazılar var. Bunlardan biri
maada herkes dıtan çıktı. Bu es- ne göre bir ölü her zaman ıöyleti-

d d d · h b" ·· t" ·ıe lebilir. Yalnız bunun için öllinün na a o a a uzun sıya ır or u ı . .. .. 
-ı·· ·· ·· tün' •• -rıt•• Sonra iki kalbıne uç gun taze kan tırınga o unun us u o u. . ~.,.,.. · -· , 
kardinale oturacak yer gösterdik- edılecek. 
ten sonra karıılarına geçti: ~undan sonra ölünün aklmd~1 

- Ben bu itin sırrını ketf ede- yanı hafızasında mevcut olan fı
cejim. Vatikanda, aramızda yaıı- kirleri elde etmek çok kolay ola
yan büyük bir caniyi meydana çı- caktır. 
karacağım, diye yumruğunu salla- Rodrik Borjiya endiıesini bü 
dL yük bir ustalıkla gizliyerek sordu~ 

Borjiya kendiıine f evkalide ha· - Bunun için kullanılacak va-
kim olmakla beraber bu tehdit sıla nedir? 
brt11ında ürpermekten kendin: a- - Ölü, ölmek üzere iken son 
lamadı. Gözlerini Fariyani'nin olarak dütündüğü cümleyi söyle 
sıözlerine dikti mek için boğazına ve adelelerine 

- itimden tilPıieleniyonunuz? o fekli ftl'lllittir. Şbiidi bea ölü-
diye ıordu. nüıl damarlarına Ye bilhaua kal-

Hdrim baı1: bine üç gün müddetle taze kanla 
- Hayır, hayır, diye cevap ver· birlikte terkibini hazırlıyacağım 

di. Şimdiki halde hiç kimseden bir iliç §ırınga edeceğim. Üç gün 
tüphelenmiyorum, ve ıüphelene - sonra ölünün adeleleri gevıiyecek 
mem de. Çünkü bu zehirin eaasını Ben de ciğerlerine dolduracağım 
Ye ne oldujunu, terkibini daha havayı tazyik ederek dıtarı 'c;ıka· 
kat't olarak tespit edemedim. Fa- racağım. Bu sırada ölü esasen 
kat bunu elbette tespit edeceğim. ölmeden evvel hazırladığı son 
Ve katili mutlaka meydana çıka·! cümleyi söyliyecektir. itte bütün 
racağnn. 

- Ne ıuretle? 
Fariyani hemen ortadaki masa

ya dolru ilerliyerek büyük bir ki· 

ları, kocaaının uzattığı paketi aç · ' 
b. 

- ! ı !. 
Evvela, hayretle karııık bir ıe · 

rinç uybuı. Sonra, kadınlara haı 
:eri bir infial ile içinden gelen 
bir hıçkırık ! 

Ayte hanımın ilk ıevinci, bir · 
denbire teeuür hıçkırığına nasıl 
inkılap etmesin ki, paketin için · 
den nice haftalardır rüyası görü -

len, hasreti çekilen bir lıpanyol 
taraiı çıkmqtı. Bu tarak ancak 
çok uzun saçlı kadınlar tarafın · 
dan kullanılabilirdi. Aksiliğe ha. 
km bele tarak saçmın rengine de 
ne kadar uyuyor. Fakat Ane ha· 
nun, ujrqıyor, uğrqıyor, bu miı· 
li menendi bulunmıyacak derece· 
de (Üzel ıeyi batına bir tiirlü ta
kamıyor. Ah, gözü kör olsun bu 
aliıarson moduını çıkaranın. 

tıaamafib, genç kadın; kocası
nın üzülmesinden korkuyordu. 

- Buaünden tezi yok; saçları . 

mı ıene uzatmaia hatlarım ci · 
cim ... Hediyeni öbür bayram kul . 

tanırım ..• O zaman ben de senin 
ıibi tık olurum .. Evet, hayret et · 
me. "Senin gibi tık olunun,, de · 
dim. Çünkü arkadaılannın için · 

ümidim bu cümlededir. Belki bu 
cümle bütün hakikati çözecektir. 

- Papanın hastalığı hakk1nda 
ne düıünüyorıunuz? 

de bundan sonra en gösteritli ha · 
mal sensin. Söyle bakal11n: lske · 
lede hem saati, hem kordonu altm 
olan kim var? lfte sana aldığım 
hediye! Altın bir kordon. Ver sa
atini de takayım. 

- ... 
- Ne suıuyorsun? Niçin büsbü. 

tün taıaladm? Saatini venene ! 
- Saatim yok ki ... Sana bu ta

rağı bayram hediyesi almak için 
saatimi sattım, Ayte ! 

Bir müddet sükUt. 
Sonra, Ayte hanımın sesi: 
- Meraklanma Meımet ! Gele · 

cek bayrama kadar aaçlarnnı u . 
zatır, ıene keser; sana bir altın 
ıaat alımn . Öbür bayrama kadar 
da saçlarımı bir daha uzatır; se . 
nin getirdiğin tarağı baııma ta -
karım. Topu topu §Unda na kal . 
dı: iki sene!.. Demek ki iki sene 
aonra ikimiz de iki dirhem iki çe· 
kirdeğiz! 

Hikaye burada bitiyor. Yalnız 
adamakıllı bitmeıi için yanm cüm 
le kaldı. Onu da ıuracığa ilive e· 
<leyim: 

Ölme e,eğim ölme ... 
Naklecıen: 

. (Hatice Süreyya) 

-Az alınmıt bir zehir. Bu ha· 
kikati yalnız sizlere söylüyorum. 
Şayi olmasını istemem. Çünkü, 

belki bu cani izini keıfettiğimizi 
anlarsa kaçar, yahut bana da kas-

teder. Onun için gizli tutuyorum. 
Papa mülhit bir zehirle zehirlen
mek istenmittir. Fakat her ne-

denıe bu zehir kendiaine az ve
rilmi§tir. 

- Acaba bu zehir papanın ka· 
nına mı karıtlırılmıı? 

- Hayır, içirilmiı. Anlaıılan 
papaya verilen zehir ki.fi ıelme-

mif. Onu öldürmemiı. Yalnız has
ta dütürmüf. Fakat dediiim aibi, 
göreceksiniz, çok geçmiyecek bu 
korkunç canavarı meydana çıka· 
racağım. 

- lnıallah ... 
iki kardinal baf lan eiik bir su

rette hekim batının odaımdan 
çıktılar. Papanın odasına doğru 
yürümeğe bqladdar. Borjiya da 
kendi kendisine: . . ..,. 

- Fakat bu korkunç dediğin 

canavar senin canını daha evvel 
burnundan çıkarmazaa, diye dü
tündü. 

Papa iki gün ıonra · yataktan 
kalkmı,, idareyi yeniden ele al -
mı§tı. Şimdi en fazla Sultan Ba • 
yazıdın kendisine gönderdiği elçi 
Mustafa beyi karıılamak için ter -
tibat alıyordu. 

Muıtafa bey Fransa, lıkoçya 
ve ltalya elçileriyle birlikte ayni 
günde Romaya varacak, ve erteei 
günü papa tarafından kabul edi
lecekti. 

Papa Sekizinci Onotan en zi
yade Osmanlı padithınm kardqi 
hakkında kendisine göndermiı ol
duiu mektubu merak ediyordu. 

Bundan bqka papanın biraz pa
raya da ihtiyacı vardı. Muıtaf A be-

yin, Cemin üç senelik maralı için 
getirmesi li.zım geldiği para yüz 

yirmi bin duka tutuyordu ki papa 

bu para ile pek çok itler yapma
yı ümit ediyordu. Bu itlerin en 

batında bittabi Türklere kartı açı
lacak büyük bir ehlisalip sefer~nin 
hazırlanması geliyordu. 

(Devamı var) 
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Tlirlııge Er1tfft 

Senetık 1400 Kr 2700 Kr . 
e aylık 730 .. 1450 •• 
3 aytık 400 .. eoo .. 
1 aylık 150 .. ~ .. 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret ııanıarının -tırı 12.60 
A e •m• ıı anıarın 10 kurv•tur. 

Salııbi w Neı"IJlll Müdiirii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qer (YAKIT) m•tbouı 

' 
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31 SonkAnun 
CUMA 

ISTANBUL: 

, 

---

18: Pllk. 19: Haberler. 19,115: Pl!k. 20 s e d • - • 
30: Stlldyo caz ve tango grupları. 21,3~: H~ V 1 g 1 nı 
mahau5 havadisi. görünüyor ne berter. 22: Anadolu Aja.ruımm gazetelere 

HOKKEŞ: l82S l\b.) - (S6·U m.) 

18: Hafif muslkJ. 19,15: Hafif musiki 

(devam). 20: Opera tiyatrosundan Rlşar 

Strawrun (Der Rosen kavaller) isimli opere. 

t1nl (nakil). 

BUDAPEŞTE: (546 Kh.) - (M9,5 m.) 

18: Piyano konııeri. 19,2.5: Karışık kon. 

er. 20,30: Şan konseri. 21,10: Radyo piyesi. 

23: Opera orkestrası konseri. (Haydn, 

Brahm.9). 24,1.5: Çigan orkestrası. 

BEHUN: Us.il Kb.J - (3~1l,1 rn.) 

21,10: Da.na orkcstralarmın müsabakası. 

23,30: Hant musiki. 

BAMBURG: (901 Kh.) - (SSI.9 m.) 

20: K&rI§ık senfonik konser. 21,10: Skeç. 

20,10: Orkestra. 2-l: Eğlenceli mUzlk. 

\11'ANA: (592 Kh.) - (506 m.) 

18,30: Şan konaerL 20,8.5: Wiener sen. 

tonik orkeatrumm konaerl. 21,55: Orkestra. 
24,U: Caz. 

VABŞOVA: (!U Kh.) - (l,339 m.) 

19: Od& muaild.af, 21,10: V&r§ova büyük 

tiyatrolarından opera nakll 

ruı.uz (Franaa): (91S Kh.).(328,6 m.) 

20,0.5: Caz. 20,20: Şarkılar. 20,30: Or. 

kutra. 20,M-2l,.50: Opera. 22,1.5: Orkestra. 

23: K&rtfık konser. 23,34: Caz. 24,.50: SeslJ 

film parçalan: 1: Caz. 1,1.5: Halk ıarkılan. 

1,80: Caz. 2: Caz. 2,20: Orkestra (aralıklar. 

da haberler.) 

Okuyucularımızdan bir bayan 
soruyor: 

Otuz yaşındayım ve 53 yaşında 
bir erkek seviyonım. Bir sene ka-

1 dar bana karşı sonsuz bir aşk bes- . 
ledi. Şimdi ise, yavaş yavaş ben- ! 
den ayrılır görünüyor. Çok endi. 
şedeyim. Ne yapayım? 

CEVABIMIZ: 

Takip edeceğiniz yo!u size tav. 
ıiye etmek pek güçtür. Zira, aşk
ta sabit kaideler yoktur, heyhat ... 

Bu zatın sizi artık sevmediğine 
emin misiniz? Yoksa,aile endişe
leri mi kendisini sizden uzaklaş. 
tırıyor? 

Ümitsizliğe dütmeyiniz. Koz, 
sizin elinizdedir: 

Gençsiniz , cazipıiniz ... Hayat, 
önünüzdedir... Belki de siz onu 

bırakacak ve münaıip birile evle
neceksiniz. Erkeğin evli olduğu

na göre böyle olması herhalde si
zin için de, onun için de daha mü· 
nisiptir. 

tabiinizle aıkınızı o genç adama 
bildireceksiniz. Ona bunu anlat . 
mak için de pek fazla bir şey yap 
mağa ihtiyacınız yoktur. 

Onunla sık 11k buluşmak fırsat
!arını yaratınız. Neşeniz ve iyi 
kalpliliğinizle kendisinin dikka -
tini çekiniz. Nihayet, emelinizde 
muvaffak olur, onun da hislerini 
kendinize celbedersiniz. 

Eğer bu söylediklerimiz kafi 
gelmezse, ailenizden birine, ya . 

but ya§lı ve tamamiyle itimada 
layık akıllı bir dostunuza kalbi -
nizin esrarını anlatınız, onun ua
ıihatlerine göre hareket ediniz. 

Bilmece 
hedlyelerlmlzde ! 
İstanbul Erkek Lisesi (2 B.) 

de 1761 numaralı Burhan Sezere: 
Çocuk Haftası bilmecelerinde 

evvel ve sonra göndermek gözö . 
nünde tutulmaktadır. 

Piyangodan blrşey 
çıkmamış 

Mahmutpaşada Kaşıl•çı HanJ~ 
manifatur:-ı.cı Hayik Ayar'a: 

Mektubunuzdan son:·a Maarif 
Cemiyeti piyango listesini tetltik 
ettik. Maalesef siz de p:ya!'lgodeı 
tanıı olmıyanlar arasmdasınız. 

6 a \ l ık ondülasyon • 
berberlerin çoğunu 

İŞSİZ bıraktı 
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•TORK: 

SÜMER• 

YILDIZ: 

Beyo{lıu 
Yaralı ku§ 

Sil~h baııına 

ve Sanşm Karmen 

.Mumyaların servetl 

A§k tandosu 

LUkres Borjlya 

Sevimli prenses. 

ELHAMRA: Avlanan gönill ve tspaJI 

yol danııözU. ' 
TAN: 

Şii<: 

ALKAZAR: 

ŞARK: 

ASRİ. 

Knok-A vt ve Fedora. 

Bir &şk gecesi 

I•'rankenştayn ve nı~tıal 

Ö!Um ve Zefer. 

Kızıl çariçe ve Dostuııı 

Kral 

ASTOH.YA: Gece dansları ve Doktof 

Mnhus"un vasiyetnamesi. 

MİLLİ: 

f.' El{AH: 

AZAK: 

ıstenbul 
U ontelcarlo geceler! ~ 

Kanlı karga 

Kiralık gönUI ve Cennetı. 

hırsız. 

8on uçuş •• 

ALEMDAR: Hayat acıtan 

dil.,nıUş !;adın. 

ve dil• 

HlLAL: Hindistan Kııhramaru 

BakırköV 
M1LD1YAD1: Kanını ben öldUrdUm. fll 

Lakukaraça 

AİLE SİNEMAS1: Kemanlar çalarken. 

Kadıköy 
HALE: Renkli peçe. 

SUltEYYA: Kon tınan tal. 

Dsküdar 
HALE: Çarda§ Ftlr:-tln. 

Tiyatrolc..t 
•ŞEHİR T. : Geciken ceza. 

MOSKOVA 1: (17' Kb.) - (l,'7%4 m.) 

20: ~r Yakantov'Jn konseri. 21 ,1.5: 

SevdiAlnizl nasıl 
anlatacaksınız 
Genç bir kadın okuyucumuz M>· 

ruyor: 

Geçen gün matbaamıza gelerı 1 liradan qağı yapılmasını 
kadın berberi Oıman diyor ki: 1 melidir. 

menet- * .MALKOPERETl: Çardllf ( Zozo Daim;.. ... 

Kcm.eer. 

BRESLA V: (Ne Kii.) - (Sl.5,8 m.) 

21;10: Belediye orkeatrası., aakeı1 ban. 

do, lataayoıı. orkestra.sı ve cazbandmm ne,. 
rlyatL 

18 yaşındayım. Aşkımdan ha . 
beri olmıyan bir delikanlıyı sevi
yorum ... Kendisine hislerimi na -
sıl anlatayım? 

ince ruhunuz ve kadınlık ıevld DOYÇIANDSENDER: (191Kb.).(1,3'7,1 m.) 

23,30: Oç kl§Ulk orke.ııtra konseri. 

24,1: Dana mUBiklsl (Laypzlgd«ı nakil.) {60 yaş 1 n d" 
IU.LUllfJ>BoRG: (Danimarka) 

24-1,8.5: Dans m~~~~ l~Gl m.) olduğum halde 
PABIS P.T.T. (8915 Kh.) - (431,'7 m.) 

22,30: (Eaope ala Cour) be§ perdelik 

tiyatrosunun nakil (Komedi Franaezden). 

PARtS (.Rad.lo.Parls): (18% Kh.).(18,648 m.) 

22,30-2•,4.5: Oç perdelik (Thala) opera 

amm naklL 

8TCTJ'GABT: (157' KIL) - (15%%,6 m.) 

23,30-1: BUytlk orkestra konseri. (Not;. 

Bu konaer Kolonya, Hamburg, Gönlluımark, 

Kllıılh taratmdan nakledilecekUr.) 

* 

Burufukluklardan nasll kurtul
dum. Ye 20 yaf daha genç 
glrUnmeıe muvaffak oldum. 

"Altı aylık, bir senelik ondülaı- Böylece herkes altı aylık öndü-
yonlar çıktıktan sonra, itler ant- leler yaptıramaz ve biz c!e ekinek 
dıkça azaldı ve o kadar·azaldı ki, ; par~ıını kazanabiliriz. 
eakiden günde 3 - 4 lira kaz& - · · · Küium &u ·derdimizi" böylece 
nan biz kalfalar, ıimdi bir lira yazın da Cemiyet bir an evvel bu 
bile kazanmaktan aciz kalmaya I§e çare arasın.,, 
hafla~. 

Çünkü her!<.f• ~5..;ır;- ,50 kuru§ 
verip mata ile saçını bir iki günlük 
kıvırtacağma, iki üç, hatti hazan 
da bir lira verip altı ~yl~k ondü -
le yaptınyor · ve aylarca berber 
dükinına uğramıyor. 

Bu hal 'böyle devam ederse a;. ·. 
tık biz kadm berberlerinin ya aç
lıktan ölmeıi, yahut da, kendimi
ze bqka bir it bulmamız icap 
edecektir. Ve bu altı aylık ondü
lelere bir narh koyarak, 5 - 6 

Kısa dalgalar -- ISTANBUL -• 
LONDBA: (Kua aralddarla, mııbtellf 

amnlnk•a..ıa stbılbı her D&Unde mnt.emac11. 
,... çalıpr.) 

Jıl1lll matem dolayıalle de#f§en program 

cUnUg11nt1De radyoda söylenmektedir. 

ZUSEN (Almanya) : 

(~ aralıklarla, mullt.ellf UUD 

JuJdanla slbılba her M&tlncle mütemadiyen 

tılllJlır.) 

1-18,43: Dana musikisi. 117,45-18,l:S: 

~aryete. 20-21: Orkestra. 21,30-22: Ke. 

man ve piyano kouert.. 22,15-23: Varyete. 

1-~: OrkeatrL 

MOSKOVA: (25 ve 30 m.) 

19,30: Operadan nakJI. 

Holivut 
HoUvudun 215 numaralı sayısı gü

zel resimler ve en son haberlerle çık
mıştır. 

Aşk bandosu 
Kahkaha ile gülmek, mevsimin en 

güzel filmini görmek Ye: 

FERNAND GRAVEY'in 

şaheserini görmek için 

, TURKstnemasına 
gidiniz. 

Büyük muvaffakiyetle de\·am edi
yor. hlveten: Almanyada OLlMPI 
YAD HAZIRLlKLARI bütün spor 
lara alt büyük film. 

"Ben 60 yaşımı bitirmiştim. Bu yaş
ta olan bir kadın artık kendini cazibe
li göstermeğe uğraşamaz. Fakat, ben 
merak saikasile tebeddülitı havaiye
den solmuş ve buruşmuş yüzümde cil
din unsuru olan Tokalon kreminin te
sirini tecrübe etmek istedim. Bir aylık 
tedaviden sonra "siz gençleştiniz,. de
diklerinde hissettiğim hayreti tasav
vur edjniz. Bu müjdeden cesaret ala
rak tedavime de,·am ettim ve beş ay 
sonra harika tamamlanmıştı. 

Beni görenler, ancak 40--45 yaş
larında olduğumu söylüyorlardı. Te
nim açık n cazibeli ve hafifçe pem
beleşmiş ve yüzümde hiçbir buruşuk 

izi kalmamıştı. 
Bu şayanı hayret tesiri nazarı iti

bare alarak, her kadın cildin unsuru 
olan yalnız Tokalon kremini kullansa 
artık ihtiyarlamış büyük anneler bu
lunmıyacaktır . ., 

Hamiş - isminin neşredilmesini 
istemiyen şu yukarıki mektubun aslı 
mahfuzdur. Cildin unsuru olan Toka
lon kreminin terkibinde son derece 
besleyici unsurlar bulunduğuna ...... 
liraya karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumuşak 
,.e buruşuksuz kalması için elzem o
lan hayati unsurlarla istihzar olun
muştur. Akşamlan yatmazdan evvei 
pembe rengindeki ve sabahlan beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kullanı
nız. Bir gece zarfında husule gelen 
tesirden hayrette kalacaksınız. 

ıM~gazin 
-

BUyUk muharrirlerin yazıları 
ile 3 fUbatbl çıkıyor. 

Konflnyotls'ln lşitraklle) 

l} 
(*) yıuımda •taret bulunan lalmlertll 

taf•lWmı ll&nlarıma arıuımda bolununus. 

İırr3ııbul Btltdiq\;'Sİ 

SehirTı·gafrosu 

lllllllllllUll 

i!!!;;;!!! 
Fransız 

HALK OPERETi 

Bu akpm sat 

20,30 da 

Dost Yunaniıtanm 

Bu akşam saat 

20 de 

ürkçeye çeviren: 
M. Feridun 

ti11afTO~U 

Kıymetli Artistlerı llılıMiilMıiiiMlilıtılı2ııll 

Zozo Dalma• ve Kofinyotiıin iıtirakile 
ÇARDAŞ FORSTIN 

V eni neeriyat 

Şeyh Galip 
Sadettin Nüzhet Ergonun eon ki

tabı "Şeyh Galip ve e&erlerl,,nin birili"' 
ci fasikülü çıktı. Şeyh Galibin bayaC 
ve eserlerini mufassal bir surette ih
tiva edecek olan bu eser f uikfil halill"' 
de intişar edecektir. Her fasikülün fi
yatı (30) kuruştu·r. 

Sonkanun - 1~36 

- mert: 135' - Zilkade: 8 
Erbainin sonu ._ ____ .... ...._ ...... 

•u .. cea• ooeuM1 .......... _ ..... 
7.l!l 17,21 

-···- :S,49 12,28 115.07 17.21 18,56 6,33 

~ 12,26 7,04 9M 12.00 1,34 12,08 

GEÇEN SENE 6tJGUN NE OLD~ 
Edirnedcki feyezandan dolıı,yt CP· 

gUndenberl İstanbul ile Avrupa ~ 
her tUrJU kara seferlerl. ke&tlml§tlr . 

.Moskovada toplanan .SOvyet k~ 
0

de Alm'1\y41lm RIW~ flltıi4'~ 
. ' . -"""""""' latcl-........................... ~. ... . .. 
.. ·i~ ~:··-.",'"~uıid' 

hakemlik eden Tllrk heyeU dönU,te ~ 
vay• utranuıtır. 



Beşiktaş 
Kulüp tarihçesini 
aoıatan bir broşür 

çıkarıyor 
Bu haha 27 nci ya§ına baıan 

&eıiktaı jimnaatik kulübü bu mü
~hetle 27 snelik taihçesini an
lttan güzel ve resimli bir brof ür 
çıkannağa karar vermiştir. 

idare heyeti bu ite ehemiyet 
•ererek uğratmaktadır. 

Asıl broşür hazırlanıncaya ka
dtr 1 küçücük bir risale halinde 
kulübün kısa bir tarihçesi hazır -
ltnınıı ve azalara dağıtılmııtır. 

Hazırlanan l:.roıürün çok me· 
ttkJı bahisleri ve resim1eri ihtiva 
edeceğine timdiden muhakkak 
~azarla bakılabilir. 

4vrupa artistik patinaj §ampiyon 
luftlnu kazanan Af man çilli 
Ernest Baier ve Mcvcce Herber 

Artistik patinajda 
......_.... ---------
~l m an çifti 

Avrupa 
Şampiyonluğunu 

kazandı 
Avrupa ıampiyonası artistik 

Patinaj müsabakalarında Alman 
çifti birinciliği kazanmıftır. 10 
biıı kitinin hayret ve takdirle sey
tettiği bu güzel müsabakada Al
hlan çifti ahenk, sürat, süpley 
~e kabiliyet itibariyle hasımlarına 
~ran büyük bir üstünlük göı
~l'lnit ve birinciliği tamamiyle 
lıak etmiıtir. 

ikinciliği İngilizler, üçüncülüğü 
Macarlar ve dördüncülüğü de gene 
~anlar kazanmıılardır. 

Güreş teşvik 
nıüsabakaları 

T. l. C. l. İstanbul bölgesi Gü
reş heyeti başkanlığından: 

1 - 9/2/936 pazar günü tec
~iz güreıçiler arasında bir teı 

blüaabakası yapılacaktır. 

lcıa ~ - Müsabakalar Kasımpaıa 
liibü binasında olacaktır. 

el 3r Tartı 11 den 12 ye kadar· 
it. 

te 'b4 - Müsabakalar tam saat 13 
•tlanacaktır. 
S - Tolerans vardır. 
~ 6 - Vaktinde gelmiyen1er ve 
air ıy~ Yetitmiyenler müsabakaya 

'-tııyeceklerdir. 

' - Lisanslı olmıyanlar id • 
'-· laı- •üabakalara giremez· 

8 - o .. .. b k 1 b't" l'j) gun musa a a ar ı ıu 

,~edili takdirde ertesi hafta 
· Jerde devam edilecektir. 

lngiliz futbolcuları nasll çahşıyorlar ! 
lngilterede lik maçları en hararetli devrelerini geçiriyor. Kupayı kazanmak yolunda bütün taJ.1mlar en fenni, en 
güzel bir tarzda çalıımaktadırlar. işte size bunu ispat eden dört resim: (sol dan sağa doğru:) Dartfort takımı at 
lama antrenmanı yapıyor.. Spur ta kınu oyuncuları boks idmanında .. Charltonlular sun'i güneş banyosunda 
• Clapton Prient futbolculan sabah idmanından eııvel gargara yapıyorlar. 

A ·nkarada ! 
eo <güıreşçnınnını Dştnırak ettnğn 

Büyük güreş 
müsabakaları yapıldı 

Ankara, (Özel Spor aytarımız
dan) - Pazar ıünü Ankara Ev
kaf apartımanı güreı salonunda 
kalabalık bir halk kütlesi önünde 
ve Adliye Bakam Saraçoğlu Şükrü, 
inhisar ve Gümrükler Bakanı Ali 
Rana, askeri fabrikalar genel di· 
rektörü General [yyiip Durukan 
huzurlariyle beş klüpten "80 gü
reşçinin iştirakiyle yapılan tecrü
beli ve tecrübesiz amatör gl'ogo
romen guref denemeleri An· 
kara Gücü, Muhafız Gücü, Demir 
Spor, Güvenç Spor, Gençler Bir!i
ği arasında yapılmıJ ve ıonuçlar 
JÖylece neticelenmiştir: 

Tecrübeli ıer 
56 : Muıa Ankara Gücü 1 inci 
61 . Habip Ankara Gücü 1 inci . 
66 . Ahmet Ankara Gücü 1 inci . 
66 . Hakkı Demir Spordan 2 nci . 
i2 . F arak Ankara Gücü 1 inci . 
79 . Raif Demir Spordan 1 inci . 
87 : Hüsnü Demir Spordan 1 inci 

Tecrübesizler 
56 (Demir Spor) Hasan 1 inci 

,, ( Ankar.:ı Gücü) Muıtala 2 nci 
,, (Ankara Gücü) Niycui 3 üncü 

61 (Demir Spor') Recep 1 inci 
,, (Ankara Gücü) Salih 2 nci 
,, (Gençler Birliği) Sabri 3 üncü 

66 (Ankara Gücü) Haıan 1 inci · 
,, (Ankara Gücü) lımail 2 nci 

,, (Muhafız Gücü) ..... 3 üncü 
12 (Demir Spor) Halil 1 inci 

,, (Muhafız Gücü) ..... 2 nci 
,, ( ,, ,, ) ..... 3 üncü 

19 (Demir Spor) Muharrem linci 
,, (Muhafız Gücü) ..... 2 nci 
,, ( ,, ,, ) ····· 3 üncii 

81 ( ,, ,, ) ..... 1 inci 
,, (Demir Spor) Bekir 2 nci 
,, (Ankara Gücü) Mehmet 3 cü 

AGIR (Ankara Gücü) Muıtalo 
1 inci 

Netice 
29 puvanla Ankara Gücü 1 ine. 

22 puvanla Demir Spor 2 nci, 10 
puvanla Muhafız Gdcü 3 üncü ol
muılardır. 

Necmettin 

Dünya orta sıklet şampiyonluğu 
için yapılan 

Brouillard - Thil 
Maçı bitti. fakat dedi kod usu hAIA 

devam ediyor 
Lui Brouillard ile Thil arasın-ı A~~da~ bir hafta geç~i~i h~l~e 

da geçenlerde yapılan dünya va · bu mue11ıf yumruk hadısesının 

ıat siklet boks ıampiyonu müsa- bir türlü dedikodusu kapanmamıt

Marıel Thil 
bakasında Kanadalı boksörün ga v 
ri nizami yumruğundan dolayı 

diıkalifiye edildiğini ve bu su
retle Thil'in de dünya !ampiyon
luğunu muhafaza ettiğini yazmıt· 
tık. 

Çekler 
Berlin 

olimpiyatlarına 
iştf rak etmiyor 
Fransa, İtalya ve Avusturya

dan sonra Çekler de Berlin olim
piyatları futbol turnuvasına işti
rak etmemeğe karar vermitlerdir. 

tır. Maçı seyretmit olan ve içle
rinde Carpentier gibi eski şam 
piyonlar bulunan zevattan bir kıa· 
mı hadiseye sebebiyet veren yum
ruğun tamamen nizami olduğunu 
ve Thil'in nakavut edildiğini id -
dia etmektedirler. 

Bunun aksini İstilzam eden "' 
ler de üç bitaraf hakemin müt -
tefikan vermiş olduğu kararın 

yanlıt olamıyacağını ve .:fhil gibi 
senelerce şampiyonluğu omuzla -
rında. taşımıı bir boksörün böyle 
adi bir hamleye tevessül etmiye . 
ceğini ve esasen o devreye kadar 
tamamen hakim dövü~müt olması 
dolayısiyle Thil'in buna bir mec • 
buriyet de hissetmeğe lüzumu ol • 
madığını ileri sürmektedirle!" . 

Hakem kararı kendilerine teb· 
liğ edildiği zaman gerek Brot~illar 
dın ve gerekse menejerinin §iddet. 
li itirazları ve hatta biraz ileri gi
derek bu karara kartı gelmeleri 
de ayrıca mesele olmuf ve keyfi
yetin beynelmilel boks f ederas
yonda görüşülmesine sebebiyet 
vermiıtir. 

Çekoslovak futbol f edarasyo
nunun bu kararım neye istinaden 

1 verdiğine dair kat'i malumat mev
cut olmamakla beraber bunun ;..-

F ederaayon Thil yere düttüğü 
zaman hakemin her ıeyden evvel 
on sa.niyeyi saymıyarak yumruğun 

·belden aıağı olduğunu tespit ile 
iktifa ebnİ! olmasını da nizamna-

meye aykırı bir hareket telakki e
dilmektedir. 

AnkCZTa Gücünün 

Serbest 
güreşte 

Karolyi'Yi yenen 
yok 

Vasat siklet serbest güreıte 

Avrupa ıampiyonu Macar Karolyi

yi yenen çıkmıyor. Macar pehli
vanı karıısına çıkarılan Fransız 

Rivollier'ye karşı son defa elde 

ettiği parlak galibiyetle bunu bir 
kere daha isbat etmiştir. · 

Avrupanın iyi serbest güreı 

kurtları olan bu iki pehlivan ara· 

sında yapılan maç çok heyecanlı 
otmuıtur. Birinci devreyi 17 da

kikada Karolyi kazanmıı, ikinci 
devrede 16 dakika 7 saniyede 

Fransız güretçisi galip gelmiş ve 

nihayet üçüncüde Macar güreşçi

si lusmına 1 O dakika t 1 saniyede 
pes ettirerek Avrupa şampiyonu 
ünvanını muhafaza etmittir. 

tecrübeli gürqç ileri 

Sovyetlere 
Beynelmilel teşkllAta 

girmek için 
Nisan nihayetine 

kadar müddet: 
verıldi 

Beynelmilel futbol f ederaayo
nunun son toplantısında Sovyetler 
arsıulusal federasyona dahil ta
kımlar ile maç yapması meselesi 
yeniden müzakere edilerek artık 
senelerdenberi devam edegelen 
bu hale bir son verilmesine karar 
verilmittir. 

F ederaayon Sovyetlere nisan a
yı nihayetine kadar müracaatları 
için bir müddet bırakmıtbr. Bu 
müddet içinde Rus t~kımları ser .

1 
bestçe istedikleri takım ile müsa
baka yapabileceklerdir. Fakat bu I 
müddet geçtikten sonra beynel
milel federasyona mensup hiç bir 1 

takımın Sovyetler ile maç yapma-ı 
larına müsaade edilmiyecektir. 

matörlük ve profesyonellik mese· 
lesinden ileri gelmiş olduğu tah -
min edilmektedir. 

iki şampiyon 

Veni Çekosıavak 
Reisicumhuru 

Eski bir 
futbolcudur 

Dünya kadınları arasında ya
pılmış olan yüzme yanşlarındeın 

bir çoğunun rekortmeni olan gene: 
Amerikalı Mis Katerin Rawls bu- Ve Slavya takımında 
rada 12 yaşındaki Mis lrlayr Hoer. senelerce oynamıştır 
ger ile önümüzdeki olimpiyat o- Çekoslovak reisi cumurluğuna 
yunları için hazırlanmaktadır. 12 intihap olunan mösyö Benea bun-

yaşında olmasına rağmen 

Amerikan kızlanarasında 
şampiyonudur. 

l\lary, 
dalma 

dan otuz sene evvel zamanmın 
en meşhur futbolcularından biri 
imit ve Slavya takımmda da sağ 
açık oynarmış. 

Bilhassa sürati ve paılarındalti 
inceliği ile oyunda temayüz eder
mıı. 

Rubenec takımına kartı oyna
dığı maçta hasım müdafilerinden 

biri ile şiddetli çarpııarak ayağı 

kırılmıt ve futbolu terketmek ır.ec 

buriyetinde kalmıtbr. Bu kaza ih
timal hayatta intisap edeceği mes-

lek üzerinde büyük bir rol oyııa
mııtır. 

ReiıicumUTluğa kadar yükad
miı olan mösyö Benesin bir za • 

manlar t•kımmda yer almış ol
ması dolayısiyle lalavya kulübü 

bugün pek haklı olarak büyük bir 
iftihar duymaktadır. 

• 
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= 
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)'AZAh: 

(Nakil, ttrcüme ve iktiboa lıakkı nıahfuzdu'ı. Leyla şimdi de bir Mısırh prensi 
ı·stı'bdadına ragvmen- mahallede avlamıştı.. Celalin yüreğine bir avuç ~ 

HALİDE EDia 
111 

Kadın gibi tatlı kestane renkli e 
gözleri, uzun bıyıkları, her vakit pek de mühim bir işi olmıyan bir ateş attıktan sonra, onu çarçabuk unutmuş " 
gülen dudaklariyle ıFmdi neredey kaç kiıilik bir heyet intihap etmek prensı·n koluna girerek yürümüştü. . 
di? Tevfik ona mutfakta dolaşı . hakkı - onlara kendi kendilerini 
yormut gibi geldi. Selim paşanın, idare edenlerin vekarını veriyor. Büyükada bir ay için dinlenmeğe gelmişti. sonra ne yapacaktı? Bunu kench 

yüreğine biraz ümit veren sözleri- du. ·skele~·nde bir Onu alıp gene Anadoluya döne. de bilmiyordu. . ..• 
1 - 1 cekti .. Leyla ona: Ismarladığı mezelerin hıç bırı • 

ni gayri ihtiyari tekrar etti. 

"Tevfik kırkını henüz geçti. .. 

Padişah altmışa geliyor. Her han-

Osman, Ağabey kadar heyecan 

landı. Ve sözüne, nasihatine bu 

kadar bel bağlıyan bu haşarı genç 

karşı I aşma 1 "- Ben, seninle· cehenneme de ne el uzatmadan, rakısını içınese 
Üç gün sonra.. giderim!,, haşladı. 
Celal doğru vapurla İstanbul · Dememiş miydi? O gece lokantaya ıüpheli bir ,. 

gi gün devir değiıebilir ... Hasret- kitleyi, Fehmi efendiyi tekrar in- dan geldiği zaman, iskele başın · Celal, sevgilisinin bu vaadini dam gelmişti. 
tihap etmeğe ikna etti. Bu küçük, daki kalabalık arasında Leylayı hatırladıkça çıldırıyor, geniş caJ. Celal, kendi masasına hizıııel liler kavuşabilir ... ,, 

" Bunları kimsenin yanında 

sakın ıöyleme, Rabia. İnsanın ba

basına emniyeti yok. Duvarlar 

hep kulak. O kadar yıl sabrettin. 

frkara sokakta bir sima olmak 
0

• gördü .. Yanma sokulmak istedi. dede ayaklan biribirine dolanı . eden garsona yavaşça aordu: 
Fakat, Leyli.nın yanında otuz bet yor, sendeliyerek yürüyordu. - Bu adam kimdir.. Tanı1°' 

na ilk evlendiği günler kadar ca-
yaılannda, iri boylu, tık bir er · Celal bu sırada tanıdık bir otel musun 

zip ve insani göründü. Ağabey 1 f 1 • kek gördü .. Geri ç.kildi. garsonuna raat adı: Garson, Celalin kulağına ııı 

Biraz daha sabret.,, 

yumruğunu çarpık kahve masası
na indirdi. Fehmi efendi tekrar 

Kimi bekliyorlardı? - Niko, bana bak! Sana birini dadı: : ı '. ., 
Leylanın yanındaki §ık adam göstereceğim .. Bakalım tanıyacak - Poliı müdüriyetinde büyül' 

"Dut yaprağı sabırla atlas o · 

lur •.• Ah bir Tevfiğe kavu,acağı -

intihap edilecekti. Osmanla bera- kimdi? mmn? bir memur ... 
O gece Celil, Leyla ile buluşa · Niko: Ve başka bir ıey . ıöylemede" 

mız gün gelse, amcacığnn.,, 

"Belki o gün çok yakındır, Ra -

bia. Balık ba§tan kokar. Tepemiz-

dekileriıı kokusu burnumuzun di
reğini kırıyor. Mutlak temizlik 

günü gelecek ... ,, 

O ak§8m saatlerce mutfakta o
turdular. !kide birde ya Rakını, 

ya Rabia eaki bir darbımesel söy-

lüyor, kar§ısmdakine yürek ver · 

her dükkanın önüne kadar omuz 

omuza yürüdüler. 

Rakım dük.kana yerleımi1, ahf· 
veriı baılamıştı. Rabia merdiven 

batında elinde Oımanın terlikleri 

bekliyordu. 

"Kuzum ayaklarını çıkar, mer · 
divenleri bu ıabah erkenden uv 

dum.,, 
Merdiven ayağmda ayali çıkar

mak ... Bu Osmanm hiç alı,amadı-

caktı .. Leyla, üç gece önce Dilde - Göster pasam, dedi, tanır · büfeye doğru yürüdü. 
ona söz vermişti .• Celali ıkendi e · sam, size kim olduğunu söylerim. Celil kendinden füphelenıoif · 
vine götürecekti. Celal, Yat Kulübün önünde du- ti .. O, atkerlik vaziyeti ho:ıuktil' 

Celal vücudunda garip bir ür- ran Leylanın yanındaki erkeği Anadoluda ıahte ve (Celi.1) ıadl• 
pemıe duydu. Hiddetinden mü · garsona gösterdi. bir baıkasının nüfusu ile dolH · 
temadiyen dudaklarını ısırıyordu. - İşte fU adam... mı§, bu şuretle harbe gitmekteJ1 

Bu ne hercai, ne sözünde dur · Garson gülerek Celalin kula · kurtulmuftu. Aııl ismi Celil de · 
maz bir kadındı! ğına fısıldadı: ğildi. Halbuki o, Celal adıyla ~ · 

Leyla o ıabah Dil' den ayrılır · - Mııırlı Prens Ömer bey... nrnnıı§tı. Çalı§bğı bankadaki efJ 

ken, Celale neler söylememi§ti, Ve ayrılırken sordu: yakın arkadaıları bile onun tSlı · 
neler... - Siz onu Adada yeni mi ma bir isim kullandığını bilmiyor· 

"-Seni ölünciye kadar sevece- gördünüz? lardı. , 
ğı bir adet. Tahta silindiği günler ğim. Sen ne sevimli, ne canayakın - Evet... Celalin canı ııkdm~tı. Keııdı meğe çalıııyordu. 

• 
Osman Rabiayı beklerken kar· 

şısında Rakımı görünce Sabit bey 
ağabeyvari sövdü. 

"O koca karıya Rabia saadeti . 

mizi feda ediyor.,, 

"Tevfik Taifte kalebentken, 

Boğaziçi ıafaıı pek Rabianın içi-

ne sinemez.,, 
"Hakkın var, RalO:m. Ben hep 

böyle kendimi dütünüyorum. Hay 
van gibi .•• Sinekli bakkalın kö . 

pekleri bile benden da.ha in1ani . 

müstesna Osman odasınm kapı · 
sına kadar potinleriyle çıkardı. 

''Tahtalar tamamen kuruyunca 
ya kadar ben bir dolaıayım.Eikici 

Fehmi efendiyi görmek istiyo 

rum. Ağabeyi gördüm ... ,, 
''K v • d h . . l onaga. gıtsen a a ıyı o ur .... ,, 

Rabia ıözünü kesti. "Zavallı Sa· 
biha hanım bitik... Mutlaka seni 
görmek istiyor.,, 

"Bu ak~am yemekten sonra be-
raber gideriz. Beni göreceğin gel-

di mi?,, 

yetli ... ,, Rahianm omuzunu okşadı, çe · 
Hiddeti geçti. içi nedametle nesini de okşamak istedi. Fa.kat 

doldu. Şimdi hep karısını teselli o hayli huşunetle Oımanın eEni 

etmek, onu avutmak, çareleri dü itti. Yanaklan gelincik gibi. 
1 $ÜDÜyor ! "Ben sana halk içinde oktamak 

Pembe çıkınlan, boliçalan ha . olmaz demedim mi?,, 

zırlayınca yola düzüldüler. Köp . lşte gene eski dar kafalı, Sinek-

bir delikanlısın!,, - Aman beyim, o Boğaz İçinde kendine: 
Her erkeğe, her itıluna söyledi- oturur. Her yaz Adaya gelir. Zen· - Burada da rahat yok! 

ği bu sözler, Celalin yüreğine bir gin mi zengin.. Kibar mı kibar. Diye mınldandı. iki maıa öt'' 
yığın ate§ botalır gibi dökülmüş, Gece gündüz para yer. 1 de oturan sivil zabıta memut" 
bütün damarlarını tutuştumıuş · Celal içini ~ekerek, Otel Etran- keşkin ve dikkatli bak1şlaıiyJe ,ı~ 
tu. jenin önünde durdu. rafı süzdükçe, Celal kutkulanıY0'' 

Yapurdan çıkan yolcular ara. Leyla yeni aııkıyla kulüpten i- hiddetinden küplere hiniyordıı· 
ıında beklenen kimsenin çıkma • çeriye girmişti. Sivil zabıta memuru acaba }. • 
dığı anlaıılıyordu. Celal cebini yokladi .. Bir an için daya Celali takibe mi gelmifti? 

Leyla yanındaki erkeğin kolu . kafasından ~imıek süratiyle §U fi. Celal zeki bir gençti.. Bir ·•" 
na girdi •• Yat Kulübüne doğru gü- kir geçti: içinde şu kar:arı verdi: 
ierek, konuıarak yürüdüler. - Kulübe gir~em... - Bu adam beni takibe sel&e' 

Celal pef lerini bırakmıyordu. Fakat, Celalin kulüpte şampan- uzun boylu teceSJüse ne Jüıuıi' 
Delikanlının zihnini tmnalıyan ya açacak kadar çok parası yok. vardı? Derhal yanıma gelir, hü · 

bir endite vardı: Leylanın yanın· tu. Zaten kulüpte aza olmıyanlar viyetimi sorar ve icap ederse b~· 
daki adam acaba kocası yahut ak- da içeriye giremiyorlardı. Celal ni kolumdan tutup kari'okola ,sötiJ' 
rabaaı mıydı? Yoksa dostu mu? bunu anlayınca yumruklarını sı . rur. 

Celil ikinci ihtimali dütündük- karak yattığı panıiyona geMi. Bu ıırada Ada kymakamı rıfl ' 
çe beyninde uğultular duyuyor, Odasına girdi .. Soyundu. Ke . tımdan geçerken, lokantada otıJ ' 
yumruklarını ııkarak mırıldanı . ten elbisesini, beyaz iskarpinini ran sivil memuru görmü,tü .. 1)e1'' 

yordu: giydi. Karnı açtı .. Sabahtan beri hal içeriye girerek şen bir tal'ır1' 
- Eier doatuyıa.. Eğer Leyla yemek yememiıti. Tekrar iakeleye selam verdi: . 

onu yeni tarumıısa, alacağı olsun. indi. Rıhtım boyundaki lokanta . - Vay Yılmaz beyciğim, ,;ıt 
rüden arabaya bindiler. Arabayı li bakkallı hafız !kız! Boğaziçin<le C ı..... n... kk d b ~r' etilin kızmaa'ı.& ıua ı vardı. lar an irine girdi. bu akşam buralaı·a hangi rüzg~ 
kapmm önüne kadar götürmek 
için bahane olan bu bohçaları Oı. 
mau elinden gelse öpecek. Kırık 

kaldırımlarda sendelemeden, toz 

yutmadan eve ~itmek ne saa.Det. 
Hatti lot sokağın üstündeki dar 

ışık yolunda vızddatan sinek bu -
lutunda bile bir §İİr var. 

"Amca bey ... He .. Y. Amca bey!,, 

Sabit beyağabey kötede araba
yı görür görmez elini sallıyarak 

Osmana bağırmağa başlamıştı. Os 

man arabadan atladı. Rakıma: 

"Rabiaya söyle ben biraz son · 

ra gelirim.,, dedi. 

Sabit beyağabeyle kö§ede, çar · 
dağın a!tında bir kahve ısmarladı 

lar. Ağabey içini açtı. 

Mahalle heyeti ihtiyariyeıiniu 

intihap zamanı gel.mit ti. Ağabey 

takımı eskici Fehmi efendiyi at 

latmak, yerine Oananı ıetirmek 

istiyorlardı. Bu küçük vaka ma . 

hallenin hayatında ~ok mühimdi. 
T epe!erindeki padi9ah zulüm ve 

biraz adama alııır gibi olmuştu! .. 

(Devamı var) 
Zavallı çocuk bet yıllık ~bir hasret Celal rakı içmek ... Başını dön - lar attı? 

(Devamı var .1 
~ 

ten sonra Anadoludan lıtanbula dürmek istiyordu. Başı döndükten 

Teftr·ka No. 31 
- Siz de kızını kocanızla gidiniz. Ve bana ver· 

miı olduğunuz .s3zü unutmayıruı: •.. Sizden en büyük 
isteğim budur. 

Gayriihtiyari elimi uzatarak ayni şive ile cevap 
verdim. Çünkü noterin §U dakikada benim iyiliğimi, 
benim menfaatimi Arif Nedretten daha ,ok ve dah;ı 
yürekten olarak istediğini anlarmıtım. 

- Size verdiğim sözü tutaca~ım. 
Noter büyük bjr sayır ile ellerimi dudaklarına 

götürdU böylece konuımaya nihayet vermi§ oldu. 
Birkaç dakika sonra Aı-if Nedretle ben bizi so

kaiın kapısına kadar te§yi eden ihsan beyle vedala
tarık çıktık. Kcx:amın otomobili caddede bekliyordu. 
Kap1yı açar.ak ıeri çekildi. 

Kü,ük bir tere_ddiit geçirdim. Kalabalık caddeye 
bir göz attım. Bir iki saat evvel bu eve blr kut kı· 
dar serbest ve hafif gimıi~tim. Şimdi oradan ıevr 
diğim, hatta sevmek değil derin bir antipati duydu
ğwn bir kocaya zincir1enmi§ olarak çıkıyordum. 

Hem nasıl bir koca yarabbim'!.. Bana karşı azametli, 
insafsız bir efendi, bir hfikim olacak bir koca 1 

Bana göstereceği soğukluk ve istihfafı ne ka
dar büyük olursa olsun kendimi ona &evdirmeğe uğ

n.§3.Caktım. Bütün varlıiımı derin bir elem, büyük 
bir sıkıntı sardı. Bana öyle geldi ki giriştiğim bu işin 
.sonuna kadar gitmek cesaretini kendimde bulamıya· 
caktım . Göğsüm sıkışmıştı. Bilmiyerek içimi çekmi· 
§İm. Fakat gözlerim Arif Nedretin keskin bakışla· 

rile karşılaştı. Onu takip hususundaki verdiğim kat'i 
ve vaidden sonra gösterdiğim bu zafiyeti kendime 
yakıştıramadım. Ba§ımı eğerek, iç.erimden, yüreği· 
min derinliklerinden gelen ikinci bir iç !rekmeyi göğ~ 

sümde boğarak arabaya girdim. Köşeye çekildim. San 
ki onun temasından kurtulmak için kendimi iyice kü
çülterek büzüldüm. 

Yol devam ettiği müddetçe ikimiz de susuyor· 
duk. Gene ilk konuşan ben oldum: 

- Evinize yarın gitseydim daha iyi olacaktı. O· 
telde görülecek hesaplarım ve işlerim vardı. 

Saatine bir göz atarak: 
- Vaktimiz var! dedi. Şimdi evvela otele gideri!'. 
Hemen elinin küçük bir bareketile ,dinksivorıc 

çevirerek otomobilin jstikametini değiştirdi 
Terbiyeli bir eda ile itiraz ettim: 

:de' 
- Rahatsız o1acaksız .. Ben oraya yalnız aa g 

bilirdim. Yahud da yarına kalsaydı. ,, 
- İşin bir an cvvet bitımsi daha ınuvJ.fıt;tı., 
- Fakat valizimi hazırlamak biraz uzun süre'~;-
- Yalnız gecelik çamaşırlarınızı alırsınız. ott 

leri yarın birini gönderir aldırırız. 1" 
Artık ısrar etmedim. Bu akşam kendisind.:Jl ;,

rıldığmu istemediği anlaşılıyordu. Ben de sözurtl ,,. 

caymak fikrinde olmadığ1m i~in ses çıkarmadı11'1· P. 
ba otelin önünde durdu. Atlıyarak: 

- Beş dakikaya kadar gelirim 1 dedim. ı 

Süratle odamın bulunduğu kata çıktım. . . ~td 
Valizim biraz küçük olduğu için bir çok }iJJıf il'' 

şeylerimi sığdırrnağa ufraşıyordum. Bir ka~ 0~~11,e 
geçmişti. Hafif bir gürültü i§iterek baJımı ~e"'"ıı11f 
Arif Nedreti gördüm. Arkamdan o da yukar:ı çı1' 11e• 
tr. Güzel döşenmiş ve iyi tanzim edilmiı olınıı1<13 (lıl' 
raber biraz küçük bu otel odasını tetkik e(!i~.~ ııit 
Fazla para harcamaktan ~ekindiğim için ve J<ÜÇiJ el' 

odada dahi pekala rahat uyuyabilececimi diiJiİ1'~ 
b1! odayı tutmuıtum. 

Arif Nedret: ,,t ı 
- Kaldınlacak ağır şeyleriniz var~a si,ıe r~· 

için geldim, dedi. 
(Devamı var) . . 
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Yirmi beş senedir 
aranan kız 

~Ulunduğu takdirde bulaA adama 

11flyük bir servetide 
beraber getirecek 
~ Ne\'yorkun zengin sosyete ktz 
~da.n Haryel Kamil Arnolc 
~ ln. tam yirmi beş yıl önct
~ l~tnbirc kaybolmuştu. Amerih 
ti 13} o hA lA t 1 ı trı a a c:ıu :-.ıf-- hr- · r a 
~ Son günlerde yeni bir takım 
k Uçları meydana çıkınca güze 
~et'in 10 son kanun 1911 d e 
lııı İnci caddenin büyük mai:{azala 
~dl alış veriş ederken birden· 
t t nasıl k:ıybo1du"" """'-r"' ~~ · 
td~ ortaya çıkmıştır. Hilfıfi iddii\ 
ı· 1hnekle beraber Nevyork poli 
~tki kayıp şahıslar dosyaaında 
d· kııa ait l:ayit hala aç.ıktır. Şim 
~ &t.ğsa, elli yaşına varmış olan 
&... kııı bulacak şahsı büyük bir 

H aryet Kamil "l\'et beklemektedir. 

~ }(ıza ne olduğuna dair birr.ok Geçen ıene ise Kansas §ehrinde 
~ 'l'etler ileri sürülmektedir. Ba bu rivayet çıkmış ve hatta israrla 
'al'ay l . . . 
~ ıcı ar onun esır tıcareh yo.· söylenmi~ti. Polisler taharriy~ta 
~ rı ~kiya tarafından dağa kal· girişmiş ve boy pos, yüz, her ıeyi 
) •hrken öldürüldüğünü söylü-

1 

tıpatıp henziyen bir kadın bulun
d~~~a.r. Başkaları kendisinin sev - mu§tu. Hatta Dcrothy'nin ana · 
\dltı hir adamla kaçarak takma bir dan doğma benleri bile bu kadın 
ro~l'a§adığım iddia ediyorlar. Do da vardı. Nihayet bu kadının bh
bı.:ı Y'nin ana ve babası kızlarınr sinema operatörü, Madam Ann11 
tıı. tllak için lam yarım milyon li· Miller olduğu anlaşıldı. Kadını 
!th~a~cıyarak Amerikanın he·· ziyarete gidenler bu benzerliğin 
'N~t teker teker aratmışlardır. önünde şa,akalmışlardır. Ağzın 

lU 1fanlrH George S. Gricson bü daki dişlerin bile boyları. renkleri 
t 1\ .. hayatını bu muammayı çöz- ve sıraları tıpkı tıpkısına Dorothy
~-, 

~ ~ v:ı.kfetmis ve muvaffak nin aynidir. 
il."11.ıştı. . Nevyork polisi Dorothy vaka 

HABER - Aksam postası 
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CnırnetçiliQin yapa
madığını milliyetçilik 

yaptı 
~ (BCl§ taralı 1 incide . letler sulh ıçın büyük bir kuvvet 

Atina, 31 (Ozel) Saat 14) - kan hükUınetlerinde akisler bı- teşkit etmektedirler. 

General Kondilis bu !abah evinde rakmı§tır. ~ ~ ~ 
ölü bulunmuştur. Sektei l<alpten Belgradın tiraj itibariyle en Eski ümmetçi, dinci siyaset 
öldüğü anla§ıl&nışhr. yüksek gazetelerinden biri olan şark milletlerini asla birle!tireme-

Zaten kendisinde ötedenberi Politika, bu mevzu etrafında bu mişti. Fakat şimdiki m=lliyetçi si
asm hastalığı vardı. Şimdi siyasi yük bir makale neşretmi~. ve sav- yaıet bun arı J>irleıtirdiği gibj bu 
vaziyet bambaşka bir şekil almış- fanın ortasına Atatürkiin büyiık birleşme ve kaynaşma Garp, Av
br. Çünkü Kondilisin mevcudi . bir resmini koymuştur. rupa devletlerini de ürkütmemek-
yeti fır!<alar arasında belli ba~lı Yazıya göre, hu dört yakın şark tedir. 
-zıddiyetlerden birini teşkil edi · devletinden terekküp eden blck Diğer taraftan lngilizler de' B=ıs
yordu. Kondilisin ölümiyle Veni - Türkiyenin yüksek siyasetinin bir ra körfe:tındeki Bahreyn adaları• 
zel:sıler daha fazla kuvvctlenmİ§ netic :!sidir. Şark milletlerine me· nı Asy3 ile Avrupa arasında tay
oluyor. deniyet yoiunda önder1ik eden Tür yare yoll·uı için bir geçit, biı Sü-

Kondilis isyanı bastırmış, Kra· kiye İran ile Irak ve Iran ile Ef- veyş kanah haline geHrmiştit Hu 
lı getirmiş olmasına rağmen, gene gnnistan arasındaki ihtilaflarır da lrakın ehemmiyet;ni arttıran 
mevJciden düşmüt ve sonra yeni hallinde hakemlik etmit ve bu üç hadiselerden biridir. 
den mücadeleye geçmişti. devletle ~ok yakın bir münasebC't 

1 tes·
15 

etmi•tir. Bu üç anlaşmaya dahil devlf't-
Bu sabah Kra saat on buçukta 'S' ı 

V 1 f k Yakında Bag"'datta bu do"rt de.. ler altı den!ze (Adiryatik, Ada ar-en:ze int ır ası reisi Sofu1is'i ~ 
denizi, A~.ı:deniz, Karadeniz, Hl\-kabul etmiıtir. letin dışişleri bakanlarının top· 

lanması ve aralR:-ında bir pakt İm· zer denizi, Ba&n körfezi) dünya-
Siyasi b .r cinayet m i ? 

Kondilisin siyasi bir cinayet 
yüzünden ölmediği, ötedenberi 
hasta olduğu, belk aon mağluLi -
yetlerinin bu hastalığını arttırdı -
ğı bildirilmektedir. 

zamanla!'l ise dostluk bağlarını nın en ~engin petrol r.ıadenleriııe 
büsbütün kuvvetlendirmif, ve yeni (İran, M~l!ul, Romanya) maliktir. 

bir safha açmış olacaktır. • Bu kadar muazzam b~r 
Bu suretle Türkiye Balkanlar kütlenin ~ulh için çah1ması fÜphe 

da ve yakın ıarkta ,ulh için en yok ki büyük bir kuvvetir. (Ya
fazla çalışan devlet olmuştur· Kü- rınki nüshamızda bu meselenin 
çük antant, Balkan anlaşması ve siyasi cephesi hakkında bir yazı 
hıı yakın şark antantına dahil dev- çıkacaktır.) 

Piyasadaki ölçü ·ve 
tartılardan birçc ğu 

~ 80n ayda Dorothy Arnold'ur snı yeniden ele almış bulunmak 
'-1 ~orlrta görülmü§ olduğu ~ayi· tadır. Bakalım yirmi beş ıenedil' -------------
.\ e.r, cıktı. 7~t .. .., ~ kayıplara karışını§ olan kızı bu 

Sahte damga ile 
sürüldüğü meydana 

çıktırıld z 
h·~~İkanm hemen her şehrinde sefer meydana çıkarabilecekler 
"':>I ... r· - . .,.. . ...... . ,~· _,_.. .,,.. - ' > _ı: . , ,, .... :..~.... .- .•• ·..: ,_,,. ... c~.r mı. 

l\femur·n kanunu
tıu.n bazı maddeleri 

değiştiriliyor 
~enı · ı dtl . Uf".n mnununun bazı mad· ı 
~ ~tr.in dc.•~iştirilmesi hususun -
~~ ."ıırlanan kanun layihası tct
~"t! için, Bakanlıl-lar müsteşarla -
lil~~n mürekkep olan heyete ve
~~!~ir. Heyet önümüzdeki Pa • 
~et ıı günü layihayı Kamulaya 
drı-(ektir. Layihada şunlar var • 

1-B · b' ~tl' aremın ır numaralı cet-
~e :d~i ~ ve B serilerine dahil 
~ YınJ.erı merkeze ait hütiin 
)' da~ların sicilleri Bakanlık ve
)ttl ll'elerinde ve tayinleri vila -
~l\ tre ait memurların sicilleri de 
~ i~~lcrde bulunacaktır. Ücret -
~l' d 1 danı edilen daimi memur • 

" ayni hükme tabidirler. 
~ 'l Memurlara verilen takdir· 

rilir. Bu müddet Vekalet emrine 
alındığı tarihten başlar. 

Vekalet emrine alınan memur· 
lardan hizmet müddeti ıs seneye 
kadar olanlnr emre alınd?l<ları ta
rihten 4 sene, ıs seneyi aşanlar 6 
sene zarfında kendi derecelerine 
muadil veya bir derece aşağıırn . 
daki bir memuriyete tayin edilmi
yenler Yeya edilip te gitmiyenler 
hakkında, tekaüt kanununun hü -
kümleri tatbik olunur. 

4 - Memlel<et dnhil ve hari -
cinde devlet daireleri hesabına o
ikuttunılmuş olan yurttatların 
mecburi h izmete tayinleri hakkın
daki üç ay müddet bir seneye çı -
karılmıştır. Mecburi hizmete tabi 
olanlar askere alınacak olurlarsa 
bu müddet terhis tarihinden itiba-~U~~ kademe ve fili hizmete 

1 t- t ll' olnuyacaktır. Ancak bun· _r=-:e'::"n~b-:a-:§=la:::-r~·~-------
k:d-erfide bir rüçhan hakkı bah- nvn ~ n R 

'"\;ekr • 

~ 3 
:- ~~r derece memur lüzu - 7err ~ı· mı· ~:0l"iilünc:e ımensup olduğu ve- J ~ 4' 

il~ , 1 "ey~ umum müdürlük emri· a\IFDY<Q>lrSlYI IMl y;.g? 
l$ 

1 
lllabtiecektir. Bu takdirde 

• '!led işte size hl r adres : 
it d·· en aşağı hizmeti olanla -
~ h' e ır, 15 ten 20 seneye ka-~-~b· ~ 
'd •.ıtneti olanlara üçte bir, 20 'en fazla hizmeti olanlara 
~Udc1 ~_, niabetinde, hizmet 

1': ilc~eıi 15 ıeneye kadar olan
tt oı_~ •ene ve 15 aeneden yuka-

ara iiç. sene açık maatı ve-

iH!;AN YAVUZ 
Kadın ve l·rkek Terztı• 

ıstıobul Yenlposııne u~ısındı 

Foto r\ur \'anında Lctaret hınıııda 

Belediyenin 
bir kararı 

(Ba~taralı l incide) 
mİ§tİ. Fakat son zamanlarda bazı 
memurlann beyanat vermeyip iza 
hat ve malumat verdikleri anlaş?l· 
ml§tır. Beyanat gi·bi izahat ve ma
lumat da vermek memnudur. Ga
zetelere böyle izahat veren mc.a -

Haber alındığına göre, ölçü ve 
tartı aletlerinde büyük bir sahte
karlık meydana çıkarılmıştır. Bu
nu yapan bir fabrika müddeiumu· 
miliğe verilmiştir. 

Birçok tartılar Anadohıya aev
ked ilirken yakalanmı§, ve hunlar 
Ölçüler Baş müfettişliğine getiril
miştir. 

Üzerinde A markası olnn bu gi· 

bi terazi ve tartıları bugün piya
sadadır. Bunlann da snhte olma -
11 piyasayı karı,tırmı,tır. Bunla • 
rm ne ıekilde ayırt edilecekleri 
bir mesele halini almıştır. 

iktisat Vekaletinin bu işi yerinde 
incelemek üzere bir tefti§ heyeti 
yollayacağı duyulmu§tur. 

Üçüncü ıayıfamızda ölçülere 
dair bir yazı vardır, 

mur görülüne ilk verikcek ceza ~----~~---~------~~----~-~-~-

doğrudan doğruya azil olacaktır. Mısır kabinesi 
Bunu ehemmiyetle alakadarlara 
bildiririm.,, Ali Mahir Paşa 

Demek bundan sonra şehre ait tarafından .kuruldu 
haberleri gazeteler öğrenip yaza- Yeni Mısır kabinesi kurulmuş· 
mıyacaklardır. Belediye haberle • tur. Başbakan K\·alın hususi ka 
ri ancak gazetelerin son sayıfala· lem direktörü Ali Mahir Paşadıı 
nnda çıkacak ilanlardan öğrenil- lngiltere ile muahede aldi için 
miş olacaktır. müzakerelere başlamak iizere bir 

Süleymaniyedeki dökmeci dük- Mısır heyeti te§ekl<ül edecektir 
kanlarına tebligat yapılmış, dük- Buna Nnhas Paşanın riyaset ede 
kanlarımzr şehir dışına ' kaldınn 

ceği anlnşılıyor. 
denmiş. Belediyede bu mesele 
hakkında hiç kimseden izahat ve Diğer taraftan l&kendcriye 
malumat almnmlyncaktır. mektepleri talebesi, dün umumi 

Ekmek fiati değiştirilecek, nn.-h grev ilanına karnr vermişlerdir 
komisyonu toplanmış. Komisyon Mısır • lng' lfz mualte(es·nı 
reisi veya azasından hiçhiri iza . 'ahas Paşa konuşacak 

hat ve malumat vercmiyecek. Kahire, 31 - Mısır - İngiliz 
Şehirde sular kesilmiş akmıyor. muahedesini teabit e:lecek olan 

Halk gazetelerde buna ait bir tek Mısır heyeti teşkil edilmiştir. Bu 
satır göremiyecck. heyet reisliğini Nahas; Pa§a kabul 

Bir imar mütehaasısı getiril - etmiştir. 

miş, çalışıyor, ne o, ne yanındaki· Heyette beş Vevdli'den maada 
lerin --g~zını bıçaklar acmıyor. ... ~ bir Liberal Meşrutiyetçi, bir Müa· 

Unkapanı köprüsü harzl harıl 
takil, ve bir de diğerlerinden ay. 

yapılıyor. Memurdan ve alakadar 
şeften izahat almak yok? rılan Vefdli vardır. 

Eğer gazeteci, halkı köprü fa
pısmdan haberdar etmek i:Jtiyor -
aa gitsin, köprü başında dursun, 
gördük1erini yazsın. 

Uzatmıyahm . Şehre a :t haber· 
lcri bundan sonra görüp l<~ '·Mk Pt· 
meden, ıonıp soruşturmadan ya -
zncağız de.mek ... 

Hırsızlık 
Kaı·a~. mrükte Ha\.lce Sultnn 

mahallesir.de Ahmedin dükkiin~
na, F oti ve Cevat isminde iki l::işi 
girmiş, ·1ir teneke kavurma ile 20 
liralık çı1lmlata çalmı ·ardır. 

Çarşıdan geçer en 
Kocamntafapaıada oturan Sl\1· 

me Kap'lİl!:ar§ıdan geçerken Ta!ı
ttıkalcde c turan Kamil isminde 
birisi çantnı11nı çalmış, ktıçarkt:n 

yak::\lanm ~tır. · 

Camları kırmış 
Topkarıda Melekha~un mr..h:.\ l

lcslnde oturan Cema•an metr<"si 
Seher knı akola başvurmuş, Ce
II)alle Jturarken eski dostu Hasa
n~n camları kırdığını iddia etmiş
tir. Suçlu Hasan vakl'l lnnmı!"l:r. 

Alacak yüzünden 
Langa<ia Orcıu caddesinde Eeb-

2eci Mehmetle Rüstem bir alacak 
yüzünden kavga etınişler, Ril&tem 
sandnlya de Mehmedi başınd:ın 
varalar.it.tstır. 

Kadının sarhoşluğu 
Gala a .. a h.a.-&.deniz apar ıma-

nımn M· oclannda oturan Eleai 
sarhoş Jla1 - ' · sol<ak1arcla l:nğınp 
çağırmış. rezale~ yapt.ğı için ya .. 

kalanmııtır. 
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· Istanbul Belediyesi Ilıinları .. 

Mı: lc.carr:flarının 
ismi 

Harita Miktarı Metre murab- Bedeli 
No. Metre murab. baana talulir i•timlak 

baa edilen kıymet 

il' evflk oğlu Ahmet 
Eıter, Davit Silton, 
Hafız Murat, Fikri, 
Albert: 

74 A 
75 

879,S 
Lira 

6 
Lira 
5385 

Ahiren hükiimete intikal etmit olan telefon dairesinin tevsii mü
nasebetile istimlaki tekarrür eden ve Rıza pata araaıı nam!yle maruf 
olan arsadan bir kısmının mevkii takdir edilen kıymeti, miktarı ve 
mutasarnfları yukarda yazılmıt (ılmakla bu hususta itirazları olan
ların sekiz gün zarfında belediye riyasetine müracaatları ilan olu
nur. (B.) (536) 

Anadolu kavağında iskele meyda- Muhammen bedeli 
mnda 18 ve 19/ 1 N. h eski ahıap 
baraka ankazı. 
Koskada Mimar Kemalettin M. 
Börekçi sokağında Papu zade 
medresesinin bahçe ve temel du
varları taşları. 

Cibalide Ayakapı meydanınd:ı 

deniz kenarında ahıap gazino bi-
naıı ve etrafındaki demir parmak-

25 

200 

Muvakkat 
teminatı 

1,88 

ıs 

lıklar. 12b 9 
Yukarda semti, beherinin muhammen bedelleri ve muvakkat te

minatları yazılı olan mahaller ankazı satılmak üzere ayrı ayrı açık art
tırmaya konulmuttur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülü"· 
Arttırmaya girmek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat temi
nat makbuz veya mektubiyle beraber 7 - 2 - 936 cuma günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B. (358) 

• 

Ketif bedeli 4211 lira 50 kurut olan Fmdıkhda 13 mektep 
bahçesine dikilecek anıt açık eksHtmeye konulmuttur. Ketif evrakı 
ve ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek ic
tiyenler 2490 N. lı artırma eksiltme kanununda yazılı veaikadan 
haıka en az 1500 liralık bina iıi yaptığına dair bayındırlık direktör
lüğünden almmıt bir belge ile 315 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 12 - 2 - 936 çarpmba günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (493) 

Akay işletmesinden: 
1-Akay lıletmeıinin bir sene zarfında Karadeniz havzasından 

ıetirteceği maden kömürlerinin Is tan bula nakli kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuttur. 

2 - Zarflar, 5 Şubat 936 çarıamba günü saat 16 da idare mer
kezinde Şefler encümeninde açılacaktır. 

3 - Usulü dairesinde kapatılmıt ve mühürlenmit olma11 icabe
den zarfların nihayet saat 15 e kadar encümen reisliğine makbu7. 
mukabilinde tevdi edilmeleri laumdır. 

4 - Münakasaya girecekler 2250 lira muvakkat teminat get~
recekler ve bu miktar ihalenin k~bi kat'iyet etmesini müteakip bc:
deli ihale üzerinden % 15 e iblağ' edilecektir . 

5 - Bu hususta hazırlanmıt olan tartnameyi görmek ve tamaro
layıcı malumat almalc istiyenlerin her gün idare levazım tefliğirı~ 

müracaatları. (287) 

lstanbul Gümrükleri Satış 
salonu Direktörlüğünden: 

1S28 senesinden evvel gelip kanuni müddetlerini dolduran muh 

telif cins eıyanın aabt salonund~ asılı listelerde yazılı eıya 1549 ~ 

Kan. son fıkrası mucibince açık arttırma suretiyle 14 - 2 - 93ö 
tarihinde satılacağı ilan olunur. ( 496) 

Tabii meyve usarelerile hazır • 
lanmış yegane meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastalıklarında f evkaliide faydalı. 
dır. Hazmi kolaylaştırır, fnkıbazı 

izale eder. 
INGtLIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lıtanbul 

lstanbol Harlct As
keri kıtaatı ilanları 

Göz insanların yegane ıüzelliğini temin eden yegane ·-dıf 
Gözün güzelliği önünde insanlar eğilir. Göz insanlara ümit, otA' 
verdiği ıibi insanların zeki.sının ölçüsüdür. Necip bey kirpik ~ 
valeti ile gözlere tuvalet vermek bir insanın gözünün güzellif' 
o/o 100 arttırır. 

Mavi, siyah, kumral renkleri olup gözleri kat'iyyen yakma~ 

lstanbul Posta T. T . 

Mıntakası 

Trakya 
Körfez 

Başmüdürlüğünden: 
Adedi Beherinin muhammen Muvakk'1 

750 
750 

1500 

h" de!i 
376 Kuruı 
356 Kurut 

teminatı 

211 lira 50: 
200 lira zS 

2 - 12 - 935 tarihinde yapılan açık eksiltmede talibine i~•~ 
olunan yukarda yazılı 1500 adet kestane telgraf direği müteahh1~ 
leahhüdünü ifa etmemiı olmasın dan ihale feshedilerek arttırma ~ 
siltme kanununun 51 inci maddesi ınucibince zararı bu müteahhit rı' > 

ve hesabına olmak üzere bu direkler yeniden açık eksiltmeye ko11~ 
muıtur. Eksiltme 7 - 2 - 936 cuma günü Galatasaray,la lıtaJ1 
poıta P. T. T. bat müdürlüiünde müteıekkil alım, satım komi•>" 
nunda saat 15 de yapılacaktır. Her mıntakaya ait direkler için ayrı tf 

Geyikli Ayvacık ıamizonu irin 1 1 '' 7 rı tek if kabul edilir. steklilerin tartnameyi görmek, muvakkat 
112 ton una talip çıkmadıiından minatlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere her gün bat~ 
yeniden ve evvelce alınacak kr.:- dürlük yazı itleri kalemine müracaatları. (402) 
~rından tenzil edilerek kır- --------------------------
dırmaya konmuıtur. Beher kilo

suna 14 kurut 50 santim fiat bi
çilmiıtir. Jhalesi 2 Şubat 936 cu

ma ıünü Tüm satınalma komisyo
nu binasında yapılacaktır. Evsaf 

ve tartlar bir evelki ilanda tart ve 
evsafının aynidir. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 maddelerine göre istenilen 
vesaikle muvakkat teminat tutarı 

olan 1218 lira ihaleden bir saat ev
vel makbuzunun Bayramiçte ko -
misyona verilmesi. 

Ezine garnizonu ihtiyacı iç~n 
105 ton una talip çıkmadığından 

yeniden ve evvelce alınacak kilo 

miktarından tenzil edilerek kır • 
dırmaya konmuıtur. Beher kilo -

suna 14 kurut 50 santim fiat bi -
çilmittir. İhalesi 2 Şubat 936 gü-

nü Tüm satmalma komisyonu bi -
nasında yapılacaktır. Evsaf ve 
tartlar bir evvelki ilanda bildiri . 

' Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tuluıtlt',. 
9/ 3/ 936 pazartesi günii ıaat 15,30 da Ankara da idare bi:ıuındıJ ~ ır 
pah zarf usulile satın alınacaktır. Bu ite girmek isteyenleı in 56~ 1, ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları v~ tekl~f Iİ 
rını ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermele~ I 
zimdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesııııt 
ve Haydarpaıada tesellüm ve ıevk müdürüğünde dağıtılmaktad ti 

('3 

~ 
Teahhüdünü ifa edilmemeımden doıayı mukavelesi bozul•~ 

muhammen bedeli 14383,98. lira olan 479,466 M' ı çam dilme ve ıı/ 
ta 11 -- Şubat - 936 Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme 
liyle Ankarada idare binasında sa tın alınacaktır. ·ti 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat te1111.J 
makbuz veya mektuplarını hi111i len yukarda yazılı saatte Ko111ilf' 
Reisliğine müracaatları lazımdır. 1 

Şartnameler Ankarada Mah.eme Dairesinde ve Haydarpat' 
§Un ihaleden bir saat evvel Bay· 

k 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde görülebilir. (432) ~ 

len tart ve evsaf mm aynidir. Ek -
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 maddesine göre 

istenilen vesaikle muvakkat temi· 
nat tutarı olan 1142 lira 88 kur\&· 

ramiçte makbuzunun omisyonu- ~ . 
muza verilmesi. (550) (254) 1s ~ .A tanbul dördüncü icra memurlu- teminat akçesi alınır.' Birlkmif 1'1'., 

• • • fundan: belediye resimleri ve vakıf iar-5 "ı 
Beher kalemi 2500 tane olan Bütününe yeminli ehlivukuf ta- teriye aittir. Arttırmada gayri - ' 

rafından (5780) beş bin yedi yüz sek- kule takdir edilen kıymetin taJlll~.JI 
yedi kalem müytabiye kapalı zarf. zen Türk lirası kıymet kesilen Bogva- b ı f....-u mak şart olup aksi takdirde I 
la eksiltmeye konulnıuftur. Hep!\İ· ziçinde Terapia'da Terapia caddesin- ikinci arttırmaya kalacaktır. ıtıf c' 
ne biçilen ederi 16375 liradır. 1 • de Kolçiyari sokağında eski 37,136,138, rihU icra ve lfJAs kanununun 119 oll"' 
halesi 8 - Şubat - 936 Cumar . eski 136,138, numaralı altında stor ke- maddesi mucibince ipotek uJıibl t 
tesi saat ıı dedir. Şartname pa . penkli dükkanı havi apartrmanın ya- ki 1 d'ğ - ır _ ca ar a ı er alakadarlann ~ .. _t_I 
rasız olarak M. M. V. Satınalma rım hisse.sile ayni yerde ve halen mez- fak hakkı sahiplerinin gayri ıtt'" '4 
Komisyonundan alınır. Eksiltme· kur apartımanın bahçesi olarak kul- üzerindeki haklannı hususile ı-1'" 

tanılan ' 'e bütününe gene yeminli ehli _., 
ye girecekler 1228 lira 15 kurut . vukuf tarafından 026) yUz yirmi altı masrafa dair bulunan lddialart1'

1 4' 
.,ııı 

luk ilk inanç parası mektub veya Türk lirası kesilen 37 numaralı 42 bet evraklle birlikte ve 20 gün --,,; 
makbuzlarile birlikte kanunun 2 metre murabbağı alanındaki arsa da- dairemize bildirmeleri şart olOP / 
ve 3 maddelerindeki vesikaları iremizce açık arttırmaya çıkarılmış halde haklan tapu slci11erf1e -~~ 
havi teklif mektublarını ihale sa. şartnamesi 5-3-936 günlemecinden madıkça satış bedelinin pay~~tt' 

itibaren divanhaneye asılarak 16-.1- dan hariç kalırlar. Daha genlt bilJ~f 
atından bir saat evvel Ankarada 

M. M. V. Satınalma Komisyonu . 
na vermeleri. (555) (326) 

936 günlemecine rasthyan pazartesi edinmek istfyenler M/4318 dol'f'
1
JI' 

günü, saat 14 den 16 ya kadar daire- marasiyle dairemize miiracaatJlf'I 
mlzde sat.ılacaktır. olunur. 

Arttırmaya girmek fçfn ytlzde '1,SO 
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Yemeklerinizin 
lezzet ve nefa
setini ancak .. ~,~ , 

Ç ~ apamarka ~ 

baharatını 
kullanmakla 

t~mln edeblllrslnl7. 

la gramlık sablep 
\'e baharat paketleri 

Her yerde 

5 
kuruştur. 

1 

@3'iii·Di@ 

KUMBARA Sahipleri 
lı Banlaının 10.000 li1alık ildnci teriip 

ikramiyelerinin 936 •eneaine malı.u: 

2000 liralık ilk keşide 
7 Şubat günü Ankarada Nofer 

lıuzurunda gapılacalctır. 

ikinci tertip 1 O. O O O liralık ikramiyenin 
ikiıer bin liralık kqideleri Şubat, Haziran, Te•

muz, Eylül Ye ilk kanun aylarının birinci 
günleri yapılmaktadır. 
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- PARDAYANDf OLCMC 
---~~~~~~~--; ~------~~---------
1»ldat•attıa, taamu, !&yatınızı "~ dl· 
al kmtarmak lstffttialze kanaatse
tlnatk ilttyor. Eter 1lznqe1en tecl
Wrlert m alma.amz Giz alacaktır. 
Pak.at o yalnız Mni kurtanaeak taa- 1 

ana ve hayatınıza geHnee, iliz blllla 
ondan clilemek mecbariyettnde kala. 
cabmız. Ah ŞaTI .. Ollum_ kraltmt 
Allah aşkına cesaret gösteriniz.. Son 
kodarmı oynamak &zere olan R .. no
Jan dlflnlntlz. Kencli81nl bq1nunan
dan aeçtlrmek ve lzerlnlze, ktf'lrlerln 
~ ehm kralın tizerlne '1h'lmek 1-
~ _,,, noildatlızı •nyaft Gh:f dlşl
•llDUz. 

Şarl ayala kalkarak: 
- Bay hepsini cehennem alsın! 

Ah, bu herifle yardakçılan hakkında 
fazla dlttinmefe ilzam Yok. lhaaetle
rlni tamamen anlac!rm. Hemen ba sa
atte Gizi• 'kenatnula tevkif eclilmesi
nf, Taftam 4a elzln lba41et 4Mkmzda 
,.Ulanmasmı lsflycmun.. Rey, hau 

· balnn, kim nr orada .. diye lumnmlaa
ch. 

Katerln oflunun &zerine atıhp 
1tatırmuma engel olmak ~ etiyle 
atmn tıta,arak: 

- Şnketmaap, Şevketmaap1 diye 
Wrrch 

- Madam, yoksa siz de onlarc1an 
mmmz? 

- Şarl, ne yapıyol'IRUlaz? Gizi 
tmtf edeeek askeriniz nemle'! Onu 
konmak i~ Mltün Patis hallWlm 
ayaklanacatını anutmayınw.. Burada 
ta1en cesaret w tfddet delft, ~ 4a 

--· Btralnnn. Gls kenaftata 
...... rahat DY••n. E~ enu Y•k•· 
lam.. Aılrl Ha•e1an omıt1 '"1 geee w 
,.na Mr ~Y yapama.U.chr. Bn• 

~la de, sizin cltni kvrtanula karar 
t'el'mlf olduj'ailau Ta1'&1l .aaıtulle 

itrenmeat kUlclir. ~tbdz Şart, seli· 
nlz olhm- Bqnmda salluan Te 'bir 
~k dtlpaanlarwzm siz .uualf bu • 
lunduiu tacm yerial sallamlaftlnaak 
ip 80il kere hlrttkte -olarak bir çalı· 
plım. 

Katerln, aeTfa~en 71d defltmit 
drilnl)'Orda •• 

Kral iimrilnde unesiDI ı.u kadar 
kanedl, bu kadar cesur, ha kaür 
ateşli glreınemiftl. 

Bu dakikada krallp pık ,liizel 
Pi" iklyordu. Ylsbfl. tı)Jkı cadıla· 
rm JuaDlara &irluaek ben hlu· 
daklan 1&1DU1 aldıkJan Qfmwaz bir 
JiseJllk kaplaqtı. 

Ya k-•dilll? ZaJd JaaWı, ~
la ti&rl,en be..,_ Oaaa rarHa idi· 
~Ü hir ~ ..... w..... lllllMf· 
yıara. 

Kraliçe oflunun elinden twtarak 
karp selta•• lılr kwvo ıtle tılllkledL ._.t CMIMma ftrlf....,. bir4nlıke 
açtı ve Şarlin içeri sb•eaıl l~ seri 
~ 

Taft1l: 
- Kral! tedl. 
Oblrleı1 de a,.P blbrak e.tlldl 

ler H bu vaziyette kaldılar. Dokm•
cu Şarl eakin girtln•ek ip bUtlln d· 
clal harcıyorda. Bl,alderla difb· 
celerini saklamak tpn al.tddan aza
metli bir tavır ile yiizhe rarar1u bir 
ffa4e •vnnttt 

- ...,..,, ...... tıüal .... 
rek hera,. se1mlt o1•alan• 1~• » 
ttflltze teşekktT eclerfm • 

99, laaklbten dlMee bir brnu 
ldrtı. Katma 1ta7retle elta• baktı. 

PARDAYANIN ULl}MO ------------------ --~----------------işte Şart de bl,1!e bir hal ·ıi"md.el herİflerin toplanıp konuştuklaruu ha· 
uykuya clalmıfken birdenbire hasıl ber vermek i_çin mi beni geceyansı ea 
olan bir glrlltU ne uyan4ı. Blr dirse tattı u}'kumdan uyanclın7oauau? 
jlnln lserlne 4a.)'8narak kalkıp dinle. Banlar ne hakla saray.da bir toplana 
dL Oc1uolın tlç bpJSI vardı. Biri, uy
kudan ayan4ıtı saman jantıyÖmJan. 
nm girdikleri iki !kanattı btiylk, öbür 
lkW afakcb. B1I ufaklardan bir tanesi 
kralın yemek oiuma açılırdı. ÖblrU 
l8e sarayh anllftllle keadlsinden bat
ka klıaeafn kullanmactıtı \IZ1lll ve dar 
lu•Wıtnınkl WL 

itte 'Y111'1llan MI kapıydı. 
A,-nl ~ daha lanetti elarak 

tekrarlandı. 

6arl, yatainldan aşağıya atlıya

rak kapıya bdaT gidip: 

-Siz misiniz madam? diye sordu. 
- Ent Şevketmaap benim! Sizin 

Je hemen ıiil'Üflllekllifm llzlm. 
Kral aldanmUDJftL Keadlaini u

yandıran Katerln di MediçiydL Sakın 
tılı bir tavırla yatağına baktı. Fakat 
bir tehlikealn balundu.iu dDtUncesi 

' aklına geldi. Gizleri bulandı. Acele gi
ylndL Beline bir hançer taktı ve kapı
J'I açtı. Katertn fi Mecllçl l~rlye ci
rerek damdn dtlıeı- clM: 

- Olhm, n antla M&lyi dl Btng, 
Mösyl aö Gondl, Dik dl Nner, Mar· 
pi c1I Taftll ff br•qlalz Dik Dan
ja *1 ve lrilktmeti k1U'tumak için 
JAz•-.""de• teclWrleıf almak lzen be-
nim fladet ....... lrir telua yaptı-
lar.& ............ -•mmı bildir-
mek kere kralı IMıldiyerlarl de& 

DMmme11 Sari bir ani1e kaAr 

M7* lclnda lr&J& -· ........ •bür..,... 
bir kafaya aahfp oldafu•azo bDmemft 
olaydım size akJmm mı kaprdmrz! 
diye soracaktım. Nevar madam? Bu 

yapabiliyorlar? Onları kim ca,lmlıf 

Bent ve hUkAmeti neden kurtaracak. 
!ar? Ne oldu? Yoksa lspanyollar ken· 

.dilerine Felemenlde aadık .cloıstua A· 
miral Kolinyinln yardunile opl)'ae&• 
ğrm oyunu haber alarak F.rauaya mı 
girdiler? Vahat Pariste veba• çıktı? 
HakikateJJ öyle mi? Misyö 41 Gondl 
de toplantıda baluauyor Jaa! Bu herif, 
babamın sof racıbqıauun, kendisine •· 
lt olmıyan işlere bununa Mk•ık ls
tiyen bir maskara •ertnn ojlL. Ne
ver de burada iyle mi? Sime yar4ım 
etmek bahaııeslle bir .urtl llenfrileri• 
başma geçerek bir Alipaaa •l'4m•un 
bile yapamıyaeaiı alcak1*1m ,.,_ 
mıkWa ~,_ ... ke..- dem f. · 
te katıflyor? Kaa içİMe U.6ıille ye· 
ni nam aramak mn.ta,.ta btlilma n 
Nşka bir şey 4Ut6••1~ 'Bfraa da 
·toplantıda ha? Tavan gibi, ara •ra 
bana tuJaaf t•baf 'hlkan te ... kendbıin· 
Rıı fena halde tlplaeln.._ halde 
hl çbir şey söylemedlflm ba kaba as
ker de orada lyle mi? Kardeşim i~in 
bir şey söylemiyorum. Çünkft onun 
hakkındaki •lfl•ce• ~- derindir 
maum. Demek 1d bu herifler bir top. 
lantr J'&ptrlar. Pellll, konaşmalanna 
devam etsinler ve beni rahat rahat u
yuma.ta bırabınlar! G~cealz hayrol
sun madam t sözlerini 81.rleA 

Dokıuaaea Şad •mımı &DlHlllııe 
dinerek ..,.. eeketlllb 4UPeJerlnJ 
flzmefe bqlaclr. 

Katerfn flOfuk bir .-.le: 
- Şart, so)'111lmaynnı! Çtlnkil 



181- Yolcular sarayda ağıza konur konmaz e
riyen nefis yemekler yediler. 

182 - Yemekten sonra kristal bir havuzda yı
kandılar. 

183 - hanoviç uyurken Los göğü seyrediyor, 
ve gördüğü kızı düşünüyordu. 

/ı 

184 - Sabahleyin Turkubo'nun kızı Aelita Losa 
~içek gönderiyor. ~ 

185 - Biraz sonra da Aelita elinde mavi bir 
~üre ile iteri .2'irdi. 

186 - Los bunun dünyayı gösteren bir küre ol· 
duiunu 2örünce hayret etti. 
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belki de sonuncu soyunuşunuz olacak
tır. 

Kral sert bir tavırla annesine dön
dü. Gözlerinde öyle korkunç bir bakış, 
yanaklarında öyle bir sarı1ık ,·ardı ki 
bu ancak bir sinir buhranına yakalan
dığı zaman gözüken bir haldi . .Katerin 
oğlunu yola getirdiğini anladı. Çünkü 
arnlannda geçen bu gibi mücadeleler 
de kralda görülen dehşet mağlüp ol
duğunu anlatırdı. 

Dokuzuncu Şarl: 

- Ne oluyor? diye keR:eledi. 
- Allaha şükrediniz ki sizi koru-

yan sadık dostlarınız var. En çok krrlt 
sekiz saat içinde Luvr i4'tila edilecek 
kral öldürülecek ben de sürüleceğim. 
İşte isimlerini söylediğim bu cesur 
jantiyomlar bunu bana haber verdiler 
-ve ben de size haber nriyorum. Şev
ketmaap, isterseniz şimdi tekrar yatı
nız. Bu sadık dostlara toplantılarının 
boşuna olduğu n kralın rahatça uyu
mak istediğini söy1iyeceğim. 

Şarl, sararan ellerini alnından ge. 
~rerek: 

- Luvr istila edilecek.. kral öl
d6rUlecek .. Rüya görüyorum. delilik! 
ı.ııözlerini tekrarlıyordu 

Katerin oğlunu kolundan tutup 
silkerek: 

- Şarl, rüya olan bir şey varsa 
8 da sizin annenize, kardeşinize, sizi 
bütiln sadakatlerile senn ve müdafaa 
eden kimselere karşı beslemiş olduğu. 
nuz şüphelerdir. DeliJik ise, sizi eli a
yağı bağlı olarak, dinimizden korkan. 
batıl itikatlarını bize zorla kabul et
iirmeğe yemin eden, ve dinin t>n sevgi. 
• "Htlnn 11dürmekle işe başlamak 
lstfyen mel'un dinsizlere teslim etmek 
tir. Siz ne yaptınız Şarl?,Bu heriflere 

o kadar lütuf gösterdiniz ki katolik 
dini umutsuzluğa düştü. Başta Giz 
olmak üzere üç bin katolik senyoru 
Fransayr, dini kurtarmak için birlik 
olmağa mecbur kaldıJar. işte siz de iki 
müthiş kuvvet arasında kaldınız. Mağ 
rur, burnu ha,·ada, gemi azıya alan, 
bize protestanlığı zorla kabul ettirme
ği kafalarına koyan Hügnolar, yeisli, 
ümitsiz, kızgın son bir isyana kalkış

mak üzere bulunan katolikler .. Şev-
ketmaap, pek müthiş bir an içinde bu
lunuyoruz. Bu an o kadar dehşetli 

ki Şarl, acaba kaybedeceğimiz taç ve 
namusa karşılık canımızı kurtarabile
cek miyiz? diye düşünüyorum. Bugün 
kü haliniz barutu ateşledi. Sokak or
tasında amirali yarahyan tüfek kur
şunundan intikamını alacağınızı yük
sek sesle ,·adetmeniz ile, biribiri pe-
şinden gelen iki mucize ile Allahrn is
tediğini sezen halkr ayaklandırdınız. 
Polis müdürü Sarron polis memurla· 
rına artık kumanda edemiyeceğini ,.e 
her yerde ahalinin kiliselerin etrafın· 
da toplandıklarını haber verdi. Ahali
yi silahlarını bırakmağa da,·et eden 
emrinizi ilan ederek Parismeri Hüg-
nolara öldürtmek düşüncesinde oldu
ğunuzu meydana koymuş oldunuzz. 
Hügno jantiyomlarını maiyetinize a
larak saraya kadar onlarla beraber 
gelmeniz katolik jantiyomlanna: Si
zin artık ehemmiyetiniz kalmadı, ya
kında Hügnolara tabi olacaksınız.. de-
mekti. işte yaptığınız şey budur Şev· 
ketmaap. ben sizin sulbü istediğinizi 
ve Hügnoları Felemenge göndererek 

onlardan kurtulmak ve bu suretle ka
tolik kralı olarak yaşamak isteğinde 
bulunduğunuzu biliyorum. Fakat mer 
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kamet ve şefkati herkesin bildiği vt tuhaf bazı şeyler yapan ~övalyt: dö 
bunun için tarafkirlikle itham olu- Pardayan öbürü ise babasıdır. Bu iki 
nan bu zavallı anneye kim inanır? adamı tevkif ettirdim. Yarın sabah 
Size söyledim Şarl, son kararınızı ver mahpus bulundukları 1'ampl zindanın 
mek için yalnız bir kaç saatlik bir da sorguya çekileceklerdir. lfadena-
vaktiniz vardır .. dedi. melerini getireceğim ,.e siz de Kolin-

Sonra kollarını havaya kaldırarak: yinin Parise sırf sizi öldürmek mak-
- Ey Allahım ! Krala akıl fikir sadile gelmiş olduğunu öğreneceksi

ver I Ona ya ölmek ya öldürmek za. niz. 
manının gelmiş olduğunu anlatı diye Kraliçe 0 kadar kafi bir tavırla 
ilave etti. söylüyordu ki, şaşıp kalan Şarl niha· 

- Ol dürmek, daima öldürmek! yet annesine inandı. 
Kimi öldürmek lazımmış bakalım? Bununla beraber bu inanışını bel 

- Kolinyiyi !... li etmek istemiyen yapmacık bir meta· 
- Hiçbir zaman 1 netle: 
Şarl mosmor kesilerek doğruldu. _ Pekala madam, yarın Pardayan 

Annesinin sözleri başını döndürmüş- tarın ifadenamelerini okumak iste
tti. Büyük bir dehşete kapıldı. Etrafı
na deli gibi bakındı. Elini hançerine 
götürdü. Misafiri ve Parise davet et
tiği, nihayet kendisini bir haha gibi 
sevdi/ti amirali ölüme mahkum etmek 
düşüncesi ona dayanılmaz bir acı ve
riyordu. 

Hakikaten bir an için annesine i
nanmış, amiralin kendisine ihanet 
ettiğini sanmıştı. 

Fakat bu ihtiyar kumandanın ma
sum olduğu o kadar aşikardı ki bütün 
bu şüpheleri gene bir anda silinmişti. 

- Kolinyi ile Hügnoların ihanet 
delillerini göreceğimi söylemiştiniz. 

Bu deliller nerede? 
- Demek ki ispat istiyorsunuz? 

Onu da göreceksiniz? 
-Ne vakit? 
- O kadar geç değil.. Yarın sa-

bah 1 Dinelyiniz, bir çok sırları öğren
miş olan, Gize, Monmoransiye dair bir 
çok şeyler bilen iki serseriyi yakala
mağa mu,·affak oldum. Bunlardan 
biri Marşal ile birlikte Luvra gelen, 

rim ! dedi. 
Katerin, o vakit daha ciddi bir 

sesle söze başladı. 
- ff(ıpsi bu kadar değil oğlum. 

Size Ta,ıLnın ibadet odamda bulundu
ğunu söylediğim zaman siz de Mar
şalden hoşlanmadığınızı söylediniz. E· 
vet, ben de ondan çekinirim. Fakat 

fazla hayale kapılmak adetim olmadı
ğı için doğru hakikate gider ve onu 
keşfederim. Ve işte bu sefer de ona 
muvaffak oldum. sözlerini söyledi. 

Bu sefer kalbinden vurulmuş gibi 
bir koltuğa düşen Şarl: 

- Tavana ait bir hakikat mi var? 
diye bağırdı. 

- Müthiş bir hakikat! biliyor mu 
sunuz niçin Tavan Luvrda bulunuyor. 
Onu gönderen Hanri dö Gizdir! işte 

Paricı askerinin dörtte üçüne kuman· 
da eden ve bir işaretle dört hin askeri 

saraya hücum ettirmek elinde bulu· 
nan bu adam ize mensuptur. Meclisi
mizde ne işi var? Sizin hakikaten kral 


