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rnağ lubiyetten 
kurtarnıak için ikinci ışık tecrübesinde 

- ~-- - ,,_,, zwwwa,,_, ._..., ~ ~ .-nz --

Gün belli, fakat 
tecrübe saat.i belli v~ni bir plan 

lô.val ve Hor plô.nının 
ljapamadığını şimdi 

f :············································--······-··· 
~ Fransız fllotUIAları 

olmıyacak 

Uluslar Kurumu 
1Japacakmış 

M·t 

Vatikanla, Belçika 
Jirahnın nıanevralaı ı 

"Niyuz Kronik},, dıt itleri baş. 1 :nuharriri Cecil Gabertas bu ga · 
.ctede çok dikkate değer bir ma
kale neıretmiıtir. Bugünkü poıta I 
ile elimize geçen bu yazıyı oku -

1 yucularımıza aynen veriyoruz: 

"Muso1iniye Habeıiıtana teca -
\üz etmesinin semeresi olarak bir 
plan daha tanzim edilip verilmek 
üzeredir. 

Lava) . Hor planı bu maksadı 
temin edemedikten sonra, şimdi 
de doğrudan doğruya Milletler Ce 
r.ıiyeti mekanizmasını bu uğurda 
~rullanmak hareketi vardır. 

ltalyanlann zehirli gaz ku lan-
W.·fo';~ıMiı:nve ızı açları bomliardı 

man etmesi hakkında çıkan hava-

dislerin aslını tahkik için Habe · 
ıistana gönderilmesi istenen ko · 
misyonun iti, bu yeni planın esa
sını hazırlamak olacaktır. 

-if • 
"1.2kada şimdiye !:adar büuük bir f a-

"flet (l " t . 

Şimdiki halde İtalya ve Habeş 
arasında ,uzlaşma ihtimal haricin

os crcmıyen Mareşal Bado/ilio ( Deııamı 2 incide) 

aponlar deniz 
konferansından 

niçin çekildi 
Bugünkü celseye müşahit 
sıfatile iştirak ediyorlar 

D • 
-........._ •nı~ konferansına iıtiralı eden devletlerin bugün meucuı t · ~ huuueıleri (Yazm 4 üncüde) 

laJyanlar cenuptan 
~~~aarruza geçtiler 
koıu Seyyum şimalde bir ltalyan 

llu bozguna uğrattı (Yazuı 4 üncüde) 

i Afrika yolunda .. 
• l Hrest (Fransa ), lt. - ikinci Ye 
=:· dördüncü muhrip filotifülları, dün 

sabah, Afrikanın garbine hareket . Düdükler 
ikinci filotillfmın kuva)i külli- Her hangi bir 

=.=:·==. emrini almışlardır. 
yesi bugün hareket edecektir. saat:te ötecek 

: ••..••••....•. ·••••••·••·•••·••·•••·••••·••• ••·•••••••••·•· 1 a m b a 1 ar 1 n 1 

Velid lföüzziyanın kısırlaştırma 
anektimize \'erdiği cevabı 9 uncu say
famızda okuyunuz. 
,.--...---==-==--~~~----~~--

Suikastçılarla 
ve tethişçilerle 
Arsıulusal sahada 

mücadele için ••• 
Cenevre, 16 - Suikastçılık ve 

tethişçilikle mücadele eden komi
te, ikinci içtimamı yapmıştır. Dev
letlere iki proje verilecektir: 

1 - Tethiıçiliği önlemek için, 
daha evvelden tedbirler almak. 

2 - Arsıulusal (beynelmilel) 
bir ceza mahkemeıi kurmak. 

Bu meseleyi bir neticeye bağ
lamak üzere 1937 yılında bir bü
yük konferans kurulması muhte
meldir. 

2000 

gizlemiyenıerden 

25 Lira 
Ceza 
Alınacak 

Zehirli 
gaz Zehirli gazla ölmek hiçbir şeyle ölmeye benzemez. 

kursları yakında çahşmıya 
b a şl 1 ya C ak (Yazısı 2 incide) 

Hauptmanın idamına doğru 
-.., ~ - s=eı ,,_,~ ~ .... ,,_,, -~ 

vukatından idam 
edileceğini işidince 

Hüngür hüngür ağladı 

Hauptman, Jerscy valisi Bofnıan,kcrm 

Yeni Jersey af divanının sekil a- "Oğlum. Gerek kendine, gereli 
zası - bir rivayete göre ittifakla - başkalarına ait yapacağın bir it!:raf 
Lindbergin çocuğunu kaçırıp öldüren varsa, şimdi zamanıdır. Şimdi her şeyi 
Hauptmanın idamının tatbikine karar 
yerdikten sonra bu karar, ilk d~fa 

vekili tarafından llauptmana şöyh.• bil 
dirilmiştir: 

söyliyebilirsin !,, demi~tir. 

Hauptman bir müddet soğuk blvır 

(DevaT1U 2 incide) 
Liralık büyük 

müsabakamız iki Türk kızı 
No: 16 ....... _ .......................................... : ....... TANASSURMU 

~ Ettirildi? 

J 

" Bu kimdir? .•• 

ı······································...-········: 
: Tanıdınızsa adını buraya yazınız~ 

, ......................................................... t 
·················································· ........................................................... 

ihbar maarwf e yapılmış ve 
müfettişler işe el koymuş~ardır 

Hadısenin Senjorj ıısesınde 
geçtiği söyleniyor 

Galata da Senjorj lisesind .. iki 1 
1 

Türk kızının tanassur ettirildiği hah-
kında al\larif müdürlüğüne bir ihbar 
yapılmıştır. 

Maarif müdürlüğü bu ihbar üze
rine ehemmiyetle tahkikata ba~lamış 
ecnebi mektepler müfettişlerinden bi
rine havale etmiştir. Müfettiş dün 
mektebe gitmiş, aiakadarlardan bu 
ihbar etrafında malQmat almıştır. 

Bu ihbara göre, lisenin dördüncü 
sınıf talebesinden Selma dini değiş-

tirilen talebelerden biridir. Anası, ba
basının lın li \akti pek yerinde olmı)aD 
Selma katolik olmu , 'Medi Fuks ismi
ni a1mı:. tır. 

Dini deJiştirilen ikinci kızın ic.ımi 
de Nermindir. Anası A\'usturyah ba
bası Türk olan bu kız da katolik ol
muştur. 

nu iki tanassur ihbarı üzerine ya
pılan tahkikat kısa bir r.aman it inde 
bitirilerek netice Ankaraya ) azıla
ca.ktır • 



2 16 SONKANUN - 1936 

Musoliniyi lzmirdeki ·soygunculuk vak' ası Son dakika: 

mağlubiyetten H • ki d -- Habeşlere karŞJ 
.kurtarmak için ayrı .Y~nına ya • l?şan 8 amı isyan başlamış 

(Baıtaralı 1 U.cith) Davıdın kendlsını vurmak Asmara, 16-ltalyanmembaJırd 
de kallJOr. Uzlqtırma Tazifeıi, dan gelen bir habere gire Goeen e.,.-
Milletl~r Cemiyeti On Üçler Ko · • • Jt d d 1 ğ• • Jetinde Habeş hüklimetine bqı •" 
mitesininelindedir. Ayınyirmi- JÇID gun er iDi sanmıQ hlmbirilyanhareektfbqJaqtır. 
ainde Milletler Cemiyeti Konaeyi Y Makallenln vazl~•tl 
topland)jı vakit, bu komiteden o··ıu··m ve 2000 ıı·ra Davı•t bu sefer 2000 Adisababa,l&-RöyterajaJISdlS 
belki de "Sulha doiru herhanıi •.. bildirdiğine ıöre Makalle bqiind 

bir adım atılamıyacağı ve hadiıe- lirayı ölüme tercih etmiş ve halde Ad~ ile alAkuı kMil•i' lılt 
lerin daha tekemmül etmeıini • • • vuiyettedır. Habe§ komandanlart il' 
beki e4c J" ld"f" h kk Dün ve evveliıi gün lzmirde bir r ince Davide bir mektup daha, g~ a kısa ve korkunç ıııklar sarın teseler bu şehri işgal edebileceklerc!M 

em a~ımıe 1 ı,, a .. m · :r ~ Fakat tabiyevf bazı sebepler dola,,,.., 
da resmen hır karar vcrmesı ıste müsademe neticesinde yakalanan hem bu sefer 2000 liralık. Tüccar namlular hedeflerini bir türlü bu· le beklemefi tercih etmektedirler. 
necektir. Hayrinin maceraıından bahıet- dütünüyor: iki bin lira ve ölüm... lamıyor. Başa çıkamryacağını an- Söyleadiflne göre Habeş htlklnıf' 

Bu sITada Habeşistan tarafın · miJtik. Bugün bu huıusta aldığı- Bu sefer para tarafı daha ağır b as- lıyan Hayri kaçmağa baılıyor. ti Ras Seyyum ile Ras Desta ve Raf: 
dan istenen tahkik komiıyonu İ§İ mız mütemmim malumatı yazıyo- mıı olacak ki ıidiyor, poliıe ha- Yoldan geçenler bu kurıun yal · Ka..~nın ~avaş fakat emin Uerleyifl
Milletler Cemiyeti Konseyi tara- ruz: her veriyor. O sün Hayri para muru altında yerlere kapanmak • ne dair mahsus ınalGınat vermemektt' 
fmdan ıCSrütiilecektir. Vakaya ıebebiyel veren Hayri almak için adam ıönderecektir. Po lan bqka çare bulamıyorlar. Ko - dir. 

M 1. · · Milleti C · t" 27 y••ındadır. Sefen"hı"sarda dog"'- ı· t rt"b t 1 AL.. ·· ·· D · Lütf0 b d d "ttik Kızılhaç yeniden bombardımall ueo mmın, er emıye ı -s' ıı e ı a a ıyor. ~am uıtu a- mııer ı ay u a gı çe ye - edllml 1 tarafından pnderilecek bir tah · mu,tur. iptidai tahsili vardır. Tah- vidin telefonu çalıyor: Para h3.· titmektedir, Hayri bunu ıörüyor Adiasbaba, 16 _ 'nabeş memlı:L1'ı' 
kik komisyonuna muhalif olma · r irat katipliğinden dericiliğe ka- zır mı? David gene korkuyor, ya ve son iki kurşununu da bunun Ü· rından gelen haberlere göre .tiç t tal
dığı ve Pariıin de buna muvafa · dar birçok işler yapmı§tır. Zabı- haydut yakalanmazsa ? Bunun ı- zerine boıalbyor. Komiser LUtfi yan tayyarf.Si Dcssanın 1'>0 kil()metıf 
kat et iwi haberi yayıl nca, diple- tn rom nları okur.:uuım pek sever çin israr ediyor: yıkılmış ve tehlike biraz uzakla§· şimalinde Dualdia üzerinde uçanı 
matik -mahafilde bayii hayret u · ve bu romanlar f\hvali ruhiyesi ü- - 2000 lira çoktur. 300 vere- mıştır. Fakat bu anda katilin göi · K~zılita!; hastane teşkiJahnr bir saat 
yanmıftt. zerinde çok bariz tesirler husu' yim. Kısa bir pazarlık iki taraf da sünde üç tabanca namluıu bird.en müddetle bombardıman etmişlerdir • • 
Şimdi entrika tudur: Habeti' · ıetinniıtir. *endisi oldukça ya- SOO e aulh. Gece saat 19 .. Tımar- parlıyor ve kuvvetli bir ıeı hay • _. Harp cepheıine Jair Jilll 

tana ıönderilecek olan komiıyon kıtıklı ve hareketleri cür'etkirdır. hanenin kartısında ıiyah bir ıöl- kırıyor: laaberler 4 üncü .ayla4"'1tf• 
adeauini daha ıenitleterek bir Okuduiu haydutluk vakaları keu- ıe duvara yaılanmıt bir eli taban- - Kımıldama, vururum ! 
ıuHı ,apmak imkinmı arqtıra · diıine o kadar teıir etmiıtir ki, eı- eumm kabzaamda bekliyor, bir Pis bir küfür ve haydut taban-
cak ff Habetiatandaki hayat te· kiden yanında çalıttıiı Yokob'un hamal elinde aepet dUkkindan i- cayJ uzatıyor. Hayri karakola ve 
raiti n yapılması llamıelen ıı· arkadqı Davidin zenıin olduiu- çeri ıiriyor. David parayı esatıen komiıer hastahaneye kaldmlıyor. 
lahat baldrmda bir rapor hazırh · 1 nu dütünerek ilk ite buradan bat- hazırlamıttır. iki titrek el para· Para sepeti vaka mahallinde 
7acaktır. lryor. Ve Davide gönderdiii bir yı ıepete yerlettiriyor. Hamal p- bulunuyor ve o karıqalık esna-

Götünütle bu muum bakıtlı mektupta ölümle tehdit ederek kıyor. Tun aepeti Hayriye verece- ıında kaçan hamal Mehmet eTİr.-
tuavvur, methedilmefe değer. 500 lira iıtiyor. fi 11rada bir sivil memur üstlerine de yakalanıyor. 
Fakat bunun ardında şu var ki b\! lşin iç.inde ölüm ! ar, David ıeliyor. Haydut tehlikeyi ıez- Hayri karakolda verdiii ifade
mahut tahkik komisyonu Habe! korkuyor ve zabıtaya haber ver • miıtir. Seri bir ııçrayıı ve ate§ de suçunu itira f etmekte •• ilze-
halkı ariuında dole.ıacak, kabile meden 500 lirayı takdim ediyor. batlıyor. rine ilk gelen adamı, Davidin ken-
teflerini iatimzaç edecek, hatta Haydut para gelecek yeri b!tl- Tabancalar kınlarından çıkı - diaini vurdurmak için ıönderdii1-
Tigre ve Ogaden'deki - daha muıtur. Aradan bir buçuk ay ge- yor. Gecenin karanlıiında ortalı· tini sandığını aöylemektedir. 

Hauptmanın 
idamına doğru 

(BQftaralı l lıtclb) 
la baktıktan sonra, heyecauıs Jıll 
sale: 

''Ben masumum, demiftlr. Ne 
Jemfpem deiffUrmiyeeefba. Hep 
teYlerdlr,,. 

Hauptman bir mUddet •ara, · 
!'61Ie•ittir: 

•ty1 oldutumu kanma 1671eyla 
Daha sonra, derin bir aabl7et 

ranına kapılmış, sofok kalllı tam timdiden ltalyan hakimiyeti altı
na girmit - kabile reiılerinin de -=======================================================================. m~vedUtüphllnatir hllnalral 
fikirlerini IOl'aC&ktır. 

Buradaki kabileler, lta11an fü
tuhatçdanna &at etm'tt-dlv. 
Şefler, ziyafetlerde etlendi~lmi,, Z4lirli ıazlardan korunma ko- tıımi:la lita'ıtbUlda 'ikinci bir ıı1k dik edilmek üzere Ankaraya &Ön· 
kabilelerin yergileri azaltdmıf, misyonu bu ay içinde bir toplantı aöndürme tecrilbeai yapdmaıı me- derilmiftir. 

ordu levazımı, Tiıre ve Oıaden'- yapacak, bazı mühim meıeleleri selesini de priifecektir. İkinci Şehrin muhtelif yerlerinde 'it • 

in buit halkına büyük bir mlna ıöriifecektir. Bu arada lıtanbul . tecrübenin, birinciainde olduiu imale olabilecek yerler de evvel· 
ifade edecek fiyatlarda onlardan da açılacak kunlar meıeleıi df' ribi, aaati ilan edilmiyecek, yal - ce kaymakanrlar tarafından teı · 
aatın almmqtır. bir neticeye bailanacaktır. nız ıünü bitdirilecektir. Tecrübe pit edilmitti. Bu yerler yakında 

Musolininin idaresi altında l · Kuralar hakkmda An.karadan ıünü halkın bilmiyecefi bir aaat- bir fen heyeti tarafından dolqı · 
ainm hnküm ıüreceji methur Sıhhat Bakanhiı tarafmdan bir te düdükler anıızın ötecek ve her· larak ne kadar maarafla sıimak 
1000 senenin b"'OI edeceiine Ha· talimatname ıelmittir. Bu tali . kea ıtıklarmı mukeliyecektir. Bu haline ıelebileceği ve kaç kiti a · 
betleri inandırmak için İtalyan matnamede iki türlü kura açılma- tecrübede de ııddan maakelemek lacakları da teıpit olunacaktır. 
petİn paraıı biç eıirgenmemittir. sı bildirilmektedir. veya ıöndürmek mecburiyeti var- Yeni binalarda iıe ıazlardan 

Ordu t efleri, İtalyanlar tara • Birinci kura, doktorlara, ıılıhat dır. ltddarmı tôndürmiyeıderden korunma yerleri yapmak mecbu • 

la bqlamııtır. 
Yeni ve fevkallde bir hldlle 

mam, mahk4man idamım~ 

kiz azasın n yalnız bir taneil 
ni Jenıiy vali.t Bofma) -tda• 
fite taraftar ~ etmf w 1 .. 
mm tatbiki karan ekseriyetle 
mlştlr. 

Vali Hofman diyor ld: 
"Ben Hauptmanm ~111 oldnl9'! 

kail defllfm. Onun idam ecltım~ 
teşne gibi görünmeleri ean edna 
haldir. Bu sebepten s~un tam _.. 
sile anlaşılma.sına yanyacak 
retler geri kalıyor.,, 

Bu valiye şimdi bUylik 
bağlanmaktadır. 

fmdan zaptedilen bütün yerlerde memurlan na, itfaiye efradına, yirmi bet lira para cezası alma • riyeti vardır ve bu mecburiyet tat --------------
kabilelerin, tahkik komisyonu a. tebhirhane memuı1ariyle polis ve caktır. bik edilmektedir. lstanbulun 
zalanna "Evet, ileride Adisaba · zabıtai belediye . memurlanna lıtanbulun 34 yerine düdük Gaz hücumu yapddığı zaman 
baya delil, Romaya ballanmak ait olacaktır. konmaıma karar verilmiıtir. Bu tehrin kenarında oturanların sur İmarı İÇİn 
Utiyoruz.,, demesini temin ede · ikinci kura da halk için açıla . düdükler biribirlerine birer buçuk haricine çıkmalan, tehrin orta - Prost'a kısa bir 
c.eklerdir. caktır. kilometre mesafede olacaktır. ımda oturanların da binalannda-

ltalya, timdi zaptettiii yerler· Memurlara mahıua kurs' Sıhhat Yerleri de teapit edilmittir. Bun - ki sığınaldara ve yapılacak umu - zamanda şehrimi~~ 
Cleki bbllelerin ltalya ile bera · müdürlütü bina11nda, halka mah- dan aonraki tecrübelerde bu dü • mi 11imaldara iltica etmeleri tav- gelmesi blldlrlleceP 
her kalmayı iıtedilderini göstere- ıus kurs da ya C'nivenite konfe - dükler tamamen yerlerine kon - ıiye edilmektedir. <11. Dün belediyede Vali Usttin 
•Hecele olduktan sonra, tahkik rana salonunda veyahut Halke~ - mut olacaktır. Yakmda açılacak olan halka başkanlıir altında "fehrin imarı"-

rJ,, hakkmda iki saat atlrea bir t 
komiayonu tarafından herhanei lerinde açılacaktır. Zehirli ıazlardan korunmayı mahaus kurslarda zehirli ıazlar .. 

lantı yapılmııtır. 
1arette takbih edilmeie razıdır. Kursiarda kullanılmak üzere ıiateren Infıalarla ıularm tah • dan korunma için eaaalı ma14mat Belediye tchlr pllnının blr &o 

Bu ppıldıktan sonra ltalyanın Avrupaya wnarlanmıt olan mal- ribatını pateren levhalarm bu - verilecektir. •el ,apılmuını temin tçln, Mlııtral!"l 
1ıarebti töYle olacaktır: Tahkik' zeme ıelmiıtir. Ankaradan da tırılmaıı ve ıokaJdara aıdmatı ------------- mUtebıunıı Proat'un en kra Wt 
komiayonunun vereceii rapora maske, elbise we buna benzerdi- dütünilbnektedir. Bir yalan havadlS manda Jstanbula ıelmeai ken 

müzaheret için: "1,te sördünüz ğer bazı efya da ıelmittir. Kura- Kamiı1on tarafmdan l.tanbul- DnltOrk ••hamının bildirilecektir. Bu hususta ya 
· mukanle notere tasdik ettfrilın,_ ya; bu zaptcdilmit yerleri timdi lar tatbikatlı ve projeksiyonlu o. da oturanlarm haYa tddikesi zu. dO•meslne •ebap 

tekrar imp a ora ' ermek, bura- lacaktır. hanında ne yapacaldannı -x.ste • Oldu •re Paris ae.flrimiıe ı&nderil 
•"' .... ı..._ Proet en ıeç marta kadar tela 

daki halkın mukabelei bilmiıile Komiıyon önümüzdeki toplan . ren bir de brotür hazırlanmıt, taa- Pariate ~ Enformaqoa ıa- ze gelmiş J>ulunacaktır. 
uğramuma, tecziye edilmeıine ı-------.-.-----llllllİll------------• zeteeinin çıkarclıp yalan bir ha· ıebep olacaktır.,, diyecektir. layııiyle ltalyada ıittikçe artan sittilrçe ,a .. çarpan bir yalnızlat- vadia üa•rine Paria bor1Umda GOmUt mecldlyefef 
. Sinyor Mmolini Te M&yö La · bir rahataıalık bat ıöatermekte - madır. Hatt& A~Ulba'J• ve Ma • Onitürk eshamı bir miktar dit - Bir ıubattan itibaren ,ümlit 
val, ıimdiki halde ihtiyatkar bir dir. cariataadaki clottlan bile tedri - aıÜflÜr. cictiyeler ıeçmiyecektir. 
ıurette arka plinda duruyorlar. Diier taraftan Alman Şanaöl • cen aliblanm kaybediyorlar. Bu yalan havadia, Tiirlt,eniıı Mal sandıklan bu ayın 
Komadan ıelen telgraflara ıöre, yeıi Hitlere, Alman büyük erki • Bilhııuea Avulbd'J& Bqbakanınm boıçlamu dövizle deiil, mal var- kadar eaki sümÜf mecidiyeleri 
Vatikanm hatıra setirmeıi üzeri- niharbiyeainin verdiji bir rapor - Çekotlonkya merkuine ıitmeıi- mek aureti.yle ödiyeceiidir. · ıi borçlarına kartı alabil 
ne, Belçika Mitletler Cemiyeti da "Masolininin Habetiatanda ni Mueolini, alaka ile takip etae Bu dütkünlük bittabi latanb~I gibi Cumhuriyet Merkez 
Konaeyinin bu defalri toplantMın- harbı kaybettifi,, neticeaini bil - ıerektir. bonuma da ıirayet etmİft Ye O- da delittirecektir. 
da, Habetistana bir taMök ko . dirdikleri .öyleniyor. Ba rapor, AYUlturya, daha timdiden bq- nitUrk fiyatı 22 jraya kadar düt- Gümilt mecidiyeler ıimdif' 
miayonu ıönderitmeıini talep Almanyanm en iyi askeri dimai· ka dostlar arattırmağa batlamıt - müttür. dar 54 kunıttan heaap edil 
.Iecektir. lan tarafından hazırlanmııtır. tır. Hiç ıüpbe yok ki Muaolini, Bunun neticesinde Anadoha ele- Son zamanlarda tümüt 

fnndtbilir kaynaklardan ba • ltalyanuı askeri hezimeti neti. ltalya halkına, harp sanaimine mir yollan aksiyonları da 40 lira- düfttiiünden bu ayın aen-
ller .. ilditiM s&e, ltalyan or - ceai olarak, Mmolininin hir müt - 'benzer bil'1ey yerebilmeyi kendi- ya kadar diitmütttlr. dar ıümüt mrcidiyeler 44 
dulanma hareketaizliii ve bozu - tefik olabileceii fikri, Almanyada aine mümkün kılacak herhanıi Fakat bu havadisin udıız ol- tan kahul ecli~ektir. Mal~ 
lan ...._le hatlarmclan leYa - ıüratle zayıflamala batlamıttır. tedbiri memnuniyetle karıılıya . duğu anlaıılmaıı üzeri~ borıada kiletinden mal sand~ 

. ~ hl9ıia .....mn ~eri do. Muao'lininin ıiyual vaziyeti, ca'k vaziyett.?dir.,, clüımekte olan eıham c:lurmuttur. huıuıta tebliıat yapılmqtd'• 
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f <dlC!ıre uif\HB~D n~D 
c Du~, 5.a~ay sine~asında Peer Haliç Şirketi bef ediyenin başına bir be!a ma oldu 
l\ hlt Etlnıını seyrettim... Skandi- • 

--ı::mM- ~ .. Pı d Mı ~ 

a:ı~auo~o nue 
... e *7 1 

il\> nıuh . i . d ... -
~ a.rrır nın ya~ ıgı eser, as- v 1 k il 1 k 
dehaya~ta~bik edi~miı ... ~ern~ apur arı u anı anııyaea 
ita ~-e, zıl1nımde bırdenbıre b1r · 

llqyeaehasılodu: b• h ld h • d t • 
Ak~m oa~muharriri 1'~tıueddfn 

Sadık .. l: eni kapitalizmin tehll&ı.t>~ı,; 

başlığı altında, ~u dikkati calip satır
ları yazıl or: t.luıoJiniilePeerGynt... · ır a e ve epsı e a mıre 

t&erdeki muhayyel kahraman: e ht e •• t k t d • "Yeni kapitalist mekanizmasından 
kar edenler aksiyonerler değil, idare 
meclisi azaJarıdır. k;B~, bütün dün:ay~ kartı ) JYftP gos erme e ır 

l l ~gmı. .• Ben, Afrika ımpara- Y Bunlar her memlekette küçül ve 
lunmaktadır. Belediye mühendis- kapalı bir oligarıi te~kil ederler. l>il· 
lerinin yaptıkları tetkikat, iıke!e- gl, Uılisas ve teknik bakımından en 

; Ulu kuracağım ... - diye haykt-
or. 

d ~U&.olini'nin aöylediği de bun
~~ b~ mıdır? Belki, o, daha 
d tlerı gitmittir ... Dütünün: Bun
d lrı on küsur sene evvel, Milano
~ ~~adam ... Adı sanı ancak da.r 
l'rıt tbnde duyulmuf ... Derken, "a
llt '' denilen bir hükumetin haıc
P J ~iyor... Orada yerletiyor . 
) l a\'ra sanılan nutuklarını söyfi;. 
~~:e kısmen tahakkuk ettiriyor. 
~~et, bugün, bütün dünyaya 

Ilı, tek ba.şmadır •.. 
~ devlete b.rtı ... 

lıa~_iierleriyle birleşen lngiliz do
u-:llbaaı, belki de kendi memleke
k tıın efki.n umumxyesi, en ya
t·~ dostları olan bir takım Brü
U.ler ona dit biliyorlar ... 

ti~ e bu adam, ekser müstebitler 
d'hı, mahdut beyinli, hissiz değil· 
~ ... Kendi hakkında söylediği 
.__ len Avrupa gazetelerinden a
~ ~· tercüme ediyoruz. Dikkat et
~lzte, bir ince na.tir hi11iyatiyle 

bUJur •.• 
l>iitündüm: 

t Mu.oiini, odaımda yapayalnız 
qldıiı 'b k. d.. .. .. ' K tı . •a ıt, ne utunur. •.. a-

•11Ie n~ı konuıur? ... Mazisini 
~? ... A"t~Cian muvaffakiyet
~ iJc .haberleri gelince nasıl ıi
lft? enır ?... istikbali nuıl olabi-... 
~te tam Peer Gynt.. 
~ &eri okuyun, tiyatroyu ve aine
•a )'r ıeyredin ... Orada Musoliniyi 

"eceksiniz. 

~~aten büyük muharrirlerin mE
etierj de bu değil mi? 

tibi''Olabilir,, leri sezerek olmuş 
Yazmak. .• 

'---- (VI· NO) 

Hasan 
Saka 

19aıkan lktısat 
Konseyi için 
~omanyaya 

"'hareket etti 
~ ""a nakliyatı 
t,1~•· telefon ve 

, .. •f anıaşinaıarı 
'-""~aıanacak . 

~l"ı ikan a~tantı iktisat konıeyi 
l~ ~ına. ııtirak etmek üzere 
ıc_lllıt....,,eti, Haıan Sakanın baı
ti~~tmda dün Romanyaya 

t~ defe.ki toplantıda, bilhuaa 
ı,,"-1 toplantıda yapılan an

t-ın L ""' hrızatanacaktır ki bun'ia· 
Q .. , d -

lr, l>oa tıı a Balkan hava nalr:1iya-
la.r1 a ~, telgraf, telefon anlqma-

8 e nıektedir. 
Undan ha·'-

~. ~·, Balkan andlaş-
lll,J nı ~~aı dört devlet arasında 
\· "uadelea· · ır Pli. ını arttırm~k için 

'il ı-nz· . 
~lctir, 11111 müzakere edil~-

Şuhat. 
l''dda B1tl~ dokuzurda da Belg

•n uın\iftı& 

Haliç. Soıyeteıi belediyeye geç. 
tiğindenberi belediyenin ba§ına 
bela olmuftur. 

Yapılan tetkikler evve1a bütün 
vapurların kullarulamıyacak ka . 
dar mimi§ olduklarını meydana 
çıkarmıştrr. Bunun üzerine bele -
diye en fazla eskimit olan iki va
puru havuzlatarak tamir ett:rme
ğe baılamı§tır. Tamir müddeti iki 
ay kadar sürecek ve beherinin ta. 
mir masrafı sekizle on bin lira a
rasında olacaktır. 

Bu vapurların 'tamiri bittikten 
ıonra belediye sıra ile diğer va · 
purlan da tamire çekecek ve aşa-

Bozuk para 
buhranı 

Yeni para saklamak 
merakından ileri 

geliyormuş 
Son zamanlarda §ehrimizde b:r 

bozuk para buhranı göze çarp· 
maktadır. Alakadar mahafile ge-

len malUnıata göre bu darlık mem. 
leketin muhtelif yerlerinde de gö
rülmektedir. 

Bu hususta dün alakadarlar· 
la yaptığmıız temaslara göre bu 
darlıim başlıca sebebi halkın ye· 
ni paralara kartı gösterdiğ sak· 
)ama merakıdır. Böyle darlık~ar 
zaman zaman görülmüştür. En 
büyük bozuk para buhranları 925, 
926 ve 928 yıllarında olmuştu. 
925 yılında eski nikel bir lruruş· 

ğı yukarı bir ıene zarfında bütün 
vapurlar tamir eC:amit olacaktır. 

Fakat bu vapurlar tamir edil · 
dikten sonra da ancak bet altı se
ne işliyebilecek bir haldedir. Bu 
müddet zarfında Atatürk köprü • 
ıü yapılmıf, Eminönü . Eyüp cad· 
desi de açılmıt olacak ve bura · 
larda tramvay da iılemeğe batlı · 
yacağından Haliç vapurlarını İf· 
letmekten vazgeçilecektir. 

Bu seebpten dolayı belediye 
büyük masraflar yaparak yeni va· 
purlar almak istememektedir. 

Diğer taraftan yemit vapur is
kelesi de iyiden iyiye çökmüf bu· 

farklı, re~it çeıiı işlerin başında lıep 
nin tehlikeli bir vaziyette olduğu- . ayni mecli8i idare adamlan ımrdır. 
nu, muhakka:k ıurette esaslı bir Aym adamlan gırml, otuz yerdt. oö-
9ekilde yeniden yapılması li.zım · rürsii.nüz. Mesela, gözümüze ili::;cn bir 
gel::liğini meydana çıkarmıttır istati8tiğe göre, I!J32 de Avrupoda 

Mühendiılerin verdikleri ra . 735 büyilk işin idare mecli8i azaları 
porlara göre hiç olmazsa timdilik topu topu 90 kişidir-
iıkelenin önüne birduba konulma Bu niçin böyledir? 

Bu elstem, bir nevi kapitalist d~-
lıdır. rebegliğinden doğmuştur. Devletli e. 

.Fakat bir tek dubanın bile on konoml işlerine karışmadığı serbest 
sekiz bin lira gibi büyük bir para· devirlerd~. kazançlı her bü11ük i.'J ku
ya malolduğu gözönüne alınırsa rulurken, o devrin ya maliye, yo po
bunun da belediyenin başına ne litika hayatında nüfuzlu insanlnrmı, 
kadar büyük bir İ! açtığı anlatı . hiç anlamadık/an işlerin başına ne· 

çirmek mecburiyeti varmıf.. Eğer o 
lır. adamlara idare meclial azalıjiı vesi· 

Et fiyatlarını IJÜkselten 
üç sebep 

lesUe. bir kazanç hissesi verilPmezse. 
iş müşkülata düser, olmazmış .. idare 
meclial azalığı, liberal ekonomi Riste
mlnln df>;Jurduğu, o zcrmanpı f inrq 
De politika oli<Tarfiai irin mrurl fakat 
deoletçi bir 31.stemde lüzumsuz, lıattd 
rararlı bir vazifedir.,, 

Toptan fiyatlarda altmış para, 
fakat perakendede beş 

kuruş tesir etti 1 
Son günlerde tehrimizde et fi

yatları yeniden yükaelmittir. . Fi· 
yatlardaki bu defaki yükseli ki: 
lo başına dört - beJ kuru..ı..tur .. Bun
dan iki ay kadar evvel de gene 
et fiyatlarında beş kurutluk bir 
yükselme görülmüttü. Binaena
leyh lstanbulda ayni mevsimde et 
fiyatlarında kilo başına on kuruı
luk bir yükselme olmut buluıı

maktadır. 
Dün bu hususta alakadarlarla 

yapbğnnız temulardan edindif
miz malUnıata göre bilhaaaa ko -
yun eti fiyatlarında olan bu yük • 

* Türk mezaırUo~ı 
nasoB oBmaoo? 

Yunus .ı.'uuıi ue .bugun me.uu !ık· 
!ardan J>attsedJyor. h.aoırterin ı;;ın.di· 
ki acınacak halini anlattıktan .·unra 
diyor ki: 

luklar yeniden basılmış, ayni yıl· -------------

.. seklik batlıca üç ıebepten doi • 
maktadır: Bu mevsimde lıtanbu -
lun kasaplık koyun ihtiyacı hemen 
de ki.milen tark vilayetleri ve bil
hassa Erzurum mıntakaıından te
darik edilir. Bu yıl Sovyetler bu 
mıntakadan f az]a kasaplık hay • 
van almıtlardır. O civardaki faz -
la kıt dolayısiyle lstanbula sev • 
kiyat imkanlan da güçlef!DİŞ v~ 

gecikmittir. Nihayet bazı bölge -
lerde lıtanbula ıevkedilecek ka -
saplık hayvanlar karantineye ta • 
bi tutulmu§lardır. 

lstanbulu misal diye alarak büt.ün 
fürkiyede mezarlıkları nwııl düzelt
melidir? Şimdi gapıldığı gibi bir takım 
mezarlıklan kendi hallerinde bırakıp 
adına asri denUe.'1 yepyeni mezarlık
lar çıkarmalı, mezarlık olarak bıra

kacaklarımızı da etraflarına sağlam 

duvarlar çek~kten başlıyarak dü1elt 
meliyiz Karacaalımet mezarlığını tan 
zim etmek için bunun etrcıfını duı·ar
la çevirdikten sonra içeri8ini en itinalı 
bir park güzelliğUe düzeltmek asla zor 
bir ıey değUdir. Başlıbaşına büyük 
bir kasaba büyüklüğündeki bu me
zarlık umumi tasfiyeye tabi tutulun
ca adı sanı beU! olmadığı için bir 
kalemde ortadan kaldırılacak mezar
lardan dolayı yarıdan fazlası boş o
larak önümüze çıkar. AUe mezarlığı 
olarak lıerl•ese ancak muayyen bir 
nisbette yer bırakılabilir, ı-e her ölil 
bir mezarı ·ilelebet işgal etmeğe haklı 
değildir. Nihayet on sene sonra öllJ 
daha muhtasar bır yere geçerek nkl 
yerini yeni geleceklere bırakmalıdır. 

da bronz bet kuru§luklar kısmen 
piyasaya çıkarılmışbr. 

926 yılında bronz paralar ta
mamen piyasaya çıkanlmıt ve ka
ğıt bet kurutluk, yüz paralık ve 
bir kurutluklar toplanmıtlır. 

928 yılında nikel yirmi bet ku
ruıluklar piyasaya çıkarılarak ka
ğıt mecidiyeler ve yirmi betlikler 
piyuadan çekilmiştir. Bu c;leği§
melerde de halk daima eline ge-

çen yeni paraları saklaınıt ve böy. 
le geçici darlıklar görülmüttür. 

Dört aydanberi gÜmÜf elli ku
ru§luklarla yirmi beı kurutlukla· 
rm büyük bir kısmı ve iki aydar.
beri de yeni on, bet kurutluklar 
ve yüz paralrklar piyasaya çıka· 
nlmıştır. Buna mukabil yirmi 
bet kuruşluk eski nikel paralarm 
piyasadan çekilmesine yeni baş
lanmıştrr. 

itte bu üç sebep bugünkü ne -
ticeyi doğurmu§tur. Fakat 'it1n 
garibi mezbahada toptan ıatıtlar
da et fiyatlarındaki yükseklik k·
lo başına 60 para kadar olduğu 

halde perakendecilerde bu yükıe
litin beş kurutu bulmasıdır. 

Bir ylldönümü 

"Yük•ek lkti.at ve Ticaret Mektebi,, bugün kuruluşunun 53 üncü )il dönümüni.i hutlulamaktadır. T ale-

Bu suretle düzeltilecek KaraC"aah• 
met nu!zarlığı Tm!vcutlarına yeniterf,. 
nln Udvesile l stanbulun • en tem'iz ~. 
en gÜzel parkını teşkil eder. Böyll! et
rafı duvarla çevrili mezarlık parkları 
mahsU& 11urette yapılnuş evlerinde o
turacak bekçi ailelerin idare ve neza. 
retine tevdi edUecektir. Karacaahmet 
parlanı belki üç dört parçayo taksim 
etmek ve üç dört bekçi aileye tevdi 
etmek Uizınıgelecektir. Edirne.'.-rzrnsı 

böyle, Eyüp mezarlığı bö"!fle ve her 
yerde küçük büyük iter mezarlık böyl• 
olacaktır. 

Mezarlıklara insandan başka malı 
itik giremez, ve onlar da sadece ziya. 
ret için girebilirler. Şimdi olduğu ilibl 
mezarlıkların birer hayvan yaylaği ol. 
masına ı·eya kendilerini bilmez Mr ta-
1.~m alçak seciyeli insanlann, lırıtt4 
hırsızların, uğursuzların randeı~u yer. 
leri olmasına imkan bırakılamaz. ;l/e. 
zarlıkların tanzimi bahsinde talısisal 
yok, para nerede? gibi işbilmezlerin 
biricik mazereti olan sözlerini nakarat 
olarak kar.şımıza dikmeslnler. lf!r•.:ar. 
lıkların istediği masraftan öliiler he. 
sabına dirfler vertrıer. Mesele lstnn. 
bTlla ma!ısus değii.dir. En kiir.ük ücra 

.... .,..:ı._ 
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.Japonlar 
Deniz konferansından 

niçin çeklldl 
Lonclra deniz konferanıında 

Japon delegeleri Japon maksadı
nı anlattıktan sonra ıörülen umu
mi itirazdan M>nra konferansı ter
kettiklerini bildirmiılerdir. 

Japon deleıeleri, kruvazör, 
zırhlı ve tayyare , .. ileri aibi te
cavuzı deniz silahlannın esaslı 
surette tahdit edilmesini, deni~l

tı ıemilerinin müdafaa sililu ol -
duiu için olduiu ıibi kalmasını 
ve dijer devletlerle dam kuvve
tinde mÜRYi olmaklıiı istiyordu. 

Japonya, buıünkü celsede res
men bQlunmıyacaktır. Mütahit 
aıfatiyle iftirik edecektir. 

Japon ı•zeteıerl •eniz 
Japon ıueteleri, bu çekilme 

hadisesini gayet IOfukkanhhlda 
karıılamıtlardır. Bunun mesuliye. 
tini Büyük S..itanya ile Anıerika
ya tah~il etmei• uirapuakta -
dırlar. 

Jepenler111 t .. 1111 reamıeı 

Japon del91elerinin konferans
tan 'ekilmesinden aonra nefret . 
tikleri bir tebliide töyle deniyor: 

"Şurasını kaydetmek iıteriz ki, 
~feramtan çekilmekte beraber 
liJih JU19m& giritmek &l'ZUIUD • 

~an çok uzaflz. Diler bütün deY
letlerle en iyi münuebetlerde bu
lunarak eskisi ıibi dünya sulhu 
Clavuma hizmete .çalıtmağa kat' -
iyyen azmetmit bulunuyoruz.,, 

l119Hlz ı•zetelerl ne dl~or ? 
tqilis ıazetelerinden Deyli 

Teltıpaf diyor ki: 
"Japonyanın deniz konferan . 

aından çekilmek için vermiı oldu
iu karar, Büyük Okyanuata yeni 
'bir t*aa iliimallere Y.ol agabilir. 
Şayet lönerika, yeni üsaübahriler 
illdaaı plinmı tatbik mevkiine 
koymaia karar verecek oluna f n. 
aiJtere, Büyük Okyanuıtaki sev . 
blceyı Yaziyetini tahkim etmek 
meehmiyetinde kalacak ve \il . 
llaaaa Honakonıun inüdafaau siı
temini iade edecektir. Japonya . 
DID itilifairizane hareketi, son 
zamanlarda mevzuu balıiı olan 
Ye Amerikaya dünyanm timdiye 
bClar 18rmemit otduğu en bü . 
~ fi101.a malik olmaıını temin 
edecek bulunan Amerikan proje
ainin tallakkukunu çekinilmeıi 
pyrib.bil bir hale ıetirecektir • ., 

Fran•z ı•zetalerl ne yazıyor? 

Eko dö Pari'de okunmuıtur: 
, "Şimdi en iyisi dört devletin 
~apon,a ale,llinde birlepnek gi
l»i bir "'l"Dra arzedecek olan bir 

1
Tazl):et almaktan çekinerek kemi
yet bıbnmdan teılihab tahdit 
etmelı iımklnlarını tetkik etme . 
!eridir. 
• Jnıifis projeaiyle Amerikan 
projeıini uzlaftırma imkinı ıa · 
rilld816 takdirde bir proje tanzi
mi lrabll olacak ve bu proje, bü . 
tün deYletlerin imzasına arzedi
lebilecektir .,, 

Zelzele 
300 kl•lnln 

ölümüne sebep 
oldu 

1 
Kolombjyamn Boaota ıehriıa-

ilen bildirildijine ıöre, Niarivo 
eyaletindeki zelzeleden ölenlerin 
1&7111 300 dür. Bunların 200 il La
clıonra köytinde ölmüttür. Bu 
köyde pe11emhe geceei Manazna 
daimdan bir çıl )'UYar1&nmJfbr. 
Aakerler enkazı temizlemeie ça
tq._ldadır. Ailelerini kaybeden 
50c.11k1ar aokaklarda dolaşarak di-
1-meldedirler. ' 

HABER - Akıam poıtaıı H SONKANUN - 193& ~ 

lngiliz kabinesi toplandı Sigacı: 
.,,,..,.._ ı:paaz~!-1,,_,:WWW_ - 1-2 - ~- ~ -

Petrol ainbargosunun Romanya k ralı1111I 
Belgradı ziyareti 

ve sebepleri 

tatbiki güÇ görünüyor • c 
Habeı . ltalyaıı meıelesıll, 

Franaanın t•kip ettiji mütere~v 
siyasa bazı tüpheler uyandırr-=1 tan, hatta bazı memleketlerde 
na tesir yapmaktan bili kal~ 
dı. ötedenberi kendisini kur(. 
deYletlerin hamisi addedeO f 

bunlar aruında müttefikleri bil 
bulunan Franaanm Miffetler ~ 
miyeti yaaasına aykın bazı h~ 
ketleri en ziyade Küçük itilaf 
!etlerini kutkulandırdı. 

Şimdiki halde İtalyanın 6-9 ay yetecek petrolu varmış 
lnıiliz kabineai bir toplantı 

yapmııtır. Batbakan Baldvin, bu
güne kadar toplantılarına ittirak 
ettiği yüksek müdafaa komiıyo -
nunda görüıülenleri kabine aza -
ıına anlattı. Baldvin, ayrıca, Dıt • 
bakanı Edenle de görüımüt ve 
Cenevrede takip edilecek ıiyuet 
hakkında talimat vermiıtir. 

Petrol amb•rgoau 
koneblleoek mi ? 

lı.lyaya kartı kon~lması muh
temel olan petrol ambarıoau iti· 
ni, gene Amerika ve V enezoella 
gibi petrol ihraç eden devletlerin 
hareketine ballamak lizım ıeli -
yor. İngiliz balıanlarınm kanaa -

tine ıöre, petrol ambargoıu hak -
kında hemen bir karar ittihazına 
imkan yoktur. 
Muh•l•fet ıezelelerl hUcum 

ediyor 
Muhalefet gazeteleri, girilen 

zecri tedbirler yolundan dönüt -
meıine İngiliz efkarı umumiye -
sinin müsaade etmiyeceğini yaz -
maktadır. Diğer lngiliz gazete -
leri, hükGmetin petrola ambar -
ıo konmasını bir müddet için te
hire mütemayil olduğunu yaz
maktadır. 

ttaly•nın mevcut Petro1u 
ne k•d•r yeter ? 

ltalyanın bugün kendiaine altı 
yeya dokuz ay yetecek kadar pet-

rol ihtiyata bulundujunu lnıiliz 
bük6meti haber almııtır. 
lnglllz bekenı lakenderlyede 

lnıiliz deniz bakanı lskende
riyeye gitmiıtir. 

ıtalJ• petrol eıırar 
İtalya durmaksızın Romen 

petrolü almaktadır. Aldıkları pet
rolün kartıbğını altın eaası üzeri
ne ödemektedir. 

l'ranaız Befbakenın1n 

glrUfmaal 
Cenevre on aekizler komiteti 

baıkanı Pariıten geçerken, İtal
ya - Habet itini uzun uzadıya 
Fransız bqbakanı Lavalla ıörüt· 
müıtür. 

lıtiklillerinin muhafazası I& 
kollektif emniyete ve dolayıtİ 
Mitletler Cemiyetine bel ball 
bilhaıaa Romanya ve Yuıotl• 
yada Franaaya kartı bir 
cereyanlar belirdi. Ve bunlar 
günlerde kuvvetlenmele bat 
ğr gibi bazı tezahürata da ae 
yet verdi· 

ItaJyanlar cenuptan 
taarruza başladılar 

Romanya Krahnm Belsradı 
yareti hiç tiipheaiz hunlarm 
tında gelmektedir. Roman)'• 
Yugoslavya devlet batkant 
aldıklan kararlan timdiden 
etmek cidden güçtür. Fakat 
lann son günlerde tekrar 
mağa batlıyan A vuıturyada 
irim iadesi meaeleıiyle yaknt 
alllcadar olduklan füpheıi 
Çekoslovakyanm Habsburı 
danmın Avuaturyada iadei 
natma taraftar görünmeıine 
kabil Romanya ve Yuıoıla 
nın buna tiddetle itiraz edec 
rini timdiden söylemek m 

Ras Seyyum şinıalde bir ıtalyan 
kolunu bozguna uQrattı 

75 esir ve bir hayli 
mühimmat elde etti dür. 

Son relen telıraflar ltalyanla . 
na ~pta W. ._ il 111& ••ıtlWe. 

rini bildiriyorsa da, bupun umumi 
bir taarruz mu yoksa mevzir bir 

çarpıtma mı olduiu hakkmda 
tam bir mal4mat verilmemekte · 
dir. 

97 numarall ltalyan tebllll 

Roma, 15 (A.A.) - 97 numa
ralı remıi teblii: 

Ru Desta'nm kumandasındaki 
Habeı müfrezeleri birkaç gün • 

denberi Ganale Doria ile Daura 
Panna arumda ilerliyerek Dolo 
bölgesindeki cephemiz üzerine 

tazyik yapmaia tevessül etmek · 
teydi. General Grmani 12 kinu
nuaanide Raa Delta müfrezeleri . 
ne kunetli bir taarnızıda bulun · 
muttur. Çekilmekte olan Habeş • 
ler takip edilmekte ve lriitün cep-

hede muharebe devam etmekte · 
dir. Şimdiye kadar o1an zayiatı · 
mız ağır değildir. 

Eritre cepheıinde tayyareleri · 
miz tiddetli faaliyetlerine devam 
ediyorlar. 

He-..,ıırln · kuendllı 
lllUVllllalayet 

Bir H&bet lrapalmm Wldirdi

line al* ~· Tembiea 
mmtabvnd& alriilmüt olan Raa s.,,_._ lmnetleri Glıerllta 

noktalllMla Tipe cepheainl ıeç• 
... Wr ltldJaa •lif•,., .;.i 7aka
...... " ttalyanlud .. • Jdtiyi 
telef Ye. ı.irlaıç mitrab:k ile ı.ir -
çok ~ btır 9e iate maddeleri 
aptetaitJenlir. Halletlerclen aftı 
kitiaia telef ... dalma kitinin ya
,. ....... ..,.,. ılıtedir. 

l.Oladaıatlaa ~ ltir habere ı& 
re HalMtl• ı.a prpr11Mda 75 e· 
Iİr Ye lüıpk da top iltinam et • 
mitlerdir. 

ltalyan uçakları dün yeniden ı 
T Akkaze nehrinin cenubunda on 

mil kadar mesafede bulunan Am- lannda bozulmuı HaJ;eı orClulan 

mitlerdir. 

haly•nlar bir pllnla hareket • 

edlyorlarmıf 

Birkaç haftadanberi timaldeki 
İtalyan ordularınm hareket.iz ıö-

rünütü, ekaeriyetle ltalyanlar a
leyhine olarak tefsir edilmekte 
ve bu meaele baklanda muhtelif 
fikirler ileri ıürülmektedir. 

Fakat Adiaababada bulunan 
bazı yabancı miifahitler, ltalyan
lann hareketsizliğinin kendi iı · 
tekleri neticeai olduğunu ve bu • 
nun inceden inceye tetkik edOmit 
ft balen büyük bir titizlikle tat · 
bik edilmekte bulunmut bir plan 
iktızası bttlunduğunu tebarüz et · 
tirmektedirler. 

Buna intizaren fimdiki halde 
ltalyan tayyare kunetleri ıayet 
büyük faaliyetler s6atermekte. 
üalerinden çok uzaklara kadar 
ketifler yapmakta ve timal cep . 
heıinde Habet kıtalarmı bombar. 
dmıana deTam etmektedirler. 

H•b .. ler depoyu elamamıtl•r 
Habeılerin Akaum yakmmda, 

içinde dört tayyare, 12 motosik . 
let ve mitralyöz'ler bulunan bir 
depoyu eleıeçirdikleri İtalyanlar 
tarafından yalana çıkanlmakta . 
dır. 
lt.ly•n tayyareleri zehlrllgaz 

abrarıarmıf 

Habeı hük<imeti neırettiii bir 
resmi tebliğde ltalyan tayyarele . 
rinin geçenlerde, Habeıler tara . 

Bu yabancı müphitler diyorlar fından geri alınan Sakota'yı bom. 
ki: İtalyanlar, birkaç haftadan • bard1man ettiklerini ve boğucu 
beri takviye edilmit Habet ordu- gaz bomha1arı attıklarını bildir . 
larının taarruza geçtiklerini pek mektedir. 
te memnuniyetsizlikle görmemek- Kızılhaç bomlaerdt11111111. 
tedirler. Habeılerin bu taarruzu keetM delll ..... 
hilen ltalyan hatlamun muhtelif Roma, 18 (A. A.) - Sal&hi . 

ğer mü im ir mevzuunu a 
çük itilaf devletlerinin timdi 
aoma Frama~a kartı .takip e 
cekleri siyasa teşkil etmiıtir. 
giliz gazetelerinin bll. b 
hAerleri ve bilhaaaa Küçük 1 
devletlerinin timdiden aonra 
giltereye teveccüh eclecekl 
yazmaları manidardır. Fr 
müttefiki olan bu devletlerin 
hal Paristen ayrrlıp Lond 
meyledeceklerini zannetmek 
olur. Fikrimize göre Yuıoal• 
ve Romanya Franaanm Mili 
Cemiyeti ya1&11Da aykm ıibi 
rünen ıi:ruuı kartwnda bdl 
timalleri dütüamiiflerdir. Ve 
bında menfaatlerinin ft bi 
istildiUerinia korunmaıı içill 
yasalarına yeni bir veçhe Y 
ten çekinmiyeceklerini ih ... 
mek iatemiflerdir. 

Roman,. Kralmm Belpa 
yareti Franaya kartı bir ıı' 
yiftlr, bir ihtar mahiyetiDİ 
dir. Ve bunun için de ehe 
Jidir. noktalanna ayn ayn ~ hü • yettar m•bafil, HahetUtaıadaki 

cumlar halinde tecelli etmekte • lıYeç haat•haneıinin prote1to no
dir. Fakat Deuie Y8 Adiaababa - tumda icltlia eclildiliain lai14fın. -A-k--d--"-0---nm lirine inanılır b,..Ula. da olarak baden bomltanlmn D ara 8 " 
nadan çlkan haYadiilere ıöre bu edilmediiinl aMru- eylemektedir. Sekiz reaaam ve bir~,. ... 
twnl& çok yalrnMla nnaıml bir ltaı,an h«•ımet1 ha __,.. tet . lan mOrelıkep .. D,, pupa, 
tavnaz halini alac:d: Ye Jalım kik edecek ft ..,. cnap Ywe • birinci ıünü Ankarada Wr 
Makale mıntakammla delil, fa- cektir. ... .... açacaktır. Seraide 
kat bütün fİDl&I cepiaetinde lren • mütecaYiz resim ve hefkel 
dini aWencektir. Ba ametle ı . Franll& Beru all•rı olunacak Ye OD IÜD miicl..., 
talJUiarm, H•Hı ordularmı hii- kaba 1 et•I r ruız herkeae açık bul • 
Ji1E 'bir mabarelMt1e icbar etmek Türk tahuu ..... ._ 160 caktır. Açılma günü :-
pl&nlan waaacla munffak ala . a.,aa Raaaa .............. ter· ferana verilecek, bu konf 
70r ...;.,..ir. ltal,..ı.;.. niJet- ketıtildvini ... ar, yo ile dinlenebilecektir. 

leri Ha'betleria hu hüJük lriiıcu • ılmdiyebdarrtçl tı•JallJ•n Yeni neerlyat 
rmmu Jalım lmmakla kalmak de- Ç81'1ık Raquaua .. Jllu• za. - -
iil, fakat aJDI ...... nda ıimalden bitleri •• uU alle ..... UIJdı. Mabk6mler 
tekarrür ettirilmit bir tarzda der- Fakat haber ..U•liae fire, Makıim Gorld'nin Vala~ 
J.al tiddetll IMr mukabil taarruza bunlarm ıitmelr nt.llkl.; Franaa tekin tarafmdan tiirkçeJ• 
geçmektir. Bu taarruzun muvaf . hükUmeti kendilerine vize verme- ba •eri kitap halinde 
fakiyet ihtimalleri pek çoktur. mit, ve Franaa1a ıiremi1ec.kı.i- rılauıtır, oba bnap. __ .,_ 
Çünkü o zaman lta1yanlar karar . ni bildirmi•tir. dır. 
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Fare Adam ••• 
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'ili - - Tefrik N ıı v M A -Be1oilu, pazar akpmları ne 1 hem de ıu ıeneri adam bir ayak- ____ a ___ O_. ___________ a_z_a_n _ _ : __ u_r.....:a=-:d:.._;S=-.::e=-:..r_:t:..:O~·!!.l:...::U 

:!,ar~,:~u;;i!~~a~~~: ka~:!t~:=.b:.rr.~~;. Garip tesadüf .. Hem Ancello, hem de Roberto, 
._ c1a bldmı tıklımdı ... Yürümek b .. :.~y-~.d-uw~~:;:_--L.,, Rodos kalesinin zindanlarında inleyen birer ldeta pçletirdi ••• lnaaıı, akıntıya .... or- .,.,aq--.-

::..ı::. ~=· halinde, d"tr:m.ıen de. bu oeı ... ~ zavalhyı görmek için içeri girmek istiyorlardı 
itte, hayle bir pazar, itıiz güç • daldı. C199en kl•mlartn hUlln• 

liiadüm. •• Dolapnaia çıkmıttmı... Ben de arkumdan daldım... RndtM adamda Kanlı Balta 
Halkın teline kendimi kapbrdmı.. "- Aferin. •• Bu aefer zencinle- ,_....,...,.. ""'1tlııtlar, o.. 
N · .. :~· . . ed . buld ,,...,, JlfllllfO/u B•sltlüa Ro- 1 erere aı--.unı tayın etm en, rı u ... ,, "- ..:r..,,.z.--'-- -x • .ı .... mu al· 
aelitiaü-1 yürüdüm... Fakat, hayret. .. Bana doinı ıe· ~ ,.,;;;-:;; ;;;;;:;;;,,,., 
Auımı, sözüme, fındık fareıi liyor ... A .. Beni çarpacak... tllJflnllrken nw111ume,e Ud 11a-

libi bir adam ilifti... Kalabalıiın Dütündüm: bana 11ırml1 ue ortalll& .ııw 
arumcla aaia sola fırt fırt sidip "- Cebimde ancak on lira ettikten •onra ortadan ktigbol· 
aeliyor .. Kiminin kolu albndan var ... Çalım vanm •.. Bu da bende ,,.,,,zardı. 
ıeçiyor, kiminin bacakları yanın- bir habra kalır... Biraz ıonra 6rı Ud ..._., 

Rodoe kal.ı tlllllnM Wrar bu· 
dan yol buluyor... Fakat, ne garip! ... Tam eli ce · lııfu1J0rlar, .,. ,,UIU» içerip 

Göaleri, fıldır fıldır ... Herhalde bime dalmıftı ki, kolum harekete glrnwle çalıflrOrlar. 
birte1 arıyor, birfey kolluyor, bi- ıeldi ... Yakaladım ... 
l'ini bulmak i.tiyor ..• Ve kendini Hazin huin yüzüme baktı: 
ıw.meden... - Ben ettim, aen etme ... Beni 

Dedıal, içime merak oldu: poliıe verme, aiabey ••• 
la adam kimdir?.. Adeta itizar eder ıibi: 
O kantık devirde, akla ilk ıe · - Vermem .•• GiL .•. dedim. 

len 19y, cuUl'luktu: Dudaldamnm ucuna kadar ıet-
Acaba, memleketimizi bir pula di: 

atmak iatiyen bir hain mi? ... A · "- Affedenia lrardetim ... Ya. 
caba, itilaf zabitlerinin çanak ya- kalacbtnna piflll&D oldum ••• ,, bile 
la,.ellı mı? Yokta, neremizden diyecektim. 
W.i wrmak iatedilderini &fren · Nitekim, elini bırakıp da kaç · 
mek ~in kelleaini koltuiu altına 
aln111 hir hamiyetli ve fedakir 
Ttirk mil?... Bu fare vücudun al· 
bnda bir ulan yüreli mi tqıyor? 

Y .._ alelade bir polia hafiye
•i ıele, lunalan 1111 kollu1or7 .. 

Ben de merak içinde, halkı itip 
~,.; ~eğe başladım . 
V4 ura~drm ... 

Çünkü, fare adam, kalabalıiın 
en civcivli yerine ıinai ıimi aolNl
tlu. Bm ı•a, Avrupadan ıetirilmit 
lllallar, cicili bicili ve cafcaflı te· 
kilde teıhir ediliyordu. latanbul 
haDu ite, harbın yoksul ıenelerin· 
den eonra, açtı. Bunlara hayran 
laaJND bakıyordu. 

tıjı zaman: 
- Buraya bak ••. Buraya bak .• • 

diye 1ealendim. 
Mebetl-, pl•ulı on liraJI, 

ayakkabı almuı isin ona ... .ıc. 
ti. 

Fakat, o, niyetimi detiftirclill · 
mi ve kendisini polise vereceğimi 
M"""f olacaktı ki, arkaama bile 
bakmadı. 

- Kaçma. •• Dar ••• &.n.Ja sel ••• 
Htt ... 

Dinletemedim ... 
Ka!abalıia kanıtı. 
Arkumdan kottum ... 
Fakat o, daha hızlı koftu ... Kay. 

bolup aitti. 
Nakleden : Hatice SINJJ• 

. . . . . . . . . . 
Ancello luçlura luçkıra alla • 

mata bqladı. Onunla beraber 
Roberto da atlıyordu. 

- Şimdi demek aevsilinizi il· 
diiren bu hain tatodadır? 

AnceRo J&Y&f J&V&f dkhet 
buldu: 

- Hafll' ! O macera orada bit
ti. Haİnt bir anda tek bir 1mrtımJa 
on katır yük& altm bzandıtmı 
slrünce aevİDç ODU boldu. 0 an
da kalbi durarak lldG. 

Bunları l&ylemekten maka • 
d- iki iman Wriblrini Mrilli 
takdirde mubaklrek ....ıte er, 
ıes biribirlerine kaYUf&bilec:ek • 
l..WU-. Wıtelmü his de bwpk. 
Ve inanır mıam dallarda beraber 
J&t&dıiıma iki ay içinde birclefa 
bile daclaklanam Lirleipnedi. 
Fabl .-, eenla b171• dfitibnna 
ıa- delil, bak bakaJ11D banar 
Sen ~ an-ı, çok yakqıklı bir 
delikanlıım 1 Kunetllain ! AkıUı-

- Pek müthif.. Bu Dobü11on 
denilen adam çok canavar ruh:u 
bir fey .. 

- En fenası da nedir, biliyur l 
musun? Bu iıkencelerle öldürd:.i-1 
iü adamların büyük bir ekseriyeti 1 
baıka dinden. Dobü11on ıevap ka
zanmak için ucuz fiyatlarla mU.- ı 
liiman Türk ve Arap esirleri alıp 
bunları öldürüyor. 1 

- ŞeJtanlar alıın canını! 1 
- Fakat vakit ilerliyor. B;z 

bunları bırakalım da ıatoya gire
cek yollan arqbralım. Şimdi b~· 
raberce Uç clart saat evvel çıkbi•· 
mız Kanb balta meyhaneaine ıi
decefiz. 

Roberto ıurabnı bul'\Jflurdu: 
- Evet! 
- ()yle ümit ediyorum ki kır· 

mızı aakallı Jale ve arbdqlan 
hlll oradadırlar. 

- EYet! 
- ICmmsı aakalb Jak ve adam

lan aabahleyin erkenden bd1r
plariyle hareket edecekler. 

- Biz de beraber mi? 
- Elbette ... Akp!Dll dolru lnü-

mbe batka bir bdqa çıkacak, 
om IOJK&iıs. 

- Yani konanlık yapacapz, 
öyle mi? 

- EYet, lfle.. SOJ&Calimıs hu 
bclırp final bin albn dukalık 
bir lauine nakletmektedir. 

- Bu altmları nereye ıötürü

yor? 
- ŞönlJe Dobüuona l 
- Kimin tarafından ainderili-

y•? 
- Oamanlı paditahı Bayuıd 

tarafmdan. Fare adamın kim olduiunu, 
derhal anladım. Yankeaiciymif 
IDel•··· Fakir halli birkadmın 
Wci ~a pzünü dikti. Gaz· 
le icat araaında, bu çantanm sapı
Ilı le.ti. Çekti, aldı, götürdü. 

7.5 luk mermi 

ım ! Oıtelik zeqinaln de .. Eminim 
ki henden sizlemene raiınen utl 
bir aileye de menlUplUD. Muma· 
fih olmuan da ne çıkar? Bltün 
bunların kartumda hansi adam 
aana kmnı veya yelenini vermn? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Lclm, çarpıldıjmm farkına 
YardlJI& da, çantayı kime kaptır· 
41ıtıaı kalabalık içinde anlıyuna
dı. 

AY&a ayaz: 
- Ne dmu1oraunuz ! Zo hınız 

"-i IOJIDUfbu' ! - diye bajırma
k '-tladL 

Fakat kim kime dum duma .•• 
!eaaen, fare adamın mevcudi • 

htiai benden bafka fark eden ol
~ Ben bile onu haber ver

Ocakta patlayınca 
aç kadın muhtelif 

varı erinden 
yaralandılar 

lneıCilde belediye ıüpüraecİIİ 
Y ahyanm evinde' üç kadm ekmek 
piıirirken ocakta birdenbire bir 
infilik obaut ocak batında bulu· 
nan kadınların ilçil de muhtelif 
yerlerinden yaralammtlardır. 

Yapılan tahkikatta patlayan 
cimain letildil harbinden kalma 
7,S luk bir mermi olclaiu anlatd· 
mlfbr. 

-.,. iateaem imkln yoktu. .. Ka . -----------
~ litmiıti. 
AJnı itip tlmme, dinekleyip 
-~~- uaalünü takip ederek 

........ iiftüm ..• 
Pa1ıat, Galatuaraydan itiba -
--._da 7ürüdükten IOlll'a, 

~ Lüluembura önlerinde 
La_ - elim. Bir lamduracı dük 

~ laiincle clurmut, vitrine ba · 1 
..._. Çaldıjı çantayı uıulla 
-... ~de balduiu paradan 
~-w..z...._ o_hnamıtb ki tomurttu. 

::..-..._, bir de ayaldarmdaki 
lıı..:...~ Y9ailı Ye iltG patlak pa • 

• "!il~ ....... '-ktı. BaflDI iki JaDa .. ı. 
~Ü, bir meyhaneye 

_.,....._.,... ..... tarapla hir tabak j 
.. _ "V: .. ..,,. indirdi. 

•......: •vallı kadm .• - diye 
- H ... santan sitti, 

HABER 
Al<eAM ~OSTA•t 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddeli 
Poeta ludwl ı W11W 21' 

Te&gr.ı .oreal ı latanbul HABER 
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eaere ve 11an .. ı uııı 

ABONE ŞARTLARI 
Tlrtlfe Ecııe6i 

een-1111 •.00 Kr. a700 ter. 
• .,,.. 7.0 .. ,._ .. 
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Bilhaua aadece para,a tapan Ro
cloe töval1eai Dobiinon bu iıteli
ni muhakkak surette yerine ıeti· 
rir. 
Roberto alır alır cevap nrdi: 

- Sea ~ mert " dflrillt 'b;r 
adamam Ancello ! Bana llyledi· 

Bir lradm ... Wr tu'nlet knmi.-n 
ltütün bekledili hw 

CREME 
SIMON 

lin .a.19rdn dola11 taD& çok te- \ ... ~ .. ~ ............ .: .\;u' suı·eti asıimali 
tekidir ederim. itiraf ecl..U... S.. tarl~11&111esfnde size si7IU7or.Clldin 
ni ha korkunç maceraya ailriildi- bUttln pyrisaf maddelerini giderir 

ve ba nretle beşerenin esaslı ~h· 
1• P1 haldlrateo afkbr. Yalım luatlnl temin "ebedi rl•llllfnl 
ancl(thn Jozefin olmadılı aibl ta· vikaye eder. 
loda batka bir anıilim de JOk· Her gerık •atılır. 
tur. Şimdilik sltdlflm l&Je altı SIMON KREM, PUDRA VE 

yedi aenedenberi ptonun zindan. - SABUNU ----: 
lannda çflrilmekte olan Mr adam· - ----------
la ıarGpDÜ. Ye .. vıilimi elde et· 
mek için ondan yol lirenmektlr. 

- Ne tuhaf tetadiif, qaiı ya· 
karı ben de api ıayeyi ıüdüyo
ribD. Benim de slriitniek iıtedi· 
tim kimH Dobiluonan midanla· 
nnda yatmaktadır. Ben de on· 
dan bir 101 Blfeneeelim. 

- DobGllOllUD zindanlarında 
kaç adam vamuı, biliyor muauıa? 

- Ben tahkik ettim. Sayıları 
hiç Wr saman ZOO den qalı düt· 
--it- Ve llafta ıeçmezmit ki · 

- • . . Bunların bir ikisini uırto 
lıbnce1erle aldUrilrmüt- Bunu, 
ben de duydum. 

- Fakat bu azalan ayılar ... 
- . .. Bir iki sUn içinde yeni-

dn tamamlamrmlf. Delil mi T 1 
- Evet! 

ÇO&.< 
E TLI OLUR j 

Bundan sonra Ancello genç ar
kadqına uzun uzadıya bir teJ&.• 
anlatb. Roberto bazı feylere itı• 

raz etti. Bazıları kartıaında haro 
ret etti. Fakat Ancello akünü bi
tirdiği zaman elini uzatarak An• 
cellonun elini tuttu. Ve ıiddetle 
ııktı. Anla,mıtlardı. 

Beraberce Kanlı balta meyha
neaine vardıkları zaman umduk
lan ıibi kırmızı sakallı Jak ile ar
kadqlannı hakikaten orada bol
dular. Bunlar bili birkaç uat 
evvel ortlıiı allak bullak eden lkl 
yabancıdan bahaediyorlar. Ve bua 
)arın fey\aD olduklarını iddia ec:ll
yorlardL Bu hidiaeden mülıee9-
ıir olan yalnızca kırmızı aabllı 
Jaktı. Çünlril ancak yinai adams 
vardı ki bunlarla da, içinde her 
halde müdafaa tertibatı ihmal e
dilmemif olan daha kala'babk Mr 
Türk aemiaine çatmanın t. !ilik 
olduğunu biliyordu. 

Daha batka adamlar bulmak 
kolaydL Fakat bir iki aaate b· 
dar hareket etmek mecburifeli • 
nu çok mütkül vuiyete aolma11t
tu. Çünkü aabahleJin hareket 91· 
mezlerse bdırp Rodoaa nrabi
lir, Ye içinde bulunan yirmi bin al
tın bağıra bağıra Şövalye Dobü ... 
aonun hazinuine ;ideı:di. 

ikinci olarak bu ite fasla kala
balık sokmak da itine ıelmlyor
du. Çünkii kR1abalık ne bdu- u
tana pay da o derecede azalacak. 
tı. Ne olurdu, biraz enel meyh .. 
neye ıiren adamlar feylaD olma• 
yıp inaaıı olaalardı? Bu ilmi • 
u on kifiye bedel aayılaLilircli ki 
bu takdirde Türk kadırpamı sap
tetmek itten bile olmıyacaktı. 

İtte kırmızı sakallı Jak tam 
hun1an dütumirken uzaktan bir 
ıslık sesi duyuldli. Bu 11lık dlf&,. 
da ki adamları tarafından biri , .. 
lirken verilen işaretti. Derhal ko
nuımalar kesildi. Kılıçlara, taban
calara el atıldı. Duyulan ikisi 
bir ıalık iae onları hüabitin hey .. 
C&D& düfiirdü: 

- Buıldık galiba! Geleni• 
tehlikeli! diye mmlblar yübeldi. 
Herkes ıüratle rizlenecek lnr ,. 
buldu. Yarı yanya ıl)'Udmıı la
lıçlar iyice meydana çıkarıldı. Va• 
lero: 

- Bu ıece ıaliba belllar Liz· 
birleriyle Y&rlf ecli1orlar ! cliJ• ~ 
ba bir küfür aavurdu. la ....... 
meyhanenin kapıaı açıldL Ve ı... 
ıihm Gatünd~lri hafif mpk ı.ı ... 
lerin yüzlerini aydınlattı: 

Bunlar taylan aaaılaa Sicilyalı 
Ancello ile ıenç delibnh,cblar. 
Birkaç haydat bunları slriir p 
mu ntavroa çıkardılar. Fakat 
ıörüniifte bir tehlike yoktu. Bu Ud 
mülhit ıilibtör kdıçlanm ıaynı
mumt olduktan sibi api saman
da yüzleri de müteheuimdi. Hw 
ikiıi de kırmızı ulrallı Jab tloi
ra ilerlediler. Ancello delDranh
fJ korsanların reiıine takdim etı-
ti: 

- Nepolili Roberto .. hise cla
hil olmak, ve bizimle beraber ~ 
lıımak istiyor. 

.(D..,.,,.. ,,., ) 
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& 
Kuru bakla 

Kuru bakla akıamdan ıslatılır, 
kabuklan ayıklanır, gayet ince 
çentilmit soğanla zeytinyağı kav
rulur. Tuzunu da bu sırada atma
lıdır. Tencereye bol su konur ve 
helva gibi oluncıya kadar pitiri
lir. Suyunu azar, azar dökmek de 
kabildir. 

Pittikten sonra üzerine zeytin
yağı ve limon sıkılır ve bu suretle 
yenir. 

l\IADDEL!R 

cı • .. :'..' 
o.~ 
o • 
E- fi: 

Perakende 
En u ı En-çok 
Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fual)'& plı 22-12.35 15 23 
Famlya boroz 15 18 20 
Fuulya olak 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Nobut 9 12,5 17,5 
Nohut nattlrel 12 15 22 
Peynir B. yatlı 26 35 40 
Kaşar )atlı 50 60 80 
Katar ikinci 40 50 7t> 

f.eytlnyat eka, ekş 47 • 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 

Yat Trabzon 70. 80 75 90 
Tere yat 120-200 140 220 
Yat~ 50. 60 75 90 
Yat birinci Urfa 70 85 100 
Pl.:ıno 8 • M 15 48 
Makarna 15 - 18 22 28 
Zeytin 15 - 29 11 • 45 
Sabwı 24,5 25,5 .» ~ 

SEBZELER 

tnce biber s - ıo 10 12,5 
Uavuc 2 . 3 5 
Praaa 1 - 4 3 5 
L&luula 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Pa&atee 4'5. 6,5 7,5 15 
Sopa 5-7 ti 9 
Kerevta 6-5 7,5 12,5 
Yeeu domatee 35 5 7,5 

YEMiŞLER 

AJ"ft ekat. ek•t. 6. 8 10 15 
"~....._. 5 - 6 6 10 
Ayva lklnc.1 3 • 3,5 5 7 
Nar ekat. euı. 6 7,5 10 
Nar lklncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz. 4 • 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma Cnye 4 - 5-9 5 15 
llılandaUna 0,5 - 3 1 - 5 
Portakal 0,5 - 5 1 - 7 
Cevta ı ı - 18 12,5 20 
Keeıa.ae 6-8-10 10 15 
llllfmula . 4'6 7,5 15 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 
IUSmllr 

350-425 
3,4.5 

2 5 
5-6 

Kok 

Söml kok 21 

Fransız tigatrosu 
BALK OPERETi 

Bu akşam saat 
20,30 da 

DENiZ HAVASI 
Büyük Operet 

3 perde 1 tablo 

iY azan: Yusuf Su 
ruri. Müzik: Kar. 

lo Kapoçelli ~ıılııilıillıl.Aıl~~ 
Gişe gündüz açıktır. Fiatlar: 35 - 50 
- 60 - 75 - 100. Loca: 400 - 300 

Telefon: 41819 
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Hava hücumlarına karşı 
çareleri korunma 

Okuyuculannuzdan; Beyoğ · ( 
lunda, Splandit palasta oturan 
Necdet Güven soruyor: 

"Şayet şehrimize memulün hi
lafına olarak herhangi bir devlet 

tarafından bir tayyare hücumu 

yapılıp zehirli gaz ab:lıraa halk 

nerelere sığınacaktır ve hangi ta
haffuzi çarelere batvuracaktır?,, 

CEVABIMIZ: 

- Bu sualinize, en güzel cevap, 
bugünkü gazetemizin birinci say-

manasında, fakat kimseyi incitmi
yecek !ekilde nazikane fikir so
runuz. 

Eğer tramvay tirketi olmazsa 
baıka yerlere de baıvurunuz. Bü
tün gününüzü kahvede geçirmeyip 
dola,ınız, it arayınız. Rızkınız sa· 

de tramvay tirketinde değildir. 

Açıkgöz olan kendine uygun ne 
itler bulabilir, ne itler ... Fakat, bu 
itler nedir? diye bize sorarsanıo:, 
size cevabımız, her akıllı adam, 
kendine en uygun iti bizzat kendi 
bulur olacaktır. 

ESNAF VE iSCi 
Mahallebicilerin derdi 

fasmda bu mevzu üzerinde çıkan Sirkeci civarında bir mahalle- Bu şikayet hakikaten çok doğ-
yazı olacaktır. bici diyor ki: rudur. 

Her yere başvur - Bizim dertlerimizden birisi Her dükkanda sütlaç aynı fi . 
Rızkını ara, de, belediye iktısat müdürlüğünün yatla elde edildiğine göre, bele . 

bulursun tarifelerimiz üzerinde yaptığı de- diye iktrsat müdürlüğü, böyle fi . 
Galatada, Yağ kapanında, 2 ğitikliktir. Meseli., Ankara cad · yat üzerinde iki misli oynamakta, 

numarada Şakir Ahmedin kahve- desinin batındaki bir mahallebici dükkan kiralarını nazarı dikkate 
sinde Bay Şahin Cafer yazıyor: dükkanında sütlacın fiyatı 7,5 ku- almış olsa bile, doğru değildir. 

Tramvay ıirketine müracaat ruf, biraz aıağıaındaki bir dük • , d ( Çünkü, caddede, fazla işlek 
ettim. Üç aydır gidip geliyorum. kin a lO) kurut, daha afağıda yerlerde tutulan dükkanların ki . 
"Münhal yer yoktur!,, diyorlar. Eminönüne doğru (12,5) hatta 

köprübatmda (IS) kuruta kadar rasr ne kadGr fazla ise yapacak . 
Acaba bunun aonu ne olacak? l · d k kl listeler tasdik edilmiıtir. Bir ma- arı cıro an azanaca an para . 
CEVABIMIZ: lın fiyatı üzerinde böyle iki misli lar rla o kadar fazla olacağından, 

Birkaç kere daha batvurup mün. fark kabul edilmesi, hepimizin, böyle bir fark gözetmek, kuytu 
hal yer olup olmadığını sorunuz. pirinci, sütü, tekeri, aynı fiyata yerlerdeki esnaf için insafsızlık 
"Münhal olursa beni alacak mısı- aldığımıza göre doğru mudur?,, olma·z mı? .. 
mz? ıeraitim uygun mudur? Lut- -----------------------------

lsıanbul Btlfdİll\'ıİ 
fen açık bir cevap veriniz ki bey·ı .. ••m•••••••••- ~ h m 
hude yere potin atındırmıyayım!,, tt! İr ıigafrosu Bu akaşam saat 

20 de 

YAGLI YAGf iZ 

MECiP BEY . . 

D Şe~zad~afl D "'"'lll""" AHILALA HÜLLECi 

M Slnemapıftda M 
BU GtJN 

p BU GECE p 
İ Heryer 1 

N 4)5 N 
G Kuruş G 

111111111 

Naşit- E"rtuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Ti11atroaunrln 
Bu gece saat 20,:ıo d
hmim 63 

Vodvil 3 perde 

{ Telefon: 22127 

7 J! ı·-----------H111e1•r t•ar.af•t.ra•m•va·y-----~ 

Saçların daimi surette tanzi . 
mi ve saçlarınızı tesbit etmek zan· 
nettiğiniz kadar güç değildir. Bu 
hususta bir mikdar yağsız Biri -
yantin maksada kafidir. Eğer saç. 

Son - Sistem 

SOVVET 
l Dlklf , Nakıf ve Sanayi 

' i\fAKIN.ALARI 
G. VE A. BAKER-LTD 
ŞiRKETiNDE BULURSUNUZ 

SACLAM - TEMINATLI 
UCUZ - EMSALSiZ 

Umum depoıu: latanbul Tahtakale 
larmız dalgalı ve havaya kalkık Telefon ıokak No. 62·1 Tel: 22813 

k k · h" .... 1 . . lYulcarda rl!rUren modelden lıtikli.l caddeıl No. 306 -~ 
ve ıvırcı ııe ıç uzu mey.n ız, ba ka muhtelll 12 zarll Baker büyük mafazalan Tel: 4 
Saçlarınıza Biriyantin sürdüğünü- 'modellmlz vardır Anadoluda acente aranıyor 

············-···········-··········---·---'"' Gazete~ııiz bugünden itlbaren, bir çok 

allclcr için mUhim bir ihtlyaç olan h. 

tanbulun ve Avrupanm en tanmDll§, ,eh

rtnıızden en iyi işltllen kısa ve uzun dal. 
galar radyo istasyonlarının programıannı 

muhtasar fakat faydalı bir §ekllde neıre 

başhyacaktır. 

Hergün bu sUtunda bulacağınız prog. 

ramlar, ismi geçen istasyonların tam 11et

rlyatı değil bunların gUn!Uk ne,riyRtıarı 

arasında, bizim en güzel bulduğumuz ve 

sizlere tavsiye etUğimlz kısımlan ola. 

caktır. 

·········································-···-·-··· 16 son kanun 
Perşembe 

lSTANBUL - 18: Tokatliybndaa 
nakil, telsiz caz, 19: Çaykofski süvi& 
senfonik, 19,30 Haberler, 20: Triyo, 
keman, \'iyolonsel, piyano, hafif eser• 
Jer, stüdyo sanatkarlarımız tarafın· 
dan, 20,30: Stüdyo caz ve tango orkes
tra grupları, 21: Melek sinemasından 
nakil, (Sarışın karmen) Marta Egert, 
saat 22 den sonra Anadolu ajansınlll 
gazetelere mahsu havadis servisi ve
rilecektir. 

BüKREŞ: (82.1 Kh.) - (364,5 m.) 
Saat 18,15 den, 23,20 ye kadar 

18.15 - 20: Salon orkestrası, 20,30-
20,45: Gitar konseri, 23.20: salon or• 
kestrası. 

Bt:DAPEŞTE: (546. Kh.) -
(:149,:> m.) 

Saat il den geccyarısı (1) e kadar 
18,30-19: Cazb:ınd, 20,30,-'?4,20 

Riclıard Straussun ( I'.osen KevaliE:r ), 
operası "operadan nakil,, 24,20: Çıgan 
orkestrası. 

BRESLAV: (9:JO J{h.)- (315.S m.) 

Saat 13 den geceyarısı (1) e kadar. 
19 - 20,45: Orkestra konseri, 21,lfJ 

- 22: Dans musikisi, 23,39 Berlinden 
cazband. 

BEULtN: (S.H Kh.) - (356,7 m.) 
Saat 13 den geceyarısı ( 1) kadar. 

17,30 - 18,30: Orl:estra, 19 - 20.45: 
Konser. 21,10 - 23: Berlinin nwhtcl:I 
otel ue b:ırlarından nakilfor. 23,30: 
Dans nıus;kfsi. 

Art~Ov . ! (ZZ4 ırn.J - \ l ,JJ:l'.1ft':7 
Saat (13) den (24,05) e kadar. 
tB.15 -18,50: Salon muslkial. 19-

19,45: Piyano konseri. 22,40 - 23: Lc.'ı 
şarkıları. 23-2ıJ,05: Senfonik konser. 
2',05: Dans pl<ikları. 

VlYANA: (592 Kh.) - (506.P m.) 
Saat 6,10 dan neceyarısı (2 ; ye 

kadar. 
20,20 - 21: alaylı hafif musiki. 

12,25, - 2: "/Jlue Baı·s., cazbandının 

büuiik programı. 
Kısa dalgalar 

LONDRA: (Kısa aralıklarla muh• 
telif uzunluklarda günün her sa=.tinC:e 
çalışır.) 

ll,2J - 12,15: Orkestra .. ı.:-15: 
Orkestra, 15,20 - 15,45: Kom:er k~ 
man. piyano ve şan (Soprano), 16-
16,45 - Orl•estra, 19,15-20: Cazband· 
21,30-2'.!,15 Konser, U,30-Ql,C-3 IJanl 
musikisi. 

ZEESEN (Almanya) (Kıs;a ara· 
Jıklarla, muhtelif uzunluklarda günü• 
her saatinde mütemadiyen çalışır.) 

13,05-14: ıUm;ilii. tn-21: JJfıl rr 

lar. 22,30-2.1: Sonat (Schubert iden. 
01,P0-2,15 Marşlar. 02,30-03,15: 1t•o" 
ser. 

HUlZEN (Hohinda) 
Srrat 1.5 den 17 ye kadar. 

zü kim~e hissetmiyecekti~ Bu Bi. ~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~-i~ 
riyantini kullanmakla saçlarınız-

' da hem kepek olmayacak hem de ••••••••••••••••••••••11111••• 
ANNABELLA • JEAN MURAT • CHARLES YANEL 

15,W: Musiki. 15.5[) · Piyano tt:.51 
-17: Dans nıusilds;. 

1- AŞK-BANDOSU- :ı 
1- F ernand Gravey 

Sonkinun - 1 ~36 
Hicri 135-t - Şavval: 21 --- . ...._ .. _..,.. 

17,5 

,._ ._ 

.. =- 15,ln 12,24 H,50 17,15 18,40 15,89 

..=. 12,53 7,19 9.~ 12,00 1,37 12,35 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
Yeni saylAv seçimi lçln Cumhuriyet H. 

lmtlll 11171a• namatı..snt t1lD •bnifUr. 
1'llm'lıt -- mmnman fakir talebeye 

Jardım ı~ aralarında bir teşkl!At yapmıı. 

lardJr. 

HJUerln Sara gtdecett eöyteniyors 

cnların neşvünemasını temin t- • 

decektir. Bugün siz de hemen bir 
tüp Nacib Bey Yağsız Biriyantini 
alınız bundan gençler, kadınlar, 
erkekler, yaşlılar hülasa herkes 
memnundur. 

SON UÇUŞ 
(L'Equipage) 

Herkesin gllrm•I• ko•tulu fllm • siz de glrUnUz. 
T O R K Sinemasında 

Bu akşam SARAY sinemasında 
sabırsızlıkla beklenen . . . sinemanın !aheseri, PIERRE BENOIT'nın methur romanı 

KCNöGSMARK 
Büyük ve zengin filminin ilk iraesi şerefine 

IBüyük GALA Müsameresi 
Oynıyanlar: CHANEL ve VlONNET tarafından giydirilmi! ELISSA LANDI ve PJERRE 

FRESNAY filmin uzunluğuna rağmen her iki safhası birden göıt~ri lecektir. 
Matbuat ve resmi kartJardtm maada diğer serbest duhuliye varakaları bu film için muteber deiiJdir. 

~"'=' 
p..\.~fRAu4 ~ 

4LATUıtllfl 

YEMEl!t -
" f> TATLI 

StİTAEI 

~erg cı n µ·ı ~ecek 
yemek teri ı ı 1otıılcıııı> 
Ydj.}ll11kırını bll 
ldtobdn bu1L1cdksıııı3 . 
~ATI~ YlRİ 
,:-ı-A-.,. 1 
e hT>iı ıou ~-"'~MI 
C'LTLi·I 
1 ) 8 

AN_t:ARA CADHS 1 O! l'i'f----~ 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 kurtJf· 
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Mataharinin sevgilisi 
KAPANDIGI MANASTIR HOCRESINOEN 

1Ju casus kadının idamını örten 
esrar perdesini kaldırdı 

-0-

VALANCI 
FiŞEK 

HJk6yesı 
Pariaten yazılıyor: 

• 1917 Jilmda Jmrtuna dizilmit 
elaa sibel Ahn•n cuuau Mataha
~-:-. • ..,. .. timdiye kadar çok münakata 
edillmt IOD dakikalarını kaplayan 
-- nihayet çözülmüttür· 

ffuptenberi bu mesele ile ui· 
1'arA.n muharrir, romancı •e aabık 
orclu zabiti Kamil Pitollet aon 
hzdıiı eserde bu kadınm 
~bur "La Totka,, operumm en 
11,yec:anlı noktaamı teıkit eden 
tlurama diifmiit olduiunu söyle -
lllelctedir. Pittolet'in aözlerinin 
ledlk Frama ıerekae ispanyada 
1ral.J edilmesine Mbep, yakanm 
ivinde olmayanlar tarafmdan 
timdiye kadar anlablan birbirine 
1141 hik&yeleri telif etmesidir. Bu 
adaiııa Mataharinin en aon aııkı -
111 JlpUlpda bir manutırda bula. 
tak on·!an birçok mal6mat top -
Lumibr. 

Matahsri timdiye kadar ya • 
tanuı kadoiarm en ceıuru ve kor 
b nedir bilmiyeni olarak tanın -.. 

ıtar. diftllllllla t••landıfı ft· 

•ijel 1- 86zlerimisi iabat eder. 
Ancak ~llWde hücresinde i ---- m dbde--,tiii , tiU 

hanıi bir korkak gibi bitteri 
~ozlarına tutulC:u. Fakat bir 
~ ,a. ._. Semt Lizar bapİ8-
1-D..iaia senit laücreıinde yük • 
lele mevkiler İflal eden Fransız 

'lddumdan birkaçmm-kendi iında 
._ lfot.aklarmdan emin ola • 
"le prkılar aöyliyordu. 

ldammdan enel gece vaktı 
~ bemtire ıelip korkunç ha· 
'-'Yerince mahbuaun çılgmlık 
t...•leri ıaatereceiini aanmıfb. 
PJas.t atl•m•k, hıçkırmak, tan • 
.... için diz çökmek yahut 
~ 781'İne, mahbua kadm. 

~İNJI keskin bir kahkaha ite 
•l'naa çnirerek dedi ki: 

- Ya demek ki Matahari tan 
~ ilecek •• ais de 
...... • difündüiümü anla-

~ iltİyonunuz? iyi ama, ben 
ltir muharrir, ne de bir hatibim, 

~Gllc:emi ancak dana vuıtuile 
iri ifade edebilirim. Sandıiı • 

- flltindeki entariyi bana 

-·· ·- ••• ? ....... 

' 

L.! • 111n ••• 

Matalaarl laapi.laane lalcr=:.:~~~-Pl-
ainde idamından bir~ saat 

evoel, ralai6enin /ıarııaıMa 
aon dansını~ 

tekler yerlettirecek ye .tef edilir 
edilmez ae~ ~ji bıun yere dü-

~- ~ bir .edi,.. -
MDİ kaJd~ar Ye me.&rhta 
atitilrmeyİp memlekettea difan • 
J& bçıracaklar 1 

mat "6ir Fraua abitine ahGI en tuhaf tarafı ıelmektedir. Kır • 
vermiı bulunuyonhı. dıiı birçok kalplerden, yıktıiı llP 

Bu hikiyeyi kimse tekzip etme
di. Hatta aon dakika .. ıklanndan 

Kadmı uyandırdılar. Hep birlikte, birinin kendini hücreainde ziyaret 
bütün askeri malıldlmlarm idam etmit oldaiu rivayeti de ileri7e 
olundukları Vicenneı meydanma ıürülmiiftü-

Mlıtnl i, Bit- • ırp ı-.di t J'lllZ yuvalardan IMç de mütw "' 
ainflalıiiii& m4Am ıir olmaJaD Mortiaakm fl&ha Ye 

hit bir iapumoa bıtalda. Fakat .-selden merhamete deima 
kendini çabuk toplqarak Ftan - bir lradmm iclamı dola711İJ'le kal
l&DID ,ukaek mnkilerinde Wu • bi parça .,_. oldu· Eler ba ite 
nan eKi qıldarile temasa pçti. burmmu karıflınnanuı olAydı 
Baalar laabeıciler naıtuile •• bü- Belki de batb biriainia onu kur. 
yük bir ihtiyatla cnaplar Yere • tarabileceibıi dütündü. 

•ardıklan uman arabadan ilk 
önce kendiıi •tladı ve çevreyi ıöz 1 
den aeçirdi. Kendiıini yerine ıö
türmek için kolunu yakalanuı o • 
lan zabitin ~u pliba titriyordu 
ki, ona: 

- Mealekten cell&d olmadılı· 
DiZ naaıJ anlqılıyor f Bakın ben 
titriyor muyum 7 

Dedi. Gözlerini bqlatmadı ve 
MYimli hir ıültbn .... ile alet ••• 
decek manpam akJ.i içiae bak
b. Cellidlarma bakan adamlar 
bulunmuıtur, fabt bunlar hiç gül. 
memİf, ıuratlan aapaarı olmut • 
tur-

-Alet! .. 
Kmnanduı YerilclL Tüfekler 

patladı. Kadm hareketaiz olarak 
yere yıiıldı. Yüzü kireç sibi ot -
muı bir zabit aon tilclüriicü lmqu. 
nu patlatmak için elde tabança i
leriledi, fakat buna lünm lrahna
mıttı. Matabari derhal llmiiftii. 

itte kadmm ba fedalide yazİ. 
J'8li harpten IOlll'& binbir iaiki1e 
,.. eebep ol.ta. Dediler ki, mah • 
k6m bdm ıinirlerine hakim ola .. 
mıyarak idam edilirken feci bir 
manzaraya sebebiyet nrebitir. 
itte bunu dütünen aal&laiyetli me
murlar ıidip d.USzün lmlatma 
eöscle bir ..,.ıer fı11ldamqlar •e 
demitJerkiı 

- Açıktan açıla bir af kopara· 
mayan nülmlu arkadqlanndan 
birili •tef edecek tGfeklere hakl-
1d mermi yerine ,.ı..cılbn fi · 

••• 
Bu declikodularm dofnı olup 

olmadıimı halk bilemezdi. Banu 
bilecek bir tek iman varaa Mata• 
barinin foyumı meydana çıkar -
IDlf olan Framız cuaa tetkHltı 
tefi binbatı Leclouy idi. Binbatı • 
nın en yakın arkaclatı Camille 

Pitollet te meseleyi biliJ'Oftlu. 

Pitollet cihaa ......._ Fraa • 
..... lapaa,.-W x. Dlplo-. -
tiiinde hizmet etmİf •e ...... 
orada Almanlarla müna••ıllıif" 
de bulunurken yardımtaiıiat •°"' 
ıememifti. Harpten soma ... k 
tün kayıtlua bakabilmek sel&hi • 
yetini haiz olduiundan ve memur-
lar arumda birçok arlradqlan 
bulunduiundan,aaluıe arkaapıda 
cereyan edip de kayda ıeçmemif 
itleri toplamaja koyuldu. 

Nihayet lapanyanm Bmıos teh
rindeki Kartuıi papaaları manu
tmnda bir nlatlar bizzat Mata • 
hari kadar eararenıiz bir talu• •· 
yılan Piyer di Mortiaak'ı buldu. 
Bu adam Mataharinin aon qıkı i
di. 

Bu zensin Don Juvan, hayatı . 
Dl kaclm &YID& ftkfetmifti. J: 

Mortiaak kadım ıörür s6nnez 
atık oldu. Mataharinin de kocaım 
dan bopndıimdanberi para için 
her iti yapbimdan Don Juamn 
iltifatlarma yib çevirmemeai il · 
zandı. Fakat tam bu ııralarda ce
bi delik •• harpte iki aöaü kir oı. 

rek af için var aüçleriyle çalıpnak Bunun üzerine biiabütün orta
la olduldarmı bildirdiler. itte bu dan çekildi. Nihayet Pitollt!t ona 
itler olup \iterken Mortiaak orta- lapanyol]arm Miraflorea JNn•• . 
ya atıldı. tmncla Frer Bonj.men adile bal-

Ba adamm büyük bir eeneti da- Fakat ba dünp tariki eorulaa 
Ye ıiyual nüfuzu vardı. Aakerle • bütün mailere, 
rin kaclma kurtmı yuine 1llllDeY • - Ben zannettiliniı: adam de
ra fiteti atmuı omm plim idi. filim. O çoktan alda. S&slerindm 
öteki büyük atıklar da ba pl&na batb bir kartılık ftl'IDecli. &oma 
yardıma koyuldular. Mortipk o • bepeiai •nlliltr. 
nu bapbıbanede sipret etti ve 
pllnmı llJliywek bütün diler te
teltbüalenlea YU 19GiJmeebai 1 -
lldedi· Kadm da bmm clala •• 
vafık ıördi. 

Pl&n pek ıüzel İfliyecekti, fa. 
bt ,.._k memurlardan blriainin 
Matahariye kartı bealemekte ol • 
dutu intikam him bunu .. ,. dü 
türdü. Dansöz Dinmharpte o -
na Alman doatu ve taraftan de . 
miıti. En aon dakillada ba adam 
her teJi meydana koydu. Bqka 
bir plin kurulm•ama •akıt kal • 
mamıttı-

T oaka operumdaki vak'a da tıp 
1o böyledir: 

Polia tefi T oekaJa ıelerek •
tıkma hakiki kuqmı atılmıyaca . 
lını aiiyler. Fakat Toaka vadetınit 
olduiu pbi kendiaini teşlim ede • 
celine polia tefini öldürilr. Son • 
ra da e&zde yal•ncılıa• ppda • 
cak olan idam ..,.danma sidin. 
ce, hlkmün ıerçekten infu edil. 
dilini ,ariir. Ve polia mlldlriinün 
kendiıini fena halde aldatmaia 
k•lkmıt olduianu anlar. 

Şimdi el• Matahari laadiwinia 

• Pi7W d• Morti.ak aıllı b~ .. 
ilam il ataluıriyi öliintıla ft .. a
tannai isin golı sallfllUffL Hf. 
lai maoalliılı olama7lnccı .. 
dam mlflalı 6fr iecl,,,.e lıaprlaı
ra 4'fin7etl1111 elini G7afını 
relıfi, ,..,,i lapan7tJCfa •- oe 
cioann4a Mirollora ,..,...,._ 

ruwla ,,,,,,.ıtr. 
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yazan : 
HALİDt. EDİ~( 

'·.:·~·._1·~:-;~ .. · ....... ,. 

ine k/i ' · !!}KC~4LI KJ\l)IN lJ t). /k lk rA I YAZAN: ~S,:A~ FE~DI -------.u 
(NakU, tf'rcilnN w iktiboı hakkı mahfuzuur.J Şoför Şakir,. elindeki tabağı masa• 

''Doiru, Oıman. Senin çalııın mahremiyetine hasrediyor. Ha
bana ö7le bir hia •ereli. Vehbi De- riçte onu gören cinaiyeti hiç da
de,-i hatırladım. Bana bir ıün ıünemezdi. 

nın üstünde parçaladıktan sonra 
Leylayı tokatlamağa başladı: " Bu pislik içinde. ' 

oturulur mu a kokmuş ? ,, 
(Omaanm ıeçmiı bayab belki a· O.man bir düziye mektepten 
ramza bir uçurma açar) demifti.,, kaçmıı bir çocuk ıibi elele tutu- Şakir içki maıa11na oturdu .. - Kadından dost olur mu 

hiç? ... lıte, sıkııınca zavallı ada· 
mı ele verdi• .• Y abut da bir iftira. 
lçyüzünü ıimdilik Allah bilir. Me. 
ıele ma'1kemede meydana çıkın . 
cıya kadar zavallı adamcağız da 
tevkifhane kötelerinde inliyecek. 

dinliyeyim diyerek buraya kot• 
tum. Seninle mi uğraıacağım beJI 

B 

Rabiamn alt chadalt ailamak fUP yürümek iıtiyor, fakat cesa- Hazırlanan mezelere ıöz gezdir
di: iıtiyen bir çocuk ıibi titredi, ade· 

ti büJdlldü. 

"Bu ~ dolduralım, Ra
bil. Bana çocukluiunu anlat ıev-

ret edemiyor. Kız, ıok&k adabı

nın mubaf azuına tautupla taraf
tar. Fakat o, O.mandan daha 
meıut. 

- Haniya, benim patateı ta· 

latam nerede? 
L91li çatallan ıiliyordu: 

her zaman? 
Uıtüıte iki tokat takladı .•• Ley• 

li. senemliyerek yere yuvarlandı. 

ıili. Anneni, büyük babanı. Bil- Galata köprüıünü yürüyerek ıeç 
huaa büyük babanı. Onu en çok tiler. Tepelerinde lıtanbulun öz 

- Buıün çok yorıundum, Şa. 
kirciiim ! Patateı haılamaia va · 
kit bulamadım. Bak, aana ne aü· 
zel, ne nefiı mezeler aldmı ! 

Leyli omuzunu silkti: 
- Haydi içelim, nonoıum ! A. 

lemin itinden bize ne! Zaten ben j 
gazeteyi bunun için okumak iıte
mem .•. Bir cinayet, bir kaza ... Hiı. 
ıılı can 11kacak bir vakayı oku . 
yunca sinirlerim derhal bozulUT. 

- Bu kadar küçük bir teY içİll 
kadın dövülür mü, Şakir? itte lrir- o. 

liıini aldım ... Temizini koydUlll 
önüne.•. 

merak ediyorum. Görmek için bu 
cuma meacide namaza ıidece

jim.,, 

''Onu bilaen merak etmezdin 
Öyle korkunç bir adamdır ki ... ,, 

Hakikat uçurumun Rabia tara
fı doluyor. O ıeçmif yılları anla
tıyor. imamın bir ıün bcbeiini na· 

111 çamaıır kazanına attılr noktaya 
ıeldi. Bu adeti acıklı bir vak'ay· 
dr. Fakat Rabia ona birdenbire 
komik bir hat verdi. imamın ayet, 
ıure okuyarak bu bebek yakıtına 
nud dini bir a,-in teldi verdiiinin 
taklidini yaptı. O.man kahkaha 
ile gü'üyordu. 

''Haydi yatalım, Rabia. Yarın 

ıcni (Bonmarıe) ye götüreceği~. 
Beğendiğin bebeği alacağım . ., 

Yatakta yerleıtikleri vakit Ra
bianın kulağın.hafifçe fnıldad1: 

"Belki bir gün ken.dinin canlı 

bir bebeii olacak ihtiyar kocan
la beraber oynıyabile:eiin bir b~
bek.,, 

Rabianın ıeıi adeti boiuk: 
"0 bebeii kimıe, kimıe ate§e 

atamaz. Vallahi, billahi!,, 
. . . . . . . 

"Ma§allah, esvap yeni galiba!,, 

"Elbet, sörmüyor musun, ipek-
li. ilk ipekli ... Seninle sokağa be
raber çıkaraak diye yapındmı. 

Yünlü yeldinnemle çıkaam, ben· 
den utanırsın, deiil mi?,, 

Hayır, utanmazdı. Ne siyene 
ıiyıin. Her arkasına ıeçirdiği eı
vaba tahıiyetinden bir ıey veri
yordu. 

Bugün ipekli, ıiyah bir çarıaf 
giymişti. Beli uçkurlu, pelerini d:
ze deyen eaki r,biçim çarpf. Fak~t 
ne ele oba yeldirmeaini bir ıün 
için bile feda etmek onca mü
him. Peçeıini ıene arkasına at
mııtı. Bir kuvvet ona yüzünü örl
türeDL~zdi. 

Osman onun ince, penbe yüzü
nü bu siyah katların ara11nda bir 
rahibeye benzetti. Y eldirmeainin 
içinde itine ıiden bir amele tabii
liii ile yürüyen ince bacakları hu 
kalın çarpfm katları ara11nda bir 
rahibe gibi mütereddit ve becerik
siz. Osman dikkat etti. Yüzünün 
ifadesi o kadar ciddi idi ki hiç b:r 
erkek ona ıöz atmadı. Cesur ıö".-

lerinin, korkmadan iDl&Dın yüzüne 
bakan ıözlerinin üatünde peçe ol
sa belki ona da lh atarlardı. Ra
l>ianm her tavrı, cinıi tezahüratı 

oldusu yere, dört duvar aruınm 

ıökü bir hizana mozaiki, bir ta 
vuı gibi mavi. Bir tek bulut yok. 
Gök yüzünde kaynıyan ıarı ıtık 

kazanı yere altın ıua akıtıyor. 

Her ıeyin ilıtün.de bu altın aydnı
lık. Sol taraflarında Haliç. Üatiip

de yelkenler, direkler sarı ıtıkta 
titrqiyorlar. Sağ taraflannda Bo
iaziçi vapurları, kayıklar, ıala

puryalar, yetil ıuların üıtünde oy· 
na9ıyor. Köprünün üıtünden aı· 
keri bir bando aeçiyor· Bütün 
halk ayağını uydurmuı arkana
dan yürüyor. 

Nihayet Beyofluna tünelle 18\· 

tiler Osman ona birer birer düa
kin camekanh\nnı göstermeğe 

başladı.Rnbiaya elmas almak,ipek 
kumaflar almak için çıldırıyordu. 
Fakat cesareti yoktu. Yüz görüm· 
liiiü..Jli1'e..aeı&irdiji aiimrii\ «üıte• 
leri - kulaklannrn delik olmadıi· · 

nı bahane ederek - konsolun gô· 
züne kilitlemi§ti. Penbe kıİlakla· 
rım delmeli teklif edince, "Allah 
küpe takmamızı iıteae kulaklar\· 
mızı delik yaratırdı,, demiıti. Şim
di büyük terzilerden birine göte
rüp moda bir eıvap ısmarlamaiı 
teklif etse gene penbe dudaklarm
da o çarpık tebessüm hasıl olacak 
- büyüklerin mantıkıızlıklarına, 

deliliklerine sırf terbiyeıinden, 

uılulujundın ıea çıkarmıyan bir 
kız çocuğunun tebeııümü ! 

(Devanu uar) 

~retırka No. 16 

Şakir önündeki tabağı muanm 
üatilne vurdu ... Tabak parçalan -
dı ••. 

- Bö11e rezalet olur mu be? 
Sen benim tabiatimi, zevklerimi 
hala öğrenemedin mi? Ben p-;ta. 
tes salatası olmadan rakı içebilir 
miyim? 

Sonra birden gazetedeki kalın 
yazılara göz atarak homurdandı: 

- Jıte gene kaltaim biri, mü
bendia Ziya adlı bir zaTallının ba· 
ımı yakını, ... 
Şakir gazetenin bu fıkrumı O· 

kumağa baıladı: 

" ... Meğer aylardanberi izi a
ranan Doktor Şahabm katili ka · 
dm değilmiş. Mühendis Ziya is · 
minde bir genç, Doktor Şahabın 
seryetine tamah ederek kadın kr. 
yaf etine girmiş ve Büyük dere yo. 
llJild• do_l<t.Qru ji~ ~~ [eyli~ım ı~emeğe ça-

htıyordu ••• 
Sordu: 
- Kadın parmağı hu itin nere. 

ıinde? 
- Nereainde mi? Oku7ayım da 

dinle ... 
":Mühendis Ziyayı ele veren bir 

kadınmış. Kadmm hüviyeti zahı· 
taca mallırndur. Mesele mahke -
meye aksedince, şahit sıfatiyle 
celbedilecek olan bu kadın, mah
kemede bildiklerini söyliyecek . 
miş ... ,, 

Şakir ıazeteyi avucunun için -
de bunqturarak kendi kendine 
töylendi: 

temele istiyordu.! • 

Şakir o kadar asabi bir gençti 
ki, ıevgiliıinin en ufak hatasını 
bile görüyor ve derhal ate§ püskü
rerek baiınnağa bqlıyordu. Şa • 
kirle, Leyii.dan baıka bir kadm 
geçinemezdi. 

l§te timdi de peçetenin üıtün
deki ıiyah lekeler rözüne ilifmit
ti: 

- Bu pi.tile tahammül olun -
mu .•• Allah sana temi:1llc denilen 
meziyetten biraz olsun nasip et -
medi mi? Terkos mu keıilmitti? 
Evde sabun mu Y.Oktu? Şunları 
tertemiz yıkayıp da önüme koy -
ıan, neyin eksilir a mendebur?! 

Şakir, yere düten Leyliya ,tel 
detli bir: tekme vurarak haykırdll 

- Küçük... Fakat, birçok kü • 1-
çük bir araya toplanınca, en ba • mı 
yük ve affedilmez bir hata olur. 
Yalnız peçetenin pisliği gözüm• 
çarpsa liazmedecektim. Ya tu ça· 
talların üıtündeki sarı yumiırtS 

lekelerine ne diyelim? Şu tuzla " 
ğun iç.ine bak... Biber tuza, tıd 
birere karı§mıı. Şu tabaklarm ha· 

line bak.·. Kedi yalamıf ıibi, ke- t
narlanna iğrenç yağ kınntrlarl 
yapıtmı,. Hangi birini aayayım 1 
Bu pislik içinde oturulur mu a 
koknuıı? ! ... 

Şakir hiddetle kapıyı 

çıktı. 

Leyla yerinden fırladı: 
- Ben zaten onun trq olufQll" 

Şakir bir kadeh rakı içmeden dan, yüzüne pudra, lavanta aüril-
~ ... c:ı..: f~ •Mm.. §Ondt:n 1Jft2'dttanau'lfnrıtmamıl • 

Leyla kocaımı memnun etmek tım. Kim bilir hangi aıifteye ran· 
ve hiddetini yab§brmak için, kir. devu verdi ..• Evden kaçmak için 
li peçeteyi alarak yerine temiz bir bahane. 
peçete koymuş ve odanın içinde L IA ha ---~.; .. ı d" k .. b ey a maaanm §ma otu~ saga so a onere çırpmmaga a§ d" .. ğ ba I d 
1 .. . \J!Unme e § a ı: 
aDUy•I• 

Şakir birden muanın önünde 
durdu... Bir ıu bardağını yarıya 
kadar rakı ile doldurarak bir yu. 
dumda içti.·. Gözleri döndü ..• Du
daklarını ııırarak Leyli.nrn üzeri· 
ne yürüdü: 

- Sen bunları, beni ıinirlendir· 
mek için mi yapıyorsun, kaltak? 
Kaç ıündür İzmit yollannda o -
tomobil aürmeİden canım çıktı. 
Evime gideyim de biraz batımı 

- Ben üzerine düı~e, o hen-
den kaçıyor- Acaba benden btktl 
mı? Yoksa sahiden mi kızıp d• 
gitti? Ne olursa olıun, bu, pek ha-
fa gidecek bir vaziyet delil. y,ı. 
maz bey de baımıa iş çıkardı. Ya
rın beni mahkemeden çağmriu.
ne yaparım? Şakir böyle ıeyler • 
den hiç hotlanmaz ... Duyana, _., 
hakkak beni iildürür 1 •• 

(Deoamı oar) 

süılemeğe yarıyacak Arif Nedret Bey f Çünkü bun
ların parasını veren sizsiniz. Vay yüksek banker vay!. 

Vay beyefendi vay! ... Fakat bu sanatiniz ıize mace
racı, dolandırıcı bir kadınla namuslu ıenç bir kızın 
yilıilnü ayırt ettiremedi! ... Büti!n bu IÖaleri söyl,.r-

Hemen tayin ettiği saatte geleceğimi yazank 
biraz babıitle birlikte çocuğa verdim. Sonra mağ11-
zalar arasında bütUn ıün koşmaktan ve çok kısa bir 
zamanda, yaptıfım uzun prcvalardan yorulan vücLt

dumla yattım. Ertesi ıünü randevuya giderken güztl -bir elbise giyeceğime memnun derin bir uykuya dal-
daldm. 

Tam Ihsan beyin tayin ettiği saatte gittim. Onu 
kabinesinde yalnız sanıyordum. Fakat Arif Nedret de 

Y.aralanan izzeti nefsimle, tatmin edemedi~ 
kinlerim birleımişti. ihsan Beyi görecefim, ıu P 
günde onun bulunmamasını tercih ederdim. çQnkl 
dütüncelerimle taban tabana zıt olan bu Arif Nedrr 
tin benden çok daha kuvvetli olacağını hlnedlyot
dum. Bunun neticesi bana büyijk bir hakıızhk ve _.
dirlik olacaktı. 

ihsan Bey beni görünce mültcfitane bir harek.t 
yaparak nezaketle: 

" - Samiye Ekrem Tok hanım dedi. 
Bu it adamının ağmıdan itittiğim Samiye El:r

Tok MSzü bana pek iyi geldi. O hiç olmazaa beni :.r>P 
la evlendimiyordu! Veya benim nüfus klğıdınt in!.P 
etmiyordu! 

kcn clbise~eri, çama§ırlan şiddetle çıkanyor oraya 
buraya fırlatıyor, kimisini de rastgele çekmecelere 
tıkıttınyordum. Buruıtukları aklıma bile ıetmiyotdu. 

İ§imi bitirmek iizere iken otel hizmetçisi ıeldi: 
- Bugün öğleden s::>nra sizi telefonda aradılar, 

yoktunuz, dedi. Ş'mdi de bir çocuk geldi. Sizi gör
mek iıtiyor. Bir mektup gctirmi§ belki v,.rilecek bir 
cevap vardır. Salona inmek istemez misiniz? 

Demindenberi uğrapp didinmekten tuvaletim ve 
saçlarım her tarafta açık kapaklarile yayılan kutular
dan odam darmadağtnıktı. Bu vaziyette aptıYa in
meği dütünemezdim. 

Bu çocuğu hemen yukarı ıetirmeıini IÖyledim. 
Mektubu aldmı. Zarfın üzerinde thun Beyin 

damgası vardı. thsan Bey AH beyden mektup aldığ".
nı söylüyor, ertesi günii saat Uçte bent yuıhanesine 
çığırıyordu. tbsan beyin beııi bByte derhal çafırmuı 
çok hoıumır gitmittl. Hiç olmazsa bu adam beni din-

orada idi. Bu beklenmiyen tesadüf bana büyük bir ı·a
hatıızlık verdi. Çünkü bu adam orada iken i!lerin ılü

zelmeıine imkin yoktu. Şilphesiz ki Ali b7 de itten 
haberdar edilmiıti. Şimdi ikisi de bana karıı birleşe
ceklerdi. Ve dünkü hiditeden daha fena hir hadise 
olacaktı. 

Bu düşüncelerime rağmen Arif Nedret ben girin

ce ayıfa kalkmış, hafifçe eğilert'k beni selamlamıştı. 

Beni sanki birdenbire tanıyamamıt &ibi göılerinle 

derin bir hayret vardı. Belki de biı ınn evvel olduğı.ı

ıibi beni ıene diifklln •eldi bir kıyafetle göreceği
ni umuyordu. 

Sel!ımna hafifçe batımı eğerek mukabele eder
ken krn1 bir kan dalıasmm biltiln ytır:Umn kapladığı · 

nt hissediyordum. Şunu itiraf etmeliyim ki onu gö:-

mem neticesi, bende de karmakan11k dO§Onceler doğ
muıtu. 

Şimdi beni saran bu havayı daha samimt, ~ 
doıt hissctmeğe batlamııtım. Belki de bunun ıebeiıl 
giymiı olduğum gu mavi renkli tayyordıt. Bana ol
dukça bir emniyet gelmitti. d-

Bir koltuğa oturmuıtum. Büyük mu'kavelAt ııı111 harrirl bana doğru ilerledi. Şöminenin iherinde fi 
yUkıek ayna batımı kapıyan bü~k beyaz bir f~ .... 
ıapka altındaki taze ve gürbüz Anadoiwunun 1'•>1"' 
ni abediyordu. Birdenbire iyi ve zarif ~ ,t 
mif. ıilzel olduğuna emin olan bir kadtnm efflfl·f 
ve ıUkQnuna bürOnmüştUm. , 

Benim kendi kana~tim olmamakla beraber ~r 
fetlne güvenci olan bir kadında doğan emniyeti,. 
b hiç bir ıey veremez. 

.(Deuamı uarJ. 



,. 

~ SONKANU ~ - 1936 HABER - .:'.!.:~am postası 9 

Zaman gazetesi salibi Velid Ebuzzıyazadeye gore • 

Cocuk haftası 
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ilk önce, kısırlaştırmayı tavsiqe 
flediye ~azananların 

1 
adlarını yazıgpruz 

e enler kısırlaştırılmalı! 
Bu ameliyatı rastgele bir iki adama tatbik 
etmek, sari bir hastahğı önlemek fç~n buna 

Beş lira 
lllrtnct: Hidayet Suiıdl~ -rwıtl!tu eokalc 

Bir kutu bisküvi 

Petrova Hamalbaşı Kordclft. aokak 118, 65 

- ouıtekin Çomberlltq Peykhane aokak 

srı11. 

tutulan iki kişiyi öldürmeye benzer 
,. Anketi yapan: Murad Serloğlu 

kazanan 
Burhan Bqiktq 18 mcı okul 599, 68 - su.. 

1klncl: Sadık Tunçel Kumkapı Nl5ft%lca tıeyıa. Ortaköy lBkcle caddcst 17, 69 - 1mıa. 
23 No. 11' kelime ile. 

Zaman gazetesi sahibi ve baş
muharriri Velidi bürosunda çalı
fırken buldum. Bu i~e prensip ili
bariyle taraftar olup olmadığını 
sorduğum zaman biraz düşündü, 
ve fU cevabı verdi: 

Harpler sinirleri bozduğundan bu-r 
nun neticesinde nesil asabi, sinir
li ve mütereddi olur. 

birini isterse ergeç ve nası. olsa 
birbirleriyle birleşir. Buna han
gi kuvvet mani ola::>ilir. Kendini
zi böyle bir mevkie koyun. İlitC• 

diğiniz ve sevdiğiniz bir kız ol -
Ure~kep hokkası kazanan 

Uçllncll: lakerder Beyoğlu AynalıçfJ6me f G. 111 kellme Ue. 

~ BlakUvl kazananlar _ı 
~ l - Sevim KUçükldııga 186, 2 - N De. 

~ 8 :- HutQısJ lnöııU ortaokulu 866. 

t Zllhtll GUnal Samatya §!.mcndlfer ı ad. 

'3 No. fi - Fatma Smlyc UııkUdar 

cam1J 25. 

- \"ahlt Kıvılcım Çadırcılar caddesi 

l Şekerleme kazananlar l 
& - Vecihi Un!Uttlrk U.skUdar Topha. 

l o:ıu Gl, 7 - Erdoğan Ozaıi Ankara 

~lar vckO.leU levazım mUdUrll oğlu. 8 

Ôzd mir HUscyln Mev14nekapı 4, 9 - Fah 

ldın Alpay Be§lkıa;, Kılıçall caddesi 7f'i , 

- N. UUrtl Ergenclron ~ktq MOmcy. 
~ Caddesi 57, 

(Pakll mendll kazananlar 

ıı - Abdullah Nargllectyan eczanesi, 

ı - Arapapazyan Po.ngaltı lisesi, 13 -

'1z Bencr Ka.smıpqa merkez ec:21~eaı 

- Burhaneddin lstnnbul llacsi lOS. tr; -

Kaatmpll§a kUçUkhamnm 9, 16 - A. 

~ Bclo Şiell Ternkkl 1!8eai S71, 17 - Reluı 
\.oıı11 85 tncı Okul, ıs - M. Erol Kasım. 

• :J,mhrf.ye.Jlse:ıi -ı~ --ca.hlt. y 

• ~ Usesl 19~. 20 - Şermin Abaray 

~çu sokak 25, 

kazananıa.:--ı 
21 - MU,ıtk F~rlk!Sy Bllgtç aokak ı>, 22 

l>crUıa.n Şlm§Ck '' QncU okul 1,, 28 -

et Olcay EyQp Naınnzgruı aok&k 35, 

- n. öua.n Cihangir kumrular tokak 

~ - Edip Eraanm oğlu 22 lnd okul 176, 

- Münevver b1rlnd okul l~. 27 - Bedia 

Ankara Cebec1 Özgürler sokak S, 28 -

.\Jpastan Kocamustatap4§8 Kurusebll 

"le 3:5 N. 29 - Hacer ÇcUncr ku: orta o. 

C3:J, 80 - Neztııe Kadık!Sy lkbıılfyc 

e aokak ıt, 

Defter kazananıar 

aı - Sevine Burdur orta okUlu ııo, 32 

l GOçmea Tophane Defterdar )"OkUfU. 

...._ ArUn Bogazkeaen caddest 2f6, M -

Serim. Galatasaray, 3:5 - Sabahat Oz.. 
Emlrgtn ilk okul 117, SG - Rl13tem 

Vefa llaes1 8t;3, 87 - HaU1 Vda Uaeai, 
'- N. Altmay Beflktll§ Kuyu aokıt.k 8, 

lamet OIUno Pertevnıyal 11.!esl 3~. 40 

~ Posta nakllye memuru. 

\.. C•h•I kazanalar 1 
it - Jak Sayalı Benebertt ııae.tnden 

\_ i2 - TUrgUt Rami 83 Onctı okUl. '8 -

. ' l{aruru Bakırk!Sy b1rlncl okul 180, " 

'-ba Suner Haydarpqa 21, Cl5 - SaJmo 

orta okulu, '8 - Bakt tstanbUl Uscd 

't'l - Nertıne Şllll lılldUU apartrmanı. 
\_~ lUıamt Edtrnekapı Sarm&fJk sokak 11, 

~lertmız arasmd& nana tekert yoktur. 

altraamz herhalde maaratınıza d~er.) 
~ltactıı Beykoz 1arkmcı okul, 60 - lrtan 

Okut 93, nı - tımıet Koeamu.-rt.ata 
~ lnct okul 92, 152 - Omer Ar\kara 

Ceyhan sokak 8, 83 - Kaya Kurt 
llııtnıur Nurlane.11 sokak 21, M -

Cahıt Çapa 81 incl okul '7C, ~ -
Aınm 'Oeküdar ıs QncU okul 17f, 56 

~ ltortnı Atman mektebl ta'ebutnden, 

~ 45 inci okul cıı, 58 - lrtan ·Sen 

J1 Edlrnckapı Sarma§ık caddesi 55, 70 -

Fikret ortıı. Ucnret mektebi 1129, 71 - Ay. 

ten Bağlarbqı GQ , 72 - Feyzi 1nönU orta 

okul 275, 73 - İsmail Co~n Darli§Ş3~l\kn 

lise.si 41 - 7t - Kenan " UncU okul 5/ A, 

715 - !.IW:affer Ta§han yıı.nmda berber, 76 -

Naelye Cağnloğlu Tn.!'<1r soltıık S, 17 - Rı. 

fat Giray Darutpa,a orta okulu 80, 78 -

Vahan ZO.rto.nyan Heybelladada güzel so. 

kak, 79 - Zehra Pangaltı BllezJkçl Slmo.ns 

eokak 23, SO - Hilmi Bakırköy akliye nas. 
tano.slndc, 81 - Comııl KaragUmrllk 60, S!J 

- Avni Orta.köy Kanık&§ sokak 3, 83 -

Btllent GOrsoy ıı tnd okul S17, 8' - Ccn. 

siz öncel Beşlkt.q Karakol sokak 11, 85 -

Aı;Uman Nedim Beyoğlu Mtı!1mutağa voku. 

ııu 14, 66 - Cevat Şenol lltlnd okul 76" 87 

- Faik özd~nlz lırtanbul ticaret mektebi 7, 

88 - lbrahtm 2 tncl okul ıs•o, 89 - t?ısan 

Taksim Kazancı yokU§U 18, 00 - Kemsi 42 

fnd okut Beyoğlu. 

1 Birer knrtpoatal kazananlar 1 
91 - AY§o laUuıbul kız llaesl 50, ~2 -

Feu. Bekir lsmDJl lsUklru caddesi Surlyo 

ç&r§ıaı 884, 03 - lııınet GUnger Kadık!Sy Ça. 

nakkale aokağı 17, M - K. Maltepe Sut:I 11. 

ttt3l1 2632, 95 - Necdet Y&lçm Yenine.su 

- Bu mesele hakkında hiç b~r 
fikrim yok. Fakat §Üphesiz pren
sip itibariyle aleyhtarım. Bence 
idamei nesil de bir insan için ye
mek içmek gibi ihtiya~atı ta'Liiye
dendir. Br insan yemek içmek
ten nasıl menedilemezae, benC"e 
nesil yetiıtirmek sevki tabiiyesin
den de mahrum edilmemeli, edi
lememelidir. 

- Peki amma, neıil tereddi e
yor, akıl hastalıktan gittikçe çoğa
lıyor. Buna mani olmak, teredd:
ye doğru giden nesli kurtarmak i
çin ne yapmalı? 

- Akıl hastalıklarının çoğalrp 
çoğalmadığını bilmiyorum. Fakat 
eğer çoğalıyorsa her halde buna 
m~ni olacak tedbirler almmahdll'. 
Bence bu tereddiyi doğuran, akıl 
hastalıklarmın artmaımı temin e
den en mühim imil harplerdir. 

mektebi 24, 00 - Osman Şemsi Falay Ba.. _______________ , 

cuıanmızm l.s1mlert kazananlar araamda çık 
mamıştı. Bu hatta kartpo.stal 

okuyuculanınızm lstmlertnl 

kazanan bu 

DC§t'edlyoruz. 

KO.çUk okuyuculanınızdan özür dllerl.Z. 

183 - Btrlnel o'kuı 'tl9 RtıStem. - ıs! 
- P'atma birinci okul 206, 18f'i - Osman 

Şcmet Bakırk!Sy Zeytinlik 100 No. 136 -

Salahaddlıı Vefa llsc.sl 876, 137 - Mahmut 

BüyQk t.tlklAI oteli altında berber, 188 -

Muzaffer Tqban yanında 2/1, 139 - SO.. 

leymantye Mahmutpll§ll. yoku§U H Bayan 

Sehcrln oğlu, HO - Burhan Sezer !atanbul 

llitesl 1761, 141 - Sa.bahat kız ~ 19~ 

lil - Leon Aprahamyan Amnalımeaclt 60. 

kak 49, Beyoğlu, H3 - Kemal ikinci okUl 

742, lU - A.F. Kutsal FaUb '1, U5 - Or. 

ban cagaıogıu 8, 148 - Halim Teovtklye 

Baytr sokak 62, H7 - Suat Oktay M inci 

okul 71, US-Nazire Pangalb Dereba§l '7, 149 

-Metin Pekcan '2 tııcJ okul 3, 11)()-. Nlko 

Bakırköy 28, 151 - M. Mustafa Bölge eaııat 

mektebi 08 (Bllmecelere yalnız bilmece ku.. 

Harp gibi amiller ortadan kalk
tıktan ve iktisadi amiller de dü
zeldikten sonra nesil kendiliğin -
den düzelir. Asabiyet, ıinirlilik, 
kalmaz. Fakat ahvali alem öyle 
gösteriyor ki harplerin sonu gele
ceği yok. 

- O halde kısırlaıtırmaktan 
da başka çare yok. 

- Hayır, hayır.. Bu hastalık, 
bu dejenerelik sari bir hastalık gi
bidir. Sari bir haatalığın önüne 
geçmek için o haatalığa tutulmut 
iki ki9iyi öldürmek nasıl kafi de
ğilse, nesli tereddiden kurtar
mak için de birkaç kişiyi kısırlas
tırmak kafi değildir. Bunun için 
haatalığm esasını tedavi etmek i
çin çahımalıdır. Yoksa tabiatin 
insanlara verdiği ıeyleri yok et
mek bu derde deva olamaz. 

Gene bu derde deva olmak ü
zere tavsiye edilen evlneme yaıı
nı tahdit, usullerin ıslahının da 
bir fayda temin edemiyeceğine 
kaniim. Kanunla veya zorla bu 
gibi itler olmaz. 

İki ıönül mütekabil olarak bir 

. 

Sellmlye Askeri 
Satınalma 

Komisyonu llAnları 

Şelimiye Askeri Satınalma kc
miıyonu tarafından pazarlıkla 24 
adet teneke, 12 adet fll'ın küreği, 
2.4 maya kutusu, 9 hamur tahtaaı, 
130 pinagot, 12 terazi, 10 kova, 
75 metre beyaz bez alınacaktı,.. 
Talip olanların 21 -1 - 936 sa
lı günü ıaat 11 de komisyona mü
racaatlan. (241) 

kırk3y ömer Naci 110k8'l 100, ın - .A.)haıı 

Harbiye mektebi 1672, 98 - Kemal Komkapı 

orta okulu '266, 09 - Nejat Beyoğlu 12 incl 

okul %18, '100 - A. DUnd&r Zile Altın )'Urt 

:mektebi 330, 101 - Nezahet 29 llncu okul 

HÖ, 102 - Rabla Karagtlmrllk 60, 103 -

Suat Oktay Balat l55 inci okul 71, 10' - A. 

Uye Barkan Teklrda# LSman memuru kızı. 

105 - Suna özel ~ktq, 106 - Tu.rgut 

öztOrk Zile :lııUkHll ol<uıu 20, 107 - V&l!ll 

Papadıı.pulos, Fener HaUç rum Ust:s' ~. 

108 - ~'llcelgen Rıza Ortaköy, 101> ZUhal 

Paoabııhı;e Fııhreddlıı yalısında, 110 - HU. 

mı Noyan Fatih 11 inci okul 386, 111 - Bur. 

han Uğur lstanbUl il.sesi 557, 112 - .Adli 

!§ık llac.si 152, 1 ıa - Bedia Balat Lonca Ebe 

sokak 6, 11' -..Hll.sruneddln Yamanlı Ba. 

Jurköy Iklncl okul 189, 115 - Bcrç Çalyan 

Samatya Mllll Müdafaa caddesi 52, 118 -

Sami Ferlk6y ,. QncU okul 110, 117 - Ad. 

nan Darllaataka ııscsı 213, us - BUlcnt 

Varol Boyacıktly 115, 119 - Hüsniye GUner 

CUmurtyet ortaokulu 275, 120 ._ Saklp 7 inci 

okul 218, 121 - Seniye Tezgel, 122 -- AııU. 

man 'l'Urel üskUdar Bağlarbll§l 62, 12Z -

Hasan Muza.fter Vela lisesi 1512, 124 - Jllacl 

Be§iktll§ 11'.rmrlı sokak 7, 125 - Multaddcs 

Akad Be§ikta.' Kılıçal! mescit sokak A. 126 

AU Çmgtroğlu han SG, 127 - Nusı:et !atan. 

bU1 Uııeai 808, 128 - Ahmet Bursalı KJçUk 

Selimiyedeki kıt'at için 100 
kul MO, lM - HUsnJye GUner CUmhurtyet 
ortamektebl 2715, lM - Nlda 42 ıncı okut ton odun pazarlık suretiyle alına-

ponu konacaktır.), 152 - İbrahim lklııc1 o. 

2•15, 1315 - Nnııı:t tııtanbut usesı 803, 1M - cakhr. Talip olanların 20 -1 -
Ha.san Kumkapı ortaokulu 178, 157 - Nec. 936 pazartesi günü -saat 15 de Se
det Konuk 49 uncu okul, 1158 - Naim Berkel limiye Askeri Satmalma komisy:>
Pcrtevnlyn.1 U.sesl 188, 159 - Burhan taıan. nuna müracaatları. (242) 
bul ıısesı 2/9, 160 - Hayri Darllff&faka il. 

Karadeniz oteli, 120 - :.."ccdet Topltapı Mal. ac.si 191, 161 - Nermin 29 uncu okul 191, il- 4 "" 

tepe Dk okulundan 15, 130 - SUha Beyoğlu 162 - MilJgAn FaUh Dk okul, 163 - Zılbtll Haydarpaıa hastanesi ihtiya:ı 
2& ıınc:u okul 77, 131 -:- Nlko Baktrköy 28, Can tst.anbUl 118cs1 1642, 16• - Ahmtlt Slr. 
132 _ "'·'"lt Neınıı c--•osmanp""a okulu, için 75 ton lave marin kömürü ......,. ....,. ~ kccl kUçtlk Karadenlz otelinde. 165 - LCıtful. 

55, 183 _ Nldıı. 42 ıncl oı.-uı 245, 134 - ou. lah Şevki İstanbul usesı 725, lGS _ ?deh. 17 - 1 - 936 saat 14 de pazarlık 
ran lstanbul lisesi 621, 1sıs - SUzan Gala. met Ali 54 Uncu okul 815, 167 _ Saktp oıtn. suretiyle Selimiye Askeri Satına:
ta Sen JorJ mektebi, 136 - Nnlm Berkel ay yedlncJ okul 218, 168 - YUcelken Rıza ma komisyonu tarafından alıns
hrtevnlyat lisesi 188. l3i - AbdtıllRh Kara Ortaköy, 169 - MUk!!rrem Rami Bağlar cad. caktır. (213) 
g11mr11k 115 tncl ol.ut, 138 - Nedret Vcta • dcs! 73, 170 - Nezihe kız liııesl 1311, 171 - --------------

lisesi 83, ıırı - Burhan Dalkılıç lııtanbul Adalet Tomtom Cezalr sokak 2, 172 - Lcm'I Beyoğlu 4 üncü Sulh fluhul,z 
lisesi. uo - Nnml Kadıköy orl!lmcktep 295, Kadırga 84, 178 - Hikmet Topknpı Mııltc. Mahkemesinden: 
141 - Taceddin Kmal üskUdnr Sultantcp<' pe 4, 174 - Hlrlsto Kurtulu§ kuyulBr btı§ı 

15. 142 - Nesim Kohcn İtalyan Usecıl JS, sokak 25, 176 - Remzi Atay lstanbul lltcsl, 

143 - Burh:ın Sezer lırtruıbul Usesl 1761 B. 7, 177 - Şakir Galatasa sahil sıhhlyestn. 

JH - Nadir ldrlı Balmk!Sy lstasyonundn • • do Rolfln oğlu, 178 - Vehbi ikinci okul, 

145 - Galcact Şi.cıll tremvaY deposunda M. 179 - tsınail Turgay ~ayrtyc lise.si 384, lEO 

tetçi Hıı.vıi lt71. ı.ıG - N11:P:tre J.n'rnrn 'tcımı» - BWent GUrııoy 11 inci okul Beyoğlu, 181 

pa§a ktz emUll1311 ~g 14'7 - H. NQzhct - Nejat 12 lncl okul 213, 152 - Nihal YU. 

1ırtnnbtil U~cs1 140. 148 - Nurl Yr11"'•!\% Cn cc Kadık!Sy 11 inci okul 72, 183 - Özdemir 

na 81 inci okul 292. H9 - E. ö:o"?k Pertıw. Edirne kapı diş tabibi Übcyt oğlu. 184 -

nlyal Uııesf 150 - Feridun Fahri Evfin Cezri Hamdi 1nön11 orta okulu 279, 185 - thamı 

kıısrm malıat'esi S, 151 - Ekrem Vo!'n ll.!fe!l! Galııta.snray lisesi 139, 188 - Hll.sameddln 

G25. 11'12 Foyve.z 1stanbu1 llı: s! lOGO, Akbryık Yenlgtlyey sokak 10, 187 - Kemal 

Oeçen ha'fAlcl b••'m~c3mı:rdı11 Orhan Galata Kutodlbl Serdar Ekrt'.m ııoknttı 

kazanınt"' ,,.,.,,ı•r1 v"'n•ş'ıkla 89. ıss - SatAhaddln 7 inci okul ıo•. 189 -

vnzı'm1vııın'8r Lem'I 84. 190 - Kenan u Onctı okul r'J/A, 

Kasımpa,ada Divanh~ne mey
danında 21 numaralı dükkanda 
tütüncülük yapmakta iken 3 - 1 
- 936 tarihinde ölen lranlı tülüıı
cü Mehmedin terekesine mahk-:
mec? el konmuştur. 

sun. Kız da sizi mütekabilen sev
sin. Hiç bir ıey dinlemeğe taham
mülünüz kalır mı? Daha olmczsıı 
kızı kaçırırsınız. Ve dünyada gay
ri meıru çocukların sayısı ne ka• 
dar fazladır? 

Benim fikrimce bir insan bir fi· 
kir lanse ettiği zaman onu evve
la kendi üstünde denemeli. Ken
disini o insanın yerine koymalı. 

Bakalım bu iıten memnun kalıyor 
mu? Eğer memnun kalır, bir za· 
rarını görmezse o zaman ba~ka
larının da yapmalarını tavsiye et
melidir. 

Bu itibarla nesli be§eri ıslah 
yolunda bu ameliyatı tavsiye e• 
denler önce kısırla§tırılmalıdır E
ğer iddia ettikleri gibi hiç bir za
rar görmezler, ve cemiyet de ha
kikaten bundan dolayı fayda gö
recek olursa o zaman başkaları· 
na da tatbiki düşünülebilir. . 

Ve bittabi ilk kısırlaştırıhı.cak 
adamların arasına bu İf i ilk önce 
çıkaran da dahil edilmelidir. 

lstanbulda Kapalı çarşıda Ka
vaflar ıokağında 43 numaralı dük. 

kanda mukim iken halen nerede 
olduğu bilinemeyen kavaf Dikran 

Maniseryana. 

lıtanbul 2 nci icra Memurlu
ğundan: 

Mühendis Ali Alaattinin 3 '6/ı 
932 tarih ve 45 vadeli bir kıta se

net mucibince sizden alacağı bu
lunan (1700) liranın takip tari
hinden itibaren% 9 faiz ve man• 
rifi icraiye haciz yolu ile tahsili

ne dair verdiği takip talebi üzeri
ne tanzim kılınan ödeme emri i
kametgahınızın meçhuliyeti hase-

biyle tebliğ edilemediğinden teb. 
liğatın bir ay hakkı itirazı tayini 

suretiyle ilanen icrasına karar ve• 
rilmİ§tir. T:ırihi ilandan itibaren 

nihayet bir ay içinde 935/ 1944 nu. 
marasiyle İcraya bilmüracaat ''e 
ya yazı ile borç ve masrafları ver· 

meniz ve borcun tamamına veya 

bir kısmına ve yahut alacaklının 
takibat icrası hakkında bir itirnz1· 
nız var ise yine bu be§ gün içinde 

bildirmeniz; ve bildirmedğiniz 

takdirde yine bu b · r ay içinde kn
nunun 74 cü mndc~~si mucibince 

mal beyanında bulunmanız lazım
dır. 

Beyanda bulunmazsanız hapis· 
le tazyik o!un:ıcağınız ve hakilı:a• 

te muhalif beyan~tta bulundı· ğu• 

nuz takdirde hapisle cezalnndırs-

lacağınız ve borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz haklnnızdn ceb
ri icraya devam olunacağı mnlO-

,, ~ ~ 11 '7, 159 - Lcon A. 8cv1ya A vu. 

'~.., Azız nezdinde. 60 - Aettman Barba 

~tltkltnga 112/2 61 - Edfp tn"110 or. 

~ 40, ftt - RUT"llt Kemal Cımttırk 
\ ' lS?net ln&ı11 Ol'ta okulu. 63 - Ta. 

Geçen b!.ftakl, 1nıtup seyyahı bl!m~. 191 - Ke\'ser ZUnbill Samntya 29 uncu o.. 

e1n1 kazananlar ttst~n"9 bf1' 1r~fttc.1m varı. kul 81, 192 - Z. Alpaııtaıı Koeamııqtatapa. 

h hkta başka kft'ht'a" aramna kan~tuır yU. §6 Kuruııcbtı ısokatt 8~. 103 -: R, Ongıs,. 

tlan gününden ba~J:ımak üze
re alacak ve vereeeklilerin ve sair 
suretle alakası bulunanların b:r 
ay mirasçıların üç ay zarfında Be
yoğlu dördüncü sulh h11kuk mah
kemesine başvurmalar ve mUdde-, 
t:nde aşvı•rmayan1ar h-- 1 -kınd~ 1 
kanun medeninin 551 559 uncu 
madde!cri hükmUnün tatbik edile
ceii UAn olunur, 

munuz olmak ve çek ve poUçoe 
emre ml·hnrrer acncilere ıneh;.I; 
ödeme emrinin tebHği makrmın& 

lcaim olmak üzere keyfiyet lebilğ 

olunur. (19041) otlu 3:5 inci oltu1 ·'415, gf - tTMlka dinden mlleabaka)'I kazanan btr çok okuytı. mıdıklSy iklııct orta okul ST, 

r ,_ 

-
67 

--
50 

13 

11 

• 



10 HABER - :A1<ıam postau 

Herkes Bir Nokta Ozerinde 

MCTTEIFüKTüRa aa 

16 - 2000 metre 

En tabii sesi veren radyodur 
VERESiYE 

SATIŞ 

MAHALLERi: 

Ankara: Nurettin ve Şki 
lzmir: A. Vetter 
Zonıuldak: M. Mahir 
Samaun: C. Celal ve S. Kemal 
Eskitehir: Hasan Alanya 

• 

Adana: Ahmet Rıza Jıcen 
Buna: lzak Şoef 
Sivas: Müezzin oğlu Ali Rıza 
Antalya: Hacı Veli Biraderler 
Adapazar: Saatçi Ahmet Hilmi 

l•tcnbul : Sahibinin Se•i, Beyoğlu - Galataaray merkezi karıuında 

• • 'lli... . • . • • , • •. 

KAŞE 

Neokalnıina 
Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağn1arı - Artrltlzm - Romatizma 

. Devlet Demiryolları ~E Limanları . ;', . . 
Işl~tfue Umum idaresi Ilanları · 
Muhammen bedeH 50575 lira olan 155 ton benzin 27 - 1 -

1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada 

ldare 1'inasında satın alınacaktır. 
Bu ite gjrmek istiyenlerin 3768. 75 liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 

a kadar komisyon reislieine vermeleri lazımdır. Şartnameler 250 kı.ı· 

nıı mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde dağıtılmakta . -
dır. ( (144) 

!stanbul K~m.u~anlıği 
Satınalriıa Komisyonu ilanl:uı 

.. . ' . . 

lstanbul Komutanlığı birlikle
ri için 27,000 kilo sabun pazarlık
la alınacaktır. Muhammen tutarı 
8100 liradır. tık teminatı 608 1i -
radır. Ekıiltmeıi 27 / 1/ 936 pazar. 
teıi günü saat 14 dedir. Ekıiltme. 
ye gireceklerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile birlikte 
belli gün ve saatte Fmdıkhda Ko
mutanlık Satrnalma komisyonuna 
gelmeleri· ( 181) 

Beton Arme kllprll ln~aatı ekstltJDe U 

Nafıa BakanJıtı 
Şose ve Köprüler Başkanhıır ... • ....-. 

Buna Vilayetinde Bursa • Karacabey yolu iizarinde "1aa.llll1'ıl 
lira ketif bedelli Karadere ve Hanife köprüleri intaatmm 
zarf uıulile ekıiltmeıi 27 / 1/ 936 tarihli Pazartesi aibail _. 
da Nafia Vekileti Şoae ve Köprüler Reisliii ekaikme llamiılfO~ 
oduında yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diier nmk 
kuruı mukabilinde Şose ve KöpriiJer Reialijinden al...wılr. 

Muvakkat teminat "4260,, liradır. 

İsteklilerin yapmıf oldukları İ§lere ait veıikalan ebilmıtdfl 
en az ıekiz gün evvel göttererek Nafia Vekaletinden ~- .
ıikası al.nalan limndır. 

Teklif mektuplannın 27/ 1/ 936 Puarteai gtilll taat "11,, 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliiine verilmeai lbnsa 
dır. "3756,, (818) 

Maliye Vekiletinden • 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikaa D 

alacaklarına 5ı4 kuruıtan alınmakta olan beher mecidi7enin 
fiabnm tenezzülü hesabiyle kırk do'rt kuruta indi~ •• 
üzerinden kabul edilmeai için mal l&Ddaklarına teblilmt yaıDdlldl 

2 - Cumhuriyet Merkez Ban kaıınca satın alınmakta olan 
on gram meslnik ve gayri meıkUk halis gümüı badema ıjnai · 
ruıa ıatm alınacaktır. (76) (216) 

Cinsi Miktarı Mubammenllk teminat 

Kuru ot 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Yulaf 

Ton 
120 
180 
170 
87 

250 

Bedeli Lira 
2160 162 
9900 743 
9850 702 
4785 359 

11870 891 

20/ 1/ 938 Saat 
23/ 1/ 936 S..ttl 

,, .. ,, 
18/ 1,1931 Saatı• 
28/ 1/ 938 S..t1 

Şartnameler Lijleburıazda A ~kert Satınalma Komİ17onun 
rülebilir. Eksiltme Aakeri Satuıalma Komisyonunda J&pı 

isteklilerin belli gün ve saatte komisyona müracaatlan. (611) ( 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'at e~atının ihti7acı olu 
kilo ıspanak 5760 kilo lahna 12940 kilo pıraıa 28 - 1 - 938 
nü ıaat 11 de açık eksiltme ile ıa tın alınacaktır. llpanalm 
men fiatı 5 lahna, pırasanın 4 ku ruttur. Muvakkat teminat 
dır. Muvakkat teminatın lıtanbul komutanlıiı muhasebe Y 

yatırılmaaı ve vezne makbuzu ile isteklilerin muan• IÜD d 
tinde tartnameyi okumak için de Hadımköydeki Alkerl 
komisyonuna müracaatları. (59) (1191 

Geyikli Ayvacık garnizonu için 
112 ton una talip çıkmadığından 
yeniden ve evvelce alınacak kilo 
miktarından tenzil edilerek kır

dırmaya konmuıtur. Beher kilo
suna 14 kurut 50 ıantim fiat bi
çilmittir. ihalesi 2 Şubat 936 cu
ma günü Tüm satınalma komisyo-

nu binasında yapılacaktır. Evsaf 
ve ıartlar bir evelki ili.oda tart ve 
evıafmın aynidir. Eksiltmeye ıi
receklerin 2490 ıayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerine göre istenilen 
vesaikle muvakkat teminat tutarı 
olan 1218 lira ihaleden bir saat ev
vel makbuzunun Bayramiçte ko -
misyona verilmesi. 

Ezine garnizonu ihtiyacı ıçın 

105 ton una talip çıkmadıiınd:.\n 
yeniden ve evvelce almacak kilo 
miktarından tenzil edilerek kır · 
dırmaya konmuştur. Beher kilo -
suna 14 kuru! 50 santim fiat bi -
çilmiıtir. İhalesi 2 Şubat 936 gü
nü Tüm satınalma komisyonu bi -

• • • 
Harp okulu için hepı 

len ederi 45534 lira oı.o 
lem mefru!at kapalı urfli, 
meye konulmuflur. 
•if ve resimleri Zil .._ ... 
V. satınalma komilJ9 
nır. EksiltmeJe 'tlb._.11111~ 

nun 2 ve 3 maddelerin 
lerle 341S liralık teklif 



Boyah tahtaları VI M 
ile temizleyiniz 

'lim bunları boyada çızıntı brakmaksızın 
temizler Tecrübe için bir kutu alınız. 
8unu camlar, bıçaklar, tencereler ve 
aaıre için de kullanabilirsiniz. 

VIM 

HABER ..:. 'A1'tam poifaar. 11 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

11/111936 vaziyeti 
==L=l,==a==-===~ p AS 1 F 1 Lire 

Sermaye ........................................................... f 1 s.000.000.-

AKTIP 
Kes-.• 

:~~;~::~'. ... ~.~~~~: .. ~.~·.~.~.~:~.~ 1 ~ ;~:~~·::· ~ 
Cfaklı k ....................................... ,, 3 I 5.6S<l. 95 34 97 ;:i 53.1 09 

Oahtfdekf Muhablrter; 

l"" 1 urlı: ır ısı ......................... _. / l~ 604.649.99 604 64999 

Hariçteki Muheblrler: 
Altın ~afi kllo~rım 4.401,258 6.I90.7S4. 48 
~ luna tahvili kabil ~erbest dliTizlt•I. 784 414. 4:5 
Oığcr dövizler ve ~orçlo klirıng 
bakiyeleri ............ .. .. .. .............. . 1 I.121.120. 27 18096.26920 

ttazlne Tahvlllerl ı 
Oeruhtt edilen nrıt1 nıktlJe 
•rtılıfl 

Kanunun o ve 8 ınci mıd· 
delerhır ıevfH an Hazine tara· 
ftndın vaki rediyaı 

Senedat CUzdanı : 

LJSS.748.563.-

., 10.907.985.- 147 8.fO 578.-

Hazine bonolın ....................... , L. 1 819.750.-
ficari senetl~r ........................ ,, .. 18826.181.78 20645.931.78 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı r l 
f Deruhte edilen eYrak1 nalı:-

~, tiycnin kaqılı~ı eıbam •e • S4.S42 I07.56 
tahviltı 1 itibari kıymetlel 

B l ~tıbc~r Esham nTabYl1tt .. 4.424.8520~ 38.766.959.et 

Avanslar~ 

Alun \C dövız Gzmne auM 23.933.59 
r ahvlllt ill~rlne avans S.362.729 45 

lhtivu akçesi ........................................................ t 026.756.67 

1 ecavUldeki f enknoUor: 

Deruhte edilen cua,ı nal.tiye 1 .. 158.748.56.13.

Kanunun t> 'c 8 ıno madde· 
leriııe ıevfikan hazine rara 
fından • va ı ıcdh aı 

Deruhte: edilen cvrı . ı na. tıvt 

bı '<ıyesı -············-··················· 
Kar~ılığı camımcn altın olarak 

10.907.985. -

147 840578 -

tedavüle illvctcn vaıedllen ~l_ 18.000.000 
Reeskont mukabili itAvcten ,;j 
ted:n üle \'azedilen 6 000.000. - ( 7t 840 578 ..:; 

Urk Lirası Mevduatı .................... ........ 14.273 a2110 

Dövlz TaahhUdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler~ l.I 55.311.06 
Diğer dövizler ve alacaklt 
kliring bakiyeleri • . . • 17.844.665.67 

Muhtel it ....................................................... -
18 999.976 73 

54062306 ıı 

'lA KLİTLERINDEN SAKININIZ 
Hlaaedarlar···· .. ·········---·--···-·-···-·-··· .. 
muhte~lf 

5 386.663.04 

•500000-
4386 85432 

tlS.200.439.00 YekGn Yekin 
t:nD ••OTBDS Lnllt&D, POU !Ul'IUCBT. Al'ICu:n:aaa -

2 Mart 1933 t•rlhlnden ltıoaren: 
l•konto h•ddl ylizde S 1•2 - Altın Uzerine av•n• yUzde 4 1·• 

•• • iş anyor N E c 1 p B EY PUDRA l A R' 

En ıon keıfedilen yağsız Necip bey krem köpüiünden iıtihMt 
edilmit Yegane güzellik pudrasıdır. Güneşin ve soğuğun şiddetli te· 
sirleri karıı11nda yü hiç kay o z, yüz o l lar p tır, 
~irkin çehrelere tabii güzellik verir, cildin hakiki beyazlık, güzellik 
gıdaaıdır. 

Edimekapı, Nealitah Sultan 
mahalleıi Küçük Çeıme sokak 
(9) numarada oturan okur yazar 
Mümtaz kendiıine münasip bir it 
aramaktadır. 

R&VU& ...... ••t•v•n••· 
etne.'tnedel ve "-' "-••iMi• dtl•• ,,.._ıc 
_,.. _..,.. 111u1cav••• •dini&. 
• ...,.....,...,. bir '9111r edlnınıa. 
..... "9kll ......... __ , .. 

REVUE 
Böyle bir adama ihtiyacı olan· 

lann kendisini mektupla çağmna- ı 
lan ... 

uatını tenın' •ttıtını enltyacakeınıa. 
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..... a·ı dü~üncc içmdc Ouıiiını o.nint' 
egdı. .Margrit bir çok şeyler biliyor 
fakat söylemek istemiyordu. 

Nın·ar kralı aklından bu düşünce
yi geçirerek az kalsın : 

- Siz beni kurtarıyorsunuz, fakat 
dostlarımı kim kurtaracak? diy~ ba
tıracaktı. Fakat henüz tehlikeden s.ok 
uzakta bulunduklannı düşünl'rek 

ıblraz sakinleşti. Kolinyi, Konde, ~fa. 
riyyak ve öbür Hügno reislerile gö. 
rUşmek nkti daha gelmemişti. 

Margo: 
- Geliniz şe,·ketmaap, kimstnin 

kayboluşumuzun farkına varmaması 

, lizımdır, dedi. 
Güzelliğine başka bir cazibe \'eren 

&'lil ümseyişle: 
- Bizim aşktan bahsettiğindzl 

sannedebilirler •. sözlerini de ilhe et
ti. 

Kral ürpererek: 
- Halbuki bir ölümden bahsedi

yoruz! diye mırıldandı. 
Margrit: 
- Aşk ve ölüm! hayatta her şey 

vardır, ce\·abını verdi. 
lkisi de bu müthiş düşünceniu te

siri ile sapsarı kesilmiş oldukları hal
de eğlence salonuna indiler. 

Dışarda halk hala: 
- Yaşasın katoJik dini! diye hay

kırıyordu. 

Hanri, korkusunu sahte bir ne~ey· 
le örterek: 

- Bak, ben kato1ik ayininde bu· 
hındağum halde hiç müteessir olmıyo
ram. ÇünkO bu bana Fransanın en 
dıel ve en akıllı kadınını verdi. dedi. 
Ve yeni kraliçeye manalı bir bakış fır. 
latarak sözünü bitirdi, • 

- Acaba, bir katolik ayininde 
daha bulunursam ne kazanırım? 

Bu bakışa ayni bakışla karşılık 

\'eren Margo: 
- Kimbilir? diyerek içinden: 
- Ya bir hançer darbesi .. Yahut 

Fransa kralhiı tacı? diye diişiindü. 

SON TUZAK 

Lu\'ı· sarayına bitişik sokaklarda 
halk, bir kere serbest kalınca ortalığı 
öyle v.ahşi bir gtirültil ile kapladılar 
ki, her kapıda bulunan karakollar as
ma köprüleri kaldırmaia mecbur kal
dılar. 

Eğer ha,·a birdenbire bulanarak 
fırtına ile kanşık müthiş bir yağmur 
Parislileri evlerine girmefe mecbur 
etmeseydi kim bilir bU&'Un neler olacak 
tı. 

Bununla beraber en azrın ve ku
durmuş olanlanndan iki Uç bin kiti 
hila: 

- Yaşasın katolik dinil diye hay
kırarak yağmura da aldırış etmemiş
lerdi. 

Luvr sarayında bulunan Hügnolar 
bu haykırışmayı du).uyorJar fakat e
hemmiyet vermiyorlardı. Fransa 
kralının misafiri bulunduklarından 

hiristiyanlık aleminin en btiyUk bir 
kralı olan dokuzuncu ŞarJin kendileri
ni tebaasına istemiyerek tahkir ettir
diğini akıllanna bile getirmek istemi
yorlardı. 

Bununla beraber, hem kendilerini 
hem de kralı sonuna kadar mtidafaa 
etmeğe karar vermişlerdi. BunlArm 
bUyUk bir kısmı halkın coşturulmann. 
da Gizin parmaiı bulundutunu an· 
lar gibi oluyorlardı. Eğer Giz işi daha 

Bildiği bir şey varsa o da SC\'gİlisine 
delil olmak üzere kraliçenin Alt.s dö 
Lüksü de nedimeleri arasına almış ol
masıydı. 

Demek ki .AUs de Notrdam kilise· 
sinde bulunacaktT. Mariyyak mibede 
girerken cehenneme girdiğini sandı. 

Fakat Alisi görilnce hepsini unuttu. 
Nipnlısı Katerinin yanıbaşmda 

bulunuyordu. Baştan ayağa kadar 
beyazlar giyinmişti. Yüzü sapsarıydı. 
Gözlerini yere eğmişti. Bu ha1ile Ma-

riyyaka eskisinden binkat daha güzel 
· görUnUyorda. 

l\lumlarm ı~ğı içinde bu sevimli 
kız durgun halile bir periye benziyor
du. 

Kont gözlerini ondan a:t,rmıyarak: 
- Acaba ne düşünüyor! sorgusu

' nu aklından getirdi. 
Bu anda Alis şöyle düşilnilyor

du: 
- Bu gece Oh, bu geceyarısı ni-

\ hayet mektubu aimağa mu,·affak ola
cağım. Bu uğursuz mektup beni Kate
rine esir etmişti. llu gece utık ser
best olacağım. Ey benim sevgili kon
t um! .. Seni ne kadar seveceğim! Yarın 
sabah erkenden Paristen ayrılacağız. 
Nihayet saadet de\•ri bana da kolJarı
nı açıyor. 

Bu suretle sevgiye. serbestliğe 

saadete kavuşacağını düşünen Alis za
valh oiluJan Klemanı aklına hile ge. 
tirmiyordu. 

Kraliçe Katerin, mihrabın sol ta
ra fmda, safında bulunan oğlunun tah 
tından biraz daha alçak bir t:ıhtın il-

• u·rine oturnıuştu . Etrafında ise, sev· 
diği nedimeleri nltın işlemeJi beyaz 
kadife iskemlere oturmuşlardı. Arka
sında ise ayakta duran bir papaz rnr-

dı ki onu hiç kimse göremiyordu. Bu, 
papanın hususi elçi.c;i Solviyati idi. Bu 
adam dua kitabını ok ıyor görüneıa 

t..:rali~eye doğru eğilmi~ti. 

Katerln dudaklarının ucuyla~ 
- Hemen bugün )ola çıkınız! dl• 

yordu. 
- Papaya JI<' sl'yliyeccğinı. ? Din• 

sizlerle sulh yaptığının mı? Onların 

kralı olan bir adamın hitavroz çıkar· 
madan Notrdam kilise ine girdiğini 
mi? Hügnoları korumak için Fransa 
krahnın 011 bin ac; er '\'el"diğini mi?, 
Sizin de elinizden başka bir şey gelml• 
) erek krallığın ağır ağır Hiıgnolar ta• 
rafından zaptolunmasına seyirci kal• 
dığınızı mı? 

Katerin: 
- Mukaddes Pedere Amiral Kolin• 

)inin geberdiğini söyli'·~ceksiniz? ce
vabını verdi. 

Solviyati titredi: 
- Amıral '<;t .. ı in(l n dalıa r• 

rurlu. sağ ve ağlan olnrak otuz !l• 
dım ilerimizde duruyor. dedi. 

- Romaya knç gündr ' rahilirsl.ı 
niz? 

- Eğer iyi bir haber r:ötürürsrnı 
on günde varabilirim haşrnetpenah. 

- Pekfılr ! Amiral beş gün içinde 
ölecektir. 

- Bunu ne ile ispat edeceksiniz! 
- Size göndereceğim J{olinyinia 

başile. .. 
Sohi,> ati gerçi çok gaddar Ye kal· 

binde merhamet bulunmayan bir a
damdı. Bununla hcraber kendisini tft.ı 
remekten alamadı. Fakat Kalerin hil~ 
sözllnde devam ediyordu. 

- i\lukad{: I.:.> p('dere, amiralin 
\'Ücudunun ortadan kalktığını \'e artık 



91- Los durmadan 36 saat uyumuş oldukları
nı söyle.}ince lvanoviç çok hayret etti. 

92 - Ancak onlara üç haf ta yetecek kadar er
zakları vard,,. 

93 - Merihi dolnşrnağa karar vermişlerdi. Bir 
yerde herhalde yiyecek bulacaklarını umuyorlardı. 

. -~ 

94 - lvanoviçin yardımiyle Los küçük bir ta>:
ynre inşa etti. 

9:> - Tecrübe motörün iyi işlediğini ıöste.rdi.. 96- J.ta.afottayin bir istikamette ilerlediler. Yer 
eırarümuş na lar ve çôl görünüyor u. 
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Pariste hiç bir Hügno kalmadığını 

müjdeleyiniz r. 
- Madam •. 
Katerin korkunç bir sesle: 
- Hattft bütün Fransada bile pek 

kısa bir zaman içinde bir tek Hügno 

kalmıyacağını da ilave ediniz. diyerek 
söflerini bitirdi. 

Ayni zaman, dua iskemlesinin 
üzerinde diz çökerek secdeye vardı. 
Sah'iyati ağır ağır çekilerek bir elini 
alnından gesirdi. Kimseye sezdirme
den kendisihe ayrılan yere kadar git
ti. Fakat o \'akit herkes, papa on üçün 
cü Greguvnrın hususi elçisinin bir 
ölü gibi sararmış olduğunu gördü. 

Bu elçinin hareketleri yalnız bir 
kişinin gözünden kurtu1amamıştr. Bu 
da, görünüşte pek dalgın olduğu hal
de gözlerini etrafına çeviriyor ve bu 
liUretJe biitün olan bitenin farkında o
luyordu. Bu da dokuzuncu Şarlin kız 
knrde i, Knterinin hiiyük kızı olan 
gelindi. 

Akıllı, iyi kalpli, görünü~e aldan
maz. devrinin ilimlerini okumuş, Yu. 
nan ve Latin lisanlarını iyice bilen 
edebiyata merakh l\largrit annesile 
taban tabana zıt bir yaradılrştaydı. 

nu prenses; şiddetten, dökülen 
kandan, harpten son derece nefret e
diyordu. Gerçi biraz muhitinin telrlk· 
kisine aldırış etmez, bir sürii aşıklarla 
düşer kalkardı • 

nu devrin tarih yazıcılarından meş
hur Branton, Dük dö Gizin, talisiz 
Lamolun hattfl kardeşi Dük Dalan~o
nun bile onun ışıklan arasında bulun 
du~nn yazar. Fakat o, bu kadar ah
JAksızlrğiyJe beraber bir çok fenalık
laf"mı unutturacak bir zek~ ,.e bi kalp 

h'b' d' -ı:. sa ı ıy ı. 

O sabah, Amiral Kolinyi ala.yda 
kendisine ayrılan yerde bulunmak ü
zere saraya geldiği zaman krala: 

- Şe,·ketmaap, bugün hakikaten 
hem Navar kralı hem de benim ve din 
daşlarım için unutulmaz bir sevinç 
günüdür demişti. 

Kral sert bir sesle: 
- E,·et, 1tfargoyu amcazadem 

llanriye nikahlıyarak onu krallığım 

içinde bulunan bütün llügnolara Yeri
yorum .• karşılığında bulunmuştu. 

Kralın. kız kardeşinin ahlakına 

o kadar gfü·enemediğini anlatan bu 
nükteli söz hemen llargritin kulağına 
vardı. O da seYim li gülümseyişle: 

- Ya, karde~im kral bunu söyledi 
öyle mi? Pekalfd Ben bu sözü tuta
rak Fransadaki Hügnolan elimden 
geldiği kadar mes•ut etmeğe çalışaca
ğım diye cevap verdi. 

Tören esnasında gözleri daima 
etrafında olan !\largo, annesile papa
nın hususi elçisinin konuştuklarını 

gördü. Bu sırada, Ilanri dö Bearnın 
yanında diz çökmüş olduğu için dirse
ğiyle hafifçe Navar kralını dürttü. 

Biraz sararan ,.e her ne olursa ol· 
sun hafifçe gülümseyen Hanri de giz
li bir merakla etrafına bakınıyordu. 

Halkın ba{;'Tışmaları, Gizin küstah 
tavrı, Şarlin kederli yüzü, bunların 

hepsi fena bir alametti. 
Başpe kopos Jncil okurken Margrit: 

- Şevketmaap, annemin papaz 
Salviyati ile konuştuğunu gördünüz 
mü? sözlerini fısıldadı. 

Hnnri ise okunan incili dindarca 
dinliyormuş gibi görünerek yn,•aş 

sesle: 
- Hayır madam. li'aknt ne kadar 

ke.c;kin görüşünüz Yar? Gördüğünüz 
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şeyleri bana haber vereceğinizi uma
rım dedi. 

- l\lösyö, ben etrafımızda iyi bir 
1 şey göremiyorum .. Sakın törenin so
nuna kadar yanımdan ayrılmayınız. 

- Ne o korku yormusunuz. ? 
- Hayır mösyö, söyleyiniz, hiç bir 

şey hissetmiyor musunuz? 
- Günlük kokusu hissediyorum. 
- Ben ise barut kokusu duyorum. 

: Hanri, karısına yan gözle baktı. 
- )ladam. Sizinle açıkça konuşa

biJir miyim? EYet, sizde bana karşt 

iyi duygular goruyorum. Öyle ise, 
doğrusunu söyJiyeyim ki ben de kor-

kuyorum. Bu düğünün acı bir şe!cilde 
sona ereceğini sanıyorum. Size gÜ'n•
nebilir miyim? 

- Evet şevketmaap .. lşte bunun 
için size tekrarlıyorum. Pariste bulun 

' dukça yanımdan ayrılmayınız. Biı ke-

re Paristen uzaklaşalım, sizi l!ece 
gündüz yalnız bırakırım. 

. - :\!adam, biliyor musunuz ki 
, korktuğum bir şey daha vardır. 

- Ne şevketmaap? 
- Sizi seYmeğe başlamakhğım~ 

l\fargo çapkınca gülümsiyerek: 
- Ya öyle mi? Lun sarayında o

turduğunuz müddetçe bana sadık ka
Jac.'lğınıza yemin eder misiniz? dedi. 

- l\fadam, siz hakikaten sevilme
ğe layıksınız. Mademki beni koruma
ğı vadettiniz. artrk hiç bir şeyden kor
kum kalmadı. Şimdiye kadar korkunç 
geceler geçirdiğim Luvrda hundan son 
ra rahatça yaşıyabileceğim. 

İşte evlenme töreninin yapıldığı 
sırada karı ne koca ara.cunda bu ~özler 
geçiyordu. 

Nihayet bu tören de bitti. Bu se-

fer Notrdam kilise.sinin bütün papaz
ları önde olmak üzere alay tekrar 
kuruldu. Kardinallar, peskoposlar. 
metrepolitler sırmalı elbiseleri i~iııde, 
başlarında tac n ellerinde asa olarak 
Tedeon duasını okuya okuya kapıya 

kadar yürüdüler. NaYar kralı }eni 
kraliçenin elinden tutuyordu. Katerin 
dö Mediçi, dokuzuncu Şarl, prensler, 
senyörlerlc ipekli elbiseler içinde llim 
dik duran kibar kadınların teşkil et
tikleri s.~fların arasından geçtiler. 
Borular neşeli bir ha,·a çalıyorlardL 
Çanlar tekrar çahnmağa, toplar gür· 
Iemeğe başladı. Bütün halk, büyük bir 
kütle halinde. alkışlar ve beddualar 
içinde Luvr &'\rayının yolunu tuttu. 

Luvr .sarayında son derece parlak 
bir düğün başladı. Fakat l\largrit 
senyörlerin tebriklerini kabul ettikten 
n herkes salonlara dağıldıktan sonra 
kocasını kendi dairesine kadar gö1ür• 
dü. 

- Şevketmaap, işte odam budur. 
Görüyorsunuz ya, buraya iki karyola 
koydurdum. Bu benimki, öbürü de • 
sizinkidir. 

Birkaç sevgi sözü kralın dudakla• 
nna kadar gelmişti. Fakat vaziyetinin 
umduğundan daha nazik olduğunu 

anladı. 

- Bu yatakta yattığınız müddetçe 
hayatınıza kefil olabilirim şevketma• 
ap!. 

Hanrinin yüzü bembeyaz kesilerek 
hafifçe titrem eğe başladı. 

- Allah aşkına söyle:>iniz madam.. 
bildiğiniz bir şey mi var? 

- Hiç bir şey bilmiyorum. Yalnız 
bildiğim bir şey varsa o da: Burası 

benim odamdır. içeriye, hatta kral 
bile giremez. 


