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13 ŞURAT - 19:\6 

' 
Denizde ve karada Fransa dan 

Fırtınanın tahribatına 
dair yeni tafsilat 

lngiltereye 
Fahişe kaçakçılığı yapıhyor 

Bir Inglllz şolUrOnUn bu yUzdea 
başına neler geldi? 

uaen karımı isterimi ... " diyen adamın •llerlnl balladılar 

Fransız Emniyet direktörlüiü mobile atladıkları giıbi uzunu ıfl. 
Allen Rutler adlı lnıilizin anlat- rünen bir yolculuğa çılmıl!lar •' 
mış olduğu acaip bir hikayenin ıabahm alaca karanlıimda ,,.d 
tahkikatını yapmağa batlamrştır. bir: villaya vannqlar; burada ge-

Rutler Franaade toförlük ya • lin yerine yabancı üç kiti ile~ 
parak hayabnı kazanmaktadır. tılaşmıılarcbr. 

Denize dökülen mallar " 'toplanıyor, Batan lrayılılMdan bir kaçı ... 

iti bittikten sonra herkes gibi o da Butler gene yakalanarak bu ,r 
birkaç laf atmak ve hotÇ& •akit fer bir iskemleye bailanmıştJf• 
geçirmek için kahveye çıkmekta · Kendisine Jannett Güliyen adlJ 
dır. Demak etmekte olduğu kahve· kız üzerindeki bütün kocalık hı:' 
de birçok arkadqlar peydahla · kukundan vazgeçtiğini be,-. 
mııtır. eden bir ıenet uzatarak bunu iti' 

lıte bunlardan ikisi bit aün zalamaıını söylemişlerdir. 
Evvelki gece bqlıyan kar fır. 

~ınası dün.saat 16 ya kader gittik
ç.e tiddetini azalta azalta devam 
ettikten sonra durdu. Ve dün gece 
lıtanbul çoktandll' görmedi· ı 
~i büyük lbir soğuk geçirdi. Hara
ret nf ınn altında 7 dereceye ke · 
dar düıtükten sonra bu sabah ha
vayı bulutsuz olarak ve tamamiy
le açılmıt bir lıalde bulduk. Görü
nüşe göre lstanbul kJ§ı böyle müt
hiş bir fırtına ile atlatmış bulun · 
maktadır. Dün azami hararet sıfı

ıın altında 2,5 derece idi. 
Rasathaneden öğrendiğimize 

göre de ıbatka fırtına ve kar ihti
mali şimdilik yoktur. 

Diinkü sayımızda fırtmanm 

faplığı tahribatı birer birer hüli-
13 ten kaydetmqtik. Bugün de 
jehrin dünl<ıü he.yatım ve fırtına -
nın yeni öirenilen . neticelerini 
kaydedeceiTz. 

••wrll _.___.., ... 
Dün de\·am eden tipiden ve Jco. 

))311 tı·amvay tellerinden bazı 
semt1erde saatlerce tramvay itle · 
me:Hğini yazmıttık. Fakat asıl 
seyrüsefer ~lüğü denizde kendi
sini göstenni§tir. 

Dün gerek Boğaziçi ve gerek 
Haydarpa~, Kadıköy ve Ada se
ferleri tamamiyle gayri munta · 
zam bir halde işlemitlerdir. Sa · 
bableyin Şirketi Hayriyenin 59 
numaralı vapuru Beykozdan kal · 
kamk onda köprüye varmıttır. A
nadolu yakasından ıaat 15 e ka · 
dar gelen biricik vapur bu olmuş
tur. Rumeli kavağmdAn da ancak 
bir tek vapur gelebilmittir. 

Kadıköy ve H}lydarpa§a ile 
köprü arasında dün ancak bir iki 
sefer yapıla~il~İ§, Adalara ise 
ancak saat 17 de ıbir vapur gön · 
derilebilmi,tir. 

Avrupa seferleri 
Şark Demiryollannda İıle Ban· 

liyö seferleri normal bir tekilde 
ancak saat 11 den sonra bathya · 
bilmi!tir. Dün sabah ~t 8,50 de 
hareket etmesi gereken Edime 
postası saat 16 da hareket ebni!tir. 
Ve saat 7,50 de, 10,20 de ve 19,30 
da gelmesi beklenen Semplon ela. 
presi, Konvasniyonel ve Edirne 
postası, 20,30, 22 ve 23,40 da ge · 
leıbilmi.ştir. 

latanbuldan vinç gönderilecektir. 
Bugün hat tamamiyle açılmq, 

seyrüsefer normal bir fekle gir -
miıtir. 

· Deniz kazaları 

Dün kaydetmediğimiz deniz 
kazalarının ehemmiyellileri fUD · 

lardır: 
Fransız bandıralı Site Daten 

gaz vapuru Çubuklu önünde bat
IDJftır. 

Akay idaresinin Paıabahçe ö
nünde demirli bulunan Yakacık 
ve Ihsan vapurları karaya düte · 
rek parçalanmıttır. Fenerbahçe 
vapuru da su alarak kaptan köp · 
rüsüne kadar batmıftll'. Gemileri 
bekliyen lunail Beykoz balıkçıla. 
n tarafından güçlükle kurtarıla · 
bibittir. 

Hakkı kaptanın idaresindeki 
100 tonluk 'büyük bir motör bat· 
m.D'. 

_Jjmanda ve nbtımda demirli 
ve hailı l>ulunan lbirçok vapurlar 
demirlerini taramıılar, palamara
larmı koparmıılar ve biribir · 
terinin üstüne düıerek yaralan · 
mıılardır. 

Yapılan bir tahmine göre li · 
manda batan mavne.lann ve bü · 
yük motörlerin sayısı 120 kadar

dır. 
Kapanan yollar 

Dün kapanan yollann açılma
sı için de büyük faaliyetler aarf e· 
dilmittir. Belediyenin 300 amele· 
si lbu itle uğre.flDJ!lır. Şehrin bir· 
çok yollan açılmıttır. Belediyenin 
kar makinesi de dün Karaağac 
mezbaha yolunu açmıt ve Maslak 
yolunu da açmağa baıle.m11tır. 

Burada karların yüksekliği ÜÇ( 

metreyi bulmuıtur. 

Adalardaki tahribat 

Fırtına Adalarda da mühim 
tahribat yapmııtır. Büyükadeda 
eczacı Şinuinin evinin bacalan 
yıkılmıı, kahveci Azizin vitrini kı
nlmıf, birçok evlerin kiremitleri 
uçmUJlur. Yüze yakm çam ağacı 
devri lmiftir. 

Sarıyer meze.ılığında bulunan 
bütün aiaçlar devrilmi1, Altın ·· 
kum plijmdaki bütün kabineleri 
deniz ıuları alıp ıötürmüıtür. Ru. 
meli fenerin beton iskelesi, sahil
de bulunan motör ve k.yıklar par

çalanmıftrr. 

Biçare denl~cl ı 
S.nyerde Türbe sokağında O· 

turan izzet reiı ıahilde kalan 
kayığmı parçalanmaktan kurtar · 
mak için deniz kenannda dolatır· 

ken fırtınadan tıkanmıı, beyğm 

bir halde eczahaneye götürülmüı 
tür. 

Eczahanede soğuktan donan 
izzet reisin boğazına bir tite kon 
yak dökülmüş, gene kendine gel · 
meyince doktor tarafından tınn 
ga yapdmııtır. izzet reis gene ayı
lamamıt, evine kaldırılmıttır 
Baytın bir halde yatmaktadır. 

l'ırbnad•n •anr• kazalar 
Sirke-cld,. Dıamirlco.pxcla. oturan 

ıeyyar sıvacı Emin oğlu Hüseyin 
Alemdar caddesinde •fırtına.den 
yıkılmı1 bir ağacı balta ile keser· 
ken baltayı ayağına vurmuş, ya-

~ 

ralanmııtrr. 
Fatihte Tramvay durak yerin 

deki 19 numart'Jı evde oturan 60 
ya1ında Tahsin kiremitler U.tün -
deki kaTlan temizledikten sonra 
inerken üç metre yükseklikten 
düşmüı, baıından ve sağ tarafın · 
dan e.ğır surette yaralanarak Cer
ra.1ıpaşa hastahanesine kaldırıl · 
mqtır. 

Çatalca mUdde'umumlal dondu 

Çatalca, 13 - Bir çürmümet 
hut hadisesini te~it etmek mak
aadiyle otomobille latmneaya gi· 
den müddeiumumi Hayri, lstro.n· 
c:e. ietasyonunda soğuktan don · 
mu,tur. 

lzmrrde 
İzmir. 12 - Anadolu içleriyle 

lzmir ar~sındaki münakalat dur · 
muı, muhaıberat ise çok giiçlq · 
mittir. Odemi! treni ile Denizli 
ekapresleri lmıire gelemiyerek 
yollarda kalmıtlardır. 

Mer•'nde kar•Y• oturan 
vapurlar 

Alikadar yerlere relen telgrsf
lara ıöre, Barziliy Benzamen 
kumpanyumın 5500 tonluk Re • 
fah Tapuru Meninde çıkan fırtına 
esnumda karaya oturmuıtur. 

kendisine yanatarak, genç ve gü - Butler önce imzalamamak İl 
zel bir kızla nikahlanmak isteyip temİf, fakat alnma doğru ç~ ' 
istemediğini SOrmU§tur. rihnif olan tabanca namlulllrıd 

Kendisine yapılan teklife .kızm görünce işin takaya taham.'lliila 
yalnrz kendi adını istediği veni · olmadığını anlam19; zaten herif' 
kahtan ıonra bir kut kadar ser · ler de handiyıe tetiii çekmel' 
best olarak dilediği yere gidebile- hazır durduklanndan, uzatıı-
ceği, hem de aynlırken cebine bi- taahhüt senedine imzaıın1 koyaı'' 
zim paramızla 310 lira konacağı ğa muvafakat etmi§tir. 
anlatılmıttır. Şoför istenilen iti yaptı~ 

Bu planın hiç engelsi?; bafanl- sonra bağlan çözülmüı ve köşldi' 
masına imkan ~asıl olmamıştır. kapısından dıtarıya salıverilir ' 
Çünkü pazarlrkla nikah müddeti ken: 
arasında geçen zaman zarfında _Eğer kızı eramai!a kalkıcıt 
Rutler kızı gerçekten sevmit ve san ve olup b iteni de polise habe' 
kocalık hukukundan vazgeçmek verirsen seni bir dakika yqatnı• 
fÖyle durswı bilakis bunları tam yız!.. Tehdidini ıavurmU§lardır. 
manasiyle kullanmağı iyice karar- Butler Parise döndükten ~onr' 
laıtınnıştır. r ... kendini tutaıınamış ve soluğu ~ 

Bunun üzerine, Pariı tehrinin niyet direktörlüğünde alarak il' 

dışında oldukça şık bir kır lokan · battan sonuna kadar anlatmı~tıtı 
tasında verilmekte olan düğün zi. do Polisler kendilerine anlatılan ıv 
yaf etinde Rutler birdenbire yaka- ki yenin doiruluiun.u k&ıbul ...... iti 
' " " ' "'.,." .u .. , •• ;s. ·--·'-- '--5'-- ıer, bem de bunun knnın tara~ 
dıktan sonra bir otomobile taıın · ~an yapılmıt Olduğunu derhal 8' 

mı§, buradan bir ormana götürü · lamrılardır. 
lerek yalnız ba9ına ve ımııdcı ''Tek gözlü Bemard,, adı,,,; 
bağlı olduğu halde bırakılmlflır. len mefhur haydudun idaresind' 

Rutler uzun uzadıya çabe.lıya ki bir çete lngiltereye Framad-' 
rak kendini bağlardan kurtarmıı · · 1 ~ tct'' f&hite solanak •t•Y e UaıafDla .. s 
batını derde sokmamak için iti dır. Fakat lngiliz polisi bu ti" 
Polise haber vermemİf, fakat ka · I d ki !L • • -"' ecnebileri yaka a r an guuı~ ~ 
rmnı aramak için de Perise dön · d ·ı dqan attıklarından gön erı ~.a. 
mekten geri kalmamı,tır. ı b" lllP""_ 

Şoför evlermıe teklifini yapn119 kızlar Fransada 0 an ır _J,, 
koca ile evlendirilmekte, bUJllJ 

olan arkadaşlannı bulmakta güç 1 1 k _.tJ' 
IODl'9. kendilerine ngi iz o~, 

lük çekmemif, bunlar da her ne . losluğundan pasaport çrkanlaP" 
dense vaziyetlerini değiıtirerek lngiltereye gönderilmektedir 
kendisine yardım vaadetmiıler · 
d. Bu son vaka üzerine Fr&Jl'~..ı ır. iP' 

Bir gece Butlerle birl!ıkte kafa polisi "Tek göz Bernard,, çet~. 
ları iyice tütsüledikten sonra oto • çok sıkı tak!p etmeğe basla~ 

Türk tütünleri 
lngilterede tütün iıtihlakinin 

arttığından bahseden Sandey Eka· 
pres gazetesi bu arada tütünleri· 
mize olan rağbeti yazarak diyor 
ki: 

"lngilterede, yirmi bir yaıından 
yukarı hemen herkes muhtelif ıe
killerde tütün içiyor. 

Italyadıı 
Ekonomi 

diktatörlüğil 6' 

Iıil •. 
Roma, 12 (A.A.) - Tet dşJ' 

dilmekte olan kambiyo v~ • "" 
dairesi yeni genel ıekreterlıii J,f 
bir ekonomik diktatörlük ~."J 
ıetirecektir. Yeni teıkilata• ~ 
Febie Garnal her ıün Duçe 
masta bulunmaktadır. , 

Dün gece İ•tanbuldan hareket 
eden Semplon ekspresi de bir bu
çuk saat teahh~rla ancak uat 23 
de hareket eclebilmiıtir. 

Tran çarpı,maaı 

Heybeliadada da elektrik di · 
rekleri yıkılmıt, teller kopmuı ol
duğundan halk gene gaz lambala· 
rı kullanmağa batlamıftır. lake · 
lenin ve iıkele gazinolarının çatı· 
ları da uçmuı bulunmaktadır. A · 
daya ait dört motör de rıhtıma 
çarpıp parçalanarak batmı'1ır. 

Şehir dı,ında ••• 
Fırtınanın ıehir dııındaki yer · 

lerde ve köylerde yaptıiı tahriba
ta ait malfunat telefon hatlannm 
tamamen bozulma11 yüzünden he. 
nüz almame.mıttır. 

Yirmi üç tayfası olen bu vapUT 
Devlet Demiryolları hesabına 
Menine götürdüğü kömürü boıal

tıyordu. 

Şimdi lngili~ zevkinde yeni bir 
değitiklik görülmüıtür. Yeni Türk 
ve Mısır tütünlerinin harmanın
dan yapılmıt ucuz cigaralara bü
yük rağbet vardır. Bu cigaralarm 
satıtı bazı vaziyetlerde yüzde alt
ımıt yükaelmi1tir. Türk cigaralan· 
nı en çok içen lngiliz kadınlarıdır . 
Fakat bundan evvel Türk ciıara· 
ları pahalı satıldığından keseleri
ne elvermiyordu.,, 

za gelmitlerdir. 

Bu yeni teıkilitın takribe~ 
memuru olacaktır. Genel 1 .,rf t;
liğin vazifelerinden biri, s tı-l~ 
birlerin tazyiki neticesin~•~-
edilmekte olan ticaret ı•Y 1' ,il' 
ıürekli bir mahiyet verllle 

caktır. ~ 
rets•,,., 

etmektedir. Gene Erei ~· tP . 
Evvelki gün Çatalca istaıyo 

nunda çaıl>ıpn ekspresle Konvan· 
ıiyonel bzadan sonra ancak saat 
il de ,.__ deftlll edebilmi1-

llrdlır. 
Kua neticeıinde parçalanan 

tervis vagoniyle bir yolcu vagonu 
enkazmm kaldmlmuı için bu.aün 

Sarıyer, Beykoz, Kartal, Oı · 
küdar, Bakırköy jandarma ku · 
mandanlıkları tarafından köy!ere 
jandarma devriyeleri çıkanlmq · 
tlJ'. 

Bundan batka henüz isimleri 
te•bit edilemiyen iki Alman vapu· 
ru da Meninde karaya oturmuş -
tur. 

Gelen ve giden vepurlar 
Fırtına yüzünden bulunduktan 

yerlerden kalkemıyan vapurlar · 
dan bir k11mı bu sabah limanmıı-

Bunlardan Kocaeli, Mudanya 
dan, Uğur lzmitten, Bartın Kara
bigade.n, Tayyar lmrozdan gel · 
miıtir. 

Gelen haberlere göre Ereğlili 
manma 11ğınan Gülcemal vapuru 
da Trabzona doiru yoluna devam 

ve Karadenizden gel iill ,)f' 
Karadeniz 'ft.puru da bal • ,Ao• 
ma doinı ıelecektir. 1•rlt' ... 11 dedi .: ,,. 

Fırtına eınasmda _ ~' 
tiiJt 'Y- d6tr 

tayarak açılan Nop . ell 
vapurlan da limana ,.lidl 
mütlerdir. 
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L1ri tabiriyle ıemavi ve arzi
1 

G ü ne ş 
'letıer J&lna bizim .çin delil 

~~ yapılan en muhkem olan t ut u 1rT\as1 
-.-....rtka için bile bir feli.ketlir. 
~-·Fakat, her ıeJin biı de- Unlverıdte Anadoluda 
"--1 Yardır.. bazırhk letk lkl"vl 
~d~ bir baraka açabilir. yaphrdı 

ftıbyoruzı 
Y i l L • lıtanbul Univeniteai Haziran-a..:- • yapı an uır apartmıanın 

~ bb birden yıkılmıf... da n1kubulacalc büyüle küsufun• 
8'a. adece fUDU ıösterir: in- ... 1ı bir tekilde tetkiki için haz\?. 

"'t. ~den çöptendir .. Belediye. hk yapmaktadır. Bu hazırhlc tet 
~da, kontrol dolqtıramryor kiklerini yo.pmalc üzere OniTenl 
._ t'aaifeyi de tabiat vapmıttır. te aıtronomi profesörü Weber Ka 
~~panı köprüaünün de vazi- radeniz mıntakumc:la aeyaıhat el 
·"'"'llU •Jni auretle izah edemez mi . mektedir. 
~ Enellci ıeceki teftitte o da Profesör Welıer'e bu hanliy: 
~le çıkmııtrr! ravet iyi bilen Edebiyat fakültes~ 
"t.neı ispekter,, Bal Rüzılr: cofnlfya tubesi talehelerinder 

bit~ kaldırın t11nu ıuradan •.. Ar- Vehbi refakat etmektedir. 
..._ 'te Jaramaz ... Görmüyor musu- Profesnr Zon~11l~a1c havalisin 
...,.~? ... Gazi k&priisü içın bu kadar de bir tet~ik aeva1tati ,..ptıktar 
~ toplandı. Gazetelere onu" sonra ıünet tutulmurnm en i,,.: 
~ı uzunluğunda yazılar va Bartm civanndan tr&riilel,;leu~ 
~· Boiaziçi köprüsü dedikodu ni te.'-'it etm;' ft 1'nna e.TeJI,.: 
9't ~t ıeçirecelinize yapın gün ünivers;tev~ b=ldh·mlttfr. 

Cazı köprüsünü ..•• dedl Ciines tutulma-.TWtan b;rkar 
...._8-~ mavnalar da, belki rene. lt'Ün evvel P~re.ar Weber dile• 
._'11111 milf etti9in bir ihtarıdu: bazı profesörler ft te '•lteıinde9' 
fot ...... Halicin ortasına kadar ne müff!klcn bir runwtla Bartrna g; 

"-dunuz bunları?. • dedi. dece\ on bu lmyiilf knsuFun en •· 
C-ilere. zincirlerin\ taratarak: zun devam edecefi Bartm,.ııtn tr~ 

~Haydi, Tophane rıhtımını ça. ıufun ilmi tetk=k; fttnlacaktır. 
hpm ! - ihtannda bulundu... Küsuf bu tekilde ifml bir tek;' 

1f • • • de memlekethnizde ilk defa tet 
b...1Gllaa. af ah semaviye ve arziy,. kik edilecektir. 
~~•ırada bize yol ı&terir: -------------

llıaı, ..._ H91 •.. Bu ne ıaflet ! Toparla-
B Adem oiullan ! . dw ... 

'-ıJ tlJ6Jc Janrınlann ahtaP ma
d elen ıilip ıüpünneai kabilin 

'· •Ff 'si bi;o kötii tahta binala-
,. llllllııı =vwa11&us oeıonıar 

Pmlfıt. Bu sefer de bı" •• • • 
Pnf ! Yallah... r ruııar. 

'-.... rvı-Nol 

$rhr/ 
IEBu hafta 
rtlaç vok 

1' ~ ~~utu dolayıaiy. 
~L._-'- hıçbir sahada lik maçı 

.... ~. 
llg11tere kupası 
rnaçıarında 

Londra 
takımları 

başta gidiyor 

AnkArada canruk 
tiyatrosu hl nası 

yapdaeak 
Çocul< Et'irgeme kurumu An 

karada bir cocuk tiyatrosu binası 
trurmata karar nrmittlr. 

Bu binanm İftfe.lma 8nihnilz 
deki ay ba,lanacaktrr. Binad,. 
sırf çocuklar için bir de yüzmr 
ha vtnru bul,1nacaktır. 

Telefon aboneleri 
artıyor 

lltanbul telefonumm dnlet e 
line ıeçmesindenberi telefon aho 
neleri bir hayli artm19tır. Bun1111 
için idare telefon releerini yeni 
abonelere rBre yeniden tamimtt 
bq1amqtır. Yeni rehber bqGn 
lerde basılacaktır. 

KOpa çaldı 

Eminönünde Şifa hamamı eo 
katında 16 numaralı evde oturan 
muallim HüdeydenİD hizmetçiai 
Emine 50 liralık bir küpe çalmq. 
kaçmıatrr. 

Hile yapan 
esnafa ceza 

veriliyor 
EmlnUnD mıntakasın

da kapatılan veya 
c~za veren 

dOkhAnlar epeyce •.• 
Eminönü belediye letkilitı öte 

denberi hilekirlık yapan Hn&fla 
ııkı bir tekilde ftlÜcadele etmek 
tedir. Esasen en kesif ticarethan,. 
ler. tpmaf ve dükkanlar bu mmta 
kada buluıae1or. Eminönü bele.Ji 
ye te,kilitının yaptığı ıürekli bit 
teftit tonunda bazı dükkanların 
temizliğe riayet etmedikleri veya 
fena mal •ttıklan teabit edilere'4 
~ .. .ınlar hakkında belediye zabıta 
ıı nizamnamesinin e.aslan dahi 
linde muhtelif para cezası 9e san 
at ve ticaretten men karan veril 
mittir. 

Sultanahmet Sulh maıhkemes: 
bu kararlan taıdik ettiiinden 
bayle ticarethaneler kapatılm" 
br. 

Bunlar arum-ia Marpuççular 
da bir fırm belediye çe,ni11ne uy 
mıyan ekmek çıkardıiından aeki
gün mnddet1e kapatılmıt. ve İ•I• 
tenden kırk lira para cezası alm 
muına karar verilnı:.ştir. Eminö 
nO belediye tetkilitı leftiılere de 
Yam etmektedir. 

Yangın 
Yenitehirde Cin deresindf' 

Menberek bostan kuliibesindt 
yangın çımıı, kulübe kımıf'ı ,.......,.._ 

Kamkapıda l>Oıiyenln eıvind• 
ki eoba bonaeu da tutufmutsa da 
çabuk aöndürülmüıttür. 
--------------------
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ŞUBAT - 19:NI 
Hfcrf: 1354 • Ztlka de: ıs 

Ata( dikme zamaaı ---17,40 

...._ ıua 11.n ıuo ıuo ıı.12 a.ı1 

..- ıı.ia e.tt uo uı,oo ı,12 ıı.40 

Gmçmf RN'& lllJOCJ'N Nil Ol.OV f 

Dl1nyum en OyOJc aakert balonu olan A 

m rfkarun !lı!ako:ı bs.lonu deD1ae <Ntmu v 

!la - 6lmotttır. 

Kundura 
boyacıları 
()Jk~Anıarın pazar 
gUnU açık kalması 

mewele oldu 
Kundura boyaaı itleriyle utra 

t•n dükkanların Pazar ıünü açı 
hp açılmamaaı lfİ bir me.ele hali 
ne gelmiıtir. 

Temizlik itleriyle uir&f&D ber 
ber dükkanları, hamamlv alqam . 
lan saat yirmi birden tonra de 
açık buluna·bilmektedirler. Kun 
dura boyactlan da bunlara kıya 
ıen .aat yirmi birden sonra salon 
larrnı aı;ık bulundurabilme~Pdir 
ler. Halbuki bu salonlarm i»azar 
günleri açık bulunmuma müaaa 
de edilmemektedir. 

Şimdi iki vaziyet haul olma'lc 
tadır. E~er bu ıa1on1e.r tem•zlil< 
miıeıaeseleri iıe Pazar gün6 de a
çık kalmalan, delillerse saat yir 
mi birden tonra açamamalan icap 
etmektedir. 

Seyyar boyacılar eler salonlar 
Pa.zar pnO de açılına seyyarla 
rm hiçbir i• yapamıyacatını &ne 
ıürerek buna muarızdırlar. 

Salonda boya yape.nlar ise saat 
yirmi birden .nnra İf yapabilme 
lerinin temizlik i•leriyle utra~rk 
larına bir misal oldutunu öne .Ur 
mekte:Jirler. 

Daimi Encümen bu m•elevi 
tetkikle me,ruldllr. Yakında bu 
husustaki karannı verecektir. 

SekteıKalpten 

Kumkapıda Kaf eali tokakta 4 
nmnaralı evde oturan terzi Ander 
ya evine ıiderken doktor Leoni 
danın evinin lcıap•ı önünde fena 
latmrt. dütmüt. İçeri alnımı ... de 
ölm~tür. Anderyanm kalbi dur 

1 muftur. 
Papelcfllk •uretlle 

AJta1 otelinı:le oturan Bandır 
malı tekerci T alısinin dün Kantar 
cılarda Samuel ve Kemal imlindr 
iki kiti tarafından pape'cilik 111 

retivle otuz lira11 dolanflm1"1ıftır 

Vücudu yandı 
Bo.tanbatmda 41 numaralı n 

de oturan Dimitrin~n krzı Matyo 
manıal üstüne d•üt. YilcadU 
nün muhtelif yerlerinden yanmıt· 
tır. 

Tarihteki 
meşhur kışlar ............................. 
RaJ[Jp Ş.vkl btanbulun meşhur kt 

larını anlatıyor: IS:W hfcrf tarihindeki 
m~ur kıtta Botazın dondafa vt Bo
ludaa plen bir ikiz arabulnın Pak 
darclAn VP'"'" l•lr•1esfne bazlann ilse 

inden ~ llylenlyor ve denı> 
ld: 

•şehlrd~ lllJ•r#Jlc bir Uıtlkb ba,.ladı. 
Rlr kıy,,. e~ ~ akt:erıe f! parnımJ 
bir tıfl~ d /$ ak~,,.($ pdrtllJG) lldtll _,o baflnndl.,. 

ııım ve ·-demir leblebl 
Blzd• ilim yazılan flkaerlya demir 

lebl•bldlr; yenllmeL 711tulmaz. 811 
m•vzuu ele alan Sadri Ertem. haddl
zatfnde bult olan fiklrlerf dolamba~ 
h ffade •derek ·eoy1k llf" edent~r. 
den .. klyet ediyor •• halleriai §Öyle 
anlahynr: 

Drrlt'r ki: 
- Bb entellttllellen laltap edl,.. 

rru. 
IJlf'f'ltbn ltttrdllf bir banlak aulıır. 

F'akat onu fir•k anlatır: 
- Rirtu oksijenle ltlroJm utlgOrum. 

Bunu drrken lcendlnl bir geni kqtl 

"""'"'' ttamr. 

HatlDllk ve şiir -llaHd Ziya Uşakhdl. hattratanm 
Jlnlattrken Hamdullah Saphl ile Ala
mtt Uaşlm• ~lyor: 

Hamdullah Suphl blr glln bana. 
~nr durtgulannı anltrtırlten, dedi ki: 
- R11ndan lfOnra ,Ur ttlı•lrml ''tteMm. 
Rn hfr ıwıd tıltl'flllımtlan d"ha l•i ua. 

"°"""""""' ~ mht~rlh ol• 
""""· R.,,,,.,, cıoA' dolt,, ffff fflfr Ahmet 
H_.,,,.,,,,, Onu ~ llllrl °"° 6crab-
"""'"' ,,,.,. lımln nfrrenlun. 

$lir SÖ"lt!JMkt~n OOZflPt'""'" ,,,,.,.. 

ıum,. "nzmnrmrlt demebft n bnıtkn bir 
.mPıtPIP-flr. lnlrnl •nfr ,.,ınttmın• demet. 
• lşü hlM ,,,.., 6ııl,.,..,,.,.r. 

Yunanistanda 
Mart isyanını llalya 

kışkırlmuı 
C~en .enenin Martmda Yunaı

nistanda Vea;zeloeçulann çıkar. 
dıtı iıyan -'• .,,ir ecnebi devlet,, 
1>armatı oldulunu yuu Eleftron 
AntrGp09 nzeteel ihtililc;leria 
emrüıe külliyetli miktarda para 

Yeril"";• o1d1"anu Ye hu ina • 
nm batla1"1umdıuı enel aTlatta 
•ropapnda JaPıl.lıtmı anJatarak 
bu paraların n,.re,ı • ., ıeldif.ni a. 
rqbny,,r ve diyoT kiı 

"lı..-.. , ~ara mem1'aı bir m 
o1ara1< I· i --~. A,, b;r r111ma11 
enel;ne p)inrre kadar, ;.qaa 
tert~hi iç:n aarfecli'en para,,.. Veni· 
zeft>11a k .. ,.,,mm Ye Atinalı J:i,...~lc ~'- kııpuuun dOrdüncii 

~ Load. a takımları temayü. 
:s;;I ve hepsi de bumılarm 1 

~erdir. Anenal 53.000 w 
~ ln&ade LJTerpolu 2 • O; 

1 

~~:»le nkı bir maçtan sonra 
t~ .. 1 r 

1 84.000 seyircinin &nün
~~ulham 21.000 aeyircinin 

, milvon- Venh~1"tCUD1111 Ter.':~ı . . 

,._ l' Blackpool'ü 5 2 •eni
~ ~1teııham da Huddenfiel
~ 1 leJircinin bulunduiu 
· ~ ·Onnmeıemunffak o1-'1. ., .. 
~"-:b ınaç .fevkallde aeri ve 
~- 1 olınu,, Toltenham ıali 
~tli Jıenıı 77 nci dakikada ata-

'· -.!11ttrar hasis 
~ .:;:en blldirildiiine ıöre 
''-"-. ~da Ye achktan öl 
~ ıelınit otan '°'İr kad•nın 'eai İçinde ROO lnıiliz li-

bnlnnl'hlfbu'. 

Mekteplerin akşam 
tatlllnde talebeler! 

Nifantqnula (Cafer Obk) bmulle bir oku711ca. 
mu )'&Zlyor: 

•Olleden ..,.,.. "1lllln rnfttltpl• apl ~ tatU 
yapıyorlar. Çocuklar bu ıaatu aoltaklan doldurmakta. 
dır. Btm f«U/clann 1neldep ~lr'fUlt/an IOftnt sokaklar
da dnlQfflralt ttr ftl/talQfOralc lrofaftuklaruu ('8rllımruı. 
~erü 61r Alma oadealnlle olaulult: Me/drp 

tptlllnde ldUtllr ,,..,dtlfl~rl eoltalclarda doltlfQralt tale. 
6ql leltlf ~ff. Brı ...ıtht IJlıu u tatblldndm 

fM '"""°""' ....,,,...,. ~ INUltaııUe lıtanbul 
Gayrı meşru 

lmzuını •khyu bir okayucumuı; soruyor: ı ı 
Ga11rütwını llflflgan bir erkekk kadından d<Jlaa p. 

c111wı lenn~n babaııuu ta,,uı inlk4ıu""' ınulır1. 
CBVABIMIZı I 

Wtür dlrelctörUlöllM anlatmak UUdlm. Siz M ünl
rıb1" 

CEVABIMIZ: 
Çocuklarımızın terbfyf'~e allkadar olan ba mfthlft" 

mM•le etrafındıt m•şgul olduk •• mekt•plerin paydnF 
tamanında talt>benln tavır •e hareketlerlle uzaktan aH
kadar olan mflf •ttlşlerln boş darmadıklannı lğrend"' 
Sokaklarda gezen m•ktep tal•helerlnfn hoşa ırttmfyece" 
IAuhall hare1'etlerlnl pzden ka('lrmıyan mOf•ttf-.lerftt 
ba ~bl talebenin isim •e numaralannı tMbft ederek mek 
tep idarelerin• blldlrmekte geelkmfyeceklerl f8phslzdlr 

bir cocuk 
Bir ç~utun babasından oldatna tayin eden • ttU

ytlk delil benaeyiştlr. Fakat babaaına benzemeyen ~lr 
da rene o babanın olabfllr. Kan tahlllleri TUl&ulle d• 
kaa, ilk dence1e kadar ••ilce aWur. 

ztuuıe-l:livor.Ju. Pu "'"""" .. P\nbı 
old··~ 1.,-:ın a"l"•ı1ma~ '"'" 

l Mart İ•..,.'"~m ""aaraf, Va • 
"9\":~"~.la nifak ~ılranrtakb .. 
Ve";•e1~ rıwlrie ~-·'rte 

..,e'ftf,. ... t "'''"n MP rM"i -'eıvlf't ••· 
rafm.lllll'ft 3-'eırnftt~- '7; .. v.-~z .. 
lftlml '-arid ,:.,..,.. •e':\1-1 .. ·J .. -· o 
dn1et;n -enfaatlerine unu .,.. 
lan·-,.rd'1. 

"F.'""•bi tlevlet .. in ft~1va olda. 
~a lıi•'"'°'e.l•n'e" .. -.r.ırT. 

v-·~··oa e·rıde dlncce•mı, 

Pariıten Atina gazetelerine 
bildirildi3ine J&re, Ven:zelot ya. 

kında Yunanistana c'öneef!1-mit
Bu husuata acele etmekteymif. 

Ayni 1-berler. Ven;ze',. .. • 
Ynn,.n:.tan• •eMikten .... ,,~ r.; • 
ritte1d m.-liklnf't11:ne Çf'kile"e'< si • 
vaat ı,t"rden azalc ._.,...a .. "~ ...... e 
arada bir"""'•"~=• Anupaya r:i
tleceiiDi bilcliriıor. 



,. 
• 
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Siyasi ifş at / 
de çarpışmalar 

.. ıiaii~ .Eski lnglliz dışbakanı ltalya)lı 
bombardıman1 1 niçin koruduO-uou anlatıyor 

lnglll••••• tehllkeye ı e 
dDeıD•dü Httıı-rden korkmqı t.ıuna ıebeblyet verınlt 

ı Habe~ harbini durdurmak için Parişte Fransız Dı~ 1 endüstri sahasıncta harbe Hferber, ve siyui sahada bir 
ballaall• Wr plb yapıp da beğendiremtdiği için lttifa~ dlkta\fr tarafından idare edilmektedir. Gerçi Htr Hft· 

1 ya •HIJur kaJa11 ePt Jnıiliı Vıtbakanı Sir Samoel Hor lerin düşünceleri sulhpervtAl\tt 184' de. ıUratU, ,. .. iş 
1 

Jıviçreden •Utehipltri~e hitaben gönderdlii 1tlr •tktep. ölıll•• " •••erıı şekilde silil\ \a11 rnayı r\lm~n hükQme. ı 
ta bu plbı ezctlmle harpten korktuğu için helPtP taaıır· tinip vt halkının e.us \'e hemen ) eglne pyeei haline ge.

1 
ladain11 "'ll,Jor. tirlyor. ; 

ı.ki ıa.qp, J.viçrey41 ~m yapmağ• gitmişkea aRS1- Avrupa ihtillfuıın 4evamı. J~IHMIYa iJıeri"dı Re ı .. 
ııo Pl1'iH çainldıjını ve bllha~ Parbıteki l~liı elfi· ıir 1•PJea"&ır. JllP9P,Ya ki. AIJ11aq7ııun prpta lthak· 
~i Slr Corç Klarkın ısrarı Uzeriııe Fransız merkezine git. kuk ettirmek ist'ldiif gayeler l\İSbetinde şetrkta emelle. 
liğini söyledikten sonrJı di7Qr ki: rine katı aarette nail olma!< istiyor. 

... iki Dışbakanı, beynelmilel bir buhranın tehlike. Altı •Ydanbefl bu meseleler kulağımda t'ınfayrp du-
lerl11l llerkesten daha iyi bilir. ra)·ord~ nihaye' Md 1talya ile tle harbe stlrlldeınek 

StNsa nph•inin, ya11i lnwiltere, Frl\n$l ,.e ltalya- glbi en kötiJ netieeyl dahi verebilecek bir ihtilAh moaa 
ltalllflll nMH - #f lffflklulilllia du ibaret olan teki mUUtfikler eepltesinin bozqlml\Sı erdirınek için tellş etmişsem, buna hayret '"U"'tll-

.,.,. 
hali/fili '""""1ultuu - .Allı reend 

ffflll• fftltefm eflmz. 

:Al11ıın,. la.rlndt l\t tulr y~pardı? Bir Almanya ki, midir? ltalya ~~I bir doat ve mUttofikUr. Onul\ luıvnti 
Jatr 1J1m11nklnden ılahıt r.lradf :ı~keri şurette saflam, ve istlkran Avrıı~ !llt1H1u fçin IAıı"'dır . ., 

Fransız mecllslnde lngiliz SllAh yarı,ı 

Rus • Frapsıı 
anl•ıması 

- - -
'fari11 te"çrrllrdı" ı'*iettır db·d 

l•r ııliba 1ldanmı1vrl11r. Ayni l\orf 
Jer, ayni meııfaaUer kırk beş sene ' ' 
\·el olc;lııtq gibi ~ıısya ,.e Fran.ŞilYI t ıı1 
n&r yakla~tmyor. Umumi harbt' ' 
netioelerlne, fikir, rttJIM a) rıhklart 
rağmen iki mıllet tekrar elele .
ttu.rlaım şr. HHa M heD dı .... , 
tikçe büyüyen ve kuvntltnert Al 
1(9r""'8qdur, 

Fransıı efkirı umqmiyesiıof 
ınımı Rus-Franıuz anıa,masını • 
tt~kllde kafl•lamamııtır. Bu defa 
sada Ruyaya kaptı kırk 11ene e 
umg•I sa11l•l1et. taadtif eclf 
YOP, QillkW bq\\altrdt rl'Ulll 

tn~PtOl~ndA tudild bekltnıp lhl' 
t,ranaıı 11'1a,m111 tlcldctli tcnld 
ct.vet edifQf. Pu münakaplara 
ya mensup mUtekaJt takat tanı 

Frall81z ıenerallerinln kısmen • 
ma,... aleyhtar olarak lttlralderl -" 
nldardır. •••ı•nl•rtn ltomllaNmMt ................... ,. ........ 

Romadan bildirilditine Pre 
Habefittanda bir kabile reiıl da · 
ha maiyetindeki 200 kiti ile bir
likte lta}Juılara tealilll obmttur. 

Dışbakanı kabinesinde Amerikanın .... 1qqıa,, ~ki: •d~ı,, 
Al Oeğlılkllkler yarın · h tamamen Mi fırkıtarı mena11 

Diler taraftan harp ~
elen ,.len haberler hafif Jalmun 
ralmen ıimal c:epheainde ltalyan 
tayyarelerinin busün de ltuı Ha. 
het baba •• klyl.-ini ltomhar -
d1111an ettiklerini hlldinnelctecllr -
ler. 

ltıalyan tayyareleri Ualdia mm
takaaında (buraeı Delalenba 100 
kilometre ıimalindedir) :rtı•lerce 
bomba atmqlanbr. 

la mmtakadaki lnıilis KıuJ. 
haç haatahaM1i WiJik bir telalilse 
atlatmqtır. Hastahanenin it& 
yarda ,.Janlanna lleatWar dit · 
miif, fakat haltaneye laabet n.lci 
olmamııbr. .................... ~

cephealnllekl vezlJ•t 
Stefani Ajanunm bildircliiine 

gire, Z9 lldacllcinaacla mitra1 · 
yödü tanklar, mmaklı aüvari · 
ler, Somalili aıkerler, bir bllllc 
ZD'hlı otomobil ve dört topluk bir 
bataryadan mürekkep bir kıt'a 
Negelliden hareketle, Glller yolu 
admı tafıyan yola talciben, ıene 
Neıelliden 85 kilometre Ye Malet 
Maniden de 200 kilometre ltede 
bulunan Mallra But..ya Ybıl ol · 
1D11f ve Malet Murrlde Mahanan or· 
man milialle telal• telırafla mu · 

manyaya beJll olacak yenı arp dır. Bunlara pre Rus-1-'ransız 
d" t h • t fakı 1"eru7 muahecltsf mutlbfnCC cevap ver 1 İngiltere kabinesi, kurmalı dü· 8 5158 1 kerllkten tentt edllmlt olan Ren 

.. ,,. .. mlNlunı mUd•faa etti ıündüğü milli müdafaa bakanlıft Vaıinıton, ı ı _ 1936 _ 37 de· S&tlftlll Alman orchuıu tarah11da1t 
Franıız Dııbakanı Flandoıı nın tetekkül tarzı hakkında aörüt ni~ bütçeehıcle hava lwvvetlerinin galini dnet •deeektfr. 

Fnmıa mecli•iniıı dıtiıleri encü· melerde bulunmu•tur. H i d ı Sal 9*1ah FrtNllYI "uM ,. ve ava a alariy e Panamanı11 bir Alman htic:utr1u111 karp fnıil 
aıeaine in.bat vırdiji •ırada Sov· Bu bakanhia eski dııbakanı Siı ve garp aahlllerinln müdafaasının nin yardıaunı te11ıtn edeq Loka 
Jet - Fraıııız aıılqmumclan bab- Samoel Horun getirilmesi ha vadi takviyeıi parlluıentoya tavıiye 0 . auahedeıılnl za.vıfhata~fını dJ 1J4rl 
setmit ve buDUD Lokarno muahe· ainl henüz mevıimıiz bulmakta· luomaJctadır. rüyor. Gene ayni mahaffl P'ra 
d11ine UJIUD olup olmadıiı hak dırlar. Sir Samoel Horun, tlmd" Bu bütr d h"ll • "'d f umaml harpden enel Ruyaya dl 
lu ela Al el d b h bak 1 . • '"l"e e aa 1 erın mu a aa- •ttltl ylrnll bet ntflyar altın 

n maDJ&DJD ver iji muhtı· meekt:~;_e anı o acafı s8ylen H ıçın 374.891.52J dolar konul- Yaıt bir milyar altın liranın '1li 
,.,. dair lh eöylemittir. muttur· Bu rakaın aulb ıamanı İ· hakkında temiHt arıy.,r. Şimdi)"f 

Bu seminde Almaıı1aııın iler. Milli müdafaa bakanlrlının çin bir rekor teıkll eder. dar bu huawsıa hiç bir tfl<li( ya 
ıürdüiü delilleri çürütmüt ve aı· kat'I ıekli, yarın avam kamaraııne Ordu bütçeıi 543.341.508 dola- yan Rus,adan bu boı•çl~rın tanı" 
k•likten tecrid eclilmit olan mın· verilecek olan müdafaa llyil.aıı ra çıkarılmııtır, sını istiyorlar. 
tebaın tahkimiae hiç bir .. tihi nın müzakeresi eınasmda lrarar · Ordu mevcudu 147 bin olmaıı Rus-Fransrı anraşmaınmn bS 
yetleri olmadıimı anlatmıım. lastmlacaktır. • ed'l i • olan Herye •e hllttin •1 eenah fı 

Api mevzu üzerinde lnıili:.._ ____ ..... ______ .._ _ _. ta vaıye 1 mes ne F&~en koanı· ları ... tamamen •kal rtklrddl 
parllaentoeandt. &la lnıili• Dııba- yon bu nı•YCUcha 150 1'ı11e çıkar· Z.ttn bUtQn fqllt reJtmlerfn ıl Al manya mııtır. tarı olan bıı fırkalara göre F 
....... Wr ...S eormutlu •• la· PJl•r taratı.n S65 tanar•nin ıtttlkce kuvveUeacn /\·lman1a1H 
.....,..._. .. L~o ırıuatıed•hle Deniz konf P.r11neı.aca lea.uuu ~'" ..,~.H. '6U••• ....... .,, . .,-...... - .. ~ ........ - ..... --- ·-~····-· 
sadık kalaaatı ce•abı ••rilmlıtlr. ı,tlrak edemlyeeek aat kabul edilmiıtir, beş harbtle zayıflayan , ttalya,·• 

B miı ..... _r h!"1-·""-etin iıt •l"ii ' 'akit itimat edll~meı. 'e bl1h..-
Franunın pakUarı 

Parit, 13 - Bütün ıazeteler 
Frantıs. Sov7et pakbndan bah
setınektedlrler. Le Joumal ıazete
ıi diyor ki: "Franııa - Sovyel pak· 
tının tutlki, Franı.a . Çekoılovak 
paktuun tasdiki ve ·sovyetlerle 
Romanya aruında bir pakt akti 
tartına mualliktır. Şu halde Fran
ıız - SoY)'et paktı tasdik edilmez
••, A. nupada Bartwaun kurmak iı
ıedlll ılJul biııa çCJkecektlr.,, 

Bir mtıahede aktiıM yardnn et- u aw • '4'\llPU 
1 1 ~llterenln Rosyaya yaklaştıtı bir 

mek üzere Ruıya ile ~lmanyanm ta71are adechndq 85 tane fule· manclfl Fransa Rusyadan uuk 
Londra deniz konferanıına itti- dır. Komiıyon ayni lalllUda ıarp maı. Ve sonradan orta ,\vrupa 
nke davet edilmeleri ümidi kal· ıahilleriniu müdafaaıı tahıiıatına Fral\Sll menfaatleri. RQmanya vı 
naamıt ılbi g&rillüyor. üç, Havai adalannıo milclafaaaı oslovalqanıa thlclıtle Wb buluO 

f rant1slar, Almanlarla birlikte için üç, Panamanm müdafauı i- lan R1111 taraftan pollttkaya a 
konferansa iıtirakin kat'in•n •· çin de 725 bin dolar l1ive etmek- gfdllemeı, Bunun içindir ki R 

ted" uuttlfı eli ~lr ln evwl. ıeçwılfl 
leyhindedirler. ır. tarak, ancak hali v• istikbali dil 

Diler taraftan lnriltere de AJ.. Zaltıta kuw.etlerlnin 1 bin IU• r@k, tat•alsta tfreddtl& ıdlldl"" 
manyanm ittirak etmedlti bir m• hay ve uk• illveal1le IOO Wae 'Fatlst idareler aleyhtarı 
abedeyl imza etmek tanftarı de. pbnlmuı için de manta•m 111 •••it .. lsu•tlnllt 
ilidir. tahaiaat det'Pit olunm.ıctad... tlddıtlt Rıw taraftan ''"' 

hahereye tiripnlfti. Amerlk• dopanın•• 
Sahahl.,tn, nehrin yalpalaıqa. Neı•Ulden 70 ve Daua Panııadan "Cenevre Amerlkama kararmı manevra,• llafl•lll 

ve sol cenahın parllJnentou e 
haiz oldufuna ııöre Ru-Fra..-• 
ahı•atntı ._..k ttllleeett••• 

ela muntuam Hal»et lm••etleriJ'· da SO kUometre &lede bir ketif ha- itekliyor, halbuki Amerika da C. Ar•laruıda 11 draı.t, 12 
Je muharebeye tatutaldu •e Ha . reketi yapmakta ldf. nevrenia kararını bek1•111ektoclir. büyük kruvazör ve 4()0 tana· 
hetler 1111'ÇO)r ölü bırakarak ç~kil- ı .. a,enıann zaıl•t ıetattattklerl Loadra mahafilinde 18 ler lco· re t&fıyan üç tayyare ıemiıi 1nalu-
ililer. uydurma im.. miteslnin martın ortumda topla· nan IS .,.r~dan mürekkep bir A· 

Erteli •hah, kıt'a ketif hare· Blrbç ıtın enel Romada net narak bu meseleyi kat't bir ıekil- merikan filoıu Cenubi Kaliforniya 
ketim dnam " nehrin 4 lciloııut redilen bir lltatlatik, Habet har . de tetkik edeceği ıanılmütadır. ıahlllerlnde manevralar yapmak 
re öte.inde, çalwlann uuma si• binin bqlanııcmdanberi Habetia· lnıilterenin tutacağı 1ola ıe · üzere Kalifomiyadan hareket et· 

lenmiı olu Halletlerle yeniden ...... 144 ltalJUUD lltlüiUnU bil. lince, Lonclracla clever•ıı edın ı,_. _• .... lt_tı.._ ...... - - - ----
......... tubqtu. dlrl,.,ıa. sı pJialara ıöre Eden petrol ... 

Oileden 10Dra, ıene a:rni kıt'• Sal&hl1.ttar Habet ...ı..ım buıoauaun 1•knılarCla tatbik .. 
Neıellida 140 kilometre kadar ...... rı•• telmlp NeNk IC&nu· dilmiyeceiiu dalr ltalJ&D elclal 
ileride halunan U.Cille laayuaana •• ınelaln it laden IO ana ka · Grandi'ye temipat verıuiıtir. ln
ftl'l'P ........ , i,.U ve itli' miktar du yalnız Tembien 11aıatakıım · ıiltore bu 81.,ele hakknıu kat'I 
nir almakla ......._ ltir hayh clı dakı" muharebelerde 1500 ltalyan- C ı kararını ancak enevre top antı•ı 
hayvan ittlnam etti. la 4000 ltalyan müstemleke uke. nna arifeılnde verecektir. 

Daha erteei tünü, kıt'• tekrar rinin öldüiünij kaydetıqif ve Ro · 
h.rek.ee ıeciP UtWMeıa IO 1silo · mada netredilen iıtatistiklerin ta· Dem!ryolu nakllyatlndan lattfade 
metre ötede Ueha kuJaMllla •"ıl . 1 d ld w b"J edemlyen Hebefl•r prateato effl 

mamıy e uy urma o ugunu ı · 
oldu ıre bu,.da da ıene ltaıı eıir. dirmittir, Paria, 13 - Habet elçiıi Wol-; 
ler aldL ttelf • YMI •hlllw• hayetlerl ıı. Maryam hariciye n ... ırı Fl•oclı. 

Z Şubat öllıden ıonra, krt'ı .... '9Plyer ne bir nota verer~k Cibuti - Adı.. .. 
Ru Deıtanın ordu.un• UWDIUf Bari, 12 (A.A.) _ Dün hura . itaba tlmendtferiyle ıillh Ye cep· 
500 ~tilik bir Habef çN1i7l~ dq Dolu Afribama mijhbn bir hane nakllni meneden karara kar
karfl1attı. Bunlar öneqsJi zayiaıa tıhblyt: mUfrn•İ hareket et mit • 91 protoetoda bıılunmuttur. 
uira&lıiar ve büyüle miktard• etl'' lir 81r l•llkr•z tekllfl 
Ye leYazım terbderek çekildiler. • 

4 Şuhatta kıt',., ltalyao nüfuıl' Petrol ambargo•u •UrUncUmede 

altultllM -" Mr •ban iyic• Londra, 13 - Bir lngiliz dip· 
temlzlecmcten ıonra Neıelliye lomab HaYU ajanaının Londrr 
d3nff. ...ı.awn.., ,.trol .... ı .. ı hale· 

:\"JDİ zamanda diler bir kol da. kmda tun lan .a,lemlftir: 

Paria, 12 - Londradan haber 
yerUdiiiae ıöre methur banı• 
Riket Habet imparatoruna S mU· 
yon lnriliz liralık bir ıatlkraz tek
lif etmlttir. 

Bayan Afet 
Cenevrer• -'ttl 

Ankara Oniveniteai Tarih pro
fesörlerinden ve Türk Tarihi Tet
ktlc eemlyeti ildnei reiıl Bayan A
fet dün aktamld ektpreale Cenev
reye ıltmittir. 

yoktur. 1 
Fakat bu anlapta11111 tas•• 

yük mllnau,.ıara ,., ~aellktı'·tlf 
sız efkArı umamlyeslnln kuyTe 
azlrtı b••ı teüide ••vali ,-

Rus - Pranm 1ttlf,W011fll 
Yilk akitleri AJupyada pril 
Ve '"""'" lftacllr •t 1111 -~_. 
Al•a ord1111111un Jı.n M~~ · 
rar ı .. ı ıcleetttu bir ımrl..-ı 
rak ltakmals lbımdır. • 

Ralf N. 

Romanya kr 
Parlıte madadl ti 

Llpesko ile est• 
enRIZ 9ektld4' 

glrlomtlt 
Satule1 Ehpra ,a'1"'1 

Romanya Kralı Karol, 
elli mil ötede Bellem f 
ptoaun. "-fta ıonuıau 1 

Blrbç rUıa e"ol .. ~ 
esrarenılz ziyaretçlnl!I 
Lupeıko olduiu auJqıb14'1• 

Şato sece padüa, J 
tarafından ıaıuhafasa 
fn.Qtıı •• Rqaum poli9 
de ptonuo içind.- vd'! .. .J: 
dır. Gecel•JİP polif ki~_.M. 
nan parkına talwerilındW"'"' · 
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Dadının 
marifeti 

Ragıp Bey ıaatine baktı: Dört .. 
Zile baıtı. ihtiyar dadısı içeri ıir· 
eli. 

- Dadı.. Biliyorsun ya, saat 
iiç .. , 

- Evet anlatıldı ... Allahm be
li,, gelecek. .. Peki, peki gidiyo · 
!'\an. Yedi buçukta gelirim ... -Val. 
labi rezalet.. Bu yaı ta bana bun 
laı, Yaptırtmak. .• 

Omuzunu silkti ve çıktı. 
Ragıp, aes çıkartmadı. On bet 

l.y eTvel ıevdiği kadın hakkında 
bu tabir kulJ.anı1ıaydr, kıyametle. 
ti kopanrdı. Fakat dadısı onu ar
tık alıttmnııtı. Haftada iki kere 
~ patırdı olurdu. 

Calibe, her Sah, her Perıembe 
.... • ... :1 " ' • 

~ndi~l>eTt Ragıhı beiliyen, bü . 
yuten ıhtiyar dadı ne söylerse 
IÖ 1 • , 

Y esın kovulınıyacağmdan emin 
oldu" · · h 
1. gu ıçın, er sefer, çetrefil di . 

•Yle delikanlıları ba!\tan çıkaran 
bu kahpe evli kadınlara lanetler 
0 kurdu. 

d Zaman, böylece geçmitti. Genç 
' :ı,arrı da artık bu uzayen müna . 
~~. etten bıkmak üzereydi. O gü . 
u Calibe kapıdan içeri girer gir . 

~ez, aksi bir ıesle: 
te b Çekilir it değil... Saat dört 
)' ava karanyor, yaimur yağı . 
l' or, ayaklarım dondu. Çorapla . 

l'ltı Çaınur İçinde ... 
_ 

1
Ragip, likayt fakat muniı bir ._, e: 

- Terliklerimi giy! - dedi. 
kadın: 

"'-b Hem azizim sen ·ne köhne 
deı.b:ll~de oturuyi>rum. Bir ıene 
ff!ı d"" adarrıakıllı bir ıemte ta -
' ıye ~ana tekrarlayıp duruyo
leı-d: Benı ıevıeydin sözümü din . 
bll) •n. Buralarda otomobil bile 
~~aıını imkanı yok. Y oruJdum, 

'~ •lrıyor, muhakkak ütü · 

- ÇıJan ... d k • Y m, fe enm ... 
l'.- Ya ... Böyle olduk demek .. 

••• -e•ekkeli, erkeklerin hepsi ah
~•zdır d 
l''-'abı,· • ememitler. Aman ya 
t. t ••• Ne bedbahtım. 

'lla n~in üstüne yığıldı ve 
it ?rt~ga hatladı. 

~ ... d:g~~· renç kadının yanına o
daJd,.' D ır~z sonra, Calibe uykuya 
' elıkanlı da, kinle ona bir 
~r. tattıktan ıonra yanına uzan. 

Bir rrıüd 
ı.. 'çtld det sonra yavaJÇ-a ka-

ı. 

~~~~~ifa, aeuiz adımlarla 
'" n F ı. U:yuyanian muntaza· 
' e ea •lııınr dinledikten sonra 

'"kle.ıtı. Ve ibreleri çevire . 

rek beı buçuğu on buçuk yaptı. 
Calibenin neden aonra uyanııı 

bir facia oldu. Elektriği yakıp da 
saatin ilerlemit olduğunu görünce, 
h~nnağa ve feryada be.tladı. 
Az kaldı heyecanından orada yı -
kılıp bayılacaktı. Allah razı olsun 
ki, Ragıp ona: 

- Bayılınan bir iki saat daha 
geçer, hüthütün fena olur! - diye 
ihtar etti de, kadın kendini to · 
parladı. 
Pürtelif giyindi. Bir anda ken 

dini sokakta buldu. AJlahtan ki, 
bir taksiye rastladı. Derhal atılıp 
deliler sibi sürdürmeie hatladı 

Helecanından bitap, Calibe, 
evinde ne bahane bulacağını, ne 
uyduracağını düşünüycrdu. Bir a· 
• .... &At juHJ.d. K"zı.ı.n~ uır laat httı. 

baktı. 

12 ye 25 var. 
Deli olacaktı. 

(Hakikatte, saat yediyi göste 
riyordu). 

Kalbi çarparak, eve girdi. Sa
londa sak"n rakin oturu;> gazete · 
ıini okuyan koca11na doğru ko~up 
titrek bir sesle: 

- Ah, Recep! Batıma gele~ 
leri bilsen ... 

Ca!ibeye mfühiş relen bir aü 
kUnla kocası ona sordu: 

-Ne oldu? 

- Ne o?a~ak? Az ka1dı ben' 
kaybediyordun. Bir mağazadan 
çıkıyordum. Saat altıydı. Annzın 
gözüm karardı. Bir baygınlık. .. 
Sanki bir uçuruma yuvarlanmış · 
hm. Kendime geldiğim 2aman 
bir eczahanede olduğumu an!a . 
drm. Etrafta telit et!en bir sürü 
halk. .. Dütümene, ıae.tlerce bay . 
gm kalmqım. 

Recep güldü. Ve alaycı hir ıea· 
le: 

- Amma da mübalağa .... 
Bu gayri tabii .U1run, Cal~beyi 

büsbütün ,atırttı. 

- inan bana... Rica ederim ... 
Kendime ıeldiiim zaman ıaat on 
biri ıeçiyordu. 

Bu sefer kocası asabi!eterek: 
- Ne divonun? Ne ablatryor. 

sun? Deli misin? 

- Vallahi, billahi, cicim, dört 
saat eczahanede bavgın kalmışım. 

Recep Bey, afa'layarak ıöy · 
lendi: 

- Bu saçmalar da nedir? Bt' 
martav .. Itarı bana ne diye cku · 
yorsun? 

Calilıe hıçkırmağa ht..ıı'ad:. 
- lnanmıyara~md"ln zaten 

korkuyordum... Aman Alll!f-rn .. 
Bu ne itimatsızlık... Sen beni kim 

.. 
HABER - ~l<•a~m~p~os~t~aı~ı==~===~~~~;;;;;;;;;;;;;=~==========-=5= 

Tefrika No. ss Muırad SeırtoğOllJJ. 

- Ah muhterem senyör! vadetmiş olduğunuz 
bin altın akhmı başımdan aldı. Bana 

vazifemi unutturdu. 
Geçen kısım'erın hUll•••• 

Ancello ve Roberto adında ikı 
silahşor kendilerine TUrk süsü 
vererek Rodos kalesine girmiş. 
terdir. Şimdi şato zindanların· 
da mahpus bulunan birini gör
mek istiyorlar. Şatonun birinci 
şövalyesi Dobllsson canavar 
ruhlu bir adamdır. 
Fakat Roberto ile Ancello fÖ
valye DobüHonun kanım emdt. 
ği kın kaçırmıflardır. Şövalge 
onlan arı11or. 

• • • • 
Onbatı buna çok hayret etti. 

Maamafih cebinden bir çakmak 
çıkarıp yakmadan ve bunların 
yüzüne tutmadan bu ıöze iı~an~a 
dr. iki yabancının Türk kıyafetin
de olduklarını, ve bunları Tevhit 
reisle birlikte ptoya geldikleri 
günü bir defa gönnüt olduğunu 
hatırlayınca doğru söylediklerini 
anladı. 

- Durun öyle iae biraz! Diye
rek içeri seğirtti. On dakika ıon
ra elleri bot olarak avdet etti. Pa. 
raları emin bir yere ıaklamıftı. 

Kendilerine beı adım kadar 
yaklattıktan sonra durdu. Diler 
muhafızlara itaret etti: 

- Yakalayın ıu iki adamı! 
Muhafızlar hemen iki yabancı-

nıır.na-"-- -1.1..J--. D:::ı-1- I._,. 

birlikte ptoya girdiler. 
- Şunları zindana götürün! 

Orada beni bekley:n ! Ben ıöval
ye Dobü11onun yanına kadar gide. 
ceğim. 

iki dakika sonra Ancello ile Ro
berto muvakkaten kondukları tat 
bir zindanda, onbatı Y orgi ise 
tövalye Dobü11onun odaımda idi· 
ler. 

iki ıilihtor hiç konutmuyorlar, 

aanıyonun? Ben namuılu bir ka · 
dınnn. 

- Dinle beni Calibe ... Bu· ko. 
medyanm maktadını anlıyamıyo . 
rum. Fakat açıktan açığa bana 
izahat vermeni emrediyorum. Bu 
kadar yalan yeter. 

Genç kadın, bitap, mücadele 
edemez oldu. Kocasını kan:lıra . 
mıyacağına art:.k emindi. Ağhya
rak, bütün kabahatlerini itiraf et· 
ti. 

Recep, mülhit bir küfür savu 
rarak yerinden fırladL Calibenin 
yüzüne doinı bir yumruk kaldır • 
dı. Fakat soğukkanlılığını muha . 
faza ederek genç kadını saatin a. 
nüne sürüklemekle iktifa etti. 

Meğer henüz yedi buçukmuı. 
Cal~be, afal afal bakındı. 

Kocası pür hiddet, artık bağı
rıyordu: 

- Maceranın esaıını anlama . 
ia çalı§acağım. Lakin muhakkak 
olan tudur ki, artık seninle yaşa . 
yanııyacağım ... Derhal aandll'ları
nı hazll'la ve ya•Jah defol. .. s~vgi
lin seni l:annd!ram ! 

Ragıp, !'Ok nam\lslu bir gt"nçti. 
Sevinçle değil"e bile fedakarlık'a 
Caliheyi kabul etti. 

Kırk yıllık dadı da kapı dı.-.n 
oldu. 

Nakleden : (Hatice 8Urerr•l 

yalnız delice atıldıkları bu mnce · 
ranrn sonunu bekliyorlardı. Hal· 
buki Dobü11on, nöbetçi onbatısı 
nın ıözlerini büyük bir dikkatle 1 
dinliyor, ve onu isticvap ediyor · 
du: 

- Tebrik ederim. Kolaylıkla 
teslim oldular demek? 

- Evet!. 
- Nerede yakaladın bunları? 
- Şatonun arka tarafından 

geliyorlardı. Anlatılan büyük yol
dan tehre ineceklerdi. Karaltıla -
rını görünce fÜphelendim. Dur • 
durdum. Kıyafetlerinden hemen 
kendilerini ~mıdım. 

-Kim olduklannı itiraf etti
ler mi? 

- Elbette.. Birinin adı Hasan, 
öbürünün ise Ali imit. 

- Yanlarında batka kimse. 
yahut bir yük filin var mıydı? 

- Hayır .• 
- Tabii kendilerini iıticvap 

ettin. Kimbilir bu dinsizler hak
kımda ne kadar yalan yanlıı ma
lılmat vemıitlerdir. Şimdi söyle · 
mit olduklan bu aözleri aynen se· 
nin aizmdan da dinlemek iıti 
yonmı. Hiç sıkılma ve çekinme ço
cuğum. Sana ne ıöyledilerae ay · 

nen ıöyle! 
- ....... ! 

nın bir köıesine doğru uzatl 1 Q. 
rada tunçtan yapılau1 küçük bir 
çarmihn gerilmiı lsa heykeli duru· 
yordu: 

- Şunun karıısına geç ve söz· 
lerinin doğru olduğuna dair ye • 
min et! 

Y orgi rahat adımlarla heykele 
doğru yaklaıtı. Yere diz çöküp 
yüksek sesle bütün söylediklerinin 
doğru olduğuna dair yemin etti. 
Esasen koyu hıristiyan olan onba
tı yalan söylemiyordu. Dobüsson 
da onun yalan söylemediğine emin 
olmuıtu. 

- Peki öyle ise, geiir §Unlan 
buraya! 

Bet dakika sonTa Ancello ile Ro .. 
berto yahut buradaki isimleriyle 
Hasan ile Ali zencire vurulmu? ol
dukları halde Dobüasonun knrıı
sındaydılar: 

- Demek benim odama giren, 
ve kulede bulunan o zavallı kızı 
kaçıranlar sizsiniz! 

- Biziz!. .. 
- Evet, o zavallı kızı ... Akşam 

üzeri kalenin arkaaından geçerken 
yolda ~ baygın ve yaralı bir hal de 
bulup tedavi etmek maksadiyle 
gizli yoldan kuleye çıkardığım o 
zavallı kızı .•• 

- Ve tedavi etımek maksadile 
- Haydi cevap verıen e !.. di9lerinizle göğsünü yarıp kanını 

Elbette onları isticvap edecektin. içtiğiniz, ve öldürdüğünüz kızı biz 
Bu senin vazifendir. Ve eğer istic- kaçırdık! 
vap etmemit olsaydın, sana o za· - Sus! Yavaı konutun diyorum 
man kızardım. Sana o zaman kız- size! 

mağa hakkım olurdu. Onun için - Hakikat ne kadar yavaı aeı· 
tekrar ediyorum. Hiç çekinme · le s<sylenıe ondan korkanlara gene 
den, ve hiç bir kelimeyi ıizleme · gök gürler gibi hızlı gelir .. Evet i
den ıöyle ! tiraf ediyoruz, iıte kan emici ti> 

Dobüuon bir kedi yumutak· valye ! Biz kaçırdık! 
hiı ve ahengile ve ıesine ıayet (Devamı oar) 
tatlı bir ahenk vererek konuıuyor· -------------
du. Gözleri de yarı kapalı idi. Fa-
kat ancak bir onbatı olmasına 
rağmen çok zeki bir adam olan 
Y orgi bu yumuıaklığın altınd l 
mütbit ve korkunç bi~ tehlike ve 
tehdidin saklı oldufunu hemen 
anladı. içinden "iyi ki, bir ıey 
sormadım ve onlar da bir ıey ıöy
lemediler.11 diye dütündükten ıon· 
ra cevap verdi: 

- Muhterem aeniyorun beni 
aff etmiyeceğinden korkuyorum. 

- Boı korku çocuium .. Söyle! 
Senin ıüpheni ve hristiyan olma
yan iki adamm tabii olduğun bir 
ıenyör hakkında söyliyecekleri 
aözlere inanmayacağını ve ehem· 
miyet vermiyeceiini gayet iyi bi
liyorum. Sayle ! 

- iki yabancıyı i~ticvap et · 
medim. 

-Ne? 
- lıte gördünüz mü kabaha • 

tim ne kadar büyük? Ah muhte 
rem ıeniyör kendimi nasıl affet 
tirecefimi bilemiyonım. Fakat 
vaadetmit olduğunuz bin altın be· 
nim aklımı baıımdan aldı. Ve is
tintak vazifemi unutturdu. Hidi 
seyi bir an evvel zatr&linize haber 
vermek için dojruca buraya kot
tum. 

- Dotro mu s3yliiyorsun? 
- Evet, doğru söylüyorum. 
Dobüuon ince parmaiım oda- ı 

- Size bir pardesü Ue bir ıapk<: 
bıraknuf tım. • 

Vestiyer - Pekôla ama Jimdilik 
yok başkaları almış, gelecek temsild• 
bir pardesü Ue ıapka elbet bulurum/ 
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1912 senesinden 1918 senesine kadar Rusyada lngilterenin başkonsolosu olarak bulunan H. Bruce Lockhardt'~n bütün dünyayı altüst eden kitabından muktebes. 

INGILiZ. AJAN B 
Ru lbtUlllnin en heyecanlı ve doğru vakalan, Beyaz Rus ordulannın teşkili entellfcens servisinin faaliyeti, kanlı milsademeler, o zamanki Ingiliz ve Rus hüktimet adamları ve meraklı bir 

aşk macerası 

Yıldızlar: KAY FRANCIS .LESLIE HOVARD 
Yarın akşamdan itibaren TÜRK sinemasında 

- • -- ... - . 

'., ~ .;>UJ:SA l - PERŞEMBl-
PUDRALARI 

tsTANBUL: • 1 

18: TokaUfyandan nakil. Telsiz cm. 

19: Haberler. 19.15: Muhtelif pl!klar veya 

Tu vaıet pudrası Tıraş pudrası 
Tıraş pudrası cildi bozmaz bıhikis 

daha güzelleştirir. Kokulu en iyı 

tıraş pudrasıdır. Tıraşın ateşini ve 
hararetini keser. 

ralk pudrası 
Uilkimya M.f olup mükemmel 1 
ambalaj edilmiş kutular derunun. 
da bulunur ve gayet ucuz, güzel 
!(okuludur. 

Çocuk pudrası 
Vücutta, koltuk altlarında, kasık. 

larda, a)·aklarda vukua gelen ter 

ve fena kokulardu pişiklik ve sJ. 
dötr&nmılsyon. 20: S•hht konferans. Dr. lb.l 

rahim ZaU, 20,30 Stüdyo caz tango ve or. 1 
keatra ıruplan .. Saat 22 den aonra Anadolu 

ajammm gazetelere mah8ua havadia eervlal 

vertlecekUr. 

\üze gençlik \'e güzellik, cilde uı. 
celik ve letafet verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapılmış 

olup ihtiyar kadınları gençleştiriı. 
genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incelik verir, Kadın. 

lar için daimi ve zaruri bir ıhti
yaçtır. (ilde kat'iyyen zararı do
kunmaz. 

HASAN DEPOSU 
vikelerde ve bilhassa yeni doğan ve 

küçük çocuklarda vaki pişikliklerde 

ve sivilcelerde en nafi ve sıhhi bir 

pudradır. BCKB.Ef: (UI KIL) - (164,1 m.) 
lstanbul - Ankara • Beyoğlu 

18: Salon orkutruı. 21,15: Flarmonlk 

oıkeııtra taratmdan Vagner konseri. 23: Dan'.'! l 
mmtıml. 

Bl7DAPl:fTI:: (Na KIL) - (619,3 m.) 

11,SO: 8lpn orkeatruı ve ,1&rkılar. ı.· 

IDlldk kouer. 
Al.ON 1~~.;r; -Gi- ''JZ~Nrn;··roıR~ 
CV\ ''AT uzu Beyouı oı..ularbap, gıooı Telefon, (23347) Sahibi Celil~ •• 

VAJIŞOVA.: (IH IDa.) - (l.ID 111.) BEYOCLU 
f;.1 Y J Sayın mütterilerimizin gİ~emizden bilet almalan menfaatleri icabıdır 

ıa.ıa: Kouer. 21: Bam mQzlk nakit. 

Jl,IG: BaJdan mtızllt dört ld§IUk orkutra 

tan.tmdaD. 

MELEK 

1PJCK 

SARAY 

TtJRK 

llalodller. 23,20: Ollmpf)'&d baberlerl.. 23M: SOKJCR 

~ orkeııtruı. Yn.DIZ 

Şendul ve 11evmek ya 

aak mı? 

Sekoya (kaplan kız) 

: Bir kıl gecesi.Din rüyam 

Varyete ('rurkçe) 

Siyah inci 

Kadite maake 

Afk kurbanı ve HWya 

Bu tertip 4 üncü keıidede no. 22481 e Bozdoğankemeri no.49 Fethiye ve 
"rkadqlanna 35.000 Lira 
14953 numara ile 10.000 lira kazanan müıterilerimizden Beyazıt Tıp Tale• 
be yurdu kapıcı11 Bay Recep 
1936 Vılba,ı lce,ideıinde 14110 numara ıahibi Bay Baki'ye (500.000) ı:ra 
6 ınet ke,idede 3556 No. Çatalca adliye zabıt kntibi Adnan'a (200.000) lira 
3 Ül'cÜ keı~dede 11736 numara sahibi Bayan K.amileye (3.000) ı )ra 
4 üncü keş.ıdede 11736 numara ıahibi Bavan Kiur:i'eye (15.000) lira 
6 rnet kP••.dede 11736 numara ıahibi Bayan Kamileye (70) lira 

A yr.i tertıp ayni numara ilç defa gişemiz den ikramiye kazandL Dnima 
rekoru kıran ALTIN GiŞE büyük iknamiyelerle müıterilerini sevindirir. 

ELHAlılRA 

BBICSIAV: (NO K.b.) - (115,1 m.) peflnde Alınız ......... """"'""''' Zt--.ııııflllll"""""'"""'""""'' '""""'"""'~~--
19: 1ltaeyoıı orke8tr&aı taratmdan Jı:on.. TAN Bt1yUk lhUW 

eer, 23,40: Caaband.. 

RAMBUKG: (90t Kb.) - (111,1 m.) 

21,10: Dam orkestruı. 2': KlUlk kon.. 

fiA!.UNDBORO: (%S8 Kb.) - (1.181 m.) 

21,10: On altıncı perşembe programı 

radyo senfonik orkeatraaı tarafmdan. 23,!50: 

Cıu:banrt. 

ŞIK ı Afk ııentom.I 
ALKAZAR Çöl uvqlan ve COfkun 

GönQller 

ŞARK • • l'oU Berjer 

ASRI Bayat kurbanlan ve 17 

numaralı poUa otomobW 

ASTORYA : Su.zan banyoda ve Kani 

karga 

ISTANBUL 
l'lCIUJI llWı bqm& 

ALElıtDAR 

PARIS (Radlo.Parl): (182 Kh.).(1.648 m.) HlLAL 
Yavruuı ve ICı:ıolrt A\'t 

Altızı bıraı ve Keman•ar 

çalarken. 

Afk bandosu 

• A. A 8 J Z L J G~ 
defeder. Yemeklerden birer saat son-

1
r. 

ra alınırsa 

HazımsızllOı mide r 
N HAFTA 

ekşi ilk 
ve yanmalannı gideril'. Ağızdaki tat-
sızlığı ve kokuyu izale eder. 
Şişesi 75 ve 120 K. 

HORQS Markasına' 

Mevsirra ~onu satış~ 
"lo 10 dan °/o 50 ye kadar ıskonto 

dtkkat • 

Satılık iki e~ ıattk•aı c!'ldde•' 272 • 214 
18: Lllden naklen orkestra.. 19: Kolye. 

rtn komedilerlnıien. 22.45: Senfonik orkestra 

konseri. 24,45: Dana orkeetra.n. 1,15: .Haftf 

mllzlk. 
KADI KOY 

Kutadlva (ltalyanca or1 

jlnal kopye.11) 

Ni~~~Mqrutiyclmah~leıi~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~·-~~~!~~~-·-~~~~~~~~·~~~ 
PBAG: (188 KIL.) - <''71.2 m.) 

20,30: lltuyon orkutruı taratmdan 

k1blk ork~ 23,10: l'ok ork~ 

SÜREYYA KaatadJva (almanca kop_ 

yeat). 

. BAKIR KOY 

Kodaman sokak 37 ve 39 numara
lı ve sekiz odalı bahçe kirgir iki 
ev acele satılıktır. 

TULtJZ (Fraua): (tll Kb.) _ (Ul,8 m.) KlLT!YADt : Roma çılgmlıklan • 
AİLE Sinemam : En çılgm gecem 

Taksim Gazhane caddesi 1 nu· 

maralı aütçüler kahvesinde Şev
TiYATROLAR 

21,28: 81.&'&n orkestram. 21,M: Orkea. 

tra . 22,15: Varyete, 22,30: OpereUer. 2',3: kete müracaat. ı 
lJııUls daDll orkeatruı. 24,!50: P'Um mQziğt *ŞEHİR T. : Aynaroz kadım 
ı: ~ orlı:eııtruı. 1,13: Şarkılar. 1,30: Dans •HALICOPICRE'l't : Çardq: (Zozo Da1maıı VI! 

F1ansız ti11atrosu ı,a: KlaJı1 almeler. 2: Haftf m11zlk. 2""° : 

Allı:mt ma.nr. 

IO,to: Aa1rert bencSo. 23,10: Senfonik or. 

bma. 24.215: ~ orke9tram. 

MOIKOVA. it (l'M D.) - (L'IM m.) 

11,11: Balk ..wt lranlerl. 

.-&ı (Tll D.) - , ... m.) 

11.11: mu 1A11arm <la dul> Wlmll 
opereti. ll,IO: Olsbnd 

1'1SA DALGALAR 

ı.oımm&ı ur- ...... , -... .. 
.... Ha ..................... .. ,.. ...... , 

17: Bado. 18,IO: Dulll mtlslll. 11,G: 

Ors mQallL 11,11: ~ mbllL 21,tl: Duıı 

...,.. D,11: Ork..tra. 

RMBN(Ah ,.,, 

(Kma .......... ....... .............. 
............ te .... 1 .,.. çabpr.) 

Konflnyotil'ln lft1raldle) 

~ 
(*) Jllllmda lpret buhUlan lelmlertrı 

tabll&mu ll&nlanmm araamda lıulunaam. 

Bu akşam saat 
20,80 da 

AYNAROZ 
KADISI 

Yazan: 
Müsahipzade 

Celil 

HALK OPERETi 

Bu akpm ıaa 
20,30 da 

son defa 
Dost Yunaniıtaruı 
Kıymetli Artistler . 

Zozo Dalmu ve Kohnyotiain ittirakile 

ÇARDAŞ FURSTIN 

yarın akşam Beyoğlu çiçeği 
Fiyatlar 35-50-CS0-75-100-125. 

Loca 400-300-500. Sah akpmı Ka· 
dJka, Halede. 

Z.A MAN 
Manlf atura Lto. Şirketi 

Merkezi: latanba~ Sultan hamam No. 28 
Şubeai: İzmit P91temala larbqı No. 48 
Fantazi, yünlü~ pamuklu ve kazmir mapzuı 

BUvUk Darça sergisi 
latanbulda batb ıubemiz yoktur. 

1,J,l:Jl1lslk.11,IO:Ork..tra.22: Var.,~ .......................................... 1111:1 .......... .. 

,._ 2',G: Ba...n.llr ft muhtelif mmlld. 

llOmO'f'A: ts.a ..... ): (11 w Mm.) 

....... ,. -1dl. 

~ ... _.,, Cll,t &) 

1._1';19: ( .... wtW>)orn 

lfllllal ...... 

Haskalnıin 
Baş - Diş - Romatizma • Grlpe karşı 

emsaısızdlr. Mavi etlketll kutudaki 
HASKALMIN'I isteyiniz • 

• 

•iiiiiiiiiiıiim-vanı Program 

ÇAGLAVAN 
(Bald Mulenrujda) 

Cumartesi akpmından itibaren 

DENiZ KIZI RFTALY A SA Dl tarafınd•11 

ANADOLU ŞARKILARI Rovo• 
(Danslarlle beraber) 

BESTEKAR BIMEN tarafından kendi eserleri. Telefon:"""' 



Yüzünüze Kızıllık Basıyor mu? 

Bu üzüntü verici hale karşı 
muhtelif çareler yazıyoruz 

Bir kadını üzebi!ecek en yoru
cu güzel:ik meıelelerinden birisi 
de yünlerinin f az!a kararmasıdır; 
ba.zı kadınlar da vardır ki, maki -
Yajın altında yüzleri morarımaı 
bir hal alır. 

Bunların her ikisi de sıhhi se -
beplerden ileri gelir. Mavimtrak 
aölge, kan cereyanı yahut kalp 
?ahatuzlığına İfarettir ve bu hal
de olan kadın henüz kendini dok
tora göstermemi§ ise derhal kot · 
llıalıdır. 

Bununla beraber gi!zellik mü -
tehaHısı da tuvalet meselesinde 
höyle olanlara yardım edilebilir. 
l'abii renkte yahut ıeftali pembe
•i temel kremi, yüz rengini gizle
llıeie yardan eder. Bu temel üstü-

ne az koyuca renkli podra sürül -J 
llıelidi~. B~yaz yahut raşel podra 1 
IQorlugu b .. &bütün fazla gösterir. 
l)udaklar için en nazik rujlar kul 
1-nılmeh, parlak renklerden ka -
Ç•ntnalıdır. 

~ 
I Fazla lazıll k derinin rahatsız -
1i1nı, yahut lüzumundan fazla 
)~ğlı olduğunu gösterir. Bu da 
~de ve barsak bozukluğunyn, 

ıımsızlıktan yahut §İddetli ha . 

l"-b
1•ra maruz kalmak'an ileri ge . 

e ·1· d 1 ır. Netice kan damarlarının 
d~riye fazla kan aksettirmeleri -1 
l" 

1~ ilk önce burun müteessir ola· I 
~ kızarır. Çünkü damarlar bu · 1 
,. da deri sathına im dar yakındır 1 

~ daha mütemerkizdir. Daha 1 

~~tıraluı kan damarlan inbisat 
aaı et Ve burada yarıklar kalın kır· 

111 Yollar meydana çıkar. 
{c 

rın ekserisi sıcak, yahut aoğuğa 

maruz l:aldı\tan sonra kırmızılı . 
ğın büsbütün arttığını görürler. 
Hızlı hızlı yürüyerek yapılan bir 
gezintiden sonra odaya girilince, 
yahut zevkle yenilen bir yemeği 

ııcak sıcak içilen bir fincan kah . 
ve veya çayı müteakip yüzde yan
ma ve sızı istidatları görülür. 

Bu hal hazmı cihazmm bozuk 
olduğunu gösterir; eğer sıhhatli 
bir yüz istiyone.ruz hiç vakit ge • 
çirmeden bir cilt doktonma, ya • 
but kendi aile doktonmuza müra· 
caat edeniniz. tik yapılacak it 
pehrizdir: 

Bütün kızartma ve tavalar, ha
nlı U>erli yemekler, derhal k .. 

silmeli, kahve ve çay tiryakiliği 
varsa bunlar gayet hafif ve soğuk 
olarak alınmalıdır. Nevrasteni iz. 
lerinin görülmesi de çok muhte -
meldir. Böyle renkli kadmlarda 
Nevrasteniye fazla istidat vardır. 

* Yüz derisi fazla yağlı ise sa -
hah alqam bir sünger ılrk suya 
batınlarak gayet hafif sürüttür -
meler yapılmalıdır. Meıhur bir 
cilt mütehassısı ılık auya azıcık 
nip.sta, yahut yulaf unu katılma -
sını tavıiye etm~ktedir. 

Yüz Losyonları geceleyin yat
madan evvel ıürülmelidir. Bunla
rın en iyisi kükürtlü Losyonlardır. 
Çok yağlı yüzlere kükilTtlü Los -
yonlarm faydası büyüktür. 

Gündüz ise mayi halinde pod . 
ra temel olarak kullandıralı 

ve fazla ıı:akla soğuğa maruz 
kalmaktan çekinme~idir. Eğer de
ride kımızı damarlar fazla görü . 

nüyorsa hakikaten mütehassıs bir 
cilt doktoruna gidilerek elektroliz 
masajları yapılmalıdrr, ~ok fay -
dası olur. 

Ef;er yüzün kızaıması açık ha
vac!a fazla kalmaktan, uzun oto -
mobil gezintisinden ileri geliyor -
sa, podranm altına bolca kullanı
lacak bir krem meseleyi halleder. 

Güzellik Doktoru 

Balfiıçesnrn<dle gün 
çok oOanDaf'aıau 
ÇamCJ§ırların iyi kokman için 

ne yapmalı, bilir misiniz? 

Çekmeye bir tabaka gül yapra· 
ğı döıeyip üıtüne bir kat çamCl§ır 
sermeli. Onun üstüne bir tabaka 
daha gül yaprağı ve bir kat daha 
çamCl§ır... illa ..• 

Bu suretle doldurduktan ıonra 
çekmeyi iyice kapatmalı. Yirmi 
dört saat geçince açılan çamCl§ır· 
lar, hiç bir lavantayla mukayese 
edilemiyecek derecede iyi kohar. 

Dantel bu sene son modadır. Re•im de gördüğünüz gibi dantelden blu~ 
lar yapdmaktadır. Hatta balo elbi aeleri, tayyörler de dantelden yapı

lıyor. Bunları İ•tediğiniz. renklerden İntihap edebilirsini%. 
~-------------------~__;,;--------~-----------------------:--------------------------~ 

Bu ki§ kadife modaaıdır. lıte gördüğünüz dört rop kadifeden yapılmıf 
muhtelif modellerdir. Soldan itibaren birinci rop, yakası ipekten, in
ce pileli garnitürlüdür. Kollardan ve dirseklerden a§ağı bileklere ka
dar püelidir. Yanındaki de yakası oldukça V ıeklindedir. Üçüncü 
rop benekli aun'i ipekten kadifeden yapılmııtır. Ve geniı devrik yaka~ 
yı tutmak için ortaya geniı bir ka melya iliıtirilmiıtir. Diğer rop ince 
ipek kadifeden ağır bQflı bir mati nedir. Kuplar güzel ve çok ince 

kuilmİ§tir. 

iOH_O_OOOHOOOOHOOOOOOO-eeeoeoHOHOOOHOOH .. Oeo-

i Birkaç 
~ Tavsiye ......................................................... 
Saçkırana çare 
Saç uçlarında hasıl otan çata). 

Irklara mani olmak için biraz va. 
zelinle saçlarınızın ucunu yağlar. 
aınız. 

Tarağınızı iyice ıslatır, uçları
nı tararsmız. Bu suretle ıalanmıı 
olan vazelini aaç emer, az müddet 
zarfında saçkıranlardan kurtul -
mU§ olursunuz. 

Yüzdeki 
buruşukluklar için 

bil"' reçet:e 
30 gram Hintyağı, 5 gram beyaz 

balmumu, bet gram parafin, bq 
gram Spernıaseti, bir gram acı ba
dem esansı ister. Bu merhemi is • 
ter gece yatmadan evvel, ister sa
bahleyin yüzünüze sürerek yarım 
saat kadar bırakın. Sonra kunı 
pamukla kurulayın. 
Kepekler için 11aç 

On gram lanolin, on gram va 
zelin, ik: gram kükürt, on damla 
gül esansı .... 

~leri kırmızı olan kadınla -
-----------------------------------------------------------------------~---------------------

Her gece yatmadan evvel saç
ların dibi bu merhemle uğulacak. 
Hem saçı besler, hem de k~pek· 

ten kurtuf ursunuz. 

t 
' -: Pileler her feye çeki dü-
' ~Jar. Bunlar timdi blüzlar
"a)~erde ve kollarda kulla. 

~ dır. 
....._ kürk mantolarda şimdi 

deriden düğmeler ve genit deri 
kemerler modadır. 

3 - Boyalı devekuıu tüyün
den yapılmıt küçücük çapkın tar
kalara uymak için malt§onlar ta-

tınmaktadır. Bunlar gündüzlük 
resmi roplarla giyilebilir. 

4 - Koyu kadife, '>irçok gece 
tuvaletlerinin eteklerini kuıat

maktadır. 

S - Gece eldivenleri renklidir 
ve genit berberi bilezikleri bun
ların üstüne takılmaktadır. Ayak
kabılarla el çantaları eldivenlere 
uymalıdır. 

Karıncalardan 
şikayet:lniz varsa 

Evinizin her hangi bir kötesin 
de bu küçük hayvanların hücumu 
na maruz kalıyorsanız çıktığı yer
lere bolca naftalin ekersiniz 
Parıat:ma usulü 

A:ltm, gümii§, elmaa, cam ve 
aynayı kolaylıkla parlatmak için 
üstübeç almız. Parlabnak istedi • 
ğiniz feyİ hafifçe ıslatarak üstüne 
üıtübeç dökün, biraz kuruduktan 
sonra kuru bir havlu veya bir bez
le iyice oğun. 

Hamam 
böceklerinden 
kurtulmak için 
Kaynar bir bardak suyun içine 

bir avuç Aıitborik dökünüz. Bir . 
az da ekmek koyun, bu ıuyu hay
vanların çıktıjı 1erlere dökün, 
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Gene Rabianın kapalı 1a.ıeri- ka~ar ~~~İl? .ett~: ~!~"~'. garsonun . "Doktorlar ne dedi, Osman?,, 

Kanaryanın dediklerini tekrar 
elti, güldü. Fakat rözlerinde facia 

nin ark~ında.·~·e!er binle~e art- tarıf ettıgı çıpll gozlu ıngıhz kadınını mı sevıyordu? 
tı ..• lçlerındekı ııpırtolar bırer ha-

var. vuz gibi. içlerinde tekilıiz, ıakil, - Annemden bu parayı kopar- demek! Merdivenlerden ıekerek yukarıyı 
ıözleri kapalı (Cenin) ler ylizli- ma.k için, belki zahiren razı olur! Fo_toğrafı koynuna koyarak 18• çıktı. 

"Mutlak bafka bir feY de IÖY· 
lediler ... ,, 

yor .•. iğrençliklerine, çirkinlikleri- Fakat, sakın böyle bir §eye inan . lona ındi.. Leyli alt kattaki Müzik Hol• 
ne rağmen Rabianın bütün varlı- mryasın, yengeciğim ! Ağabeyim Ç ip j 1 g Öz 1 Ü İn g i 11 z girerek bir koltuia kurulmuıtu. • 

Bunu aöyler söylemez, ıtık çiz. 
gileri kapandı. Alacağı cevaptan 
korkuyordu. Osman yatağın ke · 
narına ilitmi§, tabit Kanaryanın 

kolu gibi onun kolu da kızm OIDU· 

%Unda himaye eder gibi duruyor. 

ğım merhamet ve rikkat dalaala- ıizden aynlmaz. Onun, yer yü . Burası Kahirenin en eğlenceh 
• d · d _1. d L kadını kimdir? o rında boğdular .. Çahrdıyan ditle- zün e, ıız en ÇUK sev iği ·oir ka . yerlerinden biri idi. Leyli eğer . 

rinin arasında: dın yoktur. Bir hafta ıonra ... Leyli bir ak - merin burada bir kadınla yqadı· 
Leyli çok dütünceliydi .. Ba · fam telaşla evden çıktı. Omerin ğını sezmemit olsaydı, Kahirede 

"Saçı bitmeden, rözü açılma
dan, rün görmeden yavrumu öl-

tını ıalhyarak mmldanaı: anneıine: bu kadar eğlenceli bir yeri ke~fet· 

"Evet bir ıey daha söylediler. 
Beni iyi dinle, Rabia. Çocuiu al
mak için bir ( operation cesarien • 
ne)e ihtiyaç oldufunu söylediler.,, 

dürmiyeceğim ... Düt ürmiyeceğim ... 
(Sesini vahıt bir irade kavradı) 

Ve, ve ... bin defa karnımı yarsalar 
ölmiyeceiim ... Olmiyecefim ... ,, 

- Kahire yolculuğu hiç hoıu · - Ditim tuttu.. Doktora gidi · mek için aylar dolo..ıaa bulamıya• 
ma gitmedi. yorum, caktı. 

Ve parmaklariylc ıaymağa baş- Demitti. • • Garsona: 
tadı: Ortalık kararmak üzere idi. - Bir viaki... ' 

- Dava.. Tazminat.. Jngiliz Leylinm ditinden muztarip ol- Diye seslendi. 
Bu ne mülhit kelime! ... 
"O da ne demek oluyor?,, 

"Gözlerini ıene ıc:mföypcmföy 
"Gözlerini niye 3yle ııluyorıun, 

Rabia? Çölde fırtınadan kaçmak 
.için batını kum4 sokan deve kutu
na benziyorsun. Bu o demek ki. .. 
X ani bizim çocuk dünyaya yanht 
kapıdan girmek istiyor. Karnını 

yarıp çocuğu almak lazım. Halbu
ki f imdi ... ,, 

''D"ütürürıem karnımı yarmak 
lazım değil. .. Bir karın yarma ame
liyatı tehlikeli bir ıey mi?,, 

Hi.li gözler sımsıkı kapalı, ıes 
aakin, fakat yalnız ti tik ve kısık 
yüzünde değil, bütün zavallı zayıf 
vücudunda korkunç bir intizar 
var. Bir ok gibi gerilmiı. 

Oaman yalvarıypr ... Köpeli sibi 
yalvarıyor. Ameliyattan kurtulan 
kadınlar var... Fakat tehlike de 
var. Ne kadar küçük olursa olsun 
Rabiayı o tehlikeye maruz bıra
kamaz.Osmanın kalbi parça parça 
oluyor. 

Bu kızı §İmdi, farzettiğinden mil 
7onkere daha fazla sevdiğine 
kani Ölürse Osmanın ömrünün ı§ı
ğı sönecek. Bir kadın gibi ağlı 
yor. Bir sevgiliyi darağacından 
kurtarmak için bin bir delil ite 
müdafaa eden bir avukat talaka-
tiyle, ihtirasiyle ıöylüyor. 

Fakat Rabia onu dinlemiyor. 
Yarlığından bile haberdar değil. 
içinde korku var, ölüm korkusu •.. 
Y aıamak o kadar tatlı ki... Hatti 
aöz yaıları, ıstıraplarla dolu oldu
ğu zaman bile güzel. Ve Rabia öy
le genç, öyle canlı ki. Damarların
daki kan ezeli bir alunh gibi vü 
cudunda dolaııyor, hayat vücudu
nun her zerresinde gümbür güm· 
bür atıyor. 
Yaşamak için rahmindeki yeni 

hayatı öldürmek lazım ... Fakat o
nu bu defa öldürürse bir daha ana 
olmak ona nasip olmıyacak. Ve 
kendi eliyle, kendini ebediyete gö
türecek olan biricik köprüyii yık

mıt olacak. 
Rahmi~de, durgun sularda a· 

ğır ağır kımıldıyan bir ahtapot ha
reketi var. Yeni hayat ölümden 
sığınacak bir aiper arıyor gibi ... 
O henüz ıekilıiz ve isimsiz olan 
hayal .. 

Rabianın kapalı gözlerinin ö
nünde bir eczahane camı belirdi. 
İçinde bir dizi pul şiıe ... Ve fİ§ele
rin içindeki kirli, sar1, bulanık İı· 
pirtolarda, kolu bacağı, ağzı bur
nu belirsiz, gözleri açılmamıf, in
ıan olmağa yeltenen et parçaları .. 
Şiıeleırin üstünde kenart . kırmızı 
çizgili yaftalarda "Üç aylık cenin,, l 
JazılL 

lırar, yalvarmak, tebdil .. Bun
ların hepsi nafile olacak. Rabianın 
zavallı ıırtlatınr parçalıya parça
lıya çıkan lakırdılarda 6yle bira
zim var. En iyiıi onu teskin et
mek, teselli etmek olacak ... 

"Allah esirgesin, niçin <Slecek
sin ... lnıallah ıai ıelimet kurtu
lursun?,, 

Rabia nihayet ıözlerini açtı. iç
lerindeki ıtıltı Omıanı birdenbire 
titretti. ininin önünde, yavrusunu 

avcılara kartı müdafaa eden diti 
kaplan gözlerine benziyordu. Ve 
tit kapakları arasında diıi kaplan 
gözü ış ıltııı o gün gözlerinden hiç 
gitmedi. 

O akıam Rabiaya yofurdunu e-

liyle yedirip kueyi yere koyunca 
Oımanı 

"Ben bu gece sokağa çıkacaiım, 
Rabia. Geç kalıraam merak etme.,, 
dedi. 

"P ki ki e , pe ••• ,, 
Sesi kıııktı, dürüttü. Oıman 

başka akıamlar l:ahveye çıkarken 
arkasından: "Kuzum geç kalma.,. 
diye ıeılenen sesin tathlıjını, yu
muşaklığını aradı. 

Osman çıktıktan sonra Rabia 
Penbeyi hemen konağa yolladı . 
"Hanımefendiye doktorlann dedi 
ğini iyi anlat, teyze ... ,, diyordu. 

Eıaaen o tünün f evkalide va
kaıını biTİne anlatabilmek için 
Penbenin içi titriyordu . • 

Öyle ya ... Karın yarıp çocuk çı
karmak. .. Bu akla dokunacak, ina
nılmıyacak bir ıey. Rabiadan ko-

nağa gitmek laf mı duyar duymaz, 
yayından fırlıyan ok gibi çıktı git
ti. 

(Devamı var) 

Teflrka No. 445 

Tok bir sesle: 
- İzah ediniz 1 dedi. 

kadını .. Ve nihayet Prenses Fat • madrğını eokaja çıkınca e.nlıyo · Leyla hiddetinden yerinde ot11' 
ma.. Bütün bunlar hesapta olmı· ruz. ramıyor, mütemadiyen bumuıt· 
yan engellerdi. O a.kıam Ömer Bey eve kadar dan soluyarak kendi kendine nıı • 

Leyla Zeynepten ayrıldıktan geldiii halde, çok mühim bira- nldanıyordu: 
aonra odasına çekildi. İki gece · damla görütmeie ıideceiini ve - Bu bir alçaklık değil mtf 
denberi ıözüne uyku girmiyordu. ken.liıini evde yemeğe bekleme · Benim gibi güzel ve takrak bit 
Çantumda ona on beı gün kadar melerini aöylemiftİ. kadını htanbuldan, oltasına takı!' 
nete verecek kokain vardı .. Bu hu- Leylinın bu .c>zlerden tüpheye buraya kadar sürükledikten son · 
M.1Sta ltiç de endite etmiyordu. düımemeıine imkan yoktu. JCur : ra, batka bir kadınm Petind,.. 

Prenı Ömerin davaıı bir hafta naz kadm Prem Ölnere bir ıey gitmek •.. Oh, ifte ben yalnız buo' 
aonraya talik edilmiıti. Leylanın sezdirmemekle beraber, Prens ev· tahammül edemem. 
zihnini mütemadiyen bu dava den çıkınca o da arkasından soka- Gareon, Leylanın mnarladıl' 
kurcalıyordu. ğa fırlam11tı. viskiyi getirmifti. 

Leyla ogün ilk defa olarak ga· Ömer bey sokakta yayan yü - Küçük tuör tam vaktinde ıe1• 
rip bir kıakançlık duydu .. Ornerin rüyordu.. di: 
Ü2erinde bir çok dosyalar ve zarf. Belli ki gideceği yer çok yakın- - Hanımefendi, dedi, sordıı ' 

ğunuz centilmen otelin ikinci k•' 
Leyla, a~ıkını bir gölıe gibi U· tında 21 nmnaralı daireye girdi· 

lar bulunan maaumın önüne otur- dı. 
du. 

- Y ıfm yığm evrak.. Dosya. 
Fatura .• Bu adam iradiyle geçi . 
nen l,ir zenrin mid;r? Tüccar mı 
dır? Bir tiirlü anlıyamadmı. 

Kiiıtlan karıştmrken, eline 
bir ıUrü fotoiraf geçti. Leyla bun. 
lan !birer birer gözden ıcçirdi .. 

Davacı kadının adı birkaç defa 
"Mis Nelaon,, diye geçmitti. Belli 
ki, bu kadm, Nelıon adlı bir ada · 
mın kanaiydi. 

Leyli bu fotoğraflar arasında 
otuz yqlannda kadar tahmin edi
len çapkın bakışlı bir kadın fotoğ. 
raf rna takılmlflı. Arkasında ince
cik birçok yazılar vardı .. İngilizce 
yaztlar. Ve iımzaımı gijçlükle oku. 
yabildi: , 

- Jülyet Nelson ... • 
Demek ki, kadmm kendi a'dı 

Jülyet idi. Ve Leyli derhal §U ka· 
ran vermişti: 

- Ömerin uydurduğu hakaret 
davasının karışık bir iç yüzü ola· 
oak. ömerin bu kadınla münase· 
beti çok e~ki olduğu anlatılıyor. 
O halde Ömer de beni aldatryor 

mağa batladı. 

Devam ederek: . 

ıa:ktan takip ediyordu. Leyli yavaşça sordu: 
Ömer yürüdü .. O yürüdü. - Daireye mi dedin? 

-,,-._O.,.!!;.~ e durduk$!' d ı:. ~:::ıı---:Evet Bu katta tek oda 
duvarlan, dük.ltan saçaklarını si- tur. Hepsi de iki,er, üçer oda~ 
per alarak bekliyordu. banyolu, ıalonlu dairelerdir. 

Ömer Bey nihayet Bristol ote · - Bu dairede kimin oturduğuof 
linin kapısı önünde durdu .. Arka· biliyor muaun? 
sına bakmadan, elindeki ıigarası- Küçük çocuk gülümsedi: 
nı yere attı .. Çiğnedi ve kapıdtL11 - Bilmez miyim?! Mia Nel.a' 
içeriye girdi. 

Leyla, Ömerin arkasından ye · 
titmitti. 

Prens Ömer oteli yadırgama · 
dan yukanya çıkıyordu. 

Leyla otelde hizmet eden kü · 
çük ıasörlerden birini çağırdı ve 
merdivenden çrkınakta olan Öme
ri göstererek: 

- Yavrum, dedi, haydi fU cen
tilmenin hengi numaralı odaya 
gittiğini öğren! 

Ve çantasından yarım altın li · 
ra çıkardı: 

- AI ıu bahşişini de. Ben Mü
zik Holde bekliyeceğim. 

Küçük çocuk yarun lirayı alın· 

ca çekir~e gibi yerinden fırladı .. 

oturuyor. 
- Çoktan beri burad:ı mıdır 1 
- Hayır. Başka otelde oturd j 

yordu amma, orası üçüncü afi"' 
otellerdendi. Buraya geleli d3~ 31 
güp oldu. ~ 

- Mis Nelson güzel bir k•d' ~ 
mıdır? ~"' 

~ • "'llto 
- Baıkalan ıık ırk onun r 'ıt 

zelliğinden baluediyorlar. 1 'l' 
- Sen güzel bulmıyor m~ it ao. 
Çocuk kızardı ve önüne b.i'' "' 

rak cevap verdi: .. ' ,, 
- Domates suratlı, çipil ıoıl ' 

bir kadın. Sırık ıibi bir boyu "~ ~o 
Bizim otelin çamaıırcı kızları ~ l 
dan bin kııt daha güzel. ~ 

(Devamı var) 
~ 

...... Allah Allah 1 dedi. Her ikimize de baıka baş· 
ka öliltler veriyor 1 Sonra da bu itin atacağı neticeye 
yüreği rahat riyakiranc ellerini yıkıyor. 

dinlemezdim. Ben buraya her vakit durup dinle~ ~ a1 
den sizinle çarpışmak zevki için gelmediın· .";fi tı,. '~ 
bir anlatma, bir uyuıma fikrile geldim. ÇünkU ~ 't 'l'o 
yapmakla annemin ıon arzulannı yapmıf otaca .. d• ltı~' 1 

Bu sözlerim ona biraz dokunmuı gibi ~l)ri.I" . ' 

Daha yumuşak bir sesle: J ' 

- Bana •• kocanızı halisane bir sevgi ile ıevmc· 

Bu beklemediğim siddet ve hiddete ıaşkm gihi 
kalakalmıştım. Söylediğim bu sözlere niçin bu kadar 
öfkelendiğini kendi kendime soruyordum. Sonra 
karşımda dikilerek durdu 

- Hakkınız var dedi. Fakat ihsanın te~if ~ ""~ t) 
bu aşk fikrine karşı sinirlenmekten kendiını ~·~ ~ 
drm. "Kocanızı seviniz ve kendinizi de ona se" 

1 .;I " :ıt 
ğe çatııınız,, ihsan aklına geleni saçmalıyor· \ ~. yi ihmal etmeyiniz,, dedi. 

- Yalnız bu kadar mı? 
- Bir de ıunu ilave etti: "Siz de kendinizi ko. 

canıza ıevdirme~e çalıtınıı:." 

Sözlerimin Arif Nedretin Useılnde bu dereceler
de soğuk bir duş yapacaiını hiç beklemiyordum. ft. 
tihfafla omuzlannı silkti. Kısılmış dudaktan arasın 
dan kuru, küçük ıslığa benziyen bir gülüt çıktı. 

- Ya .. Ya .. dedi. Zaten ıize böyle ayktn ıeyler 
söyledifini biliyordum. Şu thsan hakikaten çok anti· 
ka bir adammıı f .. Kendinhl bana sevdirmeğe çahı 
malı imiııiniz r ayte mi. 

Asabiyetle yerinden kalktı. tri adımlarla dolaş. 

- Peki m~demki thsan bey size böyle bir öğüt 
vermit de ne duruyorsunuz? Kollarıma atılsanıza I .. 
Herhangi bir kadın gibi ıuhluklannızla, cilve ve ed3-
tannızla beni kandırmağa çalıısanıza ! .. Mademki si. 
ı:e kendinizi bana sevdirmeniz söylendi daha ne bek
liyorıunur? .. 

- Çok makul olduğunu zannettiğim Ihsan beyin 
sözlerine ne mana verdiğinizi anlamıyorum. Madem· 
ki her iki taraf da iyi bir niyetle bir tecrübe yapma. 
tı sör vermiştir. Bundan kaçınmıyacağımız çok ta
biidir. Notcrinizin sözlerine niçin hayret ediyonu· 
nuz? Size daha batka tavsiyelerde mi bulundu? Eğer 
bana bagka bir apz kuıtanaaydı emin olunw; ki onu 

iki yUzlU vny !.. cil' ~' it 
Kudretsizliğimi gösteren mUpbem bir 11' ~ta 

yaptım. Tekrar ilive etti ı/_ ~ 4 

- Öyle olsun. Sonradan piıman o~~ \ , 
elimden geleni yapmak daha doğrudur. Jtedl piti'~ ~ 
anlamıyorum. Niçin yarını dütünerck kafa •" ~ ~ 
duruyoruz. Şu saniyede yalnız bu alqaJı1 "it""'" \, 9' 
saat on bir olmut bite. Geceyi yanınızda geÇ ' l'f 
müsaade eder misiniz? • ,, of \ 

Biraz evvelki istihfarklr !!Öz1erilc şu arf'l, 
dar aykın idi ki az daha bir kahkaha ko para' 

· (Devamı 1Jot) 
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86, 130 - B . Erken Ayvanııaray Kundakc;ı 

sokak 2, 131 - Hayat DcğerUın Beyazıt Dal 

taban yokuşu 8, 132 - Btagey HUtlkor Bey. 

oğlu Bulgar mektebi 18, ısa - Hayreddin 

Ak.ha§ Ankara Ziraat eııautııau santl'almd~ • 

134 - llhamJ Edlrnekapı Sarmll§ık aokak ıı, 

135 - HllmJ Tuncer 6 inci okul 227, 136 -

lsmall l.stanbul llscst 819, 181 - HUaoytıJ 

lnönO ortaoı..-uıu 783, 138 - Jan Bıçak1;1 Rum 

k.atollk mektebi 107. 139 - Agop Blzdlkyrııı 

UO, - Umla GUr Gıı.ziantep orta mektebi 

872, Hl - Muzatrer 1'8.§han Yanmda ber. 

bcr, 142 - Nihat Davutpaşa orta okulu 89 

148 - Mahmut latikltı.1 oteli altmda berber, 

Hfı - Ham Vera l.laest 918, 143 - lbsan la. 

met ln6nU okulu 282, 146 - Ali Bostancı 

VUkell caddeat kör kuyuda, HT - Burhan 

Tarlabaşı caddesi 108, 148 - H. BUeey1n 

G&ZtoaınanP&§a okulu 316. 149 - laman Ga. 

zt osmenpaşa ukulu 805, 160 - Jale Ozengln 

laa Uaeat ST. 151 - Leon A. Sevtya Avukat 

Aztz yanmdA. 152 - 1!4. All Utant sokak ıcı. 

lM - Blllcnd Türer 45 inci okul 490, lM -

MelA.hat Utku 64 UncO okul 137, 163 - h . 

mail Mehmet Beyazıt Okçuıarba§t 8, 166 -

M. Erol Kamnpo.şa Bahariye caddesi Tl, 157 

- L1Hflye Samatya Sancaktar Hayreddin 

mahallest inekçi eokak 9. 158 - MelA!uı.t 

yakup 6 mcı okul 46. Ui9 - Muammer YuJn 

Milliye Vekrueu ta.atiye muhwıebestnde Niya 

zl oğlu. 160 - Necati 39 Uncu okul lfll, 161 

- MUntre Rıfat 6 mcı okul 300, 182 - Lemi 

Caner Kadıköy R mcı okul lt7 - 183 -

Seyfi Kadırga Pertevp~a yokuşu ~1. 1~4 -

KAnl Ermiş Ha.yrJye ltae.'JI 84, 18~ - !U. 

kerrem Ortaklly 39 uncu okul so~. 186 • 

L1ze De!n~n Kammpaşa Rayrtye r.addesl 24. 

187 - M ırnnd Takstlll V~dc c:eş:r~ !Y.. 

mttro apartımıını 168 Oman P!nre1 Bfl. 

<ılkta.ş ıo ine! okul. 1~9 r.te'Ahııt Demi" 

lrrz ttsesl R19. 110 - Patı~az1 Kurtuluş lru 

yularbqı 23. 111 - lılehmet Befiktaf Mu. 

Trakyanın kalkın-. 
nıasına doğ·ru .. o 

Kültür ve bayındırlık işlerile beraberi pekçilik,~ 
üzümcü,ük ve peynirciliğq ehemmyejt veriliyor 

Bu yıl en az bir milyon fidaıı 
ekiJmittir. Meyvalr ve meyva.ım 
tam 250,000 fidan yalnı~ Edimf' 
fidanlığından temin edilerek göç 
men köylerine ve evlerine dağrtıl 
mıftır. Beş yıllık ağaçlama pli . 
nmda gösterildiği gibi her ilçede 
vadilerde sulak ve ve kurak yer . 
lerde kavaldıkJar, yon<"a1rklu.r ve 
ıusu-z yerlerde yetişen Sudan ça . 
ym e!<i'ecek ve yet:ttirilcc~ktir 
Bu kalkınma işi de ba.ılamıştır. 

Bütün köyler, Köy kanunımda 
ki mecbuTi ödevler arasına kov 
duğu köv manevi fahsiyeti cLdm· 
1 O - t 5 dekar topTağı ıürüp ~ke
cek ve höylece köy manevi gelir! 

arta<"Rk ve köyWnün ıalma yüki: 
hafifliyecektir. Şimdiye kadar biıı 

köv bu ödevi yapmrı bulunmak . 
tadır. 

fpelfçmk 
ipek kom1arma ve dutlıklan 

na da çok ehemmiyet veriliyor 
Büyük Batbakanımız ismet lnö . 
nünün üzerinde durduğu n-okta 
laTdan biri olan bu kıymetli ür:ir 
için Trakyanın birçok ) .... rlerinf" 

koza ftrmlan ve ııa.k hava ihnal· 
mak;neleri ısmerlanmı~trr. 

Kövl::11ün tohumluitu 2am" 
nında Bm·ıadan ge'eceği gibi 
Mart ve Nisan avlarında yeti§TI1İf 

köy çocuk1anna hüvük hiT ko-ıacı 
hk usta kursu açı! callr. Bu yıf 

bu kunun Uzunkö.,riide acılmas1 
tekı\Trür etmiştir. Bu yüzden ~a 
7:anılacak biıyUk parft. yalnız kö~ 
lünün ceı'-~ ........ ; .. _,.., .. ;"· 

Tırtı• sava•• 
ilkbaharda bütün Trakyadr 

meyva a~açlamı~tı ve ormanlar 

tla tırtıl ve hayvanfar i':;n de Şar 
bon sava~1·rı yapıh••,.l\ktır. 

UzOmcUIUk 
Trakya-la yetişen sofra :;.,:üTI" 

leri ivi ambal:ljh ve iyi istifli, da 
yanıklı üziimler, ve krymet!i 7e· 
mevva'l'lr dil pivaıaya ıürülmes· 
için te-lbirler almm~trr. 

Edime. Kırlı:tareli, Tekinlar 
Mürefte, Bozc311\dfl, far2'p!an ötP 
rfen1,eri ün alnırş finna 'arcln 
Bunlar piya:.ava ııı:irt:.lecek ve kı; 
met'eri veril~e'·tir. 

f yi cinı asma çubuğ,•na ~ol · 
kıymet verilme1~e ve yı1~an y1f,. 

Traln·a .la ba ;;<'ılık hevesi ertrn'll< 

radiye dergAh aokıık ı~. 112 - samım su_ 
leyman Işık ltscs! 440, 113 - Saba Suner 

Hayda.rpqa 21. 17( - SUheyl& 18 IDd O

kul 211, 11& - UlkU Ergenekon Beştkta.o 

?dOvezzl sokak :S1, 116 - Saime Gaztoam n 

paf& okulu 8, 171 - Süha 29 uncu okul T7, 

118 - Yıldınm Muııta.fa Sultanahhmet Tonın 

sokak 3, 119 - Suna özel Bqtkt.aş Karakol 

sokak 11, 180 - Ytldız NUSTel Beşiktaş, 181 

- Sadun Pertevnlyal ıtsest 369, 182 -

BU%811 Topkapı Arpaemtni mahallesi ıo, ısz 

- Zehra kız muallim mektebi 144. 184 -

Suat &elkla§ LAUf aoka.k ~. 185 - Zeki ZL 

le tftta.syonunda Rejlvör Sıtkı oğlu, 186 - ı 

Baba.hat özçellk EmirgAD ilkokul 111. 181 - l 
llublddln Bölge sanat okulu <499, 188 - Yu. 

ırut Tenglrgan. 159 - Erdemir Akşarny Te 

vekkfil Yektaetendt sokak 29/ 1 190 - Suzan 

Azarynn Eseyan okuıu. 191 - Nezihe Kız. 

lll.§1 sa, 192 - Sata GUrsese Davutpaşa orttt 

OKUl..ı 117. 1{13 - Abbaa FnUb trar :a yo U, 

ı&t - Suzan Baru 29 uncu okul 2H, 196 •• 

HUsniye Kadıköy, 196 - Sam! Atı'gan 1n6nU 

~kulv ıs29. 197 - Sunı >.. 1r??-._: ':e. 
kaya postanl!31 ı\nkara. 198 - Mustafa Sı.I 
l"aBervller 207. 199 Snh:lhıırldln Vefa lisesi 

146. 200 - B. BiliUtay B11,YUJuıda Kanarya 

eokak ıe, 

tadır. Kırklarelinin T~kirdağınm 

Çanakkalenin fidanlıklar ve bar 
fidanlıkları gen'ş'etilecektir Bü 
tün belediyeler fidanlık açmağtı 
ve korusu olmrvan köylet'de kon· 
yetiştirmeğe mecbur tutulacaklar 
dır. 

lan) açılacaktır. \ 

Bunların onunal (fahri) d ... k •· 
tor lan bulunacak ve bura 'arı köy 
öğretmen'~ri idare ed~ektir Bü
tün yiyeceklerini knvlil1er, Ye kü
çük yardımı da Yili7et umumi 
mecl;ı'eri •erecektir. 

Peyn'rc"llk Bu pUn 15 Ha7.1ran"• t•tl-iJC 
Trakyanm hayvanc,hğı çolı- edilecek ve her yıl bin çocuk bu• 

ilerlemektedir. K1v1TC1lc koyunlar ralara gönder11ec,.kt:1'. ' 
mevl'•min yardımiyle bu yıl peJ.. 'zmlr Fuarına Trakyanın 1,11rald 
bol do~unn~ neyn;t'd1ik ve fT'an • • 
d 1 k . . b.. ..k h J.;t 1 yıldan yıle anemını " ç~ 
rarı r ıçın uyu azır u< arıt • • • -~ 1 

·ı · . sın• gen11J1Ptere1c yur'Qun a"'8"' u • 
geçı mtştır. sa11zmir 9 Ey161 fuanna Tralrva-

Genel Eıoektöriin Ankaradıl nm değel'li Oriinlerini tan-twoak 
ki teşebbüsleri sonucu olarak amfteiy~e timdiden 1'U1Thklftra 
ıütcü1ere ve peynircilere büyiik • 
k d ·ı t kt d ilk 1 _ ,_ ba,lanmı~tır. Ba ttıle afratmalc G. re ı er yapı ma a rr. o ar1LK • , 

. • 7.ere e.vnlan heyf'tın t°" anYt91fta 
Zıraat bankasnın çevresınde hı' G I E '-•ö C 1 K• ,.,..ne ı"e"t r e-"er& r."1ftl 
ka -?ar kalabalık toplanan ve tefe. 0 . 'k Ed. I._ o 

·1 · 1· d 1 b'· "'k k- 1r- ve 1me r-ayı nnaa c· erın e ın en stvn e.n uyu oy-

'

H ı .. "lm kt d. B .. Şah1nb"' iki defa lt•.,.kan'rlc "'" • u grup an gonı e e ır. u gu. 
ze1 harekettir ki. 60 kooperatifir m11 ve An~"arada Eknnf'lft; Pa • 
bir buçuk ay içinde kurulmaıml' kanlı~J ve lmılr &"'8wulmal r~-
ff""'·=- '; -'.,. ~,. .. ~....., ,. .... :.t:r. ktwm;tcıi bqkanlıiı ile temua ae-

KUltl!r ve baytndırh\c l•fer1 çilm1ştir. 1 
Kültür ve bayındırlık işlerin~ TeıMr edil"'~" ~eTe ,.a.,'e-1. 

ö'le1 bir kıvmet •erliyor. Beı der lecek vn~nlerin bi'"-t1.•~" nefatıetle 
ıaneli okullar ve köy yah'e., ÇO • ne, aml,alii. ve tt~l~m imi""'',."• 
ialmaktadır. Edimede 1936 yı · na e1'eT''""'';v.-t •eril_, .... •-tn'. TY•k • 
1mda mükemmel bir ka~ro ;ı... ya üriinlerin""" te~ir ed!leceli 
Cümhuriyet Kız Enstitüsü v~ Ak matf -ıeter funlard.,-: 
şam kadm kursları aç1lryor. Beyez nevni1'. l"'ro• ft B-zca. 

Okuma o,J" lan ve kjta,, eT'er: 
mektebi olan her köv için kat't ve 
vüki'mseldir. Kövlerin tarım ava · 
danhklan, triyörler. Maro k"lbur 
me'cinalan. an makin,.1an ~e bü
vü ver1eTr!e ve almumu 1'ÜZ· 

me makinl'llen. ot ve ıa"1an bal . 
•a ~"kineleri te-4arİk eJ;)mekte . 
dir. Bunlar id" de kre-11 h"'!tr . 
1ann11• ve köylü aıkmtıdan kur . 
tarrlmıştır. 

Trakyanın en güzel o""1an'a . 
rm"'a nıvu ve hava11 ivi olan yer.I 
lerde plaiJa .. ~ı:t ova kö .. Jeri cılt7 
yor47t.ln c:oc••kl~Tmı flin'~ ... dirm,.Jc 
ve kHo ka7andrmak ;c:n 15 - 2n 
yeTde Azat o'balan (Ço-uk yurt 

a..Ja pe'VT':r'eri. le"'•"" f'evntr1. kay. 
Mak. bal. •e c:eeitJ .. .; il .. ~almum11 
Tek:r-fa~. Mareffe, Bozal\"&, 
Krrk1ueH U%Üm1eri•le .. ,..,,•an 
ve har"aHv~le.-i. tnt"""''k taz .. U • 
züm, amh,ti.jlr çilf!1c kavun kal'e 
pın ve tolnmı1an. badent nme-1, 
ta han he'v••t f.edem. diı ba '-1, 
"evaim:ık Ed;~ '"~"""· b-11k 
k"ntıen~-i aarda1• bilunmm h.,. 
bubat, pirne. JM'ft"Ar. seker. ~tr 
kozası, ma.ıe" k&-.n,.o •e lmna 
~en-.er '""""'e'er'e r.''men:n ar. 
lr"!'Oloji a 1ı,:,,.,le"1 Tnna"m Ta 

T""'le"'11.,ın büyük çapta albüm\I, 
el itleri. I 

R. Y. 

138 milyon Avrupa ve Amerikalının kullandılt VG KREM PUD. 
RASl'nı memleketi.mi7d~ kullanaD hv havaıt ~aimin en zarif balo
sunda bütün halkın na zan dikkatini celbetmiıttr. VG IU<t:M .,.UU· 
RASl dEnyanrn en tekemmül etmiş kremlerin fevkinde ıiizellik temi:ı 
eden yegane krem pudradır. Bütün mağazalarda l&l&br..,. 
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Milli Müdafaa Vekale~i Deniz Merkez Satımılme. •·.omisyonun 
dan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan 5000 ton Veleş Kardif 
kömürünün kapalı zarfla münakakasuı 2 Mart 936 pazartesi günü 
saat 14 de Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 450 kuru! mukabilinde verilen tartnameıini almak istiyenle
rin her gün, münakasaya ittirak edeceklerin de yevmi mezkurda 
5750 liralık temim~t mektupları ve 2490 numaralı kanuna göre belge
leriyle komiıyona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 Mart 936 günü azami sant 13 e ke.dar komisyona 
veril mit bulunacaktır. (801) 

Istanbul 7 Jncl icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehli vukuf ta

rafından tamamına (960) 1ira kıynıet takdir edilen Haydarpn~ada 
~aki Oımanağa Hüıeyinpaıa lkbaliyo mahallesinde eski Olusoluk yeni 
Uhuvvet sokağında eski 21, 21, mükerrer yeni 26, 28 numarataj 28, 30 
No. lu bahçeli hane ve dükkanın tamamt (dükkan halen ahırdır.) 

açık arttırmaya va.zedilmit olduğundan 23 - 3 - 936 tarihine mü
aadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arltır
anası icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 
ni bulduğu takdirde müfteriıi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
len ıon arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd
<ıetle temdit edilerek 7 - 4 - 936 tarihine müıadif salı ıünü saat 
14 den 16 ya kadar keu dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma
aında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı 
takdirde aab§ 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satıı peıindir. Artırmaya ittirak etmek istiyenlerin kıymeti muham 
tnenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile 
ıabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alikadaranın ve irtifak hak
la sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan 
;ddialannı evrakı müapiteleriyle birlikte ilin tarihinden itibaren ni· 
hayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri li.zımdıT. Akıi 
takdirde hakları tapu sicilli ile ıabit olmıyanlar aatıt bedelinin pay
lqmasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
snütevellit Belediye nısumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik Vakıf ica
l'esi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malUınat 
nlmnk istiyenler 3 - 3 - 936 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnamesile 935/1974 
No. lu dosyaya müracaatla mezkQr dosyada mevcut vesaiki aıörebile
c~kleri ilan olunur. (81S) 

Türk Hava Kurumu 
Satınalma Komisyonundan: 

4 tane hangar çadın ile muhtelif eb'atta çelik saç, pirmç ve çelik 
rubuk ve boru ve çelik tel ve tel çivi, örme çelik tel, 160 kilo ıojuk 
tutkal, 160 kilo flatin vernik, zımpara kağıdı, yailı boya, 2300 met-

patis bez makara tire, 23 kilo pamuk, 2400 metre ıerit, ıinir dikit 
ipliği satın alınacaktır. 17 - 2 - 936 aaat 15 de münakasa yapıla
cağından istekli olanlar şartnameıi ni piyanıo direktörlüğünde her gün 
görebilirler. (727) 

Akay işletmesinden: 
1 - Akay itletmeıinin bir aenezarf ında getirteceği maden kö

mürlerinin lslanbula nakli kapalı zarf uıuliyle münakasaya konulmuı 
iae de taliplerin teklifleri haddi liyikında ıörülmediiinden münaka
sa yine kapalı zarf usuliyle yenilenecektir. 

2 - Zarflar 14 Şubat 936 cuma aünü saat on altıda idare mer· 
kezinde ıefler encümeninde açılacatmdan taliplerin bunları nihayet 
yevmi mezkUrda saat on bete kadar encümen riyasetine makbuz 
mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasaya girecekler 2250 lira muvakkat teminat getire
ceklyer ve bu miktar ihalenin kesbi kat'iyet etmesini müteakip bede
li ihale üzerinden yüzde on bete iblii edilecektir. 

4 - Şartnameyi aörmek ve tamamlayıcı malumat almak istiyen
lerin her gün idare levazım ,efliğine müracaatları. (682) 

j 'I ' 1 l'f 1 
il j \' 

,,. i"1!l1i'"' ',"\i', lııl• ,i, !1' 'ıı 
·: ' -, '"i"i'·l•lij!:llilı~ı 
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Türk Hava Ku,-umu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar bilnerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. nci keşide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayııu: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

ferle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 

Nümuncsi gibi 120 bin adet 
Fermejüp 19 - Subat - 936 Çar· 
şamba günü saat 14,30 da Topha. 
nede Satmalma komisyonunda 
paz-arlıkla ahnacaktır. Tahmin 
bedeli 4M lirndır. İhale günü tes· 
lim §artiy!e alınacak olan itbu 
F ermüjüpler i~in isteklilerin belli 
saatte l:o::nisyona gelmeleri. 

(417) (818) 
-t'o ~ '" 

Niimunc3j gibi 75600 metre 
şerit 19 - Ş:4bat - 936 Çarşam · 
ba günü saat 14 de Tophanede 
S·atınalma komisyonunda pazar . 
lıkla almacnlı::tır. Tahmin bt:deli 
1701 liradır. ihale günü t~slim l 
~artiyle alınacak olan i~bu şerit 
için idekHlerin belli saatte kumis-
yona gelmeleri. ( 418) (819) 

.f. :1- l/-

Nümune3i g'bi 12 bin metre te
la 19 - Şubat - 936 Çarşamba 
günü eaat 15 de Tophanede Satın. 
alma komisyonunda pazarlıkla a . 
lınacaktır. Tahmin bedeli 4080 Ji. 
radır. Son teminatı 612 lirl".dır 
Şartname ve nlimunesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(419) (820) 
• Cı • 

Asker konağı için 4€00 kilo ra
taklık kuru Ot 17 - Şubat - 936 
Pazartesi günü saat 13,30 da Top. 
hanede Satınalma komisyonun:la 
pazarlıkla alınacaktır. ihale günü 
teslim §artiyle alınacak olan i~bu 
Ot için isteklilerin beJli saatte 
komisyona gelmeleri. 

:(421) (821) 
• • • 

600 bin adet Fermejüp 30 -
'.Mart ...__. 936 Pazartesi g"' ü saat 
14 de Tophanede Satmalma Ko . 
misyonunda açık ekıiltme ile alı. 
nacaktır. Tahmin bedeli 2220 li . 
radır. ilk teminatı 166 bu-çuk lira. 
<lır. Şartname ve nümuneıi komis
yonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(416) (817) 
• • • 

360 bin adet Baba Perçin çiviıi 
ile pulu 28 - Şubat - 936 Cuma 
günü saat 15,30 da Tophanede! 
Satınalma komisyonunda kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
TaJımin bedeli 10584 liradır. llk 
teminatı 793 lira 80 kuruıtur. 

Şartname ve nümunesi komisyon· 
da görülebilir .. f steklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mek -
tuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(420) (816) 
* * "' 

Yedek Su-bay okulu için bin a
det yatak çartafı ile bin adet yas· 
tık yüzü 28 - Şubat - 936 Cu . 
ma günü saat 15 de Tophanede 
Satınalma komisyonunda açık ek-

~ ailtme ile alınacaktır. Tahmin be. 
de!i cemam yekun 2300 liradır. 

ilk teminatı 172 buçuk liradır. ! 
Şartname ve nümuneıi komisyon·! 
da görülebilir. lstek!ilerin belH 
saatte komisyona gelmeleri. 

(422) (822) 

* * "' 
lstanbul Levazım amirliğine 

bağlı müesseseler isin alınacak ye 
di ton domates salçası yerine 4 
ton domates salçası 14 - Şu · 
bat - 936 Cuma günü saat 14.30 
da To~hanede Satınalma komis 
y~nunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli beher kilosu 22 
kuruştur. Son teminatı 132 Jira · 
dır. ts~eJdilerin be!l: ra~•tC' 1 ·o...,..iı· 
yona gelmeleri. (413) (799) 

13 ŞUBAT - 1936 ___. 
---~::""""" 

·~.:..-.·: ' . • .. ' : : - • ' . . 4 

±tl~~!-!Q~hut·. :~_B.e~~~ıyesi . -naQJ~ı 
:• . • ... • • • ~· "" ' . • •••• f. ~ •• 

-
'/000 metre 1 ci nevi Amcriknn bezi Metresi 32 Kuru~ 
3800 ,, ,, ,, 

" 
,, 26 ,, 

1500 ,, Patiska ., 55 ,, 
500 ,, Kefenlik bez ,, 32 

" 750 
" Şilte yüzü ,, 80 ,, 

250 ., Dimi ,, 90 ,, 
500 Adet ahçı bezi tanesi 

" 30 " 
Haseki hastanesi için lazım olan ve yukarda cinsi miktuı ve bİf 

metres'.nin muhammen kıymeti yazılı olan bezler kapalı n.rfla ekıitt6 meye konulmuştur. Eksiltme 24 - 2 - 936 pazartesi &ünü sant 1 
da daimi encümende yapılacaktır. bezlerin nümuneleri levazım ıııG 
dürlüğünde görülür. Ve şartnamesi parasız olarak alınır, eksiltDie11 

girmek istiyenler 2490 N. lı artırma ve eksiltme kanunda yazılı vesi~' 
ve 383,85 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beri 
her teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı günde saat ıS' 
kadar daimi encümene vermelidir. (B.) (724) 

İktisat VekAletl İ\' Ticaret Umum 
MUdUrlflğüodeJJ s 

Türkiyede ~angın sigorta i~ileçalışmak üzere kanuni hükiimler d• 
sinde tescil edilerek 1-10-9:;:; tarihin de faaliyetine nihayet yeren KomP8 
Dassürans Na.cıyonnl Silis sigorta şirke tinin Türkiye Yckili umumisi haiz oJd 
ğu salahiyet~ binaen bu kere müracaatla Türkiyede 1-10-93.3 tarihine ıuıd 
ynptığ-1 muamelattan milte·:ellit bütün hukuk, taahhüdat ,.e borçlarını ye J 

dettiği poliçelerini yazılı şerait dafresin de devamı mer'fyetini ve tahnkkulc 
nıiş Ye edecek bllO.nıum vergi ve rUsu mu Türkiyede yangm sigorta işiyJe 
lı~mak ür:ere kanuni hükümler dairesin de tescil edilerek bugün fnaliyet Jtııl 
ele bulunan La Baluaz ~igorta şirketine denettiğini bildirmiş ,.e HizımgcJeıı f 
rakı ,·ermiştir. Li Raluaz sigorta şirketi de devir işini tnmarnile kabul ettil 
hildirmiştir. I\t'yfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabr.:;i hal\kındll 

2-3 ha7.iran 1927 tarihli kanun hükümlerine mumfık görülmüş olmakla J\O 
pani Dassürans Nasyonal Suicı ile ilgisi olanların Jstanbulda Cumanyll ~ 
nmda I..t\ BaJuar. sigorta şirketine ve lcabrnda iktisat vekiilcfine mür:ıcJ 

etmeleri ilan ı>lunur • 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah- ı 
kemcılndtn: 

Tereke..~ine mahkemece eJkonulan 1 
ölü liılenin uhdesinde bulunan Gala. 
ta Arap Camii mahallesi Sarızeybek 
sokağında 18 c 20 numaralı evin tama-

mı açık arttırma suretile 1~936 
tarihine nıüsadif pazartesi günü saat 
14 de satılacaktır. Tamamının kıymeti 
1278 liradır. Tellaliye reEmi Ye ihale 

pulu müşteriye aittir. Arttırmaya gi. 
rebilmck üzere kıymetinin yüıde l'edl 
buçuğu nisbetinde pey ak~e.cıi yattrtl· 
rnak IAzımdır. 

Tafsilat: Sarrzeybek sokağındaki 

e,·in sokağa ıs ve 20 No. altında ikisi 
evden \"C.? 22 -:-;o. altında biri bahçeden 

olmak üzere üç kapr açılmıştır. 18 nu. 
maradan doğrudan doğruya zemin ka
tında kırık malta taşların döşenmiş 

bir taşlığa girilir. Solda içi<;e iki oda 

Yardır ki sokakda bir kap:sr 20 No. 
''ardır. Bahçe tihdinde içinde bir he. 
lası bulunan bir mutb.ıh vardır. Mut
bahtan bir kRpr tlt' bahçeye çrkıhr. 

Taşlıktan hir tahta merdivenle 
hJrinci kata .!'ofaya çıkılır. Sokak cihc. 
tinde yanyana iki oda ,.e sofada bir do 
lap mahalli ,·ardır. Sofadan mutbah 

üstii çinko ile örtülü bir tarasaya çı
kılır. Ye buradan ayrıca açıkta bir 
tahta merdiven le kiiçü~ bir odaya ~ı!\I 
lır. 

Satı~ bedeli kıymeti muhammenc. 
nin yi.izde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde ihale edileceği ve istel\li olanla
rın yuknrında JrÖsterilen gijn ve saat 
te Be~·oğlu dürdüncü qu}h hukuk mah· 
kemesine başvurmnlan ilan olunur. 

Rcyoğlu difrdiln ıullı hukuk maJı. 
!..emesinden: 

Terekesine mRhkeme~e elkonulan 
ölü Lale uhdesinde bulunan Aptfü.ı.~
lfılcttin <'ıkmnzında 2 numaralı bara-

kanın tnmamr n~ık arttırma suretll<' 
16-.'l-93fi tarihine mü~adif pa7.artesi 
gUnil saat 14 de satılacaktır. 

Tamamının kıymeti l'iO liradır. 

TeJluliye resmi ve ihale pulu müşteri. 

ye aittir. Arttırmaya girebilmek için 
kıymetinin yiizdt' yedi buçuğu nisbetin 

ele ney akcesi yatırılmak l:lz.ımdır. Taf 
sfüıt: AptüsseH'tlettin çıkmazında yeni 
2 numaralı ev baraka. tek bir odalı 

ahşap bir evdir. Sokak kapasından bir 
aralığa ve oradan doğruca odaya gi
rilir. ~atış bedeli kıymeti muhamme. 

nenin yüzde yetmiı; be~fni bulduğu tak 
dirde ihale edHcce·;i ve istekli olanla

rın yukarıda gösterilen gUn ,., 8Mtte 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke. 
mcsine baş vurmaları iJ.:n olunur. 

Beyoğlu dördüncü sullı lı-e/:ul: 
kemesinden: 

Terekesine mahkemece elkonul' 
ölü J,alc uhdE.>Sindc bulunan Arap 
mii odalar çıkmazında 4 numaralı t 
tamamı açık arttırma suretile l 
936 tarjhine müsadif pauırtesi gfi' 
s:ıat 14 de satıla~aktır. 

Tamamının kıymnfj 7$.'i JirB 
Tellaliye resmi ve ihale pulu mü~ 
:re aittir. Arttırmaya gircbiJmcJ( 
kırmctinln yOzde J cdf'1mçtif"u -,.,,. ' 
tinde pey akçesi yatırmak Jaz.ırtl" 

Tafsilat: Arap Camii odalar içi 
mazındaki yent 4 numaralı aht'lJP 
sokak kapısından doğrudan <lo;' 
malta ta~ile döşenmiş bir ta~lığ:ı 
lir. Solda tahta bir merdivenle 
!'ofa olmak iizere sokak cihctfndt' 
odaya rıkılır. Bu odanın altında ~ 
st ~lıP:ı a~ılan h;r odunluk ,n f 
Arka dhetindc hir mrtf:ık ,·ardı r· 

lıktan t'lht:ı bir merdln~nlc bir 1\111 

kıhr.Orta~a ı:ıofa s~kak dhetindt ~ 
yana bir oda ile bir he1'i n' arka ' 1 

tp keza bir ufa!• oc!a ,·nrdır.Sntı5 

rleli kıymeti muhammenenin yiiıdt 
miş h~~ini huld11ğu tnkdirde ihıtlt 
lece~i ve istr.ldl olan1nrın yu~~ 
nfü;terilen "'Ün \'(' "aatt<ı lıeyo$1l:I 
<Hindi !'!tılh hukı•k rnahkemcsfnt 
nırma an il:" n ohıniır. 

Beyoğlu dördüncü sullı hu.kıı1' 1 
kcmcsinden: 

il 
Ter<?kcsine mahkemece eJlıôOG 

ölii Lalenin uhdCBinde bulunall 1. 
tada Arap Cnmii mahallesi AptU • 
lettin sokağında 13 numaralı e'!J 
mamı acık artbrma suretile 1 ~ 
9:36 tarihine müsadif pa1.artesl f1' 
saat 1 ı de s:ıtılacaktır. Tama"''" ııtf 
meti .').O:CJ liradır. Tellilll'e rtS .1 • cır' . 
ihale pulu mü~terlye aittir. Art -;f 
ya girebilmek i~in kıymetiniıt J, 
yedi buçnğn nisbetinde pey akt: &61 
tırılmak lazımdır. Tafsilat: .AP_, 
lalettin sokağındaki yeni 13 ıtıl ~ı ., ,. 
e\"e sokaktan doğı·udan doğru> ~I 
ni çimento bir taşlığa gf rJJif 111 
kattır. Burası aynı zamanda 

111 ~ 
olarak kullanılır. Ocağı ,.ardıf~lfl 
faktan tahta bir merdivenle 1 ~ 

ffıt' A 
kata sofaya çıkılır. ~okak c ,-r.r' 
yanyana bir oda ile bir helİl ııe ~ 
Ahşap bfr merdivenle üst ~'lttı ~I 
faya çıkılır. Sokak clhdtnde 
bir oda vardır. lflı" 

Satrş hedeJi kıymeti mıılı" Jtl I' 
nfn yUzde y•tmfş beşini bol~: r.1'~ 
dfrde fhale edileceği ve istek r ,·r ~ 
rrn yukarrıfa fl'Österite:t ırllıt •'' r:t 
Beyotln dördllncff ~mlh huk1 :~ıV· 
mesine ba§vurmaları i~ ol'> 
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Belediyelerin . ; . . .. 
(stanbul Komutan ıg\ 

ve bava hlleomlarından korunma 
Komtıyonlarının nazarı dik katine: 

, ıttın dm.\ l\:.ımİf.vnr.u il?,nl'\rl 

z.... .. lllllilc8ri Wltlirı •• isin fünk• ... 
..... telif 1'enir .. ,....., 

CANAVAR 
DCIDCIKLERI 

._.a1 ....... ı..m. v.._. ........... • ...a, ota1mtik 
.., 1 1 .. .,.. .... ...,, ...... 7'ibe1ir, 

Gülhane hastanesinde 1eıüden 
yaptırılacak olan bina kapalı sarf 
la ekailtmeJe komabnuttur. Ma · 
hammen btif bedeli 32.810 lira · 
dll'. ilk teminab 2448 liraclD'. Ek . 
ılltmeıi 14 - Şubat - 931 Cu 
ma atiDfi ..at JS dedir. Ekailtme 
,. airecelderiD ilk teminat mak . 
-. • ., • .......,....lle 2490 Na . 

....._ .. t1UQia cwmetiM _... u.- ..... 
....... ••• ..... ,.kilde 3 .. ~ ...... 
...... wAw.pa di~h• ~ 
'-ik ..,_ .. n ....._ 'd kında fürikamadan 

maralı ka1niDan ... 3 llnc& madJe 
leriadeld .... w .......... teklif . .... ..,......,.... 

ZCMRE ZADE A. ŞAKIR 

aamel..ml en as ihaleden bir • 
at eneliae lradar Fmdddıda Ko 
m11taalık •tmalıa Komiqoan . 
qa •ermelmıi. (IOI) 

TiPie a..,11 H•rllip we M•llenl'• l'•rlll•eı 

-:::-__ ---- lata ..... Haliç • Kanaiaft Telefon: 4,3214 ~-11!~1 

Boyah tahtaları VI M 
ile temizleyiniz 

VJm bunlar1 bond• çızıntJ brakinak•11•n 
temlaler Tecrobe için bir kutu .aınm. 
Bunu camlar, bıçaklar, tencereler ve '*• lcln de kuUanablllralnlz. 

VIM 
TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

Aeele &alılık hane 
µtelide Aydınlık apartımanı kar

..... 18 _,.ıa w aeele eatrh._ 
tir. Gll'Dl9lr ............ _ Hac. 

ollll&d:e'f _.. ala)'& llU*rldr ~ 8ÜIM Ra~ 
Ahdu11aha mftrataat. 

-- - -- - ---------- ------------ ---- -- ------------------------------ ----- - - -- ------------------------ ----------~----------------------- -- -
__ .__ _____ ~..,_. _._, .• , _____ .,_~• -..-._.. ____ ._..,. •• M ... ~~--.... ~..wı ..... __ ............................. ... 

- a a s •- o es 

lM PARDAVA~r.ı nr.'OM'f'Y - ----- ---- - __ ...,. ___ _ 
Mrl .1rda. Banlar diz çökerek ellerini O vakit, Navar krallle PnM. dl 
~llatlanna dolru kaldın7orlardı. Fa Konde korkun~ Ye feci bir .. ._,. 
liat h•rak plen ve: prdüler. 

- ~!dllriinllı:I OldilrUabl db'e Orada, bluma Uzerlade lllr aam 
bayluıan papazlar taraf ıadaa bir aa· ~ yanrlanıyor, IJqıu Y11111JOf, tuuk· 
da UldUrijlUyorlardı. larlle slbl•I tırmalıyor, korku~ I· 

euı: nlltller içinde pflıklar fırlatQror mit. 
- Öldlrtlnllz, lldUrtlntlz! öldür-ı lılt bir kübha oda11 UJ'8170r ft bu 

llek lbım ı Nlpa lldlr81orlarT Ah, lana arumdan: 
8'et.. Gb, ka1ollk dlnL. diye mmldL - öıdlrUnlı 1 öldlrUnllz 1 Öldl. 
aı1or ve bu milthlş kelime daJla fid· rilnUz siblm d•111l1119rda. 
._ olarak kafasında nzıldı7orda. itte bu adam l'raua kralıydı. 

- Öldfirblbl öldfiriiDhl öldiir- Koade llOD bir llbet etmek lifi· 
!Azım. Kan, Kanı.. rom111 ıtbl Mlzlllmllf ellerlnl site 

Adeta arhot olmuttu. Titriyordu. kaldırdı ve hemen odadaa ~ T&. 
lala sola allanıyorda. Damarlarmm fek 8e9lerl d11711laa yerlerden ıeçerek 
lllklild&IGntl lalmediyordu. Ytlzil kor. reJlşldzel ytlrlyor, kendisini aetret 
bat bir tekil almqtı. ettltl ba,attan k•rtaraeak lllml an 

Blrdeablıe, pencerenin kenannı yorda. 
lanaa hlr hrt slbl •lada. Kan ~la. T .. dlfea mn bir •erdlftllln a. 
de blan daclaklaruun arunulaa: nhda tialaadu. Y11bnya ' pbrak 

- Öldlrllıalz! Öldlrtlnbl Öldl- le88iz bir sofap vardı. 
:• lklerl ltotuk bir feryat. ima Gene prtM Jlrtlrkaa darmdaa 

hmltı halinde fırladı. afbyorda. Sofanın ortuma ftrlllea 
•· ~ taldt ıerlye dofna •çnyarak aCIBDLm fOk fazla oldutana ft .,.111· 
...:eilerden birini yakaladı. Ve puc• mak Uzere lnılandataaa anladı. 
l'etl ·- . ~ •~ etti. Sonra bir daha Yt bir önGne ilk gelen peacereyl a~rak .._._,. = =~ı::~ :::: biraz bava almak latecll. 
~ ...... a..__cta. Pencse ara7111 tlrea a•lmma • 

Bitibt ti M.l'V& lnyordU. 
4rıdL tla tllekler boplnaea tekrar tpe 0 aman glrdQll "' K•de. 

BWdetlaclea ttlchrmak derece. ye en blytik kork1l111 ftl'dl. Ba mit-
~ hlmfttL Ytld korkaaç bir tek hl' hayalden katmak. prl çekilmek 18-

llnalt. aisı klp&rmtif, sizleri fil'- tedl. Fakat baeaklan titriyor ft ha. :afi, •çlan dlmd• olmat oldutu relret tde•IJorda. Gizleri glrdlftl 
de J1zaa aaflddet: tere takılarak oldah ,....e ... llbl 
-Oltllıa lıl 016'lrlalıll ÖJ. doaap bWL 

•1 ..,. .. ,..,... 1111 ... brhn~ ft ...... -lrillllt 
..__ ....... ldre •rtldtl dUftU. ~ dıpnd& bir pydL Utmm bir haki. 
~ llerlae JUTUlandı. G6PI ka. kat delil, 1laldld Mr WbwtL 
""."l'1ll'ıı TırakJan JaaiJJa Pctl. Ba Uda &Ybcla, llirllJlrlalll ileri· 

PARi>AYANIN OLO'MtJ 

----------------------Batı arkaya dtT1'lllaltt elleri peaee- •tlt ve ellldea fazla adam tarafmdaa 
nala keaarlarma J&PlflMI oldata kOYalaua Od kiti lprtyı slNi. 
llalde danaadu llllJord .. AJ'lll •- Şarl hemea fırlacll. 
..,... 1ı1r patlula ..a iN Jra•b'811 Öldilrllmek latealla iki klfl, Blı 
lıutlrdı. Yls tllejla ,.d••a•da• aolarıa ea hlJlk iki relal, Navar U.. 
•ara Jb)ll'l krala dlalk Jlnal ee.. il Huri ile PNllll •ı Koade ldL 
aeddea 1lqb Wr 111 blmadL KonlaJ&Dlardu blrlll: 

o ftldt tekrar kapuia ı.pdı. - Atet. afet! dire batırdL , 
Bqmı ellerbala aruıu alarak dar· Kral, iradem bir hareketle •en. 
.u blllDlyea 111r u•uıaa na kofta. ,arak bulana arunaa atıldı. 
Kactı. ~ bir a,. alnlL Bltrap Gizleri kan paaima Maea Jtl• 
slnnk keaödal bir kol&llPD lilerbaı lerl barutla limalJala 99 ~eri dim· 
aUL dik olan takipçiler lao•anluarall 

durdular. 
Dokanaca lul. badi la• ... o41t· Sari: 

tında, a•, demircilik lletltrlahl b11 _Geri çeldllnb! declL 
lad11P. K....ıa aoa leadl olu mi- - Banlar lllftrtllrl Yoba tra1 
kenuael bir ttlfell iletiye ettlll odada .._..lert ko...,... ••! 
oldufan• slrclL Tlfek orada, klfede Kral: 
darayonla. Yabus Mr iane delil oe - S.• ldll ll7ledlT o.t.de •• 
tuı kadar tefek claftft .. h,._ Kr1· 1111 917ıe.ete .,..... ed• kilajfrf 
hn naaklllere. •tefli lllWara demirci. dlJa drl•dL 
ilk •natlaı blytk bir merakı vardı. Bu uda Bul. ... ..,. kdar ... 

Tarif eutttmls ba oda semla ka- teremtdllf bir .. tipm lpade:rdL 
tnlcla balanuyorda. Siniye dl Par- ltiru ede• ada• u•dmflanaıa 
clapaıa b111'Qa lılaqal dl llea•o. ....... lsanfilrak ...t.. e •epil ilr 
ran.11 n. blrllkte pldlllal .. pe~re- ... prl ~diler. l'akat çok ldddetll 
den atlJ7&ftk bctılım ._..ıar .. oldülan ı6rlltl7orcla. Kral ...... 
maı h•rtaalcle anatma•11lart1ır. kapamu tetrar kapadı. Rlddetladea 

llea•ek. tul ,___.. alna tirtlrtftrlrorda. ,.._.. llzerlne lü 
rasthyorda. Headelf• ite tarafıa4a• 1'UBnk lacllrenlu 
ise giklere kadar uzanan Od kam _Ah, demek ld •tlktaetln dalalll• 
•!aa durayorda. Dolmnaa S-1 m de trallaldnden 61a& MJtlk bir ka•• 
dl odamıada baluanea blru topla• m nnt1ı! dtdL 
dı. Bir....,.. ka.dar *• al& Kapı· Koade enap ftl'dl: 
........ .., ara7da •lthlt 111r ... - SN lftte._9' .. httetfe. •dele..,._..,.... • 111.sw aruaa nar Dalıı 

Blrclenlllre. lıa bımun ~ ..... ş.. •I dlJ9 Wirdı- l'üat 
tılr ftk patml• •1• Ka• "6f•tı'le ._ ..._ ....,..._ .. Krala •U. 
apldı. Oa&I ~,...... ...... .... ... '* ..._ flrlatuılk Wluuu ~ 



HABER 

• - Anda plen luaalan muhakkak surette 
lltlltmek llmadır. 

260 - Onlarda evvel seni kaldırmak daJıa 
dotnı olur. 

281- ıtıa bir dQme7e bastı. Birdeablre &iri. 
len manzara ka1boldu. 

PABDAYANIN OLUllU 

dalia iiMriade çapruv,ari kavupu. 
•a. Ve Hami dl Bearu d&aenık mi
line dnam etti: 

- Bea barap •erllaaet dilen. 
mele plmedlm. Na'f'U' laabl 8111 

l'r&JJa kralmıa JUlll& .artlkl•em• 
•hep dtıaütJanm1111, kardeflerialsln 
dlkllea kaalaıllun ._ .... bndllln-
•e11 •rmaamlır. SlyleJlab Şnket

maab, Toba .allalal .,... ... lıJaca. 
ima "7lemele-

Naftl' kralı dllmeyerek: 
- Dik katabl Bizi kurtaran am

cuaclem Şarle tefekklr eti dedL 
Koade ona arkumı dindirdi. 
Sari, lklıllae de bakıyordu. Her sa

... abmu .Odfil 1ılr ••41111 elinde 
Mlklyor, t1rt1r tltıVortlw. Kadlalnl 
•r&Jlll içinde orada• oraya kaprtan 
.abet pne hqla.U lsen1dl. ll'alrat .. .., .............. .,....-.. 
JVdll.Katlllmm fthtllltf kaf.-m hl 
rbor,ıklerbacle kôrbat 1ı1r •tef par. 
llJ'ordw. 

SataJda, ttlfek ft ta ... ea drUI. 
tileri, J1n1r IDJatıa .. llUJer, lbetl• 

da1la flddetll olarak ~ı.ete bat
lamlflı. 

Par18te çan .......... kaUllerla 
naralarmdu, lldlrlln. bolazlanaa 
anJblarm ptlıklarmdall 1aald bit' 
tufan huıl olmatta. 

K•de athJordL 
l'akat ba ne bir kerh ne de mer

lwaet latl:rea bir ailamaJ'dı. Bu ta. 
1U Jda ft ..rretla, lllllnDI apıa hld
... w ,..._ wrdlll Mr al1amayth. 
Df' • w.;td• un Mttin Japrt. 

=· 

---------------------v.s ,._be 1aaaklanmıı &o .. el'Qadea 111ıo 
varlam7orda. 

Arkad8flan kadurmuv katilleria 
peal19iade bolulamrken kendlül 
8'imdeak artanp katillerill btlll 
ıahfllerla valaflai bittin ba alpldaim 
kahpeUiia bap olan bir adamın 18111· 
• drflkllyen talliae lbet edf7orda. 

Gfl&el aöslerle kaadmlarak Yetil 
ormanb htlr ntanlarllldan, baba ocak 
lamadan ba mel'u Parile ıetlrllen 
kardeşleri kadu caunrlann elinde 

parçalanırken •anan inine ceçmek. 
ten Aciz olarak bittin bu faciaya yal
na meyim kalan kendi nefsine llnet 
edl7orda. 
~ prene, bıçkınldarla botulaa 

bir sesle: 
- Şevketmaab. Şevkebnaab t Siz 

de kalb, •izde da1111 yok ma? Bu ca
navarcasına katilim nedir? Biz size 

ne yaptık? Bizi buraya Naran m. 
diniz.. Biz sizin mlsafirlerlnizlz.. Din· 
ltfbdz 1. Dlnleylail 1 Oh., mlthif delil 
mi? dedi. 

Dftlerlal pardatan Şarl: 
-S11911naz! Beni lldlnaek latlyen 

ler 8Jdflrllfl.10r hd ytlz18 hlleklrlar! 
Bn sizin laatanısdtr. Eedadnnmn dini

ni ~rmek. Prauanm aaaaelerlnl 
lekelemek istediniz. Sizi anealr din ıle 
tl•tfrmft kurtarabflfr. anladmız mı1 
diye bafn'dı. 

leonde11f11 Rfzmdan: 
- Din detlttfnnek ha 1 Ne alçak. 

ÇUR1a bir komedya! llhlerl fırladı. 

Sari: 
- N~ dedlıa? ae dedlaT Bak, dine 

&ibret ...,,_. .. lla I l»elrle .• Bekl"-a 
yerek ID hediye ettlll tlfell ..., ... 

PARDAYANIN 0Ltrır0 2!i5 

Dtlpıemek için bir andal7eye da-
,__ Nanr kralı: 

- Bizi mahvedlyomın 1 dlyeblldL 

Kral Kondere alpa alarak: 
- SlzflnU seri ali diye batırdı. 

Balbaki P§kmhk ileri' olarak namlo
•• aemau Naur krabna çerirml§tl. 

Hiddetli bir kahkaha avurara& 
7enlclea: 

- Sktlntl rerl alı dedi.. 
Hami dl Beara: 

- Şarl, cammdaa vu mı pçeee
flm 1 Yazık, rttzeı avlanmaa elveda! 
lllzlerlnl slyledL 

- Din deflttlnaeni isterim. Bu da 
'7Ulkle olsan. Herkes katollk olacak. • 
Artık buadaa bahaetmlyellm .. 

Hanrl dl Na var: 

- Katolik mi? dedi. 
- Evet, katollkHkle llflmden bi-

risini ~I 

- Öyle olsan. haydi hemen gide. 
Hm 1 Nerede katollk olanuyor7 ben 
istiyorum. 

Şarl Kondeye dinerek: 
- Ya sen? dedi. 
- Ben 81tlın0 tercih ıadf yorum 1 
Kral ateş etti. Hanrl dö Bearn aa 

bf r ,.,f Irk kopardı. 

Fakat daman arasmda Koadenln 

ko11armı çapr.anarf göhUnUn berlae 
k"""l'Bk durdatwnu gôrd&. 

Şarlln ell o kadar tltrlyorda ki 
kurşun delfkan lnun bir nma mem 
.kadRr 1*!flllm ttıerfnden ~lftl. 

Naftl'lrrallt 
- Ona kemfm ~evketmaah. n~ 

stlne kadl\r bto1fk olamktır. dedi. 
Pakat Şarl his 1ı1r 191. dlnlemt-

-
yordu. .belki hiçbir te1 sörmw.ı oı-d• 
da.. Sarayda ve dıprda devam edea 

velvele kafuuu alttiat etml§, aklım 

znanadan çrkanmftı. Şimdi daha delı.. 
1ttle ıttlil7or sisleri daha korkanı 

bir ıpkla parbyordu. 
DeWik bqlıyorda. Dehfet dellutf, 

kallilm dellllll. aa kok11811 l9qm 
dladtlren kan dellllif bflttin varııtrm 
kapbyorda. 

Mllthft bir ptlık kopararak tflfe
lfnaaml118111ldaa tutup dfpçliiyle pen

eelerel, eamlan kırmala bafladı. Cam 
parplan dUttl. Peneereler lanldı, 

Parlsl kanb bir m ~de ılrdl. 
Kral, ttlfetl ellndea atarak pea. 

eere1e etildi ve hırsla dıpnya bak· 
tı. Sen Nehri kenarmda Parlaln öb8r 
taraflarmda old.P gibi katlilm ... 
ftlD ediyordu. 

Bir papaz ıeçtL Elinde bul1111&11 
bir 1allbi kaldırıyor ve: 

- Öldiirtlnb bepalnt 11dtlrllnbf• 
diye bafmyorda. 

Hemen banan arkumdan hlr _.. 
dın stlril80 tonlayan llafia.!' .,... • kan içinde iri yan keşif dıtadl. B• 
kadmlardan biri 'b& aalfp an111ll• 
yere ~ölttil. Öteki papa da bir~ 
kadmm 1açlarmdall tutarak ,ere .., 
vtrdL 

Arbl•nadan yirmi kadar a ... 
p1ea bu iki papazı: 
· - aYpsm ı..ı v...- atolfi 

dinli diye balırarak lılr k""! ..., 
glsden b"91,.lar. 

Erkekler, ~oeuklar, p,.aler -: 
llP'&YBrak ~~yorlardı. Bir dl 
brp.11 ... 1*bd... ....... ... 


