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Şimal cephesindeki muzafferiyetten sonra 

Habeşler cenupta da zafer 
kazandıklarını bildiriyorlar 
1. 700 ltalyanı öldürmüşler ve Grazyani'yi 

geriye püskürtmüşler 1 
Londra, 5 - Adi• Ababadan gelen haberlere göre flm•I 

.... heslndakl gallblyetlerlnden sonra Habe,ıer cenup cephe
•lnde de bir gallblyet kazanmıf olduklarını iddia ediyorlar 
e.-.zıanl kuvvetler l 1700 telefata geri çekamı,ıerd:r. 

Anadolu Ajansı da bu haberi tekit etmt!kte ve ıu malumatı 
Ücive etmektedir: 

Cenup cephesinde ölen bu 1700 kitinin çoğu Siyahgöm
leklidir. Geri püskürtülen bu kıta zabitleri meyanında ltalyanm 
sabık Adisababa sefiri yüzbatı Kont Vinci ve ıabık ataıemili
ter Albay Ruggiero bulunmaktadır. 

Makallede kıhçtan geçen 
ltalyanlar arasında 

Şair Marinetti de 
mi bulunuyor ? 

Bir zamanlar lıtanbula da gel-

Canavar Damyanos 

Çocuklann kanını 
emen canavar 
Atinada, Damyanoı adında bir 

canavar yakalandığını, bu adamın 
kandırıp mağarasına götürdüğü 

küçük çocuklar üzerinde hayvani 
hırsını dindirdikten ıonra kanları
nı emerek öldürdüğünü dün yaz-

resmini dercediyoruz. ikinci say
famızda, çocuk katili hakkında A
tina gazetelerinin verdikleri habe
ri okuyacak ve bu canavarın nasıl 
inıan olabildiğine §aşacaksınız. 

mit olan fütürist ı tal yan ta iri Ma- -::1·=··==··-=·==· .. K=···==·9=0 .. i~==·hi::-:-;==;t~::-:-~i·i:-::us,··~=i_;n:-::.~,=·;. •• i·-~s·-·00-t""-... -.. -... -.. i rinetti timdi gönüllü olarak Afri-

kada Habeılere kartı harbetmek-
tedir. ' 

Son gelen haberlere göre, Ma
rinetti'nin menıup olduğu alay 

Makallede Habeıler tarfından mu
hasara edilmit bulunmaktadır. 

Eğer Habeılerin Makalleyi ele 
geçirerek ltalyanlan kılıçtan ıe-

Bastırlldı 

Berlin, 5 - Bulgariıtanda bir 
lıomüniıt ihtilali patlak verme-f 
den ba.tırılmııtır. 50 den fazla! 

1. 1!omüniıt yakalanmııtır. i 
··--····················-········ .. ···················= 

çirmit oldukları rivayeti tahakkuk. v e d . g .. 
ederse kılıçtan geçirilenler araım- . 1 u n 

Harrar'ın mqhur kuleıi da Marinetti de bulunuyor demek- Bugün en zengin sayılarından 
(8 birini çıkardı. Bugün s iz de bir (YE-

~erbe dair diğer yanlar 4 üncüde) tir. . DlGO.N) alınız (36) sayfalık' güzel 

ftQlgarlstan Balkan antantına girmek için münderecatrnı okuduktan sonra Yedi-

k 
günün neden en çok satılan ve en çok 

den ize mahreç ve -=-=~=]:n:-~z-~e-cm-::-u:-am.._ı~z O-::Jd=uğ_u_nu-an-Jıy-a. 
~llAhlanmak istemiş 2000 
~:~İW: ~0e~~~~~~h!~~~:!,~~ "~~.~.'.:: .. ~~~"r..~~~~~.::::.~ .. 

Bu kimdir? ... 

geçip geçmiyeiefd eri henüz anlaıılamıyan imparatoriçe 
Zitta ile oğlu Otto f Yamı 4 iincilde) 
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: l'anıdımna ad ım buraya ya :ı:. ınızi 
1 ~ 
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Adamlar sırtta tCl§ınıyor 

lstanbul mu yoksa_ 
-Ven·e4ik şehri mi !: 
Yemiş_ iskele~ini . su bastı . 

"karada.,,_ şa~dall~ dolaŞıhyo~ ı . 
. } 

Sokaklarda sandalla alıı verif... Yazısı 4 ü~cüde), 

Izmirde . .1.rt.ına . - ~ 

Korkunç. tahribat.: yaptı. · ·: ; 
Gazetemizin irıtişar . saat~ne . kadar . 
telefon hatlan ·tamir edllememlşti" ı 

Zarar . pek çok, .. fakat nüfusça. 
zayiat yak! 

lzmirin meıhur saat kuleıi 

lzmir, 5 - Dün İzmir timdiye 
kadar e§İ görülmemi§ bir fırtına
ya fahit olmuftur. 
Ağaçlar kökünden uçmuf, ev . 

ler yıkı1m·t , telefon ve telgraf 
hatları harap olmu§, bütün rıhtı . 
mı ıular kaplamıttır. Fırtına ile 
beraber y~jan tiddetli yağmur ve 

dolu yüzünden aeyriıefer durmut 
ve bir tehlikeye mahal vermemek 
için ıehirdeki elektrik cereyanı 
keaiJmittir. Birçok yerlere yddı • 
nmlar dütmüttür. Mezbahanın 
makine dPlireıi bir yıldırım iaabe
t iyle Y.ık_ılmıt ve f !rtınanın tidde • 

(Deoanrı "I ilnclüle). 
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Atinada yakalanan 
• canavar ınsan 

Yapllan araştırmalar bu adamın 
çocuklardan başka hayvanlara 
da düşkün olduğunu gösteriyor 

Dün gelen Atina gazeteleri, 
dünkü nüshamızda feci cinayetini 
bildirdiğimiz canavar Da.myanos 
hakkında çok dil&ate değer ına · 
lumat vermektedirler. Bu insan 
şeklindeki canavarın ruban hasta 
olduğu an1a§ılmakta ve hadise 
doktorları çok alakadar etmekte · 
dir. Yunan gazetelerinde gördü · 
ğümüz taf silah yazıyoruz: 

Damyanosun işlediği cinayete 
bakıhrıa. ıimdiye kadar daha bu . 
na benzer birç.ok cinayetler :şle -
diğine de şüphe yoktur. Bu yüz ·· 
den araştırmalara büyük bir e · 
hemmiyetle devam ediliyor. Fa · 
bt canavar Damyanoıu heyeca · 
na kapılan, linç etmek istiyen hal
kın elinden kurtarmak adeta mü
hiın bir mesele 'ha1ini aimıftır. Za
lbıta. caninin gizli cinayetlerini or· 
taya çr'karmak için onun yaıama
sı lazım geldiğine kanidir. İşte 
poliı ibunu temin edebilmek için 
~k müşkülata uğramaktadır. 

hayvanlar, tavuklar da bulmuş
tur. Bunların da boğularak öldü . 
rüldüğü anlaşılmıştır. 

Zabıta araştırmalarını mağa . 
ranın dışınd~. da yapmak istemiş
tir. Damyanoı dışanya çıkarılmış 
ve hareketleri göz hapsine alın . 
mıştır. Bu sırada zabrta gene linç 
hadisesiyle karşılaşmıştır. Hadise 
yerinde caniyle beraber tetkikat 
yapıldığını öğrenen halk koşu§up 
mağaranın yanına gelmişti. 

Cininin mağaradan çıktığı gö
rülür görülmez herkeı üzerine sal
dırmıı ve müthiş bir taş yağmuru
na tutmuşur. Zabıtanın müdaha . 
lesi muhakkak bir ölümün önüne 
ge~iştir. 

Cani, buradan müddeiumumi · 
liğe getirilmiı ve müstantiğin hu
zuruna çıkarılmıştır. Cini batka 
cinayetleri olup olmadığı sualine 
inkarla mukabele etmiştir. V c bir 
müddet sorulan diğer sualleri bir 
put gibi sessiz karşılamıştır. 

- Bu cinayeti niçin yaptın? 

diye sorunca korkunç gözlerini 
yuvalarından fırlatarak omuzları-

Aşk mı 
siyaset mi? 
Jozeflo Baker ve 

ltalyon aşıkı 
ayr!ldılar 

Jo:ıefin Bakcr 

Meıhur zenci yıldız Jcizefin Ba
ker dokuz ıenedenberi beraber ya· 
,adığı meneceri İtalyan Bejito A
batinodan ayrılmııtır. Amerika ga
zeteleri buna, İtalyan • Habe§ har· 
binin sebep olduğunu yazmakta i
seler de, Abatino bunun doğru ol
madığını ve ayrılma sebebinin, ar
tiatin kendi ıözlerini dinlemediii 
ve kendisinin bir menecer olması 
dolayısiyle buna tahammül ede
mediğini söylemiıtir. 
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Bu da başka türlüsU 
Olümle tehdit ederek tecavüzde 

bulunmak istedi 
Beykozda Çartıbatı sokağında 

sekiz numaralı evde oturan Ri%eli 
20 yaşında Hasan dün gece balık 
tutmak üzere Heybeli adaya git
mif tir. 

Hasan Adada, sahilde dolaıır· 
ken Salih isminde bir adamla ta
nışmıt ve beraber gezmeye batla
mıılardır. 

Balık tutma vaktine kadar gez
meye karar veren bu iki arkadaş 
bir aralık Modapalas oteli bahçe· 
sine girmişlerdir. 

Burada Salih, Haaana tecavüı• 
de bulunmak istemiı, Hasan kell' 
disini müdafaa edince Salih tı· 

bancasmı çekmiı, genci ölümle teh 
dit etmittir. 

Hasan bu vaziyet üzerine gece 
yarısı feryada baş lamı§, sesine 0 

esnada yoldan geçen Haaanm aJ1l' 

cazadesi Hidayet yetitmiştir. sa· 
lih bunu da ölümle tehdit etmişse 
de bahçeye etraf tan birçok kimse· 
ler dolduğundan Salih tehditleri11İ 
yerine getirmeden yakalanmıştır· 

Dün gece Beyoğlunda 
b·r cinayet oldu 

lzmirll Parlak Rasim, tüccar Ahmedl 
ağır surette yaraladı 

Dün gece Beyoğlunda bir cina· 
yet olmuştur: 

Sirkecide Şahinpafa otelinde o
turan Ahmet ismindeki bir tüccar 
Taksimde Bekar sokağından ge
çerken İzmirli Parlak Rasımın te· 
cavüzüne uğramış, büyük bir ka
ma ile vücudunun muhtelif yerle
rinden yaralanmııtır. 

Ahmedin ağır olan yaraların· 
dan biri omuzunda, diğeri kalça
sındadır. Ellerinde ve diğer yerle
rinde de yaralar vardır. 

Cinayetten ıonra Parlak RasıtO 
kaçmıştır. 

Yaralının feryadına zabıta me
murları yetişmiş, sıhhi imdat otO' 
mobili ile Beyoğlu Zükur hutah&' 
nesine kaldırmışlardır. 

Parlak Rasımın kaması cinayl' 
tin işlendiği yerde bir duvar dibi11' 
de bulunmuştur. 

Rasım yarım saat ~onra sakle.11' 

dığı yerde yakalanmı§tır. Ahme

din sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 

Damyanos, küçük F otinulaya 
akılların alamıyacağı kötülülderi 
işlerken mağarasında yakalan • 
dıktan sonTa karakola getirilmek 
istendiği zaman, onu bir çiğ gibi 
gittikçe büyüyen halkın hücumla
rndan kurtarmak güç olmuştur. 

nı kaldırmış ve bitkin bir tekilde: ____ .,.. __________ .,... ___________ .... __ ......,,_.. __ .._.,.._ ..... _..., ___ ~ 

Cini karakola ıağ olarak alın. 
Clıktan sonra zabıta amirleriyle ci
nayetin tahki-katına . el koyan 
müddeiumumi canavan soriuya 
re kmitler fakat bu ilk istiçvaptan 
b"r netice elde edememiılerdir. 

Çünkü cani tasavvurun fevkin
de anormal bir haldeydi. Sorulan 
suallere hiç cevap vermiyordu. 

Mağarada, küçük F otinula 
kurt,arıldrktan sonra yapılan ara§· 
tınnada elde edilen gene sekiz ya
tındaki Stilyanosun cesedi çok fe
ci bir lialde bulunmu§tu. Zavallı 
çocui\ın el ve ayağı bağlı idi ve ibo
ğazında yarmak izleri vardı. Bun
dan anlaşılıyordu iki, küçük Stil · 
yanos canavarın arzularına mu · 

vafakat etmemiş, küçük kuvveti · 
nin yettiği kadar mukavemet et· 
Jeye çalışmıştır. Zavafü üç gün 

içinde açlıktan ve korkutlan 
ölmüş ve ölümünde şüphesiz cani
nin korkunç parmakları da iş gör
miiftür. 

Bu va:hıi, zavallı çocuğun kanı
nı da enımiıtir. :Ayni felakete kü
çük Matmazel F otinula da uğra . 
mıştır. 

Müddeiumumi ve zab!ta hadi . 
se yerinde arqtırmalar yapmak 
için hadiseyi de bÇo'mBk?ş 
için caniyi de yanlarına alara'k ca· 
navar Damyanosun mağarauna 
gitmi§lerdir. Burada elde edilen 
öte beriden cinayetin yalnız bu 
iki yavruyu vahşice öldürmekten 
ibaret olmadığı an19.§ılmışbr. Be · 
rada 'liulunan kumat parçaları, iç 
çamaıırları F'.otinulanın ana ve 
ba'baıına göıterlimi§tİr. 

Bunlar, bu iç çamaşırlarıyla 
kuina, parçalarının çocuklarına 
ait olmadığını söylemişlerdir. 

Bundan caninin cinayetine 
lnrrban gidenlerin bu iki yavru . 
dan ibaret olmadığı anla~ıqdığı 

için, şimdiye kadar çocuk1arı kay. 
bolmu§ ailelerin adresleri tesbit 
edilmele baılanmııtır. Bunlara 
da müracaat edilecektir. 

Za:l;ıta mağarada, bu kumaş 
parçalarından baıka bazı ölm~ 

- Şarap içmiştim. Bilmem ne
den ben her ıarap içitimde iken . 
dimi kaybederim. 

Müddeiumumi bundan sonra 
küçük F otinulanın resmini göste . 
miş: 

- Bunu tanıyor muaun? diye 
sormuştur. 

- Evet .. Çok yazık oldu çocu
ğa .. 

- Niçin yaptın öyleyse .. 
- Bırakınız beni, hiçbir ıey 

bilmiyorum. Bana hazan kabus 
geliyor. Bu da §arptan olsa gerek. 

- Şarap içrr:eseydin yapmıya . 
cak mıydın? 

- Hayır .. Hayır .. Ben her gün 
iş i§lemeye giderim. Bilmem ki o 
gün bana ne oldu?. Biraz ıarap 
içmiştim. Efendime taziyete gide
cektim. Orada kızları görüne~ şa
şırdım. Ne yapbğımı bilmiyorum. 

- Ya Stilyanos? 
cani bu sorguyu i~itince titre . 

meye başlamış ve cevap verme -
mi,tir. 

Müstantik sorgusunu değiştir . 
mi§ ve: 

- Şimdiye kadar hiç bir ka · 
dınla münasebette bulun:lun mu? 
Diye sormuştur. 

Bu sual canavar üzerinde öyle 
ıbir tesir yap.mı§br ki, orada bulu
nanları hareketi adeta ürıkütmüı . 
tür. Sanlci ispazmoza tutulmuı gi. 
bi oturduğu yerden ayağa kalka. 
rak kan çanağına dönen gözlerini 
bir noktaya dikerek: 

- Kadın .. Kadın .. Kadın mı? 
As1a .. Aıla! 

Diye bağırmı§, sonra kendi 
kendine 'kadın, kadın, diye aayık
lıyarak ağıza alınmaz küfürler sa
vurmuıtur. 

Cini bu sırada yeleğinin cebin
den çıl•ardığı çıplak bir kadın res
mini göstererek: 

- Hah!.. işte kadın .. 
Diye ihtilaç içinde çırpınmış . 

trr. Gözlerini birkaç defa etrafta 
dolu:tırmış ve artık bir daha bir 
kelime bile söylememiştir. 

Cininin mağarasında bulunan 
hayvan ölülerinden, ölırüş mah · 
luklara karşı da hayvani his ta · 
şıdığı anlaşılmaktadır. 

Yeni bankalar kanunu 
liiyihası Kamulaya verildi 

Layihaya öre bankalar bundan sonra gayri 
menkul ahm ve satımile meşgul olamıyacaklaf 

Ekonomi Bakanlığının hn~rladı

ğı bankalar kanunu lftyihası dün Ka. 
mutaya Yerilmiştir. 

Milli iktlsadımızdaki mühim ro
lü gözönünde tutarak hazıl'1:ıdığı bu 
layiha me\'duatı koruma kanununun 
daha geni~ bir sahada tatbiki ~cklin
dcdir. 

Uıyihaya göre 1'iirkiyede \'eya na. 
riçte te~kil edilip de memleketimizde 
birer şube açnn banknların şekli ano· 
nim, komandit \'eya limited olacaktır. 
Yalnız hususi kanunla teşkil edilen 
bankalarla Emniyet Sandığı bu kayıt
dan hariçtir. 

Mevduatı kabul edebilmek için 
Türk kanunlarına göre tl\,ekkül eden 
hankalar H Tiirkiyede şubeleri olan 
bankaların bu şubelere verecekleri 
sermaye miktarı en az şu miktarda 
olacaktır: 

Irak Hariciye 
Nazırı 
oğlunu bu 

götürüyor 
Yara il 
gün 
Evvelisi gün, bir tayyare kaza

sında başından ve bacağından ya-

Nüfusu 250 binden fazla olan ı>c. dürleri gerek doğrudan doğruya '' 
hirlerde en az bir milyon lirn, nüfusu gerekse vasıta ile bankadan kendi 
100 binden fazla olnn yerlerde en az lehlerine kredi veya kefalet \'C tenıl-
500 bin lira, nüfusu 50 binden fazla nat verdirmeleri yasaktır. Bu yasal' 
olan yerlerde en az 125 bin lira ve nii- itaat etmiyenler 100 11radan 1000 lira:r' 
!usu 50 binden az olan yerlerde en az kadar para cezasına ve üç ay hap9' 
50 bin lira olması şarttır. mahkum olacaklardır. 

l.ayihanın en mühim kısmını şu Bankalnr, bu lAyihanın kabulü"' 
kayıt te~kil etmektedir.: den sorn gayri menkul alım satıınll' 

Türkiyede faaliyette bulunan ''C meşgul olamıyacnklar Ye bunlar uır 
ileride bulunacak olan biitün şirket- rine istikraz da yapamıyacaklardıt· 
lerilc bankalar cnellk kftrlarından a. Yalnız kendi alacaklannı sağlamtsr 
yırmuğa meclJur oldukları ihtiyat ak- tırmak için ipotek alablleceklerdir. JJ• 
~clcrini 'fürniye cumhuriyetinin da- şekilde bankalara deHedilmfş ol•
lıili istikrnzlatına ait devlet tahville- veya ewelcc satın alınan gayri nıetl' 
rine yatırncaklardır. İleride tahaklrnk kuller - Bankaya lüzumlu olaıtl•' 
edecek zarar için tazım olduğu nıik- n1ilstesna - en az alındığı tariltte• 
tarda, tah\'illerin paraya çcnilmesini be§ sene zarfında satılığa ~tk:ırıla~; 
Maliye vekflleti temin edecektir. 1ardır. l.flyihada, f'umhurıyet J\ler1' 

Yeni lfıyihaya göre bankaların i- bankaı;;ına ait kanun hiikümleriniıt bJI' 
clarc mecli i azalan, mürakipleri, mü- ki kalnca~ı ta."1ih edilm<'ktedir. 

~~~~r~~~~~~ Katil gardiyarı 
Ankaradan gelen bir haberde On seneye 

hükumet Paris ve Berline hava a· m ah k U m O 1 d U _.ı 
taşesi olarak yüzba§ı rütbesinde K k 1 k • trt1' ıs anç ı yüzünnen ıne •J'I 
birer tayyare zabiti göndermeğe Hüsniyeyi tabanca ile öldürmekt"' l'l 
karar vermiştir. Bu suretle hava Hasibin ağır cezada devam ed~ 
bütcesine 3753 lirahk yeni bir tah· suçlu Umumi hapishane gardiy• 

1 ralanan oğlunu Londraya götür- sisa-t konmu•lur. Bu husustak"ı ka- •ıt 
l [ :r muhaltemesi neticesinde on 5"' 

mek üzere tehrimize ge en rak nun layihası meclise verilmi~tir. 
Hariciye Nazırı Nuri Sait paıa dün hapsine karar verilmittir. , 

'blı 
Perapalastan hiç bir yere çıkma Londrada kasapların Mahkeme, iddia edildiği • 1 'f 
mııtır. Vali Muhiddin Üstündağ grevi cinayette bir taammüd aönıı~~' 
Nazırın oğluna bir konsültasyon Berlin, 5 - Londrada kasapla- ve ortada bir tahrik keyfiyeti et'' 
yapmak üzere operatör Burhanet- rın grevi devam etmektedir. Şeh- varit olmadığından on bet • ,ır 
tin, operatör Feridun Şevket ve rin etsiz kalmasından korkulmak· hapsine, fakat ortada sekiz y•l,ıs 
dahiliye mütehassısı Ahmet Şükrü tadır. Muhafazakar gıızetcler grev da bir çocukları bulunmat111 ·,11" 
ile Mazhar Oımanı otele gönder- cilere hücum etmekte, bunların; dolayı cezasını~ bet ıene ind' 
mittir. milletin hayatını baltalamağa ça- mesine karar vermiştir. ~ 

Konsültasyon neticesinde has- lıştıklarını söylemektedirler. defi 
tanın Londraya gidebilmesinde fddia üzeri ne Kıskançlık yUzUd 
bir mahzur görülmediğinden Nuri Erenköyünde Kozyatağında De. cf oayet ı;r' 
Sait pafa bu ak~amki ekspresle ğirmen sokağında ot'Jran ıütçü lzmirden bildirildifine 1 _,f 
hareket edecektir. Mestan oğlu Hasanın sekiz tavu- Hasan isminde bir köylü kı•k~__..,1 

. yırt" 
Nazırın oğlu lstanbulda doğ ğu çalınmış, iddia üzerine Kartal- lık yüzünden karısı AyteY1 tif 

mut olup Irak hava kuvvetlerine lı rençber Mehmet ve Hüseyin is- yedi yerinden bıçaklamak 5'~~e 
mensup bir mülazimdir. minde iki kişi yakalanmıştır. le feci bir şekilde öldürmüttıJt· 

• 
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'3uıiHt 11öeüşüm: 1 
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1 

Hau lk\Çaffil !P)aırca 
topoamia!ll<" ~ırn 

soırn çaııre 

<0>Uma1Uodoır R Eyüp otobüsleri Odun ve kömür 
fiyatları ~ok düştü 

1 Uta Oy al y 8 ~ @s'\tB <Sllr D 

Birer birer azallyor 
Bir aile tanıyorum. idare, tama-

ıniylc bayanın elindedir. Muhte- Bu gidişle Haliç 
rem zevcine mütemadiyen: vapurları bol yolcu 

-Arzu ettiğim gibi, bize layik bulacak 
olduğu gibi geçinemiyoruz! - der ... 

Ve: 
- Daha fazla kazanmalısın ! ~ 

diye israr eder. 
Halbuki, bir gün, haşhaşa verip 

sarfiyatı kontrol ettiler. Birçok 
yerlerden tasarruf etmek mümkün 
olduğunu gördüler. 
Kazancın yalnız gelirden değil 

israfları tahditten olduğunu ço
cuklar bile bilir. 

Belediye, iki gün evvel Keres -
teciler - Eyüp otobüs hattında 
bir kontrol daha yaparak yeni • 
den altı otobüsün plakalarını sök
m·: ştür. Bu otobüsler belediye ta
rafından büsbütün seferden mene· 
dilmişlerdiı·. 

Son zamanlarda Eef erden men
edilerek plakası sökülen otobüs · 
ler çoğalmıştır. Mesela yalnız Ke
resteciler - Eyüp hattı otobüsle · 
rin -'en son bir hafta içinde plaka.-

Ekonomi tabiri, eski yunanca- sı söki.~lenlerin miktarı 11, son bir 
daki "ev idaresi,, mefhumundan a· ay iç"ntle seferden menedilenler 
lınmış ... Ev idaresiyle müessese. :5e lG dır. 
hatta devlet idaresinin birbirlerin· Evve'ce 42 otobüs çalışan E . 
den haddi zatinde farkları yok gi- yüp - Kerestec:ler hattında şim-
bidir. di ancak 14 otobüs kalmı!tır. E -

Gazetelerde okuyorum: yüp hattın da ç.ah~mak için müra-
F alanca hastalıklarla mücadele caat edenlere de müsaade veril · 

için varidat temin etmek üzere ci- memektedir. 

Satıcılar dert yanıp duruyorlar 
amma işleri düzelecek gibi! 

Son zamanlarda uzun yıllardır 
görülmemiş bir şekilde iyi giden 
havalar odun ve kömür f:atlerini 
çok düşürmüş ve bunun neticesi O· 

)arak bu işle uğraşanlar fena bir 
vaziyete g:rmiş~erdir. Fiatlerdeki 
düşüş havalar ır.üsa1t gittikçe de · 
vam etmektedir. 

liğ'nden ortadan kalkm:~tır. 

Bir muharririmiz hu mevzu ü
zerinde bir odun taciriyle görüş ·· 
müştür. 

Bu zat diyor ki: 
" - Tam or. a'tı yıl:'an'-eri ls

tanbulda böyle ha·:alar gö. ülme
miş ve mahrukat ticareti böyle 
şiddetli b!r buhran geç"rmemiştir. 
Kış başın 1a 300 kuru§a aldığımız 
odunları şimdi toptan 2JO kuruşa 
alıyoruz. Fa 'kat ne faydaki müşte· 

ri yok. 43~ kuruşa sa~t·ğımız o · 
dunlar da şimdi 300 kuruşa. 

İstanbul halkı ekseriya o~unu
nu kısmı kısım alır. Tabii kışın 
fa·ıl" olması nis'-et]n-le bu ahş ar-
tar. Bu sene kış o1madığmdan ne 

\Ç:®ırkce©I 0'1© ır 
Velid hbuzziya, ~man gazctl•sinde, 
"Bırakan bırakana,, :serle\hası aıtın

da, ltaJ)anm dostları tarafından terk. 
edildiğini anlatıyor. l'aris konuşmala
rında, liulgaristanla AYustuQanm 
Fransa, lngiltere, kü~ük andlaşma, 
Balkan andlaşma.sr, SO\")et Rus)a 
grupuna iltihakı harndislerini talıHJ 

ediyor: 
Bulgarların şimdi anlaşmaya gir .. 

nıek istem:olerinin - fJğer sallilı isc -
sebebine gelince, bunu, ltalyanın bu· 
oünkü vaziyetinde aramalldır. Geçen .. 
lcrdc Avusturyaımı /talyadan ayrıl· 
mağa karar ı·crmesi münasebetilc de 
söylediğimiz gibi Habeş harbi deı•am 
l·tlikçe ltalya i~ter istemez ::ayıflaya. 
cak re (düşenin dostu olmaz) f<ılıva. 

sınca ela Avrupada yava!} yaraş dost
larını kaybedecekiir. 

.Yitekim dün At'Uliiuryamn boz
gunculuk yolunu a~·tığma şahit olduk .. 
Şimdi de Bulgarlar :frusturyalıları 

takip edecek gibi göriiniiyorlar. /tal. 
yanın A.vrupada :si11asi :rnrnrlan bu 
kadarla da kalırsa kendisi için gene 
badii§ükrandır. 

gara paketlerine pul yapıştırmak 14 arabanm üç nahiye halkını 
dü§ünülüyor. taf"ll'lası imkanı olmadığından 

Şehrimizin mahrukat piyasa
sında her yıl normal olan vaz'yet, 
kış başından başlıyarak kışın so · 
nuna kadar fiat!erin yükselmesi · 
d:r. Bu yüksekliğin nisbeti kış çek 
oldukça arta\". Fakat flalerin kı~ 
ortasında dü~t·· ğü şimdiye kadar 
görülmemişti. tşte bu gayri tabii 
addedi'eb~lecek hale bu sene tesa
düf ediJm!ştir. 

Son iki ay içinde odun fiatlerl 
çeki başma 100 - 130 kuruş, kö
müı· fiatleri de kilo başına yirmi 
para l·ayhetmi·tir. Ayni zamanda 
hu yıl başında şehirde görülen şid. 
det'i mahrukat buhranı da kendi· 

ge' 0 n var ne giden!,, V<eır~U 

Esasen her ileıi adım için şu ha'ık Ha\i~ vapurlarına hücum et· 
basit çare akla gelmektedir: m<?ktedir. Fakat bir yandan da 

tki gündür havalar b'>zulmaaa 
meyyal olduğuna göre bu g:d"şle 
o·~un~u ve }ö -ürcü'e in şi1~ayet · 
leri artık k-ndil'ğinden ortadan Müessesenin varidat tarafına Haliç vapurları dcl~z vapurdan 

zam iç.in halktan biraz daha fazla altıya indiri1diği iç;n bu defa da kalkacak galiba! 

Kurun refikimizde, 
yor: 

Bir gün arkamda: 
- Geliyor!. Kaç.' .. Para toplamak... vapul' Y"" kluğu ile lrarş·laşıhyor. 

Pek az akla gelen, sarfiyat ta- Otobü!'lerin bu kar!ar süratle Diye bir çığlık koptu. Ne geliyor? 
rafını kısmaktır. orta-'an kalkmaları devam ettiğj Kızılay lstanbul teşkilatının 

kuvvetlendirilmesi işi 
Kinı kaçacak?. DemRğe kalmadan or. 
talık kanştı. Çamurlar içinde porta. 
kallar tckerlenmeğe, limoTılar =ıp/a. 

nıağa, kurabiyeler ezilmeğe başladr. 

Eli sepetli, onwzu /ıcybcli, sokak sa. 
tıcıları, şcrlıin sezmiş serçe süriisü gibi 
kaçışmağa başladılar. 

Halbuki prensip §U olmahdrr: takdirde. ş;mdi belediye elinde 
tık önce, bütün hasrafları ince- bul•1nan, Haliç vapt,rl<arı, kısa bir 
İlk önce, bütün masrafları ince· müddet Zı\rf:nıla e•k:si g"bi Hali-

Kızı,ay İstanbul teşkilitmın 

takviyesi için tetk"kler yapmak Ü· 

zere şe ı e i o n ıztl • 
ay genel ispekteri Çorum sa,·lavı 
Mustafa tetkiHerini bitirenk An. 
karaya dönmi•ştiir. Mus~afa bura· 
da bulunurken Kız~lay ka"!a baş · 
kanları fgta!lbul mü.,.,ess'liği Ge -
neral Ali ele dalıil o1duiiu halde. 
toplanarak almacaık tedbirleri 
gözden geçirmişlerdir. 

det evvel, mevcut nizamname da· 
ha ziyade taşra kaza ve köylerine 
göre yapıldığı için, bu nizamna -
meye uva"'ak htanbulrla nah:ye 
konf'"releri ·aprlmasmın gayri ni . 
za111i olduğunu merkeze biIJirm=~ 
tfr. Bu me·e'e ehemm:ye~.le tetki1• 

eiilm;ş ve ver!nd~ gö--ülerek An -
kara-1a to ... 'a"'aca1ı- umuıni mer · 
k~z kong-es'ne b"l~irilmesi tekar· 
riir etmiş .. ir. 

"-n tasarruf yapılacağına dair ka cin bütün seken-s~ni ta~ımak 
fa patlatmak ... Ve neticede, şayet bahti ·arhi!ına kavuşacaklardır. 
Çare bulunmazsa ye_ni varidat 
menl>atarı aramak... Ltman Hanına Ticaret itilip kaA:ılmcıdan kurtulmak için 

sapa bir yere çekildim. Kö~cden iki. 
polis görürıdü. Onlar da koşuyorlardı. 
Artık anlamı.5tım. Kalabalığı ürkiiten 
bunlardı. Zaı~allılar, s•ı·sıklam alınla

rını silerek yanımdan geçtiler. 

Doğrusu, içtimai vazifeler ya- odası da taltp çıhtı 
pan müesseselerimizde tasarruf e
dilecek kısımlar olmadığına inan· 
mak güçtür. 

,ya· NOl 

Nefes darlığından 
öl Um 

Dün gece saat on buçukta Zey
rek caddesinden geçenler 82 nu • 
talı evin önünde bir adamın boylu 
hoyuna yerde yattığını görmüş -
lerd:r. 

Yanına gidip de ses ~ıkına · 
dığı anlaşılınca öldüğü anlaşı1mış, 
bekçiye ve nokta memuruna ha · 
her verilmi!tir. 

Ölüm. hadisesine zabıta el koy
tnuş, ölünün üzerinde çıkan bir 
Itıektuptan Fenerde Cibali cadd<· 
sinde 128 numaralı kahvede yat 
lığı an 1aıılmJ.§tır. j 

Tahkikat derinleş"tilmiş, bekaı 
~e cıltnuş yedi yaşında olan Yusuf 
111'nindeki bu adamın senelerden
berj nefes darlığı çektiği ve dün 
Rece nefes alamıyacak biı· hale 
geJlllcsi üzerine kahveden çıktığı 
\eıhit edilmittir. 

Yusuf Fatihte Atlamataşmda 
~luran doktor ihsanın muayene -

aneaine gitmiş, kalbine bir iğne 
~aPtırınış, OJU!. doğru muayene · 
.. ~n~den çıkarak Fen ere dönmek 
ltzere yola çıknıı§tır. 
d ihtiyar adam Zeyrek yoku~un· 
an inerken birdenbire f enalaş · 

tllt§, bir evin kapısında düşüp öl · 
tı'ı\.iat• • :r ur. 

~edi morga ka1dırılm!Şltr. 
&.-rnakıarı kesildi 
l<a.snnpaşada havuzlarda çalı-

•an ına.k. . ıı. - k" d 1 IDHt u~an ma ıne e ça-
~tll'ken birdenbire elini makineye 

t.•Ptrrnıı!, iki parmağı kesilmif · 
ır. . 

Tasfiye edilmekte olan Liman 
sosyetesi umumi he··eti bu ayın on 
yed=sinde fevkalade bir top1antı 

yap"c"-.ld:•r. Bu top'antının yapıl -
ma·ına sehep, ta-fiye heyeti la:ı·a -
fmdan sabh~a çıkarılmış olan Li
man hanmın satılması işinin karı
şık bir şekil almasıdır. 

Ö7rendiğ'm"ze göre tetkik edi

len meselelerin ilk safında Krz!I -

e:rçok mahal1e'erde Kızıla·· 
ş ·•b 0leri kuru1,....ak imk::.nı has1l ol 

rra..Jı(!mdan l\lzn.,, gö,,-:~Je11 yerle,. 
· Hanın muva111kat ihalesi Meh - ay n~:zamnamesine taalluk eden de bi+a:: 1""<.lha1l..,.n'n b:rle0t:r~le 

met Ali isimli bir tüccara yapıl - brr cihet bulunmaktadır. Fatih ka· relı: •emt s .. ı..,,.•.,.ri kurulması muva 
mıştır. Fzkat bu S!rada Ticaret O· za baş'kanı VaFfi bundan bir müd. f·k görülm;:ıotür. 
dası da lıana talip çıkmıştır. Bu • • • 
sebep~e kati ihale yapılma.lan he- Şırketıhayrıye tlaydarp11şa hastane

sinin nıoayene 
gün teri 

yet1 umumiyenin fevkal3.de • bir • 
topiantyya çağırılması muvafık Ucuz tarifeyı kaldırdı 
görühnüşt;;ı·. Şirketi Hayriye pazar günleri 

Yumrukla 

için tatbik ettiği tenzilatlı tarifeyi Haydar •. aşa Nüm_ne hastaha 
d l nesinden: kaldırmıştır. Alaka ar ar bunun 

yalnız kış mevsimi için olduğunu Pazar gün1eri mi.istesna her gün 
ve yazın tekrar, tatil günlerinde on b"rden it'baren Pclik:l:nik mu
kalkan bütün vapurlara tatbik e ayen~l :rine başlanılmıştır. Gün-

dileceğini söylemektedir. leri şunlardır: 

Vergiye lıald llaraç baç gözüyle 
bakanları yurduma !Jaraştırmamı.ştını. 

Dünkii gazeteler: "Bekdiyeden 
neler i.stiyoruz?,, başlığı altmda sü. 
tünlar dolusu şeyim· yazdılar. Işık. 
mektep, yol, hastane, dispanser, le. 
mizlik, çeşme. su, ucuzluk, hilesi:! yağ 
ve dalıa bin bir reşitlik koca bir liste 
okudrını ve şaştım. Bir kısım esnafı 

bucak bucak vergiden kaçarı, satıcısı 
ile polisi sokaklarda köşe kapmaca oy
nırıan b!r ~umn ne istemcğe hakkı olur 
bilmem, ki?. 

* .:: 
Arkadaşımızın yazdığl çol< doğru

dur. Lakin vergi kaçakçılığında mi. 
sal diye şu biçare sokak satıcıları gös
terilecek ~erde kodamanlar keşfedilip 
teşhir edil~ey~i. hem daha doğru. hem 
claha insaflı olurdu. Guçi sokal< ~atı
cıları da kaç~kçıhk yapmamalı .. Lakin 
ötekiler? ... Ya ötekiler? . 

Arnavutköyünde oturan şoför 
Abdurrahman dün gece sarhoş o· 
larak 1125 numaralı vatman O. 

Şirket önümüzdeki mevsim zar- Dah"li hasta1:klar : Pro. Dr. 
fında p~zar gün'ıeri muayyen bir General Te .fik Sağlam ve Dr. Vapnr~uluk sosyete-
saatte kalkacak olan bir vapurun 1\lüfide Kazım. sinin borçları 
ucuz tarifeye tabi tutulmasını dü· Harici hastalıklar: Dr. Opera- V ~ purculuk şirketi tac:fye he. 

merin tramvay arabasına binmiş, ıı:u"nmektedı"r. tör Feridun Şevket Evı:ensel ve h 
~ ye'; faaJ:ye+e g-ç-iştir. Heyet er 

bilet meselesinden vatmanla kav- Denı"z Tı"caret müdürlügw ü bu va- Dr. İffet Naim Onur. h 
O şeyden evvel Şirketin mü i ce 

ga etmiş, vatman mer tarafın· z"ıyetı' tetkik etmektedir. Kadın hastahkları: Dr. Zeki 'L 
bir yekunu bulı:!uğu görülen ı:orç-dan sağ gözüı\e yumrukla vurul- T kt • 1 e aş. lannı temi-::leme'-: için horçl1 farın 

muştur. Doçentlerın maaş arı Kulak, boğaz ve burun h~ta- m ::racanfni kabul etmektedir. 
Kuyruk çekince Kamutayadoçentlerinmaatları 'Irkları: Dr. Haydar İbrahim Ay- Ondan s-nra h:ss0<larlar~a he'"ap-

Fenerde Salmatomrukta Avcı· hakkında bir kanun layihası veril- dar. laşmak imkanı ha'!ıl okbiJe--ektir. 
bey mahallesinde oturan dört ya· miştir. Göz h~talıkları: Dr. Zihni -------------- · 
şmda Aron sokakta oynarken kö- Layihada, doçentlerin tetkikler Gökçen. A~ık leşe" kUr 
mürcü Kamilin ba!ıboş bıraktığ-ı yapabilmeleri ve fay dalı bir şekil· Cilt ha~tahldarı: Dr. Nuri üs -
eşek yavrusunun kuyruğunu çek- de çalışabilmeleri ;çin maaşlarının ınan Eren. 
miş, yavrunun attığı. tekme ile yü- 75 liraya kadar çıkarılması teklif --------------
zünden v<ı.ra'anmıştır. edilmektedir. 

Askere çarptı 
Şoför Reşidin idaresindeki 1035 

numaralı hususi otomobil köprü 
üstünde asker Hasana çarpmı!, sol 

Layihada bu sı,retle evvelce 55 
liralık 40 tane, 45 liralık 25 tane 
40 liralık 20 tane ve 35 liralık 17 
tane olan doçentl:kler kaldırılmış 
ve bunun erine 20 tanl! 70 liralık. 

22 tane 55 liralık, 28 tane 44 liralık 
ve 35 tane de 40 liralık doçentlik
ler konu] muştur. Bu fark doçent
lere ayrıları paraya 15 b;n lira da 
h h . k . . t a ta s•sat onmaaını ıcap ettır- 1 
mektedir. 

S!ne'erd ~n'-eri müpteli cldu • 
fum hastal~ktan yapmış ol :luğu 
hazi' ·a"le bir am:eliyatla beni kur. 
taran Haseki hastahanesi opera • 
törü Bay Tevfik Remzi ile kıy • 
metH va~rlımcıların~ borçlu oldu• 
ğ,u,., t-s~l('.1·ürün g-zeteniz vasıta .. 

siyle ibla~rnı diler:m. 

Zeynep A'hmet 

• 



•• Makal le 
Bir habere göre 

Italyanlar burada 
kılıçtan geçirildi 

111 u ? • 

Şehre su veren derenin 
yatağı değiştirilmiş 

Cepheden gelen haberlere na
zaran Makalle tehri timdi Habeı
ler tarafından tamamen kutatılmıı 
bir vaziyettedir. Şehrin ıu ihtiya
cını temin eden derenin yatağını 
Habetler değittirmeğe muvaffak 
olmutlardır. 

Bundan böyle İtalyanlar ya 
teslim olmak, yahut da kılıçtan 

ıeçirilmek tıklarından birini ih
tiyar etmek mecburiyetinde kala
caklardır. 

H•beflere cephane gidiyor 

Cibuti, 4 - Her biri ikiter san
dık cephane tafıyan 350 develik 
bir kervan Somaliden geçerek, 
Raı Naıibunun karargahına ıev

Jiedilmitlerdir. Daha birçok ker
vanlar harekete hazır bir vaziyet
tedir. Grazyani ordusunun ilerle
mesinden sonra Kenya yolu ile le
vazım temini güçleıtiğinden sev
kiyatı İngiliz Somalisinde temer
küz ettirmek daha muvafık görül
mektedir. 

Cephelerdekl vaziyet 

Cenup cephesinde Raı !>eıta -
nın yerini tutacak olan Habeı or -
duıunun teıkiline devam edil -
mektedir. Fakat bunun çok za -
mana ihtiyacı olduğu, çünkü Ras 

Desta kuvvetlerinin tamamen da
ğılmıt bir vaziyette olduğu söylen
mektedir. 

Şimal cephesinde, Habeılerin 
ıiddetli muharebeler oluyor, de
melerine rağmen İtalyan tebliğleri 
cephelerdeki vaziyetin süt liman 
olduğunu ilin etmekten geri kal
mıyor. Maamafih ıimalde ve bil

hassa Makalle civarında tiddetii 
çarpıımalar olduğu muhakkaktır. 
Bu nnıharebenin hedefi Adua ·
Makalle yoludur. Çünkü Makalle
nin akil>eti bu yola bağlıdır. ltal-

yanlar Makalleyi her gün daha faz 
la tahkim etmektedirler. 

Cenupta Sidano üzerinde bir 
keıif uçuıundan dönen Habe§ tay
yarecileri İtalyanların Ergaalem
den takriben 325 kilometre cenubu 
ıarkide mühim miktarda motörlü 
kuvvet tahıit etmekte olduklarını 
bildirmiılerdir. 

Zanpedildiğine göre General 
Grazyani bu kuvvetleri, Ginir üze
rine yürümek için toplamaktadır. 
Habet tayyareleri Sidamo üzerine 
beyannameler atarak halkı impa

Son zamanlarda Mançuri ile 
dış Mcgolistan hududundaki hi. . 
di:elerin ehemmiyeti gitgide art -
mağa başlamııtır. Berlin gazete . 
lerine göre iki taraf nota taatiıin
den sonra şimdi de hududa asker 
sevketm:şlerdir. Fakat henüz bu 
ukerle:rin miktarı belli değildir. 

Japon gazeteleri dı~ Mogolis . 
lanın Sovyet ordusuna güvenerek 
hu şekilde hareket ettiğ :ni yaz . 
makta, ve Moskovadaki Japon el. 

çisinin aldığı emir i!zer:ne Sov . 
yet Rusya hükumetini bu mesele . 
den dolayı protesto ettiğini ilave 
etmektedirler. 

Şanghay, 4 (A.A.) - Cntral 
Neva ajansının haber verdiğine 

aöre, Kueycö eyalet kuvvetleri 
Kueyangın §İmali ıarkisinde bu . 
lunan Siuven ıehrini komünistler· 
den istirdat etmiılerd ir. Keuyang 
bu suretle şimdi tannmen müem· 
mendir. 

ratora sadık ı~ette hizmet eden ---------------------------
Ras Destayı tutmağa tef vik etmek
tedir. 

Londradan gelen bir haberde, 
cenup cephesinde Habeıler büyük 
bir zafer kazanmıılar ve İtalyan
lara 7500 ölü verdirmiıler, denili
yorsa da bu haberi kaydi ihtiyatla 
karşılamak lazımdır. 

ltalyanlar boyuna asker 
yolluyor 

Kahire, 4 (A.A.) - Levazım 

yüklü Lokıandıra, 2200 asker yük
lü T oskano ve gene 3000 asker 
yüklü İtalya vapurları, Eritreye 
gitmek üzere Portsaitten geçmit • 
lerdir. 

Londra, (Telsizle) - Habeşis
tandan ıelen haberlere göre, Ma
kalle tehri bugün teslim olmuş, Ha 
betler ıehirdeki İtalyan garnizon
larını kılıçtan geçirmişlerdir. 

Diğer taraftan Mare§al Badog· 
lio netrettiği bir resmi tebliğJe, 
Makallenin düşmek üzere olduğu
na dair çıkan haberleri tekzip et
mittir. Cenupta da General Graz· 
yani'nin motörlü kuvvetler tahşit 
etmekte olduğu ve kervan yollan 
üzerinde mühim bir merkez olan 
Gi~ir üzerine yürüyeceği söylen
mektedir. 

Bulgaristan ve 
Balkan anla ıı tı 

Paris, 4 - Burada muhtelif dev- ~............... • .............. . 
ıeı mi.ime merne cereyan eden ko- i Boğaz 1 n r ı n 
~u~malar Avrupa s.ulhün.e yed bir ! tahkimini Parlste 
ıstıkamet verecek bır şekıl almıştır. • 
Bir taraftan 1''ransız - Sovyet paktı. mevzuubabs 
mn i~zalnnması hazırlıkları yapıl~r- etmemişiz 
ken, hır taraftan da Sovyet Uusya ıle p · 5 H b ·ıJ· · . arıı, - a er verı uığıne 
Homanya arasında hır dostluk anlaş- .. ~ . , 
ması müzakere edilmektedir. ıore, Bogazların tahkımı meıe· 
Fransız, Bulgar ve Yugoslav leıinin görüıülüp görüıülmecliği 
devlet relalerlnln temasları belli cleğilclir. 

Paris 4 - Bulgaristanın Balkan 
cumhuru Bulgar Kralı Borisle Yugos 
lavya kralı naibi Polü ayrı ayrı kabul 
etmiştir. Ilulgar kralı ile yaptığı ko· 
nuşmada Bulgaristanın Balkan ant.an 
tına girmesini tavsiye ettiği ısrarla 

söylenmektedir. 

Bulgarlstan mahreç ve 
slllh mı istiyor 

Palris 4 - Uulgaristanın Balkan 
antantına girmesi meselesi Pariste bü
yük bir al:1ka uyandırmıştır • Yalnız 
Bulgaristanın bu \'e ile ile mahreç me. 
selesini ve silfıh !anma ı işini tekrar i
leri siirdüğii tahmin edilmektedir. 

Zannedildiğine göre Türkiye 
Avrupada bu ııraJa diier bazı 
mıntakaların alterleıtirilmai 
neticeıini doğurabilecek olan 
bu meıeleyi mevzuu bahıetme
miıtir. 

············-·· .. -········---------- . ······-·· 
Son Dakika: 

Reşit Tahsin 6Idll 
Birkaç haftadanberi, Gureba 

hastahanesinde kalp hastalığın -
dan yatmakta olan Akıl hastahk. 
ları mütehassısı ve profesör Raşit 
Tahsin bu sabah saat 11 de öl
müştür, 

lstanbul mu yoksa 
Venedik şehri mi? 

ltalya yerine aovyetler 
Ekselsiyor gazetesinin yazdığına 

göre Avusturya istiklalini garanti i
çin ltalya )erine Sovyct ltusyanın 

kunctlcrinden istifade edilecektir. 

Çek gaz•telerlnln tavsiyesi 
Prag, 4 - Çek gazeteleri Habs

rbUfglarınYenidcn A\•usturya tahtına 
geçmesi ihtimali aleyhinde yazılar 

neşretmekte, ve Anupa sulhli için 
Avustur,>anın Tuna devletlerile daha 
yakından teşriki mr ai etmesini tavsi
ye etmektedirler. 

66 yaşındaydı. 43 senedir he . 
kimlik yapıyordu ve 39 aenedir de 
profesördü. Kendisinin birçok a -

kıl hastalıklarına dair eserl~i 
vardır. Kendisini kaybetmekle 
tıp alemimiz büyük bir ziyaa uğ . 
ramı§tır. Cenazesi yarın 10,30 da 
Guraba hutabaneanden kaldırı . 
lacak Eyüpteki aile kabristanına 
gömülecektir. 

Yemiş iskelesini su bastı 
"karada,, sandalla dolaşıhyor! 

Dündenberi bütün Yemit sahil-ı 
lerini sular basmıt bulunuyor. 

Havanın lodosa çevirmesi üze
rind deniz ve dolayııiyle Haliç su
ları yükselmif, köprünün Eminönü 
cilietinden ta Kerestecilerdeki seb
ze haline kadar olan Y emit sahili 
ve bu sahile bakan bütün sokaklar 
su içinde kalmııtır. 

Y emif sahilinde ve hatta bu so
kaklar içinde bulunan yüze yakan 
larda içinde bulunan yüze yakın 
dükkanı ve Y emiı vapur iskelesini 
de su basmıtlır. 

Balık hanenin etl'af ını ve satı:J 
yapılan yeri de sular kapladığın· 
dan muamele sular içinde yapıl-

kimseler de balıkhane kapısı Ö· 

nünde paçaları sıvalı bir halde 
müıteri bekliyen adamların sırtla
rında balıkhaneye girip çıkmışlar
dır. 

l\facnr gazeteleri ise Mncaristanın 
Pari konuşmalnrıml hiç bir veçhile 
i ,tirak e1miyeceğini yazmaktadırlar. 

Su basması yüzünden bircok ........................................................... . 

dükkanlar dündenberi kapalıd;r. Avustu ryada ~ 
lzmirde fırtına --- - -- --- · kralhk (Baştarafı l incide) 

tinden iki baraka uçmuıtur. 
htanbul - İzmir arasında le . 

lefon mükalemeleri yapılama . 
maktadır. Bu muhavere bugün 
gazetemizin intişar ıaatine kadar 
tesis edilememiştir. 

Fırt · n:l cmaa!nda her ta .. af k:ı· 
ranlık içerisinde kalmışt•r. B"rçok 

- _ _. 
Arşldllk Otto 

Starbembergle 
gizlice konuştu 

mışhr. evler yıkılmak tehlik!sİ :;örter · 

Hl'iikscl - Senelerden beri Bel
çika da bir şatoda yaşamakta olan 
A rnsturya Jlalısburg tahtının ,·ari
si Arşidük Otto'nun Prens Starhem. 
berg tarafından gizlice ziyaret edil. 
diği iddia edilmektedir. 

Balıkhane memurları sulardan mektedir. Fakat bu iddia • tarhemberg'in 
yürüyemedikleri için bet metrelik 
lllelaf eyi kırkar para vererek a
tlamlann mtmda re\ mi§lerdir. 

Balıkhanede iti ola ,}arla posta 
müvezzii ve buna benzer diğer 

Nüfusça zayiat olmad•ğ !Ö;le. Londrada bulunduğu resmen bildi
niyor. Sabahleyin saat ond:ı L,,~ · ı. rilm<'k ıo;uretile reddedilmi tir. nu. 
lıyan fpt na, a ncak aksao ü tü ,. ~ na rağmen ziyaret rivayeti ısrarla 
ıakin'eımi!lir. Hasar mikları Le!. : dola maktadır. 

.. J ••••••••••••••••••••••••• , ................................. . 

li değildir. 

iLAN 
1149 numaralı kanun mucibince 

tesis edilip dahili nizamname.si 19 Ey. 
Jül 193:> tarihinde Milli iktisat Ve
kaletince tasdik olunan Türkiye Si
gortacılar dairei merkeziyesi aşağıda 
yazılı husustan sayın halka bildirir: 

Her ne ~ekilde olursa olsun sigor. 
talılara komisyon vermek \'eya ten. 
zilat yapmak 

MEMNUDUR 
Bu ahkam "Kanunen,, teşekkül et

miş olan ve bilcümle sigorta işleri 
tedarik edenlere acenta ve simsarları. 
nın dahil bulunduğu Türkiye Sigorta 
Prodüktör birliği azasına da şamildir. 

iktisat vekaletince musaddak üc
retlerle tarife nizamnamelerinin tat
biki mecburi olduğu ve hilafında vu. 
kua gelecek harekat ' 'e muamelatın 

mes'uliycti mucip olacağını da hatır. 
latırız. 

1'URKlYE SiGORTACILAR 
DAlREl MERKEZIYESl 

TÜRKiYE SiGORTA PRODÜK. 
1'0Rl..ERJ BlRLIGI 

Bulgaristan ve 
Balkan anlaşması 

İtalyanın Orta Avrupadaki mİ· 
rası Londrada olduğu gibi Paris • 
teki ıiyaıi konuımalarm da mih
verini tetkil etmittir. Bu miruın 
taksimi hiç fÜphesiz muvakkat o
lacaktır. Fakat ltalyanm Habq 
seferiyle zaafa uğramasma, mü • 
vazenenin bozulmasına karıı in • 
giltere ve bilha11a Franea aeyirci 
kalamazlardı. 

Bu yüzdendir ki, bütün Orta 
Avrupa, Küçuk itilaf ve Balkan 
devletlerini biribirlerine yaldaı • 
tırmağa matuf gayretler söze 
çarpmaktadır. 

• • • 
Londra ve Pa•is görütmelerin

de Bulgar kralı Borisin büyük l:tir 
faaliyet göstermesi ehemmiyetle 
takip edameğe değer bir bi\di1e • 
dir. Bununla beraber Buıariata • 
nın derhal Balkan anla..-ıuma 
gireceğini zannetmek hata olur. 

Bulgaristan ıon zamanlarda 
ıimdiye 'kada" ta1<ip ettiği infirat 
siyasasının tehlikele:-ini, ve zarar· 
lannı görmüt ve birçok menfaat· 
ler tmin etmek için bazı tetebbüe· 
lere giritmittir • 

ltalyanın yalnızlıiı, Sovyet 
Rusyanın Avrupa siyasal ufukla • 
rmda kuvvetle teresaüm etmesi 
Bulgaristanı harici politikuına 
yeni bir cephe ve elastikiyet ver • 
meğe mecbur etmittir. Onu Mil • 
letler Cemiyetine yaklattımuıtır. 

Eskidenberi Sofyada dikkatle 
dinlenen İngiliz nasıhatlerine 10n 
zamanlarda Bulgariatanm fazla 
ehemmiyet verdiğini de kaydet · 
mek lazımdır. Hatta Londrada 
Kral Bori,e 8u1gariıtanda metru· 
ti hayata avdet edilmesi haldcm • 
daki tavsiye'erde bulunulduiu 
hakkındrı da kuvvetli bir rivayet 
do1a~maktadır. 

İt?llyan - Hah: 9 ıeferin;n ih · 
daa ettiği nazik vaziyetten dola)'l 
İngiltere ile Türkiye ve Yunaniı · 
tan arasında bir yaklatm• doi · 
muştur. 

lngilterenin bu yü.zden Bul,a · 
ristana Balkanlarda daha miili. · 
yim bir siyasa tavsiye etmit ol • 
maıı da muhtemeldir. ' 

• • • 
Buna rağmen Bulgariıtanın 

Balkan anla1111aıına derhal gire · 
cek kadar politikasmı deiiftire · 
ceğini veya deği§tirditini zannet· 
miyonız. Bulgar politiıkuı serbes. 
tii harekatını daima büyük biı 
kııkan~lıkla muhafaza etmit, Bul· 
gari•tanı uzun müddet bazı kayıt 
lar altına sokmaktan çekinmittir, 

Bulgariıtanın Balkan anlatma· 
ama girmesi i~in Balkan devletle
rinin bazı arazi tavizatma raz· 
geleceğini 2annetmiyoruz. Hele 
Trakya hudutlarında her han.g; 
bir tashihe Türkiye ve Yunanittat 
hiç bir zaman razı gelmiyecek · 
lerdir. Rail N. Meto 
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Yeşil kapı 
DUnkU kıemın hUllaası f 

. Maceraya meraklı "Rodolf,, 
1Snıinde bir gencin eline, SOôakta 
reklam dağıtan bir zenci "Yeşil 
kapı,, diye yazılı bir kağıt sıkıştı· 
l'lyor. Bu, bir dişçi ilfı.md1r. Diğer
lerine zencinin verdiği kağıtlar
da bu ''Yeşil kapı,, kaydi yoktuı. 
~odolf Yeşil kapıyı arayıp bulu · 
Yor. . . . . . . . . 
. Kapı bir müddet açılmadı ve 

lçerden ses duyulmadı. 
Ah, bu intizar saniyeleri ... 

Maceraperestliğin ze·ıki de esa· 
len bu saniyelerde değil midir 
h? Parmak kahnl1ğmdaki bu 
lt.hta, açılır açılmaz, "Rodolf ,, Jn 
tözleri önünde kim bilir nasıl bir 
"'-nzara peyda edecekti?. 

İhtimal, müthit canilerin ya. 
illan bir tuzaiı kurulmuıtu içeri· 
de ... 

ihtimal, bir bakire, bir muta · 
_,.l'lzın tehvet kıskacından ken · 
~İni kurtarmaja uğraııyordu. 
l ~htimal, atk... ihtimal ölüm ... 
ı.~tıınal hiyanet .. ihtimal bir müt· 
Qtlce ... EYet, bu yeıil kapınm ar · 
le.anıda binbir ihtimal gizliydi ... 

"Roclolf'", yefİ'l kapıyı bir daha 
~du. 
. içeride hafif bir ayak sesi iti · 
lıldi. Ve kapı, gıçırb ile açıldı. 

kapıyı açan, yirmi • yirmi bir 
)'tlarında, .oluk benizli, ve me · 
~birkızdı. 
~en kapı tokmağını bırak

~blrt._ eonra, a akta sallandı; •al
_.,.,,...,...,_,...,Dlıınnwr.y:o::e~ıY erıde-

lti kanepeye kadar ilerledi. Ve 
hatiklarm üzerine yıkıldı. 

"Rodol", kapıyı kapattı, içeri -
h ıirdi. Odada kızdan bafka bi. 
l'iıaiıı bulunup bulunma.dıiını an . 
1-ınak İçin etrafa seri bir nazar 
'ltı. Kimseler yoktu. Yetil kapılı 
Oda tet;nizdi. Fakat fakirane dö • 
"-ıitti. 

Cenıç kız, bayıındı. Macera · 
hreat adam felaketzedenin yüzü
~ -.a serpti. Onu, f&pkaıiyle yel -
te.. eledi. Kız, ıudan da, serinlik · 
~ ayılmadı amma, ppkanın 
-.ı Yanajına çarpınca ıözlera
~tı. Aman allahım ! Koyu renk 
"- ileler araıından açılan bu 
t.i ! ~ur &özler ne gözlerdi yarab. 
-..;· 'Rodolf'" hayli zamandır re
~ terailerini dolqır; fakat, 
"-ıı!r tahanül ettiği gözlerin reı
'cl'I taraf mdan da tahayyül 
lil~ ereJt niçin tablo haline ıeti . 
'el 'P letbir edilmeclijine hayretler 
~· Tabiat; "Rodolf" un mef
ttt:..... tevrilisini bu genç kız ıu-
--..ae ha• etmitti: 
~ ~ ıenç kızın neıi vardı a
~ Beti benzi neden bu derece 

IJci ? Neden bayılmıftı? 
-~enç, biribirlerine bakıp 

er. 

~~zel ev aahibeıinin ıesi de 
1 kadar ıiizeldi: a_; B.11Iınııım • dedi elbette 

.._ ı, ~'71·· Oç gün üç gece •izi · 
~r oknıa eknıek koymayınca, 
1._ 11 '-1ılmaa1 kadar tabii o-

Qe ya-...J ? ··a ~ır ••• 
Oclolf'" yerinden ııçradı: -Oç .. 

lıla?., N I~ ÜÇ gece aç mı kaldı-
~ be clı>:onunuz? •• Beni bir 

C ekleyın ! Şimdi ıeliyorum . 
.._ ~anı, yetil kapıyı bir ke
~ d dlfanya çıkarken, bir 

• e lfardan İçeriye airerken 

ğinin muavenetine ihtiyaç hiıaet . 
ti. Çünkü iki eli de bir takım pa
ketlerle dolu idi. Bu paketler için
de neler yoktu neler? .. Ekmek, t~
reyağı, soğuk et, ıucuk, dil, 
sardelye, kızamııt piliç, bir tite 
süt, on tane yumurta, beyaz pey . 
nir, gravyar peyniri, bir kutu çay, 
bir kutu kahve, bir limon, biraz 
tuz biber ... 

- Demek ki, üç gün, üç gece 
bir şey yemediniz öyle mi? .. 

Sofrayı alelacele hazırladı. 

Genç kızın koluna girdi. Birlikte 
masa başına geçtiler. 

- Bir çay fincanmız var mı? 
- lçeriki odada rafta. 
"Rodolf", elinde çay fincanı 

odaya aYdet ettiii zaman, genç 
kızın yemeie çoktan bqlamıı ol -
duğunu ıördü. Pilicin birinci bu
dunu kıvınnıf, ikincisine el uzalı· 
yordu. 

- lftldunrzın kapanmamaaı 
için ilk önce bir fincan süt içiniz 
de ondan ıonra yemek yerıiniz ! 
Müaaade ederseniz ben de sofra
nıza oturayım mı? 

·· Böyle söyliyerek kendi altına 
da bir iskemle çekti. K1U11 kartı· 
ya geçtiler. Genç kız, titrek elleri
ne aldığı lokmaları muhteris bir 
ıüratle yutuyordu. 

"Rodolf"' UD buraya aelmuini 
gayet tabii buluyor ıibiydi. Bu 
zengin ve müreffeh insan cemiye

tinin aç kalmıı bir ferdi olduğu 
..-, '-wt ı• dsH ıly.wkleri, 
hemcinsleri tarafından gönderil . 
mit tabii bir muavenet suretinde 
telakki ediyordu sanki ... 

Lakin genç kam yüzüne, ani. 
yeden saniyeye kan geldi. Yanak. 
lan pembe pembe oldu. "Rodolf,, 
ondan macerasını sordu. Bu ma . 
cera pek baıitti. O kadar basit, o 
kadar müptezel ki, bunun benzer
leri yüzlerce, binlerce, yüzbinler. 
ce inaanın batından her gün ıelip 
geçmektedir. 

Genç kız, bir ticarethanede u· 
fak bir aylıkla çahıırmıt. Zaten 
kutu layemut derecesinde ge . 
çinmesine kifayet eden bu aylıiı, 
vergiler ve cezai nakdilerle de 
kesile kesile kup dönerken ıü . 

nün birinde kızcaiız hastalanmıı; 
itin den çıkarmıılar ve netice: üç 
ııün açlık ... 

Bu sade suya macera, macera· 
pereıt "Rodolf'" a "lliyada,, tahe· 
ıeri kadar ıairane ıöründü: 

- Allah allah" - dedi • deıuk 
ki, baıınızdan böyle harikuli.de 
bir ıergüzeıt ıeçti öyle mi? 

- Evet! Sormayın, aormaym ! ! 

- Akrabanız, doıtunuz fa-
lin hiç kimseniz yok mu? 

- Hiç kimaem yok! 
- Tıpkı ıizin ıibi, benim de 

hiç kiımıeciklerim 1ok. · 

lkiıi de önlerine baktılar. 
Genç kız, yarı ititilir bir sesle: 
- Hiç kim.eniz olmadıimdan 

pek memnun oldum! • dedi. 

Delikanlı da, bu genç kızı kim. 
aeıizliğine sevindirdiği için 11evin
di. 

Ev aahibeıinin uykusu ıeldiii· 
ni f arketmiıti. 

- istirahate ihtiyacmız var ... 
Dinlenmelisiniz... Allah rahatlık 
verıin... Ben ıene ıetirim. Y ann 
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- Lukres güzel olduğu kadar kindar ve 
mağrur bir kızdır, sana ilk ve son defa aşkımı 
söyledim, zafımı belli ettim ve sen beni 

reddediyorsun. 
Geçen kı•mlerın hUllN•ı 

Cem Sultan VaWuuula nuılıpıa 
tur.O zaman Kardinal olan Bor 
jlya papa olnKlk için Tmlhtelil 
kimseleri zehirliyor. Bekimbaf' 
bu eırarengiz zehlrle11icigi araı 
tınyor. Bor}lgamn kızı LUkreı 
Cem s11ltana ti§ıktır. Ge~e gizil· 
ce onun odaaına girmiıtir. . . . .. . . . . . . 

-Neden? 
- Bu tekilde bütün arkadat-

lanmı terkederek bir hıraız gibi 
kaçmayı kabul edemem. 

- Bu ıöylediiin fey kifi bir 
sebep değil. lıin içinde baıka 
tefler de olmalı. Seni bu derece 
Romaya bağhyan ıey nedir? 

- Hiç .. Dediğim gibi etrafım· 
daki muhite alııtım. Hem ben doi 
ruaunu iıteraen ıeni aevmiyorum. 
Ve vatanıma kavutmaktan baıka 
hiç bir gaye gütmüyorum. 

LCikreı ayala kalktı: 
- Seni vatanından baıka hiç 

bir ıey allkadar etmiyor, dütün • 
dürmüyor mu? 

- .... Hayır .... 
LUkreı hiddetle ı;,tırdı: -

-Yalan söylüyorsun! 
Gem bayralle endiaine bakı . 

yordu: 
- Nereden çıkardın bu bük .. ., mu. 

mi? 
Şapkasını aldı. Biribirleriain 

elini ııktılar. Kapıya yüriidü. 
Genç kız, birdenbire, bir fey ha • 
tırlamıt ııibi: 

- Söyleıenize kuzum! . diye 
sealendi .• Nasıl oldu da benim 
kapımıçaldnuz? 1 

O esnada "Rodolf,, un aklı4a 
o ell'arenıiz kilıt ıeldi. Bu klit· 
dm bafka birinin eline geçmit ol
ması ihtimalini düıünerek kıs . 
kançlıktan kalbi burkuldu. 

Aman yarabbi! 
Bu alqam, bu odaya, ya baıka 

biriıi ıineydi, ya bu genç kız o . 
nunla "Ahbap,, olaaydı. Hayır! 

Buraya nasıl geldiğini söylemiye . 
cekti ! Çünkü o zencinin onu bura
ya ne maksatla gönderdiiini ken
di de anl&JH1Dıttı. 

- Bu evde tanıdıklarım 

dan biri oturuyordu. Onun için 
evinize geldim, yanlıt kapı çat • 
mııım ! dedi. 

Yetil kapıyı kapamadan evvel 
gözüne aon çalınan fe)', genç kı . 
zın tebenümü idi. 

Bu tebenüm baımı dumanlan· 
dardı Ye koridorun merdiven tara· 
fma dojru )'ilriiyeceiine makU. 
iatikamete gitti. Bir de ne görsün? 
Ote taraftaki kapı da yeıil delil 
mi? Deli olacaktı. Çı)aın gibi mer
divenlere koftu. Dördüncü kata, 
ıonra beıinci kata çıktı. ikinciye, 
birinciye indi. Evin bütün kapıla
n yeJiclil ! 

Yetildil ! 
y etildi!! 
Sokaia çıktı. Kapının önünde

ki zebetl& zenci, hill ahaliye rek
llm kartları dairtmakla metial · . 

- Sen baıka birini ıeviyor I 
sun. Kalbinde batka bir kadın, 
ve batka bir atk var. 

Cem ıaıalamııtı: 
- Ne demek istiyorsun? Niçin 

böyle ıöylüyoraun? 
- Gördün mü? inkar edemi-

yorsun. 
- Seni bir türlü anlayamıyo· 

rum LUkres. 
- Pek güzel anlıyoraun. Bura

dan ıeni ayırmayan batka tey ne 
olabilir. Ben kendimi biliyorum. 
Ve ıüzel, çok güzel olduiuma e· 
min bulunuyorum. 

LUkres birdenbire ellerile göğ
ıünü örten hafif ince İpek kuma 
fı yırttı. Dahi bir aan'atkfı'ın bile 
yaratamıyacağı derecede harikülG 
de çizıilerile muhteıem, mermer 
bir göjüı meydana çıktı. 

LUkrea yılan ıılığını andıran 11-

hklarla çınhyan bir ıeıle devam 
etti: 

- Yalnıs Komada değil, bütün 
ltal:rada ıüzellikte bana e, bir 
kadın yoktur. Sen de ıüzel, kuv 
vetli, ıenç bir erkeluin. Fikrin 
dütüncen pek ala başka dinden o 

lan bir kadından çekinecek kadar 
geri deji.ldir. ~ıen eizin din de 
bunu menetmez. Sonra Rodoı
tan birçok yerlerde türlü türlü 

ğiz kajıtların ikiıini de çıkararak: 
- Bunları bana niçin verdiği 

nizi lütfen izah eder miıiniz? -
diye ıordu. 

Siyahinin kötfe dudakları ibliace 
bir smtı9la büıbütün yayvan 
laıtı: 

- (Yeıil kapı) ıokaiın öte tara 
f ında beyefendi... Lakin biraz ge 
ciktiniz ! ikinci perdeye ancak ye 
tiıirainiz ! 

Zenci böyle söyliyerek parmağı 
ile kartı kaldırımdaki tiyatro bi 
nasını ııöstermiıti. "Rodolf" batı 
nı kaldırınca, o gece oynayan piye 
ıin iımini okudu: 

(Y eıil kap1) ! 
Zenci izahat veriyordu: 

- Bu (Yetil kapı) oyunu gayet 
meraklı! Elime bir dolir verdiler: 
(Ditçinin reklimlarile birlikte bi 
rlikte bizim reklimları da ehaliye 
daiıt ! ) dediler. Size verdiğim ka 
iıt onlann reklimla.rının sonuncu 
SU idi. 

Bu havadiıin hızı ile, macera 
merak1111 "Rodolf,, karııki mey . 
haneye daldı, çekti viskiyi, çekti ... 
Bir çeyrek ıonra zilzuma idi. Du
daklarının arasında bir pürü, sal. 
daklarrnın arasında bir puro, aal 
lana sallana meyhaneden çıktıiı 
zaman, fener direğine dedi ki: 

- Ne denen de, ey fener! Bu 
aktam bana o güzel sevgilimi bul
duran tahlimin esrarengiz bir cil 
veıidir! 

"Rodolf,, bu aözü aöylediği ina 
kadar hakiki macerapereetti, bu 
aözü söyledikten aonra ise mace . 
rapereatliğini kaybetmiı ve nıatbu 
atta ıık sık mevzuubahs edilen 
ahte maceraperestler f a:ıil~sine 

kadınlarla düt üp kalktın MarİJİ, 
Heleni, Filipini hep bilirim. Hal • 
buki ben bunların üçünden de sü
zelim. Böyle olduium halde sen 
beni istemiyor ve reddediyonun. 
Bu, senin baıka bir kadına atik 
olduğundan batka hiçbir mina İ· 
fade etmez. Fakat Likru ıüel 
olduğu kadar kindar Ye mairar 
bir kızdır. Sana ilk ve aon defa q
kmu söyledim. Sana ille Ye ıoa 
defa zaf mu belli ettim. Sen, bü • 
tün bunlan reddediyorıun. 

Gidiyorum. Ve bir daha ıeri 
dönmemek, seni görmemek üzre 
gidiyorum. Şunu da unutma ki hi~ 
bir kadın seni bu mahpeainclen 
kurtaramıyacaiı, aana hürriyetini 
veremiyeceii ııibi ayni zamanda 
sana yaklapmıyacak, ıeni ıöremi 
yecektir. Ben her ıeye mani olaca
ğım. Sana ka vutmak iıteyecek bu
na teıebbüı edecek olan kadın en 
afır iıkencelerle ölüme mahkiim · 
dür. Bunu iyi bil, ve kaliyen unut
ma! 

LUkres bundan ıonra ıüratle 
gene erkek elbiselerini ıiydi. 
Maskesini taktı. Pençereye doğru 
ilerledi. Hali sarkık duran ip mer 
divene bir ııçrayııta atladı. V • 
t•tılacak bir ceaaret ve ustalıkla 
tırmanarak gözden kayboldu 

Cem bütün bu hareketleri bay· 
retle seyretti. Sonra pençereye 
yaklatarak camı kapadı. Yataiına 
doğru döndü:. 

- Allah , allah ! 
Diye mırıldanarak yataiına u • 

zandı. 

Fakat bir türlü ıö3üne uyku 
girmiyordu. LUkreıin bu beklenil
meyen ziyareti ve aözleri onu ser
seme çevirmiıti. Yatağının yanın -
da bulunan bir ipi çekti. ipin iS
bür ucuna dıtarıda küçük bir 
çmııırak aıılı idi. Bir dakika ka
dar ıonra sof ada telatlı bir &Jak 
aeıi duyuldu. Cemin kapııı açıl

dı. Ve içeriye Cem ıultanın ea 
ıadık adamlarından kapıc;ı N., 
Sinan girdi: 

- Bir emriniz mi var ıultanmı? 
- Hayır •. Yalnız biraz canım 

sıkıldı da ıeni çağırdım. Uyuyor 
mu idin? 

- Hayır .. Her zaman olduiu 
gibi büyük kapının iç taraf ınd' 
ıizi bekliyordum. 

- .Eh, anlat bakalım. Ne var, 
ne yok .. Buaün ıeninle hiç konup
madık. Vatikanda bir ıayri tabii
lik hi11ediyorum. Bugün ne haber
lerin var? 

- Evet, bu ıayri tllbiiliiiı. ben 
de farkına vardım. Yukarı katta
ki nöbetçiler, halli bizim kapının 
önündeki nöbetçilerin de ikiıi bil' 
emir üzerine a9ağıya indiler. Her 
zaman olduğu gibi bunun sebebi
ni bat muhafızımız Conkendale 
sordum. O da bilmiyor. Y alma •· 
ıağıdaki kapılarda muhaf ıslann 
kuvvetlendirildiğini, billiatiına 
hiç kimıenin papanın huaual emri 
olmadan dııarı çıkmasına müaa 
ade rdilmemai emri verildifini 
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S Şubat 1936 
Çarşamba 

ISTANBUL: 

18: Dans musiklal; (plı\k). 10: Haber!er. 

10,lö: Çardaş FUrstin opereti (plAk). 20: 

Şan plya.no. Profesör Laşenski. 20,30: Stild. 

yo caz tango ve orkestra grupları. 

21,::0: Son haberler. Saat 22 den sonra Ana. 

dolu ajansının gazetelere mahsus 

sen ısı vcrtıecektlr. 
BCimEŞ: (82S Kh.) - (S&l,15 m.) 

havadia 

20,15: Teni p!Aklar. 21,05: Konser. 21,4C: 

Şan 22,45: Radyo orkestrası tara. 

fmdan gece konaerl. (hafif musiki). 23.153: 

Son haberler ve konserin devamı. 

BUDA.PEŞTE: (M6 Kh.) - (M9,5 m.) 

18-11!,30: Saksafon solo. 21-2.1,40: 

Şarkılı konser. 21,40-1,5: Radyo orkestra. 

81. 

MOSKOVA l: (174 Kb.) - (1.72!1 m.) 

18,30: -Operadan nakil. 22,55: Kızıtmey. 

dandan nakil ve Kremlinin çanlarL 

MOSKOVA IJ .: 

17,30: SclUk halk şa.rkılan ve dansları. 

(Kadınlar orkeatraaı taratmdan). 18,30: A. 

matör konseri ııollııtler ve koro (hı1lk gnr. 

kılan). 2o:~Ha.fif mualkl. 

VAR.ŞOVA: (%%1 Kh.) - (l.389 m.) 

18,20: Orkestra. 

22:Şopenln konser 

mUzlği. 

19: Piyano - Şarkı 

eserlerinden. 23: Dans 

PRAG: (618 Kb.) - (470,% m.) • 

20,23: KOJlçeden naklen halk prkılan. 

21: Lllzaa1ı beıtekA.r M. Bjamatm 715 inci yıl 

dönilmll m1lnasebetlle gala konseri. V. Sme. 

taçekln ldai'eslnde FOK orkestrası A. Sraba' I 
nm ldarealnde Prag orta kız llaesl korosu, 

stüdyo orkeatraa kuarteti konaerl. 

ROMA: ('711 Kh.) - 4%9,8 m.) 

18,15: Kan§ık konser. 20,50-21,35 e 

kadar Bariden naklen Yunanlatana ait yayım. 

21,15: Operadan nakil. 

BEBLlN: (8.U Kh.) - (366,'7 m.) 

17,45: Şarkı ve flüt. 19: Şen milzlk. 

21,45: Karna\•al yayımı. 23: Haberler. 23,20: 

Beynelmilel spor duyumu. 23,SO: Gece mUzl. 

ği. 

PABts (Radlo.Parlıı): (18! Kh.).(1.648 m.) 

21,35: Orkestra konaerl. 22,20: Piyano 

ve (prkılar). 

vtYANA: (1191 Kb.) - (Mt.I m.) 

19,56: "\Viener Staatsoper.,den naklen 'Ta. 

nhAuser,. isimli Wagnerln me:Jhur operası. 

DRESL\ \': (950 Kh.) - (816,8 m.) 

23,80: Dans orkestrası. 24,15-1: KlAsik 

musiki. 

LAYPZİG.; (7M Xll.) - 38:!, m.) 

23,30: Serenat ve dana musikisi (Kolonyadan 

nakli). 

TULUZ (Frannz): (918 Kh.) - (1%8,6 m.) 

23,40-23,50 Operet orkestrası. 12,15: 

Dana orkestraaL l: Hafif milztk. ı.u: Ope. 

ret parçalan., 1,35: Arjantin orkestrası. 

2: Kabareden nnkll. 

Kısa dalgalar 

HABER - ~k,am postası 

Talebe biletleri ve talebe birliği 
İmzasını okuyamadığımız fa . talebelerine kartı yapılmı~ bir 

kat imzasının üstünde bir mimari haksızlık olur. 

talebesi diye yazan bir zat bize Birliğin bu mahzuru naaılsa dü-

şünmedığine ve şimdiden sonra 
yapılacak işlerde bu noktayı na · 
zarı dikkate alacağına eminiz. 

5 ŞUBAT-1936 
--· - ~ 

mm 
MELEK 

1PEK 

SARAY 

seyogıu 
: Yaralı kuı 

: Slltıh başına 

karmcn 

: Muı.ı;.ı• ırrn ııerveU 

ve (yalnız 16 matınelerillıı 

de): GU!dilren gözler. 

: A§k bandosu 

: LUkres Borjlya 
g6nderdiği m~tup~a d iyor ki: ~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Geçenlerde Saray sinemasın- "'" i' 
da verilen konsere gitmek iste . s u M E R 8 A N K ı 

TÜRK 

SOMER 

YILDİZ 

li:LHAMRA 

rAN 

: Kadife maske 

: Kaçak sevdalı!ar .Eskiııı' 

dim. Sinemaya gidip te bir talebe 

b:leti alır ak istediğim zaman hana I 
"Bü ün talabe biletlerinin talebe 
bir'jğ;nden temin edilebileceğin1 1 

çünkü talebe için ayrılan hiitün 
b;letlerin, Birlik taı afmc1Gn ~atın 

al ndığı,, söylendi. Birlik bütün 

biletleri alarak satmayı taahhüt 
etmiş. 

Bir tramvaya binerek Birliğe 

gittim ve tek bir bileti güç bela te. 
ınin edebildim. Fakat sinemaya 

gelip de talebeye tahsis edilen ye
ni ismi ile paradiye çıkınca orada. 

ilfıç için tek bir lise talebesine 
rastgelmedim. 

Doğmsu bu bana çok acr geldi. 
Çünkü, evvela Talebe Birliğinin 

böyle bilet ~atışı gibi, nisbetsiz iş. 

lerle uğraşmasını doğru bulma . 

dıım. Birlik bütün talebe biletlerini 
alıp yalnız yüksek mektep talebe-
lerinden konsere gelmek istiyen . 

lerin bu arzularına bir set çekmiş 

oluyordu ki, böylece, esasen adedi 
senede birkaçı geçmiyen konser . 
lerden lise talebelerini mahrum 

Yerli Mallar Pazarları 
• 
ikramiyelerini • 

verıyor 
:··········································································································: 
i ıstanbul Yerli Mallar Pazarından 14 lklnc.klnun gUn"J i 
i Beyoııu Yerll Mallar Pazarından 28 lklnclklnun gUnU i 
~ Karaköy Yerll Mallar Pazarından 23 lklncıhlnun gl.inU ~ 
: ........................................................................................................... : 
Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuppnlar mukabilinde 

Yüzde Yüz 
Parasız 

Dikkat: 

Mal Alabilirler 
Yerli Mallar Pazarlarının 
ikramiyeli satışları bu ay 

da devam ediyor; istifade ,ediniz • 

hırakmak gibi çok yanlış bir hare. ~ k il Büyük bir ihtişam örneği olan zengin mizanseni ... Çok acıklı ve şahane 
et yapılmış oluyordu. Ve bu ha ·il bir aşkı hikaye eded ebısalslz ~e,-zu ..• ve iki. bily~,.a.,atUr 

reketıe lise talebeleri,, kendilerine CL1YE BROOK n l\fADLEN KARÖL'un 
rehber olacak yüksek tahsil ağa . 
beylerinin bir haksızlığına uğra . 
trlmış olmalı mıdırlar diye düşü . 

müstesna fomsillerile 

DİKTAT~R 
nüyorum.,, b9tiin seyircilerin takdir ve alkışlarını kazanacaktır. Yarınki perşembe 
HABER - Mektup sahibinin Bir- akşamı 

' 

! 
,, 
1 
1 

: Hindistan kahramanı 

ve Fedora. 

ŞIK : Kilc;Uk anne 

ALKAZAR : Franlıenştayn ve nııantdl 

ŞARK : Fol! Berjer 

ASRI : Hindistan kahramanı "it 

Viyana cepheleri. 

ASTORYA : Fedai donanma. 

Fedai donanma ve Hata 

ıstanbul 
rcRAH 

fl ILAI~ 

MlLLl 

Al~EMDAR 

SUAT Park 

: Kiralık gönül ve cennettıl 

hırsız. 

: İlk gece \'e Büyük lhWAI 

: Şen dul 

: J{astodh·a 

Beşiktaş 
: Bilmemi~ Senfoni. 

Bak ırk "iy 
MİLTİYADt : 30 gUnl!lk prensee 

ı AİLE Sineması : Kemanıo.r çalarken 

Kadıköy 
SÜREYYA : Pepo 

HALE : Bir aşk ıgcest 

Dsküda r 
1 HALE : Çardaş FUrsUn, 

1 Tiyatrolar 
•ŞEHİR •r. : Aynaro;; ltad181 

•HALKOPERETİ : Çardııı ıZozo Dalmu .. 

Konfinyotls'ln ııtırakikl 

~ 
<*> ynnrnda l~Hn>t tıulunan 19lmlerill 

! t•ıfııll!'ıtını lli"nlarrnıı7 nra!mıda bulununus. 

Veni neşriyat 

lstanhul Ma~azln 
lstanbul Magazinin birinci sa.yıll 

n"llPf\ ~.ıazinleri _Ş,eklinde,.'.fhel 
bir baskı \ "C bir Çok resimlerle, t 
zamettin Nazif, Cahit l!çuk, Suat Der
\'iŞ. Emel Şükran, Mahmut Yesari. 
llahib Adem, M. Sami, ve Cihat Kent 

' menin· yazılarile çıkmı~tır. 
Memleketimizde ilk defa AnUJ)S 

l\lağazinleri şeklinde çıkan bu mee> 
muayı okurlarımıza la\'siye ederiz. 1iğin talebe biletlermi satmaya Saray sı·nemasında 

kalkmasını tenkit eden ilk iddia . 
sını doğru bulmadık. Birliğin, ta. ,ı Deni Z . 

lhh'eten: İngiltere kralının cenaze merasimi bütün teferruatile gösteri- • 
!ebelere bilet temin etmesi aza'a. lecektir. 1 Bütün deniz menldılarırun .. 1 

rına kartı yaptığı bir kolaylıktır Rugün ve yarın mevcut programa ilaveten: Yalnız .ı 112 matinelerinde . , bütün denizcilerin mPrakla, ıe'V'• 
ki, bunu doğru bir hareket olaralt (GÜLDÜREN GÖZLER) Şirlet Temple ' !eve okuyatakla·ı bir meslcdc 

k~ule~~~z~dı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mecmua~ıdı~ Sck·=·n:i n~rdl 
Fakat ikinci meseleye gelince, s c· M ER sı·nemasında çrkmı!br. Fiati 20 kmu,tur. Bü. 

mektup sahibi bunda çok haklı . ,. -~ tün k'tapçı,ar~-ı h:l'umır. 
LONDRA: (Kısa aralıklarla, muhtelif u. 

mnlnldarcla cünlln her u.atlnde mUt.emacll. dır• 
yen çalJıır.) Bütün konserin talebe bilet?eri-

Yarın matinelerden itibaren 1 . ........ 11111 ... El!m .............. ıı 

()peratör Or 
~elfth SUN 19,15-20: Dana orkestrası. 20,s0-21 : ni yalnız yüksek mektep talebele

Aakcrt mUzlk. 21,30-21,45: üç kl§lllk or. rine tahsis etmek, tabiatiyle lise 
keatra.12,15-12,45: MUzlk. ı-ı.so: üç kl§I --------------

HCCUM FiLOSU 
Müthiş hücum sahnelerini aynen gösteren hüyük tayyare filmi başlıyor, 
Oynıyanlar: JACK HOLT.'!\10NA BARRtJ.; Ye ANTOXIA l\fORENO Deniz hastanesi Cerrahi Sefi 
aşk ve fevkalade bir Arjantin müziğinin büyük bir rol oynadığı emsal ı ı Diş Tabibi Kemal SUN llk orkeatra. 

ZEESEN (Almanya:) 

17,45-18,15: Dört klılllk orkestn. 21,30 

-21,45: Şarkılar. 22,30-23: Orkestra. 24-

l,15: Orkestra. 

Fransız tiyatrosunda 

HALK OPERETi 

Bu akşam saa~ 
20,30 da 

Son defa 
Dost Yunanistanıı 
Kıymetli Artistler. lllılılıiMiMlıilııılıaıU 

Zozo Dalmaa ve Kofinyotisin iştirakile 

ÇARDAŞ FURSTIN 
Yarın akıam LEBLEBiCi HORHOR 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanouı HABER 
Vazı işıerı telefonu . 2:ıR72 
ıdare ve 11.!ln .. 2.ı:r:o 

ABONE ŞARTLAR! 
TurHgr E:~nrbı 

Senelik ''00 Kr 2,00 Kr . 
e aylık ,30 •• '450 •• 
3 aylık 400 •• 800 •• 
' aylık '50 •• 300 ., 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret uanıarının ••tlrı t2.SO 
Ae•ml ııanı•r•n 10 kuruetur. 

Salııbi ve- Neoşn1Jal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qeor (V AKIT) matbaası 

siz \'e alakabahş bir şaheser. 1 isti k•aı caddesi 
YAŞANMIŞ BiR VAK'A - BOLIVYA-PARAGUVAY muharebesi. 1 No : 3 2 2 
llaveten: İngiltere kralının cenaze merasimi bütün teferruatile gösteri 
lecektir. ( BevoQl u V a rll 

1 
M allar Pazarı 

• BugUnvebuakfam: Lt:JKRES BORJiYA 1- - --·ü-s•t •Q• )---•11! 

'
~.•@ Bu akşamdan itibaren G)e<9®000G)e0 
0 p E p o BDVDK (!) 
•@ ŞARK OPERETi ~ 
eG)<+>G)C!>GX*)C*)G)<*) Kadıköy SDREVVA(:)G) 

-_.iiiiii0iui·niiiyiainiıiniiiieiniiiiiiiibiüiyiui.kiiıiiiitieinioiiiiiiruiiiiii_. J 

BEN JAMiNO GiGLi 

s 
ÇARŞAMHA 

ŞUBAT - 1936 
Hicri: 1354 - Zilkade: 

Gi§e gündüz açıktır. Fiatlar: 

3

5-SO- -~ıı.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS~ 60-75-100. Loca: 400-300. Tel:41819 • İst11nbul Btltdiql'\İ Bugün saat v A R . v E T E -
~ıhir1i"yatrosu 14 de 

llllllluuıııı Çocuk Tiyatrosu 
1111 ~ülmiyen Çocuk 

"L111111 l\l:~t:ı~~ı 
u wııı Akşam saat 
111111111 20,30 da 
A YNAROZ KADISI 

Yazan: Müsahip zade Celal 

( TiVOLi CAMBAZHANESi ) 
Büyük Türkçe sözlü filmde görülmemiş varyeteler, 

heyecanlı ve fevkalade sirk numaralan, artistler 
arasındaki aşk maceraıan 

7 şubat cuma akşamı T Ü R K S t N E M A S 1 N D A 

.. ::=,. 5,45 12,28 15,12 li,29 19 04 ıı.58 

.~-:. 12,1G 6,59 9,42 12,00 l:ss ıs.~ 

GEÇEN SENE BUGCN NE oLD1Jf 

Aydına fazla miktarda kar yağrııtltll• 
Mcndcreıı nehri kabarmaktadır. "" 

:Fransada grip salgını şlddetıenl1llf 
1 

1 
bir askeri garnlzonda 26 ki!ll ölınllftUt· 

İtalyanın Katon şehrinde gizli bir cel'; 
' ne deposu pallamııı üç ki§! ölmllf ve 

... .......................................... ev yıkılml§tır. 
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HABER - ~l<ıam postası 

ıplak heykel ayıp mıdır? 
HJceyk.<eUÜfilÜfil ÇDlrÇD(p)0@lk. 
v ~ iP o o lfilil @} ~ o fil <§} 

k.O~@lfil k.o~ 
Davadan nihayet 
vaz geçti amma 

AmeırDka salnl 0atkAırDaro 
aırason<dla çolkmasona 

selb><eJP> cD<dltUJğu müınaa 
kaşa lhaua <dlevam 

., 
bo::lleta lıcyke li için modellik ya
flıert 11 lf~ bu mayoyu giymişti. A
•o .. kaıı en mü kcmmcl bacakları 

·ııta. b 
""- u bacaklar "Pitsburg Vc-

~llkelinc model olunca ebedi. 
leşmiştir. 

~e"Yor\tan yazılıyor: 
li 

t•Iti ;nen herkesin bildiği gibi Venüs, 
(), So ernanın aşk ve güzellik ilahesi idi. 
itti lct.ndır heykeltraşlann en sevdik. 
~c lılt\'zuu teşkil etmiştir. Kimisi onu 
l'• lldUnde b' .. •. ·ı . k 
ı,i d ır ortu ı e resmetmış, e se. 

lıcl'lte~i ~a\'Va ana kostümile çırçıplak 
l'\ \a nı yaprnışlardır. Yakın zamanla. 

~le~: ~~~n çıplak, yahut birkaç karış 
~enıi • tillu olduğuna kimse aldırış et. 
l'c bi iti. Şirndi ise bu mesele birdenbi. 
ı. rsok u . "tJ> 01 rn nakaşa ve dedıkodulara se. 

ltıa.ktad 
tı1c .. ır. 

\ once rn" . 
llrt \re .. ~nakaşaya Amerikada "Pıts 
~a.~ linusü,, heykeline model duran 
C\lız h enriyetta Leaver açmıştır. Kız 
bir ö eyiceı bitince bunun şöyle böyle 
ı: rtGye 
'lllı " h sarılı olarak meydana çıkaca. 
~ • ,,a, llt h' 
tn Uıtu ıç olmazsa modellik yapar. 

llllnı, g"n~e ne biçim mayo geydise o. 
d· 0 zuke ~ · · 1 be"'-

1
. cegını sanmıştı. Fakat ken l'ti ı11:e ın' 

nce d h ın çırçıplak yapıldığını gö • 
"'ııratak e Şetli kızmış ve ayağını yere 
~ti;ren b.~nun ahaliye gösterilmesine 
~· liey:u~aade etmiyeceğini söylemiş. 
t!tril! Feh arsıulusal şöhreti olan hey. 

li . rankvittor yapmıştı. 
"'-- enrıyetta . 
~'ll bfnt ınadında sebat etmesi i. 
~ erce _,_ 

dınıa... rn<:.Ktup almakla beraber, 
'il ••n f'k· llda, h . 1 ırlerinden caymak husu • 
'tt b~ b'aız olduktan seHihiyete binaen 

ır sebep .. 
gostermeksizin bir ayın 

ednyoır 

Milo'nun yaptığı 
peştemallı Venüaü.. 

Hanriyeta kendi 
lıeykelinin de böyle 
olacağını aan11Uıtı. 

Medlci'nin J'enüa'ü peıtemalsız ol. 
makla beraber hiç de çirkin ve a. 
yıp sayılmamaktadır. 

sonunda inadından vaz geçivermiştir. Fa 
kat Venüs'ün çıplaklığı meselesi hali 
ha11edilmiJ değildir. 

"' $ * 
Çmlçıplak Ven üs heykeli, belinden 

aşağıya iki karış peştemal sarkan bir Ve 
nüsten daha ayıb mı sayılır? 

Venüs kendi günlerinde bir "ilah',, 
olduğu için, fani kullardan çok daha faz 
la hürriyet ve serbestliğe malikti; ten. 

kide uğramaktan korkmaksızın diledi • 
ğini yapabilirdi. İşte bu yüzden bir ka. 
dm ilaha çok yakışan ve ayıb sayılma. 

yan herhangi bir iş, bu günün V enüsü 
olan kadınlar için çirkin ve ayıb sanıla. 

bilir. Sonra gözden kaçırılmaması lbım 
olan bir nokta daha var: Eğer bu günün 

kızı bir heykele modellik yapar, buna 
da Venüs adı takılırsa, heykelin ilaheyi 

temsil etmesine rağmen, ayıp sayılama. 
yacak bir biçime sokularak modeli halk 
nazannda utanmamazlık mevkiine dü. 
şürmekten esirgenmesi lazımgel.mcz mi? 

İşte Bayan Henriyetta inadından vaz 
geçmeden önce bu suali sormuş ve hey. 
keltraşın heykeli bir mayo yahut birkaç 

karış örtü ile örtmesini istemişti. Bu 
heykel bronzdan yapılmıştır. Ve bir san' 
at şaheseri sayılmaktadır. 

* * * 
1935 yılının Mis Amerikası olan Ba. 

yan Henriyetta Leaver meşhur heykel. 
traşm yapacağı statünün Amerika tari. 
hine de "Pitsburg Venüsü,, adile ge. 
çeceğini bildiği için seve seve model 

durmuştu. Ancak eski Roma Ve • 
nüsünün belinden aıağıya bir peştemal 
sarktığını ya mektepte okumuş yahut 

kulağında öyle kalmıştı. Heykel bitip de 
büyük annesile birlikte stüdyoya gidin. 

ce, şaşkınlık ve kızgınlıktan az kalsın kü 
çük dilini yutacak bir hale geldi. Çünkü 

karşısında canlı gibi duran bronz heykel 
çırçıplaktı l 

llanriyeta yüzünün ör
tülü bir heykel üstünde 

bulunmasına itiraz et
mcği aklından bile ge. 
çirmemişti. 'Fakat hey
kelini çı>çıplak görünce 

kızıl kıyametleri kopar.dr. ' 

Hanriycta, bu reıimde ı•ücuduyla gizlediği heykeli 
için sırtında mayosile modellik yapmış olduğu luılde 

bunun nasıl çırçıplak çıktığına hfıla şaşmaktadır. 

Floran.sanın Pitti sarayında 
Canova'nın Venüs heykeli de 
Milo'nun yaptığı heykelden 
daha ziya örtülüdür. 

- Bu da ne? Çırçıplağım ! 

Heykeltraş cevap verdi: 
- Tabii değil mi ya? 

Mis Amerika buna itiraz ett. 
- Fakat benim üstümde ma. 

cak olursanız, ken
dimi çırçıplak teş

hir ettirmem işte 1 

_ - Ben sizi teşhir 

edecek değilim ki, 
sizin hykelinizi gös 
tereceğim! 

- Fal<at bu be-

yo vardı 

- Evet biliyorum; fakat hey
kel sanki üstünüzde hiç bir şe
yiniz yokmuş gibi tam canlı bir 
timsalin izdir. 

Anıerikada bir rokları 
"Pitsburg Venüs,,ü Jıey
kelini işte böyle örtiilü 
istemekfrdir. 

nim kendi özüm

dür. Bakın omuz
ları arasına benim 
başımla yüzümü 

koymuşsunuz. E
ğer bunu hal

- Siz bunu teşhir etmeden 

mayoyu geydiriniz hele 1 

evvel, 

Bay Vittorun san'atkar ruhunu sanki 

bir yengeç kıskaçlarile sıkıyormuş gibi 

göründü:. 

- Venüsün sırtında bir mayo ha! Fa. 

kat Bayancığım bu sadece sizin, hatta 

Mis Amerikanın bir portresi değil ki 1 

Bu "Pitsburg Venüs'ü., yani Amerika. 

mn 1935 de en mükemmel vikudünün 

timsalidir. Hiçbir Ven üs şimdiye kadar 

mayo geymediği gibi şimden sonra da 

geymiyecektir 1 

Bu sözler modeli bir türlü kandıra. 

madı: 

- Fakat Millonun yaptığı V enüsde 
belden aşağıya bir örtü var. Ona bir u. 

zun eteklik verildiği gibi siz de bana bir 

mayoyu haydi haydi verebilirsiniz. Eğer 

ilatüme herhangi bir örtüyü koymaY.a. 

kın göreceği bir yere koyacak olursanız, 
sanki beni hamam yaparken gözetledik 
lcrini hissede :eğim. 

Burada büyük anne de söze karıştı: 
- Çıplak olamaz !. .. 
Heykcltraş yumuşamıyordu. Model 

tehdide kalkıştı: 

- Şu heykeli örtüsüz çıkarın bili; 
sizi dava ederim. 

Heykeltraş Vittorun da sabn tüken. 
mişti: 

- İster dava edin, İsterse etmeyin 
peştemal sarılmayacak işte 1 

* * • 
Heykeltraş yedi kişiden mürekkep bir 

Jüri heyetinin fikirlerini aldı; hepsi de 
kendi lehine rey verdiler. Güzel san'at. 
]ara mensup elli artist te stüdyoya gele 
rek ayni kararı verdiler. Bayan Henri. 
yetta da san'at aleminde kendisine ta -
raftar olacak, hatta heykelin üstüne bir 
incir yaprağı bile konmasını isteyecek 
kimse bulunmadığını _nihayet anladı, 

ısrardan vaz geçti. 

Bu on dokuz yaşındaki kız Amerika.. 
da biqjok şehirlerin güzellik kraliçeliği. 
ne seçilmiş olduğu gibi nihayet AmerL. 
kanın en mükemmel vücudüne sahip o. 
]arak ilan edilmişti. Bugünlerde güzel~ 
lik kraliçeleri yarı, yahut bütün çıplalC. 
lığa pek ehemmiyet vermedikleri halde 
Henriyettanın bunu büyük bir ayıp aay. 
ması birçok yerlerde dudak bükiilmesi. 
ne sebep olmuştur. 

Yapılan heykel yüzlerce ve belki de 
binlerce yıl baki kalacak bir hatıradır; 
belki de bunun için kızcağız pek de ıa. 
rar etmemiştir. Bununla beraber bütün 
Amerikadan binlerce mektup alrnuıtır. 

Kilise papaslarından ve küflenmiş kafa. 
1ı adamlardan aldığı mektupların hepsi 
kendisini tenkid etmekte ve delidolu 
atıp tutmaktadır. Diğer taraftan ise da .. 
ha genç nesil ısrardan vazgeçtiği için 
Bayan Hcnriyettayı can ve gönülden 
tebrik etmiştir. 

Mesele yalnız hususi mektuplarla kal. 
mamış, Amerikan ve bütün dünya gazc. 
telerini haftalarca meşgul etmiştir. Ta. 
nmmış san'atkarlar arasında da ihtilif 
vardır. Karnegie güzel san'atlar akadc. 
misinin resim profesörü Raymond Sim. 
boli yazdığı makalede: 

"Bir örtü bu heykeli bozardı. Heykel 
örtülmek için tasarlanmamıştı.,, Demiş ol 

makta beraber ayni enstitünün heykel. 
traşlık profesörü Jozcf B. Ellis de:' 

"Hafif bir örtü, çırçıplaktan daha 
manidar ve güzel olurdu ... demiştir. 

Güzel bir heykelin çıplak yahut yan 
çıplak olması meselesi hala büyük san'. 
atkarla!ı meşgul etmektedir. 

• • • 

• 
= 

ı 
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116 (Nakil, ttrcünıc ve iktibos il akla malıfuzd;11. Nesri , e a! i e nişan anarak Ana
doluya gitmişti. Leyla, Beykozdan -

Kabia, kapının C§iğini atlar . 
. :en, Osman Abdülhamidin marşı· 
nı çalmağa başladı. Koltuktaki 
i:üiyarlar zenibereklerine basıl . 
mış gibi ayağa kalktılar. Sabiha 

Hanrnı değneğine dayanmı!, göz. 
leri yerde; pa§anın başı havada, 
gözleri uzaklara dalmış. Omuzla· 

rmın yükselişinde, göğsünün öne 
doğru atılışında, kafasnın dikli . 

ğinde c=1'ki zaptiye nazırını can . 
. land'iran !ir hat var. Bilmem Pa . 

şanın o dakika gözlerinin önün
den bir selamlık resmi geçiyor. 

Padişah camıe gidiyor ... •Renk, 
-hareket ve ses şaşaası ! Ve 
bunları hazırlıyan, tertip eden 
hep kudret ve azamet sahibi bir 
zaptiye nazırı! İhtiyarın hafifçe 
sakalı titredi, başı biraz daha dik
leşti ve marşın son mısramı kalın 
sesiyle söylemeğe başladı. 

Sabiha Hanımın küçük omuz . 
ları sarsılmağa, buru§uk yanakla
rına ya~lar dökülmeğe baş1adı. / 

Selim Paşa silkindi. Haberi ol. 

madan içine giren devlet ve kud
ret tayfını çıkardı attı. Son gün
lerin hafif ruhlu, laubali ihtiyarı 
oluyordu. 

tünüp bir kadın gibi ağlıyor. O . 
gün Rabia ile el ele bu merdiven· 
lerden inmişlerdi. Nasıl olmuıtu 

da Tevfik Rabiamn kafasında, 
kalbinde sönük bir hayal derece . 
sine inmişti. Kız gözlerine topla-

nan yaşları tutmak için yutkunduı 
göz kapaklarını sıktı. Fakat katı, 

mütehakkim bir el parmakların . 
dan yakaladı. 

"Nen var, Rabia? Elin titriyor . 
Yüzün sapsarı.11 

"Piyanoya bakacaksan, çabuk 
bak. Buradan gicielim. Boş ev fe. 
nama gidiyor.,, 

Fakat Omıan hiç de acele et . 
mek istemiyordu. Oda kapısını 

açtı. Rabia karııdaki aynada ken· 

dini gördü. Oomanın yüzündeki, 
hareketindeki hayat, şiddet ayna· 
da b'le barizdi. 

Bir pamıağiyle çalarken Ra'bi
aya diyordu ki: 

"Sana çok memnun olacağın 
bir şey söy)iyeceğim ... Benim bir 
planım var .... ,, 

"Peki, peki, çabuk söyle ... ,, 
Rabianm sesi sabırsızdı, d~ · 

rüşttü. Osmanın ardı arası gelmi-

kızını görmeden dönmüştü.. Ertesi . günü 
prens e ısıra gidecekti. 

Celal önce Büyükadada tek bal Leylanın gönderdiği iki yüz! - Ne diyorsun, Semahat ... Net' 
tına çamlara çıktı .. Sonsuz boş· lira Celalin çok i§ine yaramıştı. zat bey öldü mü? 
luklara doğru: Kendisine yeni bir elbise yaptır- - Bir aydan fazla oluyor, öle• 

- Nesrin .. Nesrin .. Seni sevi- mış ve Nesrine birçok hediyeler li.. Siz duymadınız demek..? 
yorum! Haydi gel, Anadoluya se- almıştı. - Vah, vah, vah .. Zavallı Ne'*': 
ninle birlikte gidelim .. ! Celal Nesrinle tanıştıktan son· zat. Çok iyi bir adamdı. Yallah• 
Diye haykırdı. ra Leylayı unutmuıtu. öldüğünden haberim yoktu. O 

Nesrin Beykozdan bu sesleri Celal Beykozda on bet günden halde Nesrin yalnız kaldı.. J.b 
nasıl işidecekti? çok kalamadı. Mezuniyet müdd.?- yavrucuğum ... 

Zavallı Celıll, yeni tanıştığı ti bitince N~srini aldı.. Haydar- Semahat gülümsedi: 
genç ve tecrübesiz kızın, yeni ay- paşadan trene bindiler... latan- - Hiç merak etmeyin, teyze! 
rıldığı kurnaz kadının kız oldu- buldan ayrıldılar. Nesrin ni§anlısiyle Anadoluya git' 
ğunu bilmiyordu. Ve Nesrin, Ce. ~ ~ ~ ti. 
lale anasndan bahsederken: Prens Ömer bey, Leylayı Mtıı· Leyla bu haberi işitince büıbU• 

- O uzun yıllardanbcri Ana- ra götürmeğe karar vermişti Bu- tün şaşalamıştı: 
doluda bulunuyor. yük harp mütarekesi yeni yapı:- - Ne diyorsun Semahat? Ne•· 

Tarzında bir yalan savuracak mıştı. Aradan henüz bir yıl bile rin kiminle ni§anlandı? O dah• 
kadar tedbirli davranmayı ihmal geçmemişti. Mısırlı Prens uzun evlenecek bir çağa gelmemitti... 
etmemitti. yıllardan beri yurdunun hasreti- - Ne yapsın? Kendisini ço~ ~ 

Nesrin, Leylanın kızıydı... ni çekiyordu. Harp müddetince temiz ve asil bir genç sevdt .. O· 
Leylanını kızı lstanbulda kalmıftı. na izdivaç teklifinde bulundu. 1 

nereye gidiyor? -Ah benim toy kızcağızım·:' ~ 
Leyla o gün Beykoza gitmek Demek ki o. nu da göremeden dıY l 

25 kocalı 1 SS iti 
fırsatını buldu.. Vapura atladı.. neceğim .. Öyle mi? 

Celal, Leyladan iki yüz lirayı e 
ld Nesrini son defa olarak görmek - Bana inanmazsanız, bir keı l 

a ıktan sonra tekrar Beykoza git- t ~ istiyordu. eski evinize kadar gidip komıu ,.. 
mitti. Leyla, Beykoz sikeleaine ayak ra da sorabilirsiniz! 

"Ne ağlıyorsun ya? Seni deli yen planlarını burada konuşma . Zaten Celil iki gün sonra da L l S h . I . 11 ~ 
B k d d atar atmaz Nesrinin arkada•larm- ey a, ema atın söz erine ın• J!l 

lnz seni! Bu mevlit deg" il, ı:enlik !,, nın ne münasebeti vardı. üyü a a an Beykoza taıındı.. :r d y d" 
:r J dan bı"rı0ne rasladı·. ma ı.. alıköyüne doğru yürJ ll" 

R b ''H'I · B · · b ıkele caddeıindekı" otelde bir o- • a ia fısıldadı. ı mı eyın pıyanoaunu en Tepeye çıktı .. Nevzat beyin evi' 
t 1 w da tuttu. - Semahat .. Nasılsın yavrum? 

"Belki bu padişahın son şen . sa ın a acagım.,, nin önünde durdu. 
l'k ·· .. ı ''İyi amma nereye koyacaksın? Beykozda Nesrinle her gün bu- Genç, Nesrinin annesini gö- -• 
ı gunu .,, Dükk" 

1 
rünce ~ ~a dı. O sırada komıulara su latıYY 

"Şimdi ondan bahsetmiyelim, ana mı.'' luıuyordu. alial e be çi in so u: 
"Y d k ·ı Nesrinin babası Nevzat bey ö- -Teıekkür ederim teyzeciğim. J.-Rabı'a. Osman Efendı'. çal. Bu pı·. er en ço ne var, ıevgıi - Neyzat bey öleli ne kadaı 1 

' Siz nasılsınız? Çoktan berı' Bey- ıı 
R ıL· ? B bu ı~ 1 w k' 1 leli bir buçuk ay olmuştu. du?. ~ yano yarın Bedestana gidiyor. Se- a-oıa. en se am ıgı ıra a . k l . d ı 

Nevzat beyden Nesrine epeyce oza ge mıyor unuz· 
lamlıktaki de gidiyor. Bize Dür- mağa knrar verdim. Bir döşeye . y k . k - Bir ay kadar .. mal ve para kalmı§tı. Nevzat be- - a lım yo tu, yavrucuğum' , 
nevı·n odasındal.·ı· kuyruksuz pı"ya. ceğim ki ... Bayılacaksın. itiraz et. B .. f b I '-''ld' d - Kızı Nesrin de Anadoluf 

no yeter.,, 

B:.t piyano nasıl Bedestana gi. 
der? Naoıl yabancı ellere ge. 

çer? Osman, Rabianın yıldan yıla 

çam fidanı gibi uzayışını bunun . 
la ölçmemi§ miydi? Osmanın göz. 
1eri karardı. 

Yin ölümünden Leylanın haberi ugun ırsat u aoı ım e ... 
ku k P gitmi•, öyle mi? me, zum, uzum.... atanın yoktu - Gezmeğe mi geldiniz? :r 

azatlı]arından birini tutarız. Bir . ' - Ne yapsın, zavallı kızc.ağıt··· 
Leyla çoktanberi ne Beykoza uğ. - Ben Beykoza Nesrinden baş- Çok yalnız kalmıfh. Gene talil' 

az rahat yaşıyahm Rabiacığım... ramış, ne de kızı Nesrini görmüı- ka ne için gelirim a kızım? Ouu İmİ§. İyi bir kıameti çıktı .. Evi Jıi' 
Azıcrk nefes alalım. Kendimiz tü görüp, gideceğim .. · raya verdi.. Anadoluya gitti. , 
için yaşıyalım. Bebekteki gibi.. . .,, Celal bir hafta içinde Nesrinle Semahat hayretle dudağını bük- Leyla dü§memek için kendi1'1 

Elleri Rabianın omuzlarında anlaımııtı. Kendi aralarında u - tü. güçlükle tutuyordu. 
gözleri gözlerinde. fak bir niJan yaptılar.. Nesrin Acaba Ncarinin Anadoluya gi- _Demek ki evi de kiraya 'lef' 

"B b ı p Celal ile birlikte Anadoluya gide- di"-inden ·annesinin haberi yok d' h ? unu ya ancı ara satma, a. Kız Osmanın ellerini omuzla . :r ı a .. · 
r cekti. Bir ay sonra da gittikleri muydu 1 E h l Of 

§a .,, rmdan koparır gibi çekti, itti:Ar- · - vet anımcığım.. yi biı 111 a 
"Y k' ? yerde düğünleri olacaktı. - Nesrin, babası öldükten son- · b Jd k N · h ·def' il a ıme satayım.,, k · d' p .... d.. terı u u . esrın anım gı I 
"B asır.ı çevır 1• encereye yuru u. Ne Celal Nesrine Leyladan ra çok yalnız kaldı, teyzecig-im. .. k b (S d ·· k l k" 

enim böyle elden düşme D b' 1 en ana: e n e goz u a , 
11..· • ürüıt ır sese: bahsediyordu; ne de Nesrin, Cela- Semahat sözünü tamamlıyama- M h t w ')) d d' E "'' 
·uır pıyanoyu almağa hazır kaç eve, e me aga · e ı. v 

"Olamaz, ama hiç olamaz,, le anensinin adını vermişti. dı ı b l d' tane talebem var.,, · ra arını en top ayıp ay sonufl 
diyordu. Nesrin büyüdükçe annesinden Leyla gözlerini açarak bagw ır- k d' · ·· d -· "Sen onu Şevketle konuş, ha]. en ısme gon erecegım. 

(Devamı var) nefret etmeğe batiamıftı. dı: (D ) 
Jet. Yarın Bedestana götürmesin.,, =========================================================================~=e=v;;;a;;;m;;'="~~::::r 

Rabia ile Osman selnmlıktaki 
piyaooyu da tetkik için çıktılar, 
gittiler. Sabiha Hanım arkaların. 
dan seslendi. 

"Geç kalmayın çocuklar, er . 
ken yemek yiyeceğiz.,, 

• 
Yarı yarıya boş bir selamlık. 

Soyunmuş bir pehlivan gibi güzel
liği daha aşikar ... 

Perdesiz camlara göğün son kı
zıllığı ve akasyaların yeşilliği. vur. 
muş. Renkli cami pen.cereleri gibi 
J!ığı renk süzgeçinden geçiriyor, 
Birdenbire yere inan akşama 

§a~mıt gibi bir sükut. Akasya dal
larında bir tek bülbül uzun uzun 
dem çekiyor .... Rabiaya bu birisi 
içini çekiyor gibi geldi. 

Hiç üphe yok ki, ogün selfı.m. 
hk tekin değildi. Rabia, babnsına 
gittiği gün bu odada Selim Pata· 
ya meydan okumu§tu. Tevfik yu. 
muıak kestane renkli gözleriyle 
belki şimdi burada .... Belki Ta . 
if zindanlannda Rabiasmı dü . 

TeTirka No. 36 
Yüzüm biraz kızarmıştı. 
Benim adımı çalan ve annemin kızı olduğunu söy 

lemcğc cüret eden o sefil kadını düşünmüştüm. 
Düşüncelerimi keşfetmiş gibi söyledi: 
- Buraya ilk girdiği vakit bu resmin hiç de gö. 

ziine çarpmadığını hatırlıyorum ... Portreyi kendisine 
gösterdiğim vakit kayıtsız cevabı bu meselede beni 
tenvir etmeliydi. 

Kocam ancak bu kadının sebeiyet ver-
diği şeylerin ahlaki kısmını düşünüyordu. Halbuki 
verdiği şeylerin ahlaki kısmım düşünüyordu. Halbuki 
ben onun kirletmiş olduğu mukaddes şeyJeri gözönü
ne getiriyordum. Sordum : 

- Gittikten sonra onun oturduğu ve onun ıçın 
tanzim edilmis bu yerleri hiç değiştirmediniz mi? 

Sükiinetle 
- Onun için değil sizin için döşenmiş.. Falr 

onun oturduğu yerler .. dedi. Hayır hiç bir şey dcği§
tinnedim. Beni Ekrem Toklarla birleştiren bağı bir. 
denbire parçalamak istemedim. Halbuki şimdi görü
yorsunuz ya ... İsabet etmişim. Mademki &iz geldiniz. 

Gasbedilen haklanmzı alıyorsunuz .. 
- Gasbedilen hakkım! Gasbedilen hakkım 1 diye 

mırıldandım. Daha doğrusu gasbedilen serbestliğim .. 
Azametli bir sabırsızlıkla: 
- Gene mi başladınız! dedi. Şurada her §eyin 

sizi beklediğini görüyorsunuz! Dolaplar sizin marka
nızla işlenmiş çamaşırlarla dolu ... Etrafınızı saran hl'r 
~eyde bir aile hatırası bulacaksınız. 

- Bu odaları böyle olduğu gibi benim için muha. 
faza etmenize çok teşekkürler etlerim. Biraz evvel bu· 
rada ya amak için tereddüt ediyordum. 

- Niçin? 
- Evinizde geçireceğim bir kaç aylık küçük bir 

tecrübe için burasını çok fazla lüks buluyorum. 
- Daha doğrusu üzerinizdeki zevcelik sıfatını 

kuvvetlendiren .. Daha sade bir odayı, daha silik bir 
mevkii mi tercih edecektiniz. 1 

- Eveti dedim. Bizi ayni çatı altında biıle ti
ren ne kanuni bağı ve ne de aramızdaki karan kim
seye belli etmeden sadece yaşaya bilirdik. 

- Hayır! dedi. Ben sizin gibi düşünmüyorum. 

Bir kapı ya büsbütün açık veya kapalı olmalıdır. 
Benim evime zevcelik sıfatından gayri hangi sıfatla 
girebilirdiniz? Sizin vaziyetinizde hizmetime baka
cak bir kadın alacak yaşta da değilim ... Yoksa claJe. 
mln jyi söyliyeceklerini mi di,işünüyorsunuz? Si.dn 
bir "iyi parça,, bir "kelepir,, ele geçirdiğinizi söyli-

yecekler ... 
Yüzüm kızıl bir renk almrştı.: tf 
- Ben sadece §U kısa zaman içerisinde nııı• 

dikkati celbetmeden, görülmeden yaşamak istir0f' 

dum. 

- Çünkü siz istikbali yalnız bir zaviyeden ~~ 
rüyorsunuz: Sizin fikrinizce bu macera yaJnıE ·f(J 

kaç ay sürecek ... Ben böyle düşünmüyorum. ~etl ~ 
admu taşıyan ve belki de sonuna kadar tagıyacal< ,, 
lan kadının vaziyeti his bir dedikoduya yol açm•t11 1 

lıdır. Bunun için size rica ederim her şeyde, beri<:,. 
karşı benimle ebediyycn bağlanmı§ gibi ciavrıı.f1~"' 

Yaptığım gayri ihtiyari bir itiraz hareltC~1 

r ine gene devam etti: jJiır' 

- Belki de i~ler dediğim gibi olmıyacalcl ·:Se'~ 
mez .. Hiç olmazsa ilk günlerde istikbali lekelı)' 

' hareketlerde bulunmıyalım. Anlıyor musunuı: · t'' 
- İstediğiniz gibi olsun. Beni istnnbulda 11.~J(I' 

myan var ne bilen var. Bunlara sizin daha ô• 
etmeniz icabeder. 

Saatini sıkararak baktı: i11;11 

- Yarım saat sonra yemeğe ineceğiı:. ff~er ~ti' 
Ahmctağaya söyliyebilirsiniz. Hiç çeklnmeyinıt~o11'' 
tün emirlerinizi 3eve seve yapacaktır. Heırt ~c 
ğın adetleri hakkında size malQmat verccektırı 

(Devamı var) 
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a matem tatarsın qa 
para verirsin / 

1ldn Hunan villyeti memur-
1-a ya 'Nl'ilea emirleri tu-

• ~ da bana mukabil pa
~ ;· aderler. 
"'dimhuriyetlain banisi olan 
laı Sen mmma yapılmakta 
'-ıtaıık iyinlere ıitmiyen 

maatlan yüzde bet 
e k•ilir. 

ha memur ikinci hafta da 
~ aitmeii ihmal edene 

• olduiunu ıörerek ipiz 

rekorunun kendisinde olduiunu 
iddia etmektedir. 

Bu vazifeyi tam 1574 defa et· 
mit olduiu halde evlenecek çift
ler nndinde raibeti hlli büyük-
tür. 

Bu raibete sebep de yeni ıelin 
ve güveyin ıerefine daima bir 
manzume yazmakta olduiu gibi 
Macaristanın 1000 den ziyade o
lan halk danalarmm hepsini bil
mesidir. 

P a r l•t• s on 
ate•ln m • n ••• t r a mvayla r 
azı bilsmler domatesin Av- p ariıliler artık eon tramvayları 
l'Upaya miliclt ikinci uır- mn aeyrüaeferlerini seyretmek 
• olduimm yazmakta ile- tedirler. Çünkü Pariate tramvaylar 

.. Ll,utere bu lezzetli sebze- artık maziye kantmak üzeredir-
on altmcı asırda tam- Tn.mn,.Jann büsbütün orta&· 

Cenap Jenm aJalılan evvelce böyle yan ~ıplalı 6ir laalJe tabiaı le haıbaıo 7tlflyorlarJL AJaları1111 
gelen 6e,a imanlar onlara medeni denilen el6iaelerini gi,Jirince zavallılar laaatal&ldan lnnlmafa bot• 
laJılar. Şimtli İf anl'lfddı 11e yerlU er gene ealıi serhat leaytıtlanna lıa 11Uftalarl 

Cenup denizi adalıları • Domatesi lnailtereye ao - dan kaldınlmuı üç adımla ıer • 
~ John Gerard'dır. çekleıtirilmittir. 1934 71bnda 34 l:4 aJDi am•ada cerraJt. hat; 1935 de de 3& hat fecla edlJ. 

draDm Holborn mahalle- mittir. Bu sene tasfiye edilmeei l&. 
"-urdu. Ve hüyük bir bah- •11118elen 18 hat kalmıp. Bu IO

'-cb. Tohumunu nereden mmculann yerini doldurmak iti 
Medeniyet elbiselermi 

atıp ölümden kurtuldular! lnılmut, ve bahçesinde birkaç ay sürecektir. Bunun için 
._.n ... • deiaateelere "Pamum 550 otobis nmarlUDDqbr. Yeni· 

admı ftl'lllittir. Bu ad i- den birçok praj, depo ve yeni a• 
.,._.. clei ~ .. JaDİ t&lyeler J8.pılmııtır. Nevyorktan yanlbyor: 

el-u, lhtinden alm· Paria aulletiJor, fakat ha itler C-p deaizlerlnde ölüm. tatil yap. 
~ Framacla "Pom· .. -L.:_ ı..::a..-ine 80 ..;..:ı..en franıa b! Yüzlerce imanın, mecleDi)'etin .ıu .. 

,_.... ~ ™".1 ............ almelinin önine pçiWi. A. 
..... 111r.,, J&ni "Atk elman,, mal olmuftur. . '--...nı • 

'1.luttır. Sah ibin i OldQre n ....._., -••ret elinin ...... erme 
llar ue• 

80
1.-.-1_ _ _ a...a,-MUI~ p.Jdinliii, tıllüeleri &rlabp at17or " 
ınuanua """'-• ..... tılllii lllulanaa döaii70l'lar. 

Jeclinci urm ortalarma ~ ~- ._,.... llfblk as, ... alenisia•eld -..... 
f1~,_.;d;dllaW ·••'ılnr6. 4ıiDltlr_...aYtlaa amra .. briilıınlt "-'ima..,_. mlU••· 

t~ Glkeden yorpnluiunu bir kadeh f&l'&pla M1eriain ~ doldar l.aw*lrt ar. 
llrelmtt olduiu arqtml- giderirken birdenbire tehlikeli bir tık Amerikaya dönmüıtir. Derlaal etra.. 

surette yaralı olarak yere dütmüş- fmı aaran gazetecilere verdiği beyanat. 

Ulıliıl• ... .-......... .,..+-.-41111111••1ıı111•.W•ll9llR ti\~w :1 h .,.._ a.. .-. s ~..,........,.., 
acarııtanın zeset bölge- nin kazara tüfeii dütürdiiii •• ,._ 8irfsas 

71
1 öncesine 1sa4ar .... 

Iİnde çiftçi, altmıı yqmda- lmyrujuyla tetiie dokunarak sahi-ı kes karar vermİftİ ki, hüJiik Ok,aauı 
Haluz "dünya ıağdıçlık,, bini yaraladıiı anlqdmııtır. adalarında oturan 1erlilerin hanb tela. 

likededir. Mubdclenııb çmbniı u..U. 
imanlar ... Medeni1et onları ö!diriiyor. 
du. Gündeqüne heDri netilleri inana. 
yaaıldı . 
· Fakat timdi, ~ nk'a mlatea. 

na olmak 8-'8 , ~ arbJıaJ'lm' W. 
le-Balana .............. ..... 
lmaia•Wi~ ........... wn-. 
._.... ..... ~..,. prılıalaa, ... 
1elc • kraftt, Qaldcül '" ..... .-., 
medeniyet kıhflarmr,, atmalandırt Bu 
elbiseler onlara zorla beyazlar tarafın. 

t;;.~··~ ..................... 
,......_., Aftapa '" Aa.ilra ......... 
nln elllüeleri, ...... ,. wdd .. 
büyük 1lneti olmuftu, Tacirler ve mis. 

On dokuz kardeşini boğduran adam! 
~ hüma,..,, dan ablan Banlar, rutladıklarau atdüriiyor- Gözlerinde parlıyan altınlarla Oçiincü Muradı mearma ıö . 
~ padifalu lelimlarken lardr. Makut halkı korkutmaktı. duyaflan k•maıan ıenç paditab, müp dönenler, sarayda on dokuz 

,_~tob.kluı um bir ülke * aara1cla padiph ııfatiyle ilk da • tabutla kartılattıldan vakit hiç de 
Panjurlar, kafesler, Oçüncü Mehmet saraya veldiii kikalanm derin bir heyecan için. hayret etmemitlerdi. 

'91. Baımı eokacak üatii ..ım, annesini mat-. ~inde ı&r- de ıeçirmekteydi. 
Jer llulamıyanlar, 80 • mmtü. O~üncü Muradın heniiz Bir müddet sonra 7eni pad;-. 

\ıı.L~ lmrlaa •• :ı-...: ~ ~ -re .... 
~ ... .._.. almülmemiı olduiunu haber a • hm IDiine bir liıte ıeldi. Mehmet Ala kim 11a clllenl ......, berka ....._ 

~llJl...ı·ı.lrirer_ tilıe ıibi u • lmca 1ardu: bu liateye heyecanla ıöz ıadir • dlm. 

l: - Merdedir?- eli: Diyen ea büyük tehucle Mu· 
Cevap verdiler: Mutafa, Oaman, •,ait, Se • lafa da bun!arm arumdaydı. 
- Mu1alla tqmcla... lim, Cihangir, Abdutlah, Abdm • 
Genç pa,ditahm ıözünde, tim • rahman, Hasan, Ahmet, Y akup, 

di musallada duran paditalun Alemtah, Yuauf, Hüaey:n, Kor. 
Japbldarı canlamn11b. 1252 11 • kut, Ali, tabak, On.er, .Aliettin Ye 

lmda yirmi aekb yqmda tahta dant. •• 
seçen Üçüncü Murat, bir çektiri Paditahm dudaklan kımıldadı 
ile sarayı hümayuna ıeldiii ıün, ve sordu: 
ı-.. -hzade..n öldürbnü·~i. _, ..- "· ..-- - Hepsi bitti mi? 

Ya kendisi ne ppacaktı? ••• Bet Bel keti o d-'---
tehzade, her halde bir korkuyla • - i feT Gm... n vauz 

idi ki öldürülmiiftil. Fakat ı!mdi tane ••• 
1arayda tam on dokuz tehzacle - Tabutlaym ! 

bahmuyordu. Bunlar... * 
EYet ••• Bunlar da o 1ola sitme· Tarih ıanlan yazıyor: "Yü~ on 

liydi!er... iki kardeşten mütebaki on dokuz * biraderini birer birer katlettirdi.,, 
Genç padiplun a,.ıdarma ,US. Şehzadelerin muallimi tair 

lerini llrenler, birer ıllıe aibi Nev'i de tunlan aöylilyor: 
aara:rm içbacle lldla,orclu. Her 
mldatan 1ıı.-1n ytlzllnde de · lllJle 1ı1r ftk"a sWerdl m1rata llAJU 
rla bir JUU11D isi ı=bi ıltırap çiz. ..,.. .. 1ı1r flılıll ... se• ..._. ..._ 
ıUerl helf"7ordaı Lnlara bU,ak T-41 _ .... ..,, ...,.. tesw11ı • 

itler wwllmlttl. 

* Genç paditahm iti bununla bit
mit olmuyordu. Öldürülen tehza· 
delerin anneleri vardı. Bunlar da 
mühim bir yektin tutuyordu: Fat
ma .Wtandan maada Oçllncü Mu
radın yirmi dlrt de km kal11119b. 

Hepıi eski saraya nefyedildi • 
ler. Bunlar, ~eleriyle üç ayda 
b!r söriitü:rorlardı. B:r kısmı Ya· 
lidelerinden tefrik olunduktan 
sonra kenduleri zor ile baltacıla 
ra verildi.,, Geri kalanlann da 
eaki sarayda 1597 de çıkan taun 
imdatlarına yef flİ· · 

* Bütün ba itleri fapaD padifah 
bol keaeden Ukere bir milyon üç 
yiiz bin a1tm, ri1re'lya ve •nirle
re kıtlık lrflrkler ihaan etmekle 
llleflUidtt. 

J'Ollll'ler, lna ......... ..,.. .. D ÖDce W. 
sarel• ÖJ'le -tta ki- .... ,. .. 
SSPlak olanık PiJwlanlı. Yalaaı bel. 
ı.;.., "Riri,, ..... ..aı.n ..,...._ 
Wr etPHk ~. Çak,....._._ 
la ............ da, .... ~. rieut. 
..._. Hiadialaa cnisi Pil ailenk 
pPmr .. ..... ritea.n- ...... 
lerlai..W. .......... 

Fllkat cebtJeı- n putollar pldili 
vakrt İf deiitmitti. Bu aaac1et lca,W. 
du. Elbiseler onlarda pek çabuk deri 
............ leYliJ ..... v. -nn.... 
ler ...... ,. 1 ........... -
.. ............. mlaait Wr ... ...,.... 
lardı. 

Neticede IOiak alıJ'or, na!e,.. ta •. 
tuluyor, zatün_,.. ~or, hatta 

ba Jautahldarm ...... pYinQi de 
aöriilii,..du. BG,iik Ok)'aauıta nrem, 
h•hansi mtw Wneden dlılaa ~ 
innn haptı almıttır. 

Bqiia, arbk siriit deii'11Üftir. EL 
W..ler, atıldı, 7aprÜ e ... lider, hattl 
t.uit Wr ......... iliali Wnde .. ~ 
ı.. 1lq .....,,....._ Y-'i imi.- ...U.. 
di. BatJarma .... '" lseMiJ.rine 
... pleM!eri ..,,.....,_ ......... A-
pldar, .... 111 lamarlannda lftitmei• 
.._.,.._ Bitin ha,.at. ea ._. eninf 
--- ... Obama .......... alı. 
Nttiıelk ,.m-. Winli.,, · 

* Gaetedl ... aiJ'leclilderini pkan,a 
,...._.. Amerika ...... ~ 
.........._ mltenaaip ricatla ,.w.i. 
al, ınedmiJ'8t 11daden ı.takete ujra. 
malrlaa kmtmular ............. 

Ba cloktor ~ OQ.maı .-.... 
• 1911 de sltmittL O •ı vf•a1-I 
orama ,..ın.i vumda tetldkat ,...,._ ,.,... 

Bu adam Wnleree J'~~ ea uıh er. 
lrelderilMlea ..... ...ıi, zarif laalanna 
bclar ...ı.telif aclalarda .... yene ve 

tedawi •tmit. aplar ppmlf n bllbaua 
tallii ,..... ........... muhİ\e o1ae .tqık 
lddanm ıösclen mü ~tmaclan ... nla. 
na ,....,..... maibl Wr tu&,.,.. ta. 

W tatma.tar. 
AllMl'ibh doktor, IMllllebtiae ra 

hat .... yiinlde clüemitt•· 
As ...... ... ........ sffleak " 

mernWnıtt.. ... omalı ~ ... 
..... ph .. caldır. Kana '" kızlan ... ....... .; ............ ..,._. 

Ne cloldor. - .. lnrm '" km ..... 
.... pttllc1eri - ... iizerl.;adelü >.
........ elW..ı.inl muhafua eclİJ'• 
w ricatlarnu HiWMli~tııın ce.m yali. 
'""~ ,....... ..~1:frferle pımai. 
yor1ar .... ,...ır..; de tlmolda aiJIM· 
ite tneıı a etaal"*"•rl 

E.U mnde. 1&ö.t6 tcörincle- Vuun 
Otr. .......... ,., .............. ...,,.,,. la. 

...................... ,.. •. ~ J.itıia. ... ,_ 
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• efi • Sıhhidlr· H 
Hasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyatından ve Hasan kreminden yapılmış çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik d)c:Ui 
kadınlarla çocuklar ve bebekler mutlaka Hasan sabunu ile yıka nmtılıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çeşidlcri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat edinİZ• 

HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTNBUL, BEYOGLU . 

------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-____.,,, 
Betonarme Köprü inşaatı Eksil me ilanı 

Nafıa Bakan ığı 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: i 

Balıkesir - Bursa yolu üzerinde ( 53. 750) lira keşif bedelli "Yaya
köy,, ve Balıkesir - Bandırma yolu üzerinde (50.500) lira keşif bedelli 
"Karadere,, köprüleri inıaatının kapalı zarf usuliyle ikisi bir arada 
olarak eksiltmesi 26-2- 936 çarşamba günü saat 16 da Nafia Veka • 
Jeti §OIC ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacak
tır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (521) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (6462) lira 50 kuruştur. 
isteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları eks'ltmeden en 

u sekiz gün evvel göstererek Nafia Vekaletinden ehliyet vesikası al
malan lazımdır. 

Teklif mektuplarının 26 - 2 - 936 çarşamba günü saat 15 e ka · 
dar Ankarada şose ve köprüler reis fiğine verilmesi lazımdır. 

(197) (503) 

Bir metre murabbama 4 lira değer biçilen Cihangir yangın ye-1 
rinde Ekmekçi başı sokağında 9 uncu adada yüzsüz beş metre 72 S. ı 
metre murabbaı sahasındaki arsa alakadar!arı arasında satılmak üze 
re pazarlığa konulmuıt.ur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü
lür. Pazarhğa girmek istiyenler 172 kuruşluk muvakkat teminat malc
buz veya mektubiyle beraber 12- 2- 936 çarşamba günü saat 15 deı 
daimi encümende bulunmalıdır (B.) ( 491) .. 

Keıif bedeli 998 lira 59 kuruş olan l'-Ocamustaf a paşada 29 uncu mek 
tep tanıiri açık eksiltnıeye ~:onulmu ştur. Keıif evrakı ve şartnamesi 1 

levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler en az 1 

500 liralık buna benzer yapı işi yap tığına dair bayındırlık direktörlü · 
·l-ünden tastikli ehliyet vesikası ve 2490 N. 1ı arttırma ve eksiltme ka
nunda yazılı olan vesikadan başka 75 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 6 - 2 - 936 perşembe günü saat 15 de dai
mi encümende bulunmalıdır. (l.) (354) 

İstanbul Komutanlığına bağlı 
hastahaneler için 800 çift ter1ik 
açık eksiltme ile 20 - Şubat -
936 Perşembe günü saat 15 de alı
nacaktır. Muhammen tutarı 1120 
liradır. llk teminatı 84 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 

j Herkes ilerlerken 
1 sen neden geri ka
, hyorsun? Sen de 

G IE Lo 
Bize sorl 

~AKIT~ 
PROPAGANDA S~ 

""-"' ... -..... ......... 1...,_. iU'! 

iler ·emek iste sen, 

1 ~;~ııı ııııı:ıııı1:1ıı~~ıı11;~~~/ll~~lı :;ıı;::ıı~ııııı~~ ~111 

en 

üyük, J'üçük bir ço"k hasta-
lıklar soğuk algınlığı ile 

başlnr. Mikroplar üşüyen vücucle 
hücum ederler. Nezle ye kırıklık 

başgösterir. Hararet yükselir. Ar
tık en korkulacak hastalıklar için 
bi1e zemin hazırlnnmı dernektir. 

kendin·zi üşüttü
ğünüzü hisseder 
etmez derhal bir 

kaşe 

G • • 
ı 

allnız 

GHlPlN sizi gripc karşı korur 
GH1P1N en şiddetli baş ve diş 
ağrılarını geçil'ir. 
GR1P1N üşütmekten müte,·eı. 

)it beı re sinir ağrılarını, bü-
tün sızı ve sancıları dinclidir. 

• • -r n 
kaşelerini 

t:ecrübe ediniz 
Bütün cc~ınelerde satılır. Piyatı ı 

7,5 kuruştur. 

Türk Hava urumu 
e··yük Ppyangosti 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cü keşide 77 Şubat 936 dadır. 

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

terle ( 20.000) liralık bir mükafat vardır .. 

l\\~\~11\l~l!l~l~ıilll~~l~~l~llllll~~~l~~=~I =lı =-~=~== 

Beşiktaş Sebat Değirmeninde 
kırdırılan buğdaylardan birikmiş 

olan 17400 kilo Kavuz, Karamuk. 
Ktrınlr, ince kırıntı, buğday tozu 
11 - Şubat - 936 Salı günü aaa\ 

14,30 da Tophanede Satınalma 
komisyonunda pazarlkla satıla · 
caktır. Hepsinin tutarı 292 lira 6 
kuruştur. Son teminatı 43 lira 81 
kuruştur. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(405) (625) 

Talibi çıkmıyan zeytinyağı 1 

2400 kilo bir ay zarfında peı~' 
!ıkla alınacaktır. llk pazı:~ 
20 - 2 - 936 Perşembe gü11&.1 > 
at 15 de Lü!eburgazda AS. S~· 
KO. da yapılacaktır. Muha·~r 
bedeli 1200 lira ilk teminatı ;:Jn 
ra ır. ar\n :neyi talil gü111 ·~ 
den maada her gün görü)e'o1~ 
İsteklilerin belli gUn ve saa~te~t 
nunun 2, 3 üncü mn.ddelerıl1 

istenilen vesikalar'a korni•f~ 
müracatları. (585) (6'P 

:;. ıı: l(o . ~ 
Çatalca Müstah'<em me~W ~ 

komisyom.:muzda görülebilir. Ek. •-:a:mm:mı:ı::mmacaı-mı:::ıı-....ıı:ıı:m-mi 
siltmeye gireceklerin ilk teminat • K A Z U K 

Müteahhit nam ve hesabına 

165 çift terlik 11 - Şubat - 936 
Salı günü saat 15 de Tophanede 
Satınalma komisyonunda pazar . 
lıkla alınacaktır. BehP.r çiftinin 
tahmin bedeli 182 kuru§tur. Son 
teminatı 45 lira 4 kuruştur. Şart . 
name ve nümunesi komisyona gö. 
rülebilir. lateklilerin beJli saatte 

taatının ihtiyacı olan 4320 k~ ~ 
panak 5760 kilo labana 129 !, 
lo pırasa ya veriJen fiat pahalı 91 
rüldüğündP.n 7 - Ş:.ıbat _.. 

111
rt 

Cuma günü saat 11 e bıra1'1~~ 
tır. Muhammen fiya'a göre ~11 
vakkat teminat be:Jeli 63 )itJ jı 

Güzelliğin gıdasıdır 
Soğuk havaların cild üzerin.Je 

yaptığı teısiri izale eder cilde yu 
mutaklık, beyazlık o/0 100 maddei 
müessiresinin tesirile güzel!ik ve. 
rir. Her eczahane, tuhafiye mağa· 
zalarıada tüp ve vazoları bulu . 
nur. 

lstanbul birinci iflas memurlu. 
ğundnn: 

Müflis Yağcı Koço Liminidis ma
~ca kayıt n alacakları kabul edilmiş 
olan alacakhlarmn konkurdato teklif 
etmiş olduğundan bu teklifin müzake
reisi i~n alacaklılar bizzat veya ve
ki1 olanlann salahiyetli nkaletname
lerile birlikte 6-2-936 perşembe gü
nü s:tat 15 de dairede toplanmaları i. 
Jan olunur. 

nvn ~n~ 

Terzi mi 
a~oycırsıuınıuı(ğ? 

işte size bir adres : 

~ 
iHSAN YAVUZ 
J~adm •• Erkek T erztsı 

ısıaııbal · Yenlposııoe ı::ar,ısınd8 
Fotn Nar nnıodı Letafet hııııoda 

makbuz veya mektuplariyle bir · 
likte ihale günü vakti muayyenin- M EYV TUZU 
de Fındıklıda Komutanlrk Satın . 
a1ma koır.İ syonuna gelmeleri. 

(612) 

ı(ı $ * 
Birlikler için nümunesi veçhile 

100 adet Battaniye 6 - 2 - 936 
Perşembe günü saat 15,30 da pa
zarlıkla ahnacaktır. Nümunesi 1 

her gün öğleden ev~el komisyon . 
da görülebilir. İsteklilerin 105 fi. 
ralık son teminat makbuz veya 
mektuplariyle birl'kte vakti mu -
ayyende Fındıklıda Komutanlık 1 

Satına1ma kom'.syonuna gelmele-ı 
ri. (611) 

~ :/- :/-

İstanbul Komutanlığı birlikle· 
ri için alınan Çorbal:k pirinç Yok
lama komisyonunca şerait ve ev
safıma uygun görülmediğinden 

reddedilerek mukavelesi fesh ve 

teminatı Hazineye irat kaydedi
len üstenci namı hesabına olmak 
üzere 10,000 kilo Çorbalık Pirinç 
açık ekıi'ltme ile 17 - Şubat -
936 Pazartesi günü saat 15 de .. ~ir. 

Muhammen tutarı 1950 liradır. 

tik teminatı 147 liradır. Şartne.- J 

mesi her gün öğleden evvel ko . 
1 

I'abii mcy\'c usarelcriJı: hazlr -
lanmış yegane mey\'e tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastnhltlnrında fevknlılde faydalı. 
dlr. llnzml kolaylaştırır, inkıbazı 

izale eder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESJ 
//cuoğlu - lslanbul 

misyonumuzda görülebilir. Ek .ı __ _ -
ıiltmeye gireceklerin ilk teminat de Fındıkl:da Komutanlık Satın· 

makbuz veya mcktuplariyle btr- alma Komi&yonunda gelmeleri. 
likte ihale günü vakti mue.yycnin- .(545) 

komisyona gelmeleri. 
(406) (626) 

••• 
Müteahhit nam ve hesabına 

kırdırılacak olan 400 ton buğdı. . 
yın kırma pazarlığı 5 - Şubat --
936 Çarşamba günü saat l 1 de 
Tophanede Satınalma komisyo . 
nunda yapılacaktır. Tahmin be . 
deli 1600 lirad!r, Son teminatı 

240 liradır. Şartnamesi Komis . 
yonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelm\!leri. 

(404) (598) 
• (1 * 

• 'J1 
Muvakkat teminat hedehrı1 eb' 
tanbul Komuatnl:ğl Mıılı~,~ 
veznesine yatırılması vezne i ~ 
buzu ile isteklilerin ıartnaJ11ef r!' 
kumaları ve münaa;aya gir~~ 
ri için vakit zamanında flıl ~o' 
köyündeki Askeri Satmalrrı" 
misyonuna müracaatları. ,...,Q) 

(584) (b"'"' 
* * • ~# 

eDJ 
Beher kalemi 2500 tarı 

1
,r 

yedi kalem müytabiye kaP~~efr 
la eksiltmeye konulnıuşt~r.dıf• l '. 
ne biçilen ederi 16375 )ıra t(Jf 
halesi 8 - Şubat - 936 cıı ~. 
tesi saat 11 dedir. Şartn~e ,.ıfi 

Ankara LevazLm Amirlig"'inc rasız olarak M. M. V. Sal'~1Jt~' Ek' ' bağlı müessese hayvanatı için 360 Komisyonundan alınır. Jcı'('Jt 
ton Yulafın Haydarpa~adan An- ye girecekler 1228 lira t5 b ~ef' 
karaya kadar sülüs tarife üzerin- luk ilk inanç parası rnekt&l "" ı 

, den nakliyesi satana ait olmak makbuzlarile birlikte kaJ1'1~,,.ıı~ 
et• .. fi' 

üzere 17 - Şubat - 936 Pazarte- ve 3 maddelerindeki "·tışle 
si günü saat 15 de lıtanbulda Top- havi teklif mektubların• :1',.t'~', 
hanede Satınalma Komisyonunda atından bir saat evvel }. .,10(ııJ 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla- M. M. V. Satınalma J{ortl1(~6) 
caktır. Tahmin bedeli beher kilo- na vermeleri. (555) 
au altı kuruştur. ilk teminatı 1620 A 

~ .,. 
liradır. Şartnanıe ve nümuneai ---------~ 'f v 
komisyonda görülebilir. 1steklile- Diş hekimi esÔı'le) 
rin kanuni veaikalariyle teklif Münevver Osrnall . 

:ı btS1 •• 
mektuplarını ihale saııtinden bir Sultan Mahmut 'f"'r 

1 
ız6z;. 

ıaat evvel komisyona vermeleri. Babıali cndde~i No. 10 'ft · • • 

.( 403) (541) . .. , . 

d 
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ACAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Bütün 

DCNYA 
Tamamı Udenmlş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

EN MüSAiT 
Ticari krediler 
Senet iskontosu 
Senet tabsllAtı 
Teminat mek topları 

ŞARTLARLA: 

l 
VE 

Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
'redlye emirleri 
Vadeli mevduat 

Faizleri her ayın birinde Udenen 

Matbuatı 

Bir 

Haftalık 

bir arada 
Havadis 
lıtm 
Edebiyat 
Spor 
Sinema 
Mizah 

KUPONLU VADELi MEVDUAT l ! Gazetesi 

izahat f~lo Banka gişelerine mOracaat ediniz. 

Merkezi: ANKARA 
lstanbul Şubesi. Dördüncü Vakıf Han 

Şubeleri: Adapazarı, Handırma, Hartın, Blga,
1 

Bolu, 
Bozüyük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Gemlik, zmlt 

Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ. 
. - ---- - -- ----- ---- -- - -

- - - - - -- - - -- - - - - -- --

lıtanbul üçüncü icra memurlu. 
Rundan: 

T amaDı?na 950 lira kıymet tak. 
dir olunan Beykozda Akbabada 
Mezarlık sokağında 4595 metre 

llıurabbaı içinde Efcarı ıemareyi 
"-vi bahçe ilin tarihinden itiba . 
ten otuz ıün müddetle açık arttır. 

inan. konulmuıtur. Birinci açık 
&tttırına 3 - 3 - 936 tarihine te. 

Maliye Vekiletinden: 
Eski gftmtlş Mecidiye ve aksamının beş 

Şubat Bin dokuz yüz otuz altı tarihinden 
itibaren her hangi bir kıymetle mDbadele 
vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve kul
lanmak Jsteyenler 2257 No. lı kanun ile 
tayin edilen şekilde cezalandırılaeağı llAn 

Tftrklyenln ve btltUn dUnyanın gUzU, 
kulağı, ağzı. Sizin için her hafta 2000 

gazete ve mecmua okuyor 

YAR 1 N çıkıyor 
Traı sabunla • 
nnın en mükem 
melidir. Fazla 

köpürür. ve kö
püiü uzun müd 
det kalır. Cildi 

tahriı etmez, yu 
mutatır ve gü • 
zellettirir. Anti 

KOLD 
septi haııaıını _ 

haizdir. T I A Fi 5 F1 B 
Cildin mubafa- ı...::~:..=...-=-=~...;:m;;;.._..=;;...;;;...;;...;;;=..~---

olunur. '-düf eden Salı günü aaat 14. 16 .. 219,, •534,, zaamı Necip Bey Traı Sabunu tt:min eder. Her yerde bulunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~-a..-. ı n da dairede yapılacak ve uhiplerinin bu baklannı ve husu· fazla mal6mat almak istiyenlere latanbul AaliY.e Altmcı hukuk aaat 10 na talikine karar verilmit 

mahkemeainden: Fikriye tarafın· ve davetiyenin b:r nüıbuı da 
dan ıkocaıı Şehremini Banıthane mahkeme divanhanesine aıdmıı 
yoku!u 11 No. da oturan Ali oğlu bulunduğundan muayyen ıün ve 
Haıan aleyhine açılan hopmma 

~eti mub-..nmeneainin yüzde aiyle faiz ve masarife dair olan bu İfe ait 934/1926 No.lı doeya ve 
'1g ini bulmadıiı takdirde on bet iddialarını ilin tarihindn itibarn tafail&t verileceği ıibi daireye 
2ÜJı daha uzatılarak ikinci açık 17 - 2 - 936 tarihinde açılacak yirmi gün zarfında evrakı müıbi · 
arttınauı 19 - 3 - 936 tarihine açık arttırma şartnamesini okuya. 
• . ' tel...iwle bİrl*t• &lairemizebildir· 
..._ .1 .. • •••• Teı t6iir.>e 'gtrnü ayni ' btlecekleri ve iateklilerin kıymeti 
ıaat ve mahalde yapılacaktır. me!eri lazı.mdır. Aksi takdirde muhammenenin yüzde 7,5 nisbe • 

davasının t«hkikatmcla: mGddea. saatte Asliye Altıncı hukuk malı. 
aleyhin ikametgahının meçhuliye. kemeıinde bulunulmaıı ve aksi 

tine mebni davetiyenin on gün takdirde tahkikata gıyabınızda 
müddetle ilanen tebliğine ve tah· bakılacağı lüzumu teblii yerine 

Hakları tapu sicilleriyle sabit ol . hakları tapu sicilleriyle sabit olnu- tinde pey açeıi veya milli banka 

nııyan İpotekli alacakHar ile di . yanların ıatı§ bedelinin paylatma. mektubunu ibraz etmeleri ]azım 
!;r a'!!!:ad~~Jann _ve i..;ifak hakkı sın dan hariç. kalacakları ve daha gldiği ilan olunur. 

PARDAYANIN OLUMU 

Hundan fazla.o;;ını söyleyerek oku· 
Y1'C-Jlarımızın nefretini uyandıl'mak 

istemiyoruz. Maksadımız yalnız iki 
fahişenin Tample girmiş olduğunu an-

1 
latmakbr. 

Geceyarısında Montlök sarhoşluğu 
son dereceyi bulmuş olduğu halde ge. 
ne güreşiyordu. I 

Saat ikide elbiseleri yırtılan saç
Jarı bozulan, düzgünleri biribirine 
karışan iki kraliçeye sımsıkı sarılıp 
döşemenin üzerinde sızdı. 

Hemen herifin horuldadığı duyul
du. 

O \'akit Pagetle Ruset ayağa kal. 
karak etrafı dinlediler. 

Yüzleri. o kadar boyanın altında 
bile mosmor kesildiğini görerek titri
)'or)ardı. 

* ıı * 
Şimdi Kosse Monmarter sokağın

daki eve gidelim. Vakit gecenin on bi. 
ri. ~larşal dö Dam\'il henüz geri dön
ınüştü. Çok yeisliydi. ı~una hücum e
dilemiyecek, asıl mühim olan mesele 
&eri kalacak.. Ayni zamanda gözlerin. 
de büyük bir sevinç de parlıyordu. 
Çünkü aiabeyisi kendisine veriliyor
du. Monmoransi konağına saldırmak 
işini kendisi üzerine almıştı. Politika-

\ cıların başkanını o öldürecekti. 
Nihayet Jan dö Piyete bu konakta 

ku· u~acak onu ahp götürecekti. 
, Aa-abeyisi ölünce Jan kendisine 
kalıyordu, Artık onu pençesinden kim. 
6t kurtaramazdı. 

Marşal, konağının geniş salonla
;ından geçti. Bunlar hep askerle do
llYdular. Bir kısmı hançerlerini bili-
7orJıır bir k 
1 • L<>mr tabancalarını yok-
UYorJardı. Bunlann hepsi sessizce 
:pılıyordu. Masaların üstüne büyük 

rap testileri konulmuştu. }!epsi a-

gır ağır sarhoş olmağa başlamışlardı, 
Kaba duygularında \'ahşi bir heyecan 
uyanıyordu. Bazan bir kahkaha ko. 
puyor ve gürültülü bir konuşma olu
yordu. 

Birdenbire çavuş susmalarını em
retti. 

Damvil, kendisini bekliyen on iki 
kadar jantiyoma işaret ederek son e. 
mirlerini vermek ve vazifelerini seç
mek için bir odaya girdi. Fakat girme
den evvel jahtiyomlarının başı olan 
Vikont Daspermonun nerede olduğu. 
nu sordu. Ortesin köpeklerinin yanın
da bulunduğunu söylediler. 

Damvil, onu görmeğe giderek iki 
meşale ile aydınlatılmış olan bir a,·. 
lıda buldu. 

- E, sen de silihlarınr hazırlıyor 
mu.sun'! 

Ortes cenp vermeden iki iri kö
peği gösterdi. 

Damvil gülümsedi. 
lki meşalenin kırmızı ışığiyle ay. 

dınlatılmrş olan bu dar avhda Vikont 
Daspermon tuhaf bir işle uğratıyor. 
du. · 

ımeri arkasında olduğu halde 
nğır ağır dolaşıyordu. Bu ellerin için
de bir köpek kırbacı vardı. Vikontu 
ağızları açık, gözleri kanlı dudakları 
geniş ve sarkık iki köpek takip edi
yordu ki bunlar da Plüton ile Prazer. 
pindiler. 

Prozerpinin arka.11Jında da meşale
lerin ışığında görünen karmakarışık 

tüylü bir köpek yaltaklanıyordu, yer 
1erde yu·rnrlanıyordu. 

Bu da, Pipodur. 
Pipo Prozerpinin misafiri f df. 
Ortes onu kovmak istediği zamaft 

Prozerpf n sah~bine dişlerini gös.ter• 
mişti. 

- F?W 
kikatm 17 - 3 - 936 Salı günü ilan olunur. (19715) 

P..ARDAYANIN OLOl\IU 22:; 

Bu adamın ismi Diyano,·içdi. Fa
kat Bohemyalı olduiunu için uıaklarını 
memleketlerinin adıyla çağırmağı a. 

• det edinen Dük dö Giz ona Bohem \'e
ya kısaca Bem diyordu. 

Kraliçe bu iriyan adama büyük 
bir hayretle baktı. Herif gillümsiyerek 
bıyıklarrıu okşadı. 

Katerln: 
- Sen üzerine gelecek gece için 

· bazı işler aldın mı? diye sordu. 
-Deccalı öldürmek vazifesini Ü· 

.zerime aldım. Eğer emrederseniz onun 
kafasını keseyim. 

- Emrediyorum. Haydi git ,.e 
muhterem Düke itaat et! 

Dev, bacaklarının üzerinde sallan 
dı. }'akat yerinde kaldı. 

Dftk: 
- Bem, duymadın mı'? dedi. 
- Duydum. l<"'akat bana Romaya 

kadar arkadaşlık edecek üç kiı:i i:e 
birlikte Paristen rahatça çıkmak is
terim. Bilirsiniz ki, kaprların hepsi 
kapalıdır. 

Katerin, hemen bir kağıda bir kaç 
satır yazı yazarak altını imzalayıp 

kralın mührünü butı. 
Rem bu kifıdı dikkatle okudu: 

"Bütün Paris kapılanndan serbest 
çe geçmek için üç ağustosdan itibaren 
üç günlük izin kağıdıdır. 

Bu kağıdın sahibini ,.e arkadaşla. 
nnı serbestçe Paristen ·çıkmata hı · 

rakmalarını bütün kapı karakolu ku
mandanlarına emrediyorum .• , 

Herif, kaiıdı büküp koynuna koy· 
41u. Sonra kapıya doğru gitti. 

Katerin: 
- Bunu unutuyorsun! diyerek dö

temenin Uzerlne altın dola bir kese 
fırlattı. 

Bern eğilerek keseyj aldı ve dıta
rıya se\·inçle çıktı. 

Kraliçe: 
- Ne kaba herif ı Dük, böyle adam. 

Jarınız da bulunduğu için sizi tebrik 
ederim ..• ~imdi gidip dostlanmız!a 

konuşalım. dedi. 

• • • 
Konuşma akşamın saat yedisine 

kadar sürdü. O gün öğleden sonra sa· 
rayda esrarengiz dolaşmalar oluyor
du. 

Kraliçe birkaç kere krala adam 
gönderdi. }'akat kral Hilgnolarla te. 

nis oynadığını söyli) erek annesini• 
isteğini açıkça reddetti. 

Belki kendi bulunmazsa kat'i ka· 
rar verilmez diye umuyordu. Belki bu 
suretle kendisini a,·utmak istemiyor· 
du. Şu muhakkak idi ki misafirlerine 
şimdiy«- kadar böyle iltifat etmemiş. 
ti. 

Gece saat sekizde Dük dö Gizin 
konağında bütün ümitleıi onda olan 
\e onu Fran a kralı sayan DamviJden 
K.osaene, Sorben dö Sen Fuvaclan Ki. 
talana 'arıncaya kadar bütün bu a. 
damlar bir toplantı yaptılar. 

Giz on lua : 
- Arkadaşlar. Bu gece katolik 

dinini kurtaracağız. Hepiniz nzifenl· 
zi biliyorsunuz dedi. 

nu sözleı· derin bir sesaizlikle din 
lendi. 

- Düşündüklerimize gelince, on. 
Jarı daha sonraya bırakıyoruz. Çünktl 
kraliçe büyük tedbirler almış. Bu gece 
!iladık olduğumuzu gösterelim. Oteei 
fçfn heklemeğe mecburuz haydi gidi
niz. 

lşte Hanri dö Giz, taraftarlarına 



211 - Los, Aelitayı ~irkaç gün ıörmcdiğinden 
düşünüyor. 

212 - Hizmetçi onun hasta olduğunu uzun müd 
det çıkamıyacağını söyledi 

2l:l - Los bu haberden çok müteessir oldu. G~ 
celeri !'erseriyane dolaşıyor. 

214 - Bir gün birdenbire .Aelitayı 
gördü. · daha beni arama? dedi. 

226 PARDAY!NIX ntUl\fU 

böyle beklemedikleri bir emir ,·erdi. 
Hiddetli ve yeisli görünüyordu. Bu 

kadar ihtiraslarının belli olmıyan bir 

zamana kadar geri kalmasının sebep. 

lerfni sormağn kimse cesaret edeme. 
di. 

Saat dokuzdan on bire kadar Dük, 

papazlan ve halkın clebaıılarını k111rn 

kısım kabul etti. 

Bunlara hep ayni cümleyi tekrar
lıyordu. : 

- llaY\·an tuzağa düştü. Bunun 

kanını dökmek lazım .. Kral öyle i ti
, yor,. 

Papazlar ve elebaıılar: 

- Gebersin! diye karşılık \'eri
yorlardı. 

Her kısım çekildikçe onlara son 
tenbihleri ediyordu. Hareket zamanı 

her kiliseden çalınacak çan seslerile 
ilan ediJecekti. Dinin yardımcıları 

kollarına birer beyaz sargı saracak
lardı. 

Giz hiddetle hep: 

- Kral öyle istiyor. sözünü tekrar. 
.Jıyordu. 

Mademki boyun eğmek lazım, ma· 

1 de l;i elinde tuttuğunu sandığı ıalta. 

1 n:ı t · ::mı kaybetmi:. ti hiç olmazsa ge. 
, çec.!1• \'akaların mes'utiyetini krala 
~yüklemek istiyordu .. ... 

Gecl'yarısında, ağır bir sessizlik 
Par isi kaplamıştı. Ortalık hafifçe ay

dınlık, gökyiizii yıldızlarla şüslüydü. 

Ey yaz gecesi! Ey durgun, m1;1h; 
r' \eşem yaz 'gece ! Ne kadar kalbe ka. 

ft"ltk ...eriri idin. 

Derin bl uykuya •'alan -:ehre y~l
dızlardan tılsımlı ışıklar yağıyordu. 
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O gece, Parisin ayn ayrı yerlerin
de üç mühim vaka geçmişti ki bunlan 
burada okuyucularımıza anlatacağı:ı. 

Bunlardan birincisi Tamplde, i
kincisi Damvilin 1-'osse l\lonmarter 
:sokağındaki haydut yatağında, üçlin .. 
cüsü ise "Konu~n iki ölü" meyhane
sinde geçmişti. 

Saat dokuza doğru büyük manto· 
larn bürünen iki kadın, gizlice Tam. 
ple sokularak direktörün dairesine gö
türülmüşlerdi. 

Bunlar, Pagetle Rusettiler. 

Montlök, .)emek ve şarapla dolu 
bir masanın önünde onları bekliyor
du. Daha rahat eğlenebilmek ic;in üç 
u~ağıyle bir hizmetçi kadını savmış. 

tı. 

Onlar da direktörün t•ğlenmek is
tediği zamanlar kavuştukları bu ser. 
be tlikden istifade etmek için dışarı 

çıkmağa can atıyorlardı. 

l\lontlök kahkahalarla gülerek: 
- Geldiniz mi benim kumrularım! 

Geliniz de sizi kucaklıyayım. diye ha. 
ğırdı. 

Fakat Pagetle Ruset itaat edecek. 
leri yerde mantolarını gözerek yere 
düşürdüler. 

Montlök gözlerini dört açarak a
pışıp kaldı. lki kadın ipek elbiseler 
giyinmi;;, boyunları geniş yakalıklar 

ara ına .sıkısmış, belleri incelmiş ol
duğu halde.göründüler. Elbi eleri ki .. 

· bar elbisesi :.değil prenseslere lflyık 
bir şeyai. Ge"i·danları, kulakları, bilek. 
]eri, parmakları elmas içindeydi. l\:i-
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baı· kadınlar gibi süslenmiş, turnlet 
)<tpmışlardı. 

J{atu onları tam manasile süsle
mişti. 

Yalnız bazı kusurlar \'ardı ki bu 
da liatunun saray elbi esi hakkında 

Cazla bilgisi olmadığından doğuyor

du. Bundan başka gerçi elbi~eler i
pekten ise de biraz lekelenmiş Ye örsr. 
Jenmiştilcr. Müce\'hcrlcri sahteydi. lki 
kadın hoyayı biraz fazla sürmüşlerdi. 
Dudaklarında haddintlen fazla ruj 
,.ardr. Gözlerindeki sürme yanakları
nın pembe parlaklığı hemen göze ~.ar
pıyordn. ökçeleri çarpılmış yırtık so
kak kunduraları bu maskara kılığı ta
mamlıyordu. 

işte bu kı1ıklarile lıiribirlerini çok 
güzel bulunuyorlardı. Arkalarındaki 

mantolar yere dü:;;üncc hayretle ba
J,ıştılar. Sonra ;\lontlöke doğru iler
liyerck Katunun öğrettiği gibi üç l'e
Yerans yaptılar. 

Onları beklerkrn dördüncü şişeyi 
bitiren ve sarhoş olan l\lontlök şaşkın 

bir haldt>, bir hayal göriiyormuş gibi 
aya;;.a kalktı. Eğer hu iki kadını bekle
memiş olsayclı, iki krali~t'nin geldiği • 

ni sanacaktı. Bizim g(jzümlize çarpan 
kusurları o görmrdi. KuJaklarına ka
dar kızararak iki kadının selıimına öy
le kandilli bir reveransla karşılık ver
di ki uz kalsın muvazenesini kaybede
rek yere yuvarlanacaktr . 

Ciddi bir Şt>kilde kabul edildikle
rini gören iki kadın taş ı;ibi donup 
kaldılar. 

Montlök: 
- itele bak .. diye homurdandı. 
O ,·akit Pagetle Ruset, rcvernnr

Jnrı tekrarlamak lfızımgeleceğini san
dılar. 

Montlök biraz ayılarak: 
- l•'akat bu ne demek oluyor? 

dedi. 

Ruset: 
- Ne demek olacak? Yarın sa· 

hahki ziyafet için süslendik, özlerini 
ı-oöyledi. 

l\lontlök bir hayali koymak isti. 
yormuş gibi ellerini alnından geçire
rek: 

- Ziyafet.. diye kekcledL 
Paget ki har bir tanrJa: 
- Evet, işkence edilecek, kerpe

tenlerle didiklenecek, iki serseri yok 
mu? diye sordu. 

l\fontlök büyük bir bardak şarap 
daha yuvarladı. Dimdik durdu. Öyle 
bir kahkaha salıverdi ki camlar sal. 
landı. 

- Ziyafet! Ah, evet, hatırlıyo

rum ... Deme~ ki llöyle prenses kılı
ğına girmeniz, işkenceyi görmek için 
ha? Hay şeytanın gözü çıksın! Bu da 
hir dü;;;ün<"l' ... Gülmekten boğulacağım. 

Ben de bu prensesler kim? diyordum. 
Yay canına! Hani ha-:metpenahilerin 
muhafızları?? El·et, hu gece ben öyle 
istiyorum. Bu gece ısiz kraliçe olacak. 
ı-;ınız. Sus Ruset .. Şöyle soluma otur. 
Sen de Paget sağıma. Bunu babama 
ya7.ayR.n dn hatıralarına ilave et in. 
J{raliçeler mi? Evet •. Ben öyle ic:ıti)·o· 
rum ! Ben de kral olacağım. Sen Ru. 
set, madam ~largo olacak ın. Ya sen 
ne olacak~ın Paget? Sen de Elizaqet 
Despanr ol.. Susunuz. Bu mühim ge• 
ecele bütün PariR su~mnh. Ama nl' ı:ı:e
ce? Şevketma:ıl> Mark rlö Montlök. l"a.. 
var '\"e Jc:;panya kr?lirelerfle rnhvor. 
~en ·m•nr krali<'l''"İ atleMMi rlolrhır. 
~en de [soarıya kraliçe.si~.gel dhJerimc 
otur .. 


