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Bugün yazının çokluğundan dol .. 
yı gazeteye giremedi. Yarın akıl has
talıkları mütehassısı doktor Fahred
din Kerimin bu husustaki fikrini oku
yacaksınız . 
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Ras Desta geri çağırıldı 
liabeş cenup kuvvetlerini Vehipl ·1· k 1 d•• ··1d•• 
(paşa) teşkil&tıandıracakmış ngı iZ ra l Un gece O U 

ımı:>arator ıtaıvan uçakıarını Kral Jorj 25 sene kralhk yapmıştı lngiltere 
bizzat ateşe tuttu b.. ..k 'b• t . . d d'. 
~ uyu ır ma em ıçın e ır 

Prens d~ Gal, Sekizinci 
Edvard unvanile kral oldu_. 

~tc .. yan re•mi bilcliriğinin verdiği malıimata göre •on aylar zarfında 
~O tcıMıi maktul düıen Aıkariler (yani ltalyanlara tabi müılüman 

Knciler) bir clağ eteğinde İ•tirahat halinde ... 
(Yazıaı 4 üncüde) 

Fazla yolcu taşıyan 
şirket vapurları 

cezalara çarptırıldı 
Lavalin vefat 
mazbatası 

Cenevreden Son aylar zarfında lıtanbulda 
11k, ıık ıiı olduğundan birkaç va· 

llUnttşUnde RQJ'Un yolcusu ilk çalıtan vapur · 
lmzalaoaca mış ra dolmaktadır. 

~adikal bakanlar Dün sabah aeJ!~ i•kelele~ 
1-terlyoyu takip de birikmiş ve sis ~ıldıktan son~ 
edeceklermiş ra kalkacak ilk vapurlara hücum 
Radikal Sosyalist fırkasına etmittir. Kadıköy iskelesine yana, Sekizinci Edvart ünranile /ngiltere 

~enıup olan Fransız Bakanlann - mı§ vapur dolduktan sonra kapı kralı oİan prenş dö Gal, lskoçya kı
d~tı Heryoyu müteakıp, diğer Ra- kapanmıtsa da bir kt1ım yolcular yafetile bir askere nişan takarken 

k~ka.ı Ba.kanlann da aynı yolu ta· parmaklıklar üzerinden dıvarlaY• K f t ' d 
-~l> edecekleri gittik_;; daha açık dan aşarak vapura girmişlerdir. a r 1 r 1 nas 1 n a 

re~te anlatılıyor. Diğer iskelelerden ve köprüder 17 kfşf öldü, 40 kişi 
.~aval bu takdirde kabinenin . kalkan vapurlar da bklmı, tıklım yaralandı 

1'\ll•t k . 0 f . . c 
b T ere ıstı anamcsını umur gitmi•lerdir. N kt ' b ld' 'ld' · · 
Qa_ k "J! evyor an i ın ığıne göre 
lir! anı Löbron'a takdim edecek- . Vapurların böyle fazla yoku kar fırtınası neticesinde 17'kişi • 
p · . ile kalktıkları , alakadar dairele · nin öldüğü ve 40 kitinin yaralan-
,, etit ParJ~ien, diyor ki: · re tikayet edilmiştir. Liman idare- dığı haber verilmektedir. 

liba~a.hinfl buhr~~n~n 'dün.den İ·, ıi b~ndan sonra' sık, sık yolc:ulat, Fırtina Meksika körfezinden 
ltı en epıı mıı o uguna ın~n · ıayaıracağı gibi belediye zabıtaıı Bahrİmuhit kıyılannı takip ede . 
ltı atnak, !mucizelere inanmak de- . meı'.nurlarr da vapurlar kalkmadan rek OkYanuaa doğru ilerlemekte . 
i ek olur. Bizler iıe mucizelere evvel kontrol edeceklerdir. d" 
llannıf.f ır. 
P oruz.,, Haber aldığımıza göre, Şirke· -------------
1~Pulaire föyle yazıyor: ti Hayriye vapurlarından ikisi 2 o o o 

,.. Vefat mazbata11nın Livalin hakkında fazla yolcu aldıkların . 
~tı«nrr d d t' · "t ak it. . e en av e ını mu e iP dan dolayı zabıt tutulmuş~ par:1 · 
tliını edileceği zannolunuyor. cezası kesilmi,tir Llrallk bUyUk mUsabakamız 

" "J! • No: 21 
·---·-----········································-... 

'·ltıcıı 
ı·:· 81düriilmcdlğl ve sağ olduğu yolunda ıauiolar çıkan rocu§ıı 

ırıdberg'in öldürülen 
çocuğu sağ mı? 

1 

Bu kimdir? .•• 

ı·;:;;;;:·;~;~··~~~;~ft;:-:::ı 

1
. ı= -······-··---···-······ ........................... ıl: 

..__,__... ................... -.......... . -----·----------·-···· .. ··· 
tYnzuı 2 wllh> 

lngUiz kralı ve dul kalan kraliçe Mari. (Kraliçe lJlari önde görülendir) 
... (Yazısı 2 incide) 

Belediy.~ .. ~üf Çesi 
h~zlrlanıyo.-

Her lstanbullu sen.ede 
belediyeye kaç ·kuruş v~riyor: 
lıtanbul vilayet ve belediyesi - Bina ve arazi vergileri haziran-

nin müşterek bütçesi belediye da- dan itibaren belediyeye geçecek • 
imi encümeni tarafından hazır • se de bu vergiler belediyeye fazla 
lanmaktadır. Encümenin toplan - varidat teımin etmiyecektir. Çünkü 
tılarına Vali ve Belediye Reisi belediyenin kazanç ve sayım ver
Muhittin Üstündağ sık sık reislik gilerinden aldığı hisse hazirandan 
yapmaktadır. Bu ayın !onuna ka- sonra verilmiyecektir. 
dar bütçe tamamen hazırlanmış Belediyenin oktruva varidatı 
olacak ve bir şubatta içtimalarına da seneden seneye azalmaktadır. 
başhyacak olan Şehir Meclisine Dört sene evvel belediye oktruva
verilecektir. elan bir milyon dört yüz b'n J'ı·a. 

Müşterek bütçenin yekiinu bu ya yakın bir varidat temin ediyor· 
sene dokuz milyondan biraz faz. du. 
la olacaktır. ( Deı·anu 2 incidr) 

Beyoğlunda bir 
• v • 

cıgercı 

Köpek eti 
Satarken mi yakalanmış ? 
iki yaşındaki köpeğ~n eti dana 

lezzetinde imiş 

ıa 
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Uz•k Şarkta mUhlm bir hldl 1 

lngiliz Krah öldü 
ln;;iltere kralının sıhhati dün sabah 

tan itibaren ya\'R:ı. yava fenalaşmak
ta idi. Buna rağmen kraliçe ile dört 
oğlundan mürekkep olan ~iyabet mec 
r inin toplantl ına yatağından riy. t 
etmiştir. Meclis kralın yatak odasına 
bitişik olan odada in'ikat etmiş ve ara
daki krııpılar açık olduğundan kral 
konu:.:ulanlan tamamile dinliy~bilmi 
tir. 

Ev,·cıa niyabet meclisinin teşkili
ni bildiren vesika okunmu tur. 'l'ıbbi 
müşulr tarafından (lkunan bu vesi
ka, kralın hastalığı müddetfoce onun 
nam ve he.;;;abına niyabet meclisine 
hareket etmek saliihiyetini Hriyordu. 
Yani bu mecli re-mi ' ikaları kr:ıl 

namına imzahyahilecckti. 
Saat 17 den itibare n kralın h:ı ta

hğı birdenbire ağırlaı;mış, ,.e saatler 
ilerledikçe bu ağırlık fazlala mağa 
yüz tutmuştur. Nihayet doktorlar ü
mitlerini kesmi ler ve kralın ölüme 
yaklaştığını resmen bildirmişlerdir. 

Bu haber bütün J.ondrada büyük 
bir teessür ve heyecan uyandırmıştır. 
Dans yerleri, inema ve tiyatrolar der 
hal boş.'llmışhr. Halk C\'lere, r:.ıdyola· 

nnın başına koşmuştur . ... 'iha~ et I.ond 
ım santile at tam JJ,5j de (bizim sa
atle 1,55) kral ha ucunda bütün ai
lesi efradı olduğu halde haynta göz
lerini yummuştur. 

Bu haber bütün dünyaya yıldınm 
gib\ ynyılmış, Londrada kiliseler dini 
!) ;n yapmağa b.ı. lamı ktr, Alman 
radyolan da kral Jorja hürmeten üç 
dakika müddetle ne riyatlarını kes
mişlerdir. 

lngilterenin yeni 
kralı ve yeni 

veli ahtı 
Pa,is, 21 (Radyo) - Bu bah, 

lngifü: Velie.hti Prens dö Gal, 
"Sekizinci Edv rd,, ismiyle İngi
liz Kralı olmuştur. 

Yeni kral, anane mucibince, İı
koçya kiliıesinde yemin etmiştir. 

Kral ailesi bir sene matem tuta
cll:llttt'. 1Yeni kralftı kardeJi Dült 
Clö · oYk valiaht ilan edilmiştir. 
Yenı kral bugUn t ht çıkıyor 

Londnı, 21 - Meclisi has bugün 
topJanlJ> yeni kralın tnhta cülQsunu 
ıilan edecektir. Meı-asim St. Gomes sa
m~ ında yapılacaktır. 

Tacın yeni krala verilmesi müna
sebetile Avam n LordJaı- kamaraları 

bugün at 18 de toplanacaklardır 
Bir hafta sonra parlam ntonun 

bUtün aznlnn krala sadakat yemım 

etme.'< ıiç.in tekrar toplanacaklardır. 

Din ı ayin yapıllyor 

~ondra, 21 - Kralm selameti ru
hu için bugün snnt 13 de St. Paul Ka
tedralinde bfr dini ayin yapılacak

tır. 

Kralm cesedi kiiçük St. l\faric -
l\fudeline kilisesine taşınacaktır. Ce
naze merasimi yapılıncaya kadar bu
rada kalacaktır. 

Dütiln imparatorlukta hayraklu 
yarıya indirilecek \'e harp gemileri 70 
top atacaklardır Bu adet kralın ya
sına mü vidir. 

J .. ondra borsa ı inemalnr, tiyatro 
Jar bugün ve cenaze mera.<ıimi günü 
kapalr kalacaklardır. 

Kf"al öldU, yaşasm kral 
Bcrlin, 21 - Yeni kralın culQsu 

borsa sarayının önünde ilan edilecek 
1ir. Adet olduğu \'echile: 

- Kral öldü, 
Yaşasın kral, diye bağrılacaktır. 

Kral Jorjun hayatı 
Dün geceyansı lngfüere balı be

şinci Jorj öldü. Jorj Jngiltere kralı 

yedinci 1-;dvard ile Danimarka pren
sesi Alcksandra'nın ikinci oğulları o
lup 186:i sen~i haziranının üçünde 
doğmu tur. J)u suretle kraliçe Viktor 
Ynnın da torunu olmaktadır. 

Jorj daha dört ya.,ında iken ken-
1 disinden iki yaş büyük olan ağalJe) "si 

Albe.rt ile birlikte tahsile b:ışlnmıştır. 
Ye sekiz s~e onra her ikisi de bah
riye zabi:ti namzedi olnrak Bı itanya 
)larp gemisine \'erilmi:. lerdir. 

' Rtrndan sonra bahriye müliızimi 
anisi olmuş ve Antil adalarına seya
hatler yapmıştır. 1 O de de yarını bfr 
devrialem seyahati yapm1 , A\'ustu
ralyn, cenubi Afrika, Y~ni Zelandn. 
cenubi Amerika, Mı ır, Japonya ,.e 

Edirnekapıda bir ahşap ev qandı 
3 serseri çocuk barındıkları bu yerin merdiven 

altında ateş yakmak istemişlerdi 
Edirnekapıda Salma T omr:.ık J 

civarı dün gece bir yangın tehli
kesi geçirmitlir: 

Bu semtte Karatopaç sokağın
da büyük ahşap bir ev vardır. 1 · 
çinde oturulamıyacağı için botal
tılan bu ev Bursalı Mehmet Aliye 
aittir. 

Dün gece saat 22 ye doğru ev· 
den birdenbire alevler yükaelmi.J
tir. Alevleri bekçi görmüş, hemen 
itfaiyeye haber vermiıtir. Pek kı
sa bir zaman sonra İstanbul gru
pu yetişmiş, yangını etrafına sira-

yet etmeden söndürmüttür. ( çabuk gelmesi sayesinde civarda. 
Bekçi yangını haber vermek ü- ki tahta evler tehlikeden kurtul -

zere karakola gittiği sırada evden muştur. 
üç serseri çacuğun çıktığını gören Dün gece Balatta Tahtaminare 
ler olmuftur. caddesinde Selanikli Salihin dük-
yangından sonra bu çocuklar kanından da yangın çıkmıf, ça -

yakalanmıftır. Şevket, Muam - buk söndürülmüştür. 
mer, Halim iımindeki bu üç ço . Bu sabah saat dokuz buçukta 
cuk kırdan topladıkları otları, her Aynalıçeşmede Emincami mahal. 
gece barındıkları bu harap evin lesinde 19 numaralı evde de bir 
merdiven altında yakmışlar ve I· yangın başlangıcı olmuştur. Kü -
ımmak istemişlerdir. Kuru olan çük bir çocuk oynarken mangalı 
otlar birdenbire parlamıt ve mer- devirmiş, bir yorgan kı men yan
diveni tutuşturmuftur. itfaiyenin mıştır. 

Gazcı Vahdet, Eyübe söz geçiremeyince 
Sahilde yumruklarla 

bayıltıncaya kad r dövmüş 
Üsküdarda Balaban fırınında 

oturan T osyah Z4 yaımda Eyüp 
dün Şemsipaıada sahilde bir çu
val kum doldururken Vahdet is
minde bir gazcı kendisini menet · 
mek istemiıtir. 

Eyüp bunu dinlemeyince gazcı 
Vahdet kızmıf, yumrukla Eyübü 
fena halde döğmüttür. Dayaktan 

Belediye 
bütçesi 

hazırlanıyor 
(Baştarafı l incide) 

Oktruva, belediyeden alınarak 
gü.mrüklere verildi. Belediye tim
di gümrüklerce alınan oktruva . 
d n muayyen bir hiHc almakta -

drr. 'f"'espit edilen bir rakama ga. 
re, belediye 934 mali senesi zar -
fında gümrüklerden oktruva his
sesi olarak 430 bin lira almıştır. 
935 mali senesi zarf mda da bu 
miktarın pek fazla olmıyacağı 
tahmin edilmektedir. Buna göre 
oktruva varidatından belediyenin 
zararı bir milyona yakındır. 

Belediye yeni biitçesini yapar
ken şimdi görnnekte olduğu hiz -
metleri devam ettirmek noktasını 
gözönüne almaktadır. Şehrin ima
rına ait işler Belediyeler Banka -
smdan alınacak parça parça is -
tikrazlarla yapılacaktır. 

Belediyenin son on l!enelik ge
lirini gösteren bir de statistik ha. 
zırlanmıştır. 

Y almz belediyenin geliri 924 
senesinde dört milyon lira iken 
926 da altr buçuk milyon lira, 932 
de ise yedi buçuk milyona çıkmış
tır. 933 den sonra ise belediye va
ridatı düşmeğe başlamı§tır. 

Bu statistiklerden çıkarılan ne
ticeye göre, bir İstanbullu beledi
yeye en çok parayı 926 yılında 

vermiştir. Halbuki o sene, mali yıl 
başının hazirana alınması dolayı
siyle üç ay \!Umııtır. Demek ki 
bir İstanbullu on beş ay içinde be
lediyeye on bir lira on dört kuru§ 
vermiştir. Bir İstanbullu beledi -
yeye 931 senesinde sekiz lira beş 
kuruş, 932 ~enesinde on bir lira 
dört kuruş, 933 senesinde sekiz li
ra yirmi beş kuruş para vermiştir. 

Fiji ndnlarını geı.miştir. 

ı 9 da dretnot :sistemi ilk gemi 
olan Dretnot zırhlısına tayin edilmiş, 
1 9:ı da bir gamhotu idare etmi~, 1 92 
sene.sinde ağabeyi. i Albert ölünce bu 
sefer kendisine York Dükası ünvanı 
\'erilerek karada hükumet işlerile de 
me~gul olmağa başlamıştır. 189:t sene 
sinde yirmi sekiz yaşındayken prenseJ 
Mari ile evlenmiş. krali~e \ "iktorya Ö· 

lüp babası )edinci Edrnrt kral olunca 

sonra Eyüp baygın bir halde yere 
düşmÜ§, ağzından, burnundar. 
fazla kan gelmeye batlamı9tır. 

Dayağı atan ortadan kayhold•ı 
ğu için Eyüp bir müddet yerde 
bayıın yatmıf, sonra deniz ke
narına oynamaya gelen çocuklar 
tarafından görülerek kaldırılmış, 
evine götürülmüıtür. 

Eyübün sıhhi vaziyeti evde da
ha ziyade fenala,mca zabıtaya 
haber verilmiş, bir otomobille 
Zeynep Kamil hastahanesine kal
dırılmı~tır. 

Gazci Vahdet aranmış, Bulgur· 
luda Meıçit sokağındaki evinde 
bulunarak ) akalanmıştar. 

Eyübün sıhhi vaziyeti ağırdır 

Lindbergin öldürülen 
çocuğu sağ mı~ 

Amerikan olisi yeni 
bir ip ucu yaka1adı 

Sa C!!oc:Jru ~ıkarsa Hauptman 
ölümden kurtulacak 

Okuyucularımızın çok iyi hatı
rındadır ki Amerikalı tayyareci 
Lindbergin çocuğunu çalıp öldür
mesi yüzünden bugün idama mah
kum edilen bir Alman marango · 
zunun, idam hükmü infaz edilece
ği sıralarda haydutlar tarafından 
taciz edildiği için Lindberg ailesi 
de Amerikadan kaçıp Avrupaya 
gelmişti. 

Lindberg ailesinin, çalınan ve 
öldürüldüğü anlaşılan çocuktan 
ıonra bir çocukları daha dünya -
ya gelmitti. Şimdi bu çocuğu da 
kaybetmemek için, kendi memle
ketlerinde oturamıyorlar. lngilte· 
rede bulunmaktadırlal'.. 

Fakat bu sabahki postayla ge
len İngiliz gazetelerinde şayanı 

hayret bir telgraf görülmektedir. 
Bu telgraf, Lindbergin kaçırı -

lıp öldürülmüş sanılan çocuğunun 

bugün yafamakta olduğuna işaret 

prens dö Gal ünvamnı almış, yani ve
liaht olmu~tur. 

1911 senesine, yani babası ölünce· 
)'(" kadar dokuz senelik veliahtlik za
manında Jorj gene hir çok seyahatler 
yapmış, lngilterenin dahili işleri n• 
politikasile iyiden iyiye me gul olmuş 
tur. 

1911 senesinde Edvart ölünce n~s
n1en kral olmuştur. 

Jorj kral olunca ilk önce İrlanda 
i ile meşgul olmu tur. 1913 de çıknn 
lrlanda isyanını yatıştırdıktan sonra 
dn büyük harp çıkmıştır. Kral .Jorj 
bu harbde de 1ngi1terenin galip ~ık
masın Cb büyük rol oynamıştır. \T(
impnıııtorluğa bu saye.de yeni ülkeler 
kazandırmıştır. 

Harpten sonra çıkan hiiyük hnh
ran lar karşısında imparatorluğun da
ğılmanıasmda ve sukut etmeme.sinde 
rle büyük dahli olmu:1:tur. 

Tam 71 yaşında ölen lngiltcr~ 
kralının en büyük vasfı İngiltere do
mfn:ron!an ara ındaki rahıtay1 ku,•,·et 
lendil'mek, ,.e hükumet i-:;lerinde par
lenı~-~ · · · ·~ ····--::k yer Yermektir. 

ediliyor. 
Amerikanm Akron şehrinden 

gelen telgraf, zabıtamn timdi is· 
mi gizli tutulan bir kadının ma . 
lumahna müracaat ettiğini bildi
riyor. Bu kadın demİ§tİr ki: 
"- Sarışın bir yabancı erkek 

çocu~u Andru Dolson isminde bir 
şoförün evinde bulunuyor. Bunun 
Lindbergin kaçırılmış olan çocu -
ğu olduğunu sanıyorum.,, 

Bu kadın, Lindberg meselesi 
hakkındaki bütün tafsilatı bildi . 
ğini söylemi~tir. 

Gene bu esrarengiz kadının. A
merikan polisine anlattığına göre 
şoför Dolson'un karısı Lindberg 
ailesinin hizmetçisi Viyolet Şarp' 
ın arkadaııydı. Gerek Dolson'un 
karısı, gerekse Lindberg'in hiz . 
metçisi son hi.diseleraen ıonra 

ölmü§ bulunuyorlar. 
Şoför Dolıon ise §Öyle anlatı -

yor: 
"- Çocuğum daha pek küçük

ken, bir defa evimden epeyi uzak 
bir yerde bulunuyordum. Çocuiu· 
mun birden hastalandığını. haber 
verdiler. Derhal eve döndüğüm 
zan1an evimde bu sarııın oğlanı 
buldum ... Hasta değildi. Ve be -
nim çocuğuma benzemiyordu da .. 

"Kanma dedim ki: 
"-Bu bizim çocuğumuz değil! 

Bizim çocuğumuzun saçları kıvır
cık değildi. 

"Ondan sonra, karımı bol para 
snhibi olarak gördüm. · Bir defa 
karımın elinde 20 ıer dolarlık 

banknotlardan müteşekkil 600 do 
lar vardı. Bu paraları nereden al
dıfiını bir türlü anlatmıyordu ... " 

Bu hadisenin tahkihatı devam 
etmektedir. Bu doğru çıkar da, bu 
çocuğun Lindberg'in çocuğu ol -
duğu anlaşılırsa Hauptman idam· 
dan kurtulacak demektir 

., zwwwı _, ,_, 71"""' 

Mogolistan 
Mançurl HükQmetınt 

protesto etti 
Japonya Mançuryaya, ~ovyet 
Rusya da MoOollstana yard•"' 

ediyor 

Londra, 20 - Bugün Uıa~ 
Şarktan çok vahim haberler gel• 
miştir. İyi haber alan kaynaktsr• 
göre Mançuri askerlerinin Moi~ 
liıtan topraklarma girmeıi üzer1' 
ne Mogolistan hükUmeti, ManÇll' 
ri hükumetini tiddetle proteıt0 

etmiıtir. . • 
Mançuri hükUmeti bu proteslO' 

ya cevap olarak Mogolistana iil• 
timatom m~hiyetinde bir not• 
göndermiş, hudutların ihlaUni prO 
testo etmiştir. 

Ayni haberlere göre Japonf' ' 
Mançuryaya, Sovyet Ruıya d• 
Mogolistana ya~dtm etmektedit ~ 
Vaziyet çok vahim addedilmel<' 
tedir. 

Moskova, 20 - Ulambatord&l' 
bildiriliyor: 

15 kanunusanide silahlı Man' 
çuri müfrezelerinin Mogoliıtıt11 

Halk Cumhuriyeti topnıkJarın• 
girmesi münasebetiyle Mogol f1iİ: 
kameti 18 kanunusanide Mançllfl . 
hükumetine ,iddetli bir proteıt0 1 

notası gönden:ıiftir. 

15 kanunusanide Mogol topr-~· 
larmda tevkif edilen Mançuri ~· 
kerlerine gelince; Mogol hükO ' 
meti bunları 19 kanunuevveld' 
Bulunderıu taarruzu esnasınd' d 
Japon - Mançuri müfrezeleri tar' 
f mdan götürülen Mogol askerle' 
rinin avdetinden sonra iadeye ı• 
maae oı uğunu ildirmiıtir. tJ , 
lamba.tor Mogol mehafili, MogJ 
askerlerinin Mançuri toprakları' 
na girdikleri hakkında .JapoJ1' 
M n~uri •janel•rz <lo.-C.~.J-•• 

rilen uydurma haberlerden dol'f 
l>üyük bir infial duymaktad~ 

Köpek eti 
Bugünkü gazetelerden biri11İf1' · 

de, Beyoğlunda bir ciğercinin ~~ 
pek eti sattığına dair çı!ı:an bir f' J 

.. . ~ hk'k .. tt' 'Zı uzerıne, yaptıgımız ta ı .. ,1 • 

bunun bir hafta evveline ait b J 

vaka olduğu ve bu adamın 1'3 ~ 
sımpa§ada yakalandığı, e1inde

1
, 

bir sepet içinde birtakım etlet t 

beraber bir de köpek ayağı b" 1 ! 
lunduğu anlatılmıttır. Mür8ctı• ~ 
ettiğimiz alakadar makamlar&' 
birisi b,; haberi tekzip, diğeri t~ 
yit etmİ§tİr. Etler tahlil için ı1' 
bahaya gönderilmiştir. Ada~ ~ 
diği ifadede bunu satmak içııı. 
mediğini söylemektedir. Alı'1<"'1 
dar makamlar bu işi ehcmrrıİ1e 
takip etmektedirler. 

Çekoslavakyada köp•" 
kasaphanelerl 

Prag'da çıkan "Exprou,, srJ 
lesinde de böyle bir köpek et!; 
selesi yazılmıı ve franıızca "il 

gazetesinin son nüshasına ıe~ 
me edilmi§tir. Bu münase 
biz de aynen naklediyoruz: f ıı 

Prag civarındaki halkı, ıe jı 
son derece aanmıştır. Bu yüı.P 
bazı §Üpheli mahallelerde r.,., 
eti kesilmeğe baılanmıştır. ~· 
dir ki, bu ticaret, gizli yapıl,rı&' 
tadır. Köpek kasaphaneletl t' 
birçok hilelere başvurulııY'~fO 
buralara zavallı hayvanlar d&J 
rülüyor. ~jıl' 

Et nisbeten ucuz olduğ\I ot" 
fakir halk arasında heıneıı ~111 
maktadır. Maamafih, iyi Pş e ~ 
rın kilosu bizim parayla 24 ~J 
kuruıu bulmaktadır. "iyi P~ ı,ıl 

··per 
lar,, da, iki ya§mdak:i k0 • ~~· 

1'1 
den çıkmaktadır. Bu yaştıt 1,ıı' 
vanların eti, dana eti ile 1J1" 

se edilecek lezzetteymi!· 
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ı~':"' Radyoya iki milyon lira sar
"llıl . •lll! • diye yazıyorlar. 

ij ":-- 'Y apdmuın? Şimdiki radyo 
~11ktifa edilıin. Hele bir onu 
·~ 1~nıayı becerelim de ondan 
r·ııt" daha mütekamilini dütünü-

Eminönü - Eyüp tramvay 
hattı için hazırlıklar 

. Valhrva KemaBDn 
makanesn 

~ ı • d" .... • ıyoruz. 

O' ~· ..._ Üıküdara köprü yapılım! · 
ı~ortar. 

0 lı ..._ Evveli sokaklarımızı yapa- . 

Y ~ni hat iş Bankası önünden ,geçerek 
Yemiş caddesine çıkacak 

I~ tu tramvay itini halledelim, 
ka .~ulla Beyoğlu ıemtini bir 
d: ll~yle biribirine bağhyalım ! 

Tramvay Soıyeteıiyle Bayındır- ( dar olan kısmının genişletHmesi} Öğrend:ğimize göre. E.~.inönü · 
Iık Bakanlığı arasında ıon yapı- icap etmektedir. Eyüp bulvarının gen:flıgı otuz 

iliuncesini ileri sürüyoruz. 
-v. '{. :(-

v, bunlan ıöyledikten sonra: ,, 
• ~ha - Acaba terakkilere mini mi 

Yoruz?,, diye üzülüyoruz. 
~I Milletin gönlü geni§··· Büyük 
~e~ 'Yapmağa hevesleniyor. Hal · 
lla kı, biz mızmızca itirazlarla bu

~ engel oluyoruz ... 

'tılll>oğruıu, ileri atılmak için ya. 
· \• '~ hamlelere çelme takmayı 

,o iç lltemezdik. 
• ~•kat ... 
~· .. "' . 
,ı i 

1
"1abkemenin biri, adli bir hata 

t
0 ~ tfnit, bir adamı habız yere aı

b '!. Bunun üzerine, her dava 
~tla.rken, .müddeiumumi ayağa 

•' lJt..r: 
d' tı\ ._ Yaptığınız yanlıılığı unut -
1 'Yın. İyi karar veriniz. Yeni bir 

d• ttıaa k · · · 

"' Ji. 1f. 

J uınun anına gırmeyınız... · 
ti' ll~l'lrı. ., ... 
t' 
j• J!• 

,
1
. tz de her belediye ve imar Ea~ 

' d 1)ctfoa ceffelkaletiı h&llamaz · 
'tt e\'Ve}, kentıi kendimize: 

.. '""" Kadıköy iskelesinde büyük 
~tlerle yaptığımız ve timdi 
> ~ l1Uf bırak'lığımız liali unutıiiı· 
~ lb:ı... Seyrisef ain için yeni alı. 
d ll 'Vapurları bir iki ıene müd
'tl~ eüç bela kullandıktan son· 

,, , :( tekaüde çıkarmak mecburiye. 

lan anla,mada Sosyetenin esasen 

yapmağa mecbur olup da yapma. 
dığı hatlar meyanında bulunan 

"Sehzadebaıı • Unkapanı · Eyüp . 
tramvay hattı,, Eminönü · Eyüp 
hattı tekline sokularak yapılacal< 

hatların batma konulmuştu. ~u · 
nun ic;in de Bahkpazarı ve Yemi-

şin Kereıtecilere kadar olan lus
mınm açılması icap etmektedir. 
Bundan sonra caddenin Eyübe ka· 

Esnafın 
dertleri 
Parti lstanbul 

Operatör Eminin Şehreminliği. 
zamanında Eyüp hattının vaz'ı e
sas resmi yapılmış, bu arada bazı 

iatimlaklerle cadde, Unkapanm · 
dan Balata kadar geni§letilmi~ti. 

Şimdi yeni hattın geçeceği bu 
cadde üzerinde Eyüpten başlıya-

metre olacaktır. Buradan geçecek 
tramvay hattı iş Bankasının köşe
sinden ayrılacak ve Y enicami ile 
Y enicami parkı arasından geçe · 
rek oradan açılacak yeni geçit ü
zerin den yeni caddeye çıkacaktır 
Bu caddenin açılmau için Tram
vay Sosyetesinden alınmakta olan 

rak Eminönüne kadar mühendiı · para!lm bir kısmı sarfedilecektir 
ler çalışmakta ve caddenin geniş. 
lemesi Iazmıgelen yerlerini tespit 
etmektedirler. 

Mühendisler ş=mdi Fener1e Ay
kapı arasındaki kısımda me§gu! 
olmaktadırlar. 

Bahçelf!rİnizdeki çam 
af açlarını koraqunazl 

başkaninca tesbtt Agv aç arı böceklerden 
ediliyor • • • 

C. H. Partisi latanbul. ':ilay:-· temızlemıyenlerin mahkemeye 
idare heyeti batkanı Hılmı bır • ı • k 1 t 
haftadanberi sütçüleri kabul ede- verı mesı arar aş 1 
rek kendilerile görüımektedir. Ziraat Bakanlığı, lstanbulun rek çamlan muayene edecekler · 

Bu görü§meler etrafmdaHHmi Anadolu yakasını, Haydarpaşa • dir. 
ıunları öylemiitİr: dan Pendiğe kadar olan araziyi Bu mücadeleye İştirak etmemiş 
"- Yalnız ıütçülerle görüımü- süsliyen çam ağaçlarına son yıl . olanlar mahkemeye verileceldir. 

yorum. Haftanın iki gününü esna !arda musallat olan kese böcekle- Fakat Anadolu yakası halkının 
fın derdl'nı' dı'nlemeye haırettı'm. b.. elan bu mücadele için harekete rinin gittikçe fazlalaştığını ve U· 

Su .. tru"lerle go··ru···mem henu"z .bı't 1 . tt .... · .. geçmedikleri alakadarlarca .gö • 
~ "S' tün çam ara ıırayet e ıgını gore-

rü1müştür. Çamlarmı temizliyen • medi. Şimdiye kadar dok.umacılar, rek mücadeleye ca!llamıttı. Fakat 
ayakkabıcılar, . bakkallar, berbel"' 
ler, terzi!erle de görüştüm.,, 

Hilmi bu görütmeleri esnasın

da hem esnaf mümessillerile tanış 

makta, hem onların dertlerini din· 
lemektedir. Bu görü,melerden a• 

lınacak aonuçlar alakadar yerlerf' 
bildirilecektir • 

:r lerin pek az olduğu anl~ılmak · 
lstanliul Ziraat Direl<törlüğünün tadır. Halbuki keselerin açılma 
teşkilatı bu çok genit mücadele zamanı yaklaşıyor. Bu ihmal de. 
için kafi olmadığından bahçele · vam ederse kese böceklerinin Ada 
rinde çam ağacı bulunanlar ağaç- çamlarına da sirayetinden korku). 
lardaki tırtıl keselerini toplamağa maktadır. 
mecbur tutulmu,lardır. Adaları güzelleştirme cemiyeti 

~D' 'I t!de kıddığmuzı unutmıyahm ... 
)' ı,'ll)'! heıaple. kurulan fabrika . 
tt' t l" •-.raa onların da isimlerini ka
~it )~ la.htaya yazal~ ve unutmıya.

1 ş' ... • demeliyiz... ~!!!!!111~.-tım'l.- ~~~~'-"'-
e~ ~t>'-~alan . bu millet verecektir. Uta~~ 

Bu bahçelerin sahipleri kesele- kongresi maı tın sekizinde topla -
ri önümüzdeki aya kadar topla · nacaktır. Kongrede Anadolu ya · 
mı§ veya toplatmış olacaklardkr. kaaı ve Adaların tabii süsü olan 
Bundan sonra Ziraat memurları çamların korunması işi de görüşü. 
bütün bu mıntakayı süratle geze- lecektir. 

r , ~,t tt:ıllet ki, - inıallah ilerde fe-
" qL ' d' ... } }' r ~itii ~ - !llD ı, eaga so a ge l· 

~i le) nıilyonlar aaçacak va· j T 
' ~htte değildir. Onun paraıiyle aş atarıarken 

t; 'it Yapmağa0 

kalkıtıriten, dai- &yoğlunda Emirler sokağında 
!Uııu tekrarlamalıyız: 31 numaralı ·evde oturan Muıtafa 

~ -........ kadtköy halini unutma... kızı Zehra ile arkadatı altı yaşın-
~ "-----. (VA·nO) da Adnan kutlara tat ata~larken 

\.ı bir taı Zebranın batına isabet et-
·v a p u rC U l U k mi§, yaralamııtır. 

Otoı:nobll çarptı 

Sebze hAll nasıl 
genişletilecek ? 
Kerestedlerdeki sebze ha\irin 

geni§letileceğini yazmıştrlc. Bu g~ 
nişletme iıi evvelce yapılan ilave 
teklinde olmıyacaktır. Yeni kı· 

sım hangar şeklinde olacak, bura. 
ya, kavun karpuz, soğan, sarmı 
sak, patates alınacaktır. 

935 bütçesinden bu iş için 25 
bin lira ayrılmış olduğu gibi 936 
bütçesine de bir mikdar tahsisat 
kon.mu§ tur. 

l Bulundukları 
daireleri beğenmlyen 

belediye Amirleri 
Belediye daire ve ıubelerinden 

bir çoğu kira ile tutulmuş bina~a 

ra yerleşmişlerdir .Geçen ıent) 

zarfında bazı amirlerin oturdukla· 

rı binaları münasip görmiyerek 

daireleri başka yerlere naklettir
dikleri görülmüştür. \_. Şirketi Ortaköyde oturan ve 23 üncü 

\~\nni hey et yarın ilkmektep talebesinden Türkana 
, vtapıa·ntı yapıyor 2~7~ numaral~ otomobil çarpmış, 

~ •Pureuluk Şirketi umumi yuzunden haf ıf ıurette yaralamıı· 
~ ),"tti Yarın büyük bir toplantı lir. Şoför Tevfik yakalanmıştır. Eksik ve hamur 

~i:tt'1c, ıirket vapurlanmn De· Bıçakla yar~landı ekmek yapan fırınlar 

Belediye, dün şubelere bir ya ... 

ynn göndermiş, bina kiralarınırı 

günden güne düşmesinin gözönU· 

ne almmasmı, münasip bina bu 

lunduktan sonra daimi encümen 
den karar alınmasını ve tahsisa~ 

temin edilmeden ba~ka bina te
darikine kalkışılmamasını bildir 

~1 'JoUe.rı idareıine .atdmuı hak- Galatada Mah.inudıye cadde . 
q t\d, lıaaırlanan projeyi tetkike- •İnde oturan Doğan zabıtaya ba~
~~tlttir. Toplantıda ayrıca mu • vurmuı, aynı evde oturan Ahmet 
'i ~ eltnaıneyi imzalıyaca.k olan !arafın~an bıçakla yaralandığını 
li l'l' et l't\ittneaıiline imza aalihiye- ıd~ia etrniıtir. 
llıl ~ilttteai için de görütmeler ya· Ballktan zehirlencU 

.;.c•'ktır, · Beyoğlunda birahanede garson 

ı ~-.,.,;ı'-ntıda !irketin feshi için Haıan ~aıtalanmıf, Beyoğlu h~s· 
~ti' b Ytrilince itleri taıfiye için tahane11Jte kaldmlmıştır. Hasa . 
İ~~ttıt anılacak, mukavelenin nın yediği bahktan zehirlendiği 
~i''d~ 1 11ttııat Vekaletinin taıdi . anlaşılmııtır. 

f) ~sonra yapılacaktır. Ok saplandı 
,. l'l)Je d·· Ak d · 783 ~ ~ tın Denizyolları idareıin- saray epoıuna mensup 
~ d -~ ve !irket murahhaıla· saydı vatman Hüıeyinin idare . 

~( ,, - •t:Ui.k. ettiği bir komiı . ıindeki 50 ıayrlı tramvay arabaıı 
~ı '~~ eciilmittir. Sirkeciden geçerken Hüseyinin 
~ d,, ~it "1uaınelenhı ay ıonuna çift atlı arabaıı ile çarpışmış, ara. 

. ece-ti tahmin edilmekte- banın oku tramvayın önüne sap · 
lanmHlır. 

Belediye, fırınları yeniden sıkı 
bir teftİ§e başlamıştır. 

Son bir hafta içinde şehriı~ 
muhtelif semtlerinde dört fırm 

eksik ve hamur ekmek çıkardık 
lanndan dolayı on gün müddetle 
kapatılmışlardır. 

Rihtımlar tamir 
edlleeek 

lstanbul rıhtımlarının genişle. 
tilmesi için tetkik, yapılırken ge• 
rek Galata, gerek Sirkeci rihtım 
larmın tamire muhtaç olduğu gö. 
rülmfö~tür. Bunun için liman ida· 
r~si tetkikat yapmağa başlamış 
trr. Yeni rıhtımlara başlamadan 
evvel e5kif eri tamir edilecektir. 

miştir. 

Hava kuvvetlerine 
yardım vergisi nasıl 

keslleeek? 
Hava kuvvetlerine vardım ver 

gisinin maaş üzerinden nasıl he
sap edileceğinde tere .:ldüt hasrJ 

olmuştur. Bunu tevzih için beled: 
ye şubelere bir tamim göndermit· 
tir. Buna göre. hava kuvvetlerin'! 
yardım vergisj istihkakların asli 

mikdarı üzerinden hesap edilecek 
tir. 

............ -... ..... 
m lYı in1aseıt»etlle ................................... 

.li'alitı t(IIKl Atay, xanya .n.eıu.uia 
"edebiyatta ne zam1n kendimiz yarat. 
mağa başlıyacağız?,, sualine karşı dil• 
ı.;üncelerini söylerken şöyle diyor: 

M aks.m Gorkiııin /~bir yabana 
dU bilmiberek, garp edebigatı hakkın· 
da miikemrnel tenkidler yap11Uf oldu
ğwıu söyler, dururuz. Mükemmel de. 
ğU, garp edebiyatı dalıl değU, fU bizi111 
şarktan çıktıktan sonraki edebiyat 
cereyanlarınuz hakkında garpla kala
sUe, bir tenkit yapılnu§ nudlT? 

Bizinı yeti§tiğimiz liBelerln, r,ıı 

küçüğünden en büyüğüne kadaT bütün 
mektepler gibi, fen bilgilen kuw 
garpli, öbür taralı şarklı idL Tef ek· 
kür medresenin zulmünden h~bir 
zaman kurtulmamı§tır: Arapça ıw 
farsça okuyor ve yalnız divan edebi
yatı ile, üstünkörü teceddüt edebiy'atı 
öğreniyorduk. 

Biz, yalmz bu değil, bütün meeele
lerin halli lçin iki çare üatünde urar. 
ediyoruz: blükemmel U$eler ~mü
kemmel tercüme külliyatlar I 

• •• 
Sadri Ertem de, Yahya Kemalin 

Kültür haf tası mecmuasındaki maka• 
lesinden sitayişle bahsediyor: 

"Sami zihniyeti olduğu gibi kabıil 
edenler tabiate de, cemiyete de- gözle
rini kapanuılardı. 

Ancak Akdeniz milletleri tabiat 
ve emniyet hakkında fUur ıalılbl idi
ler. Rönesanstan sonra Avrupa millet· 

· leri arasında tdb'iat ve cemiyet pun1. 
inkişaf edebildi. Bizim Avrupa Ue 
·temasımız bize cemiyet ve tabiat haka 
kındQ bir şuur temin ctmiı değilcllr. 

Avrupa fabrlkalannın mamultUına 
m;:~teri olmakla yeni Avrupamn ru
hunu yapCZIJ "Tabiat ve cemiyet ıuu
TU., arasında müabet bir. mün03.ehel 
yoktur. Bu itibarla Yahpa Kemalin 
formülü hald tazedir.,, 

. anır * ro>ektaşl 

foktraso -Boğaz.içi köprüsü ha.Kkmdaki de
dikodu, bütün gazetelerde hilA devam 
ediyor. Felek Burhan sözün gelişi şu 
hoş bektaşi fıkrasını anlatıyor: 

N Mi Baba merhum bir arlf e gilnü 
Rumelüıisarından elinde bir palamrst 
balığiyle geçerken bir d01Jtu sornwı: 

- Baba Efendi! Bu sene palamut 
mu kurban eaecek8iniz? 

Ralımetli - Çağu bektafiler gibi 
- zarif adanwuş: 

- Evet! Erenlerim, denıif. Sıralı 
bu sene balı ren geçeceğim. 

••• 
Cumhuriyet gazetesinde, V. Bir-

son imzalı '·azının serlevhası da göz~ 
çarpmaktadır: . ' ı • • 

"Hayali olan Üsküdar köprü&ilniJ 
bir tarafa bırakarak biraz Haliç köpe 
rüsile meşgıtl •olsak daha iyi ederiz.,. 

Reledlyece yıktırılan 
binalar · 

Divanyolunda belediye binall 
civarında büyük bir ahşap 
binada yıkılma tehlikesi görüld\io 

ğü için içinde oturanlar çıkarıl · 
mıştı. Son yağmurlar üzerin~ teh 
like artmıı, binanın yıkılma. 
sına batlanmıştır. 

Samatya semtinde de iki bina 
boıaltılmııtır. 

--0-

Sovyet 
konsolosluğunda 

su va re 
Bu ayın 23 ünçü perıembe alt• 

,amı şehrimizdeki Sovyet konacp 
losluğunda baş konsolos Leon 
Haykiss tarafından bir auvare ve. 
riiecektir. 

Bu suvareye ltttanbul matbüat 
mümessilleri wınlmıstır. 

t 
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imparator Ras Destayı geri çağırd 
Cenup kuvvetleri Vehip paşa 

tarafından tensik edilecek 

Habeş imparatoru 
ltalyan uçaklarını 

Milletler Cemiyeti konseyi 
dün Cenevrede toplandı 

13 ler komitesi Habeş1stana tahkik heyeti 
göndermeğe lüzum görmedi 

ateşe tuttu 18 fer komitesi qarın ·toplanarak 
Habef .. lte.lyan harbına ait ge

len aon habe't')ek' gene biribirini 
\utmamaktadır. İtalyanların mu • 
zafFeriyet iddiası Habet hükUıne
ti tarafından bugun de tekzip e -
diliyoc. Fakat Habeılerin, evveli 
Jtalyanların 65 kilometre ilerile -
diklerini IÖylemeleri ve sonradan 
hiç ilerilememit olarak göaterme-

leri, cenupta-ki çarpı~malann Ha
l;eıierin his: de 1ehine olmadığı 
'.lianaatını kuvvetlendiriyor. Yal : 
nız bu f&l'pJfmalarda Jtalyan za

yiatının ıaklantnaıı ve bu husus
ta u 'Cla olsa hiç bir malumat ve

rilmemesi bu muzafferiyetin ltal
yanlara biraz paha1ıya maloldu . 
iunu gösteriyor. 

M•r•fal Badogllonın tafgrala 

Mareıal Badoglio'nun Romaya 
te1çafla bildirdiğine göre, hal . 
Y,&nlar: Ganale Doria'da mağlup 
eCli1miı olan Ru Deatanın orau . 

aua.u takip dmİf ler ve hiçbir mu
lcaYemete maruz kalmamıılardır. 
ltaJyanlar Zarra - Borana arazisi

ne giımif{er Ye Doloya 230 kilo . 
metre meıafede bulunan Filtu'yu 
if;al etmitlerdir. ltalyan Kıtaatı, 
acınacak bir halde bulunan birta
kım firari kollarına tesadüf et . 
mitlerdir. 

Tayyare laaliyetterl 

İmparatorun wnumi kararga . 
hından gelen haberlerde aon gün
lerde üç ltalyan uçağının şimal 

cephesinde Koram'ı hombardı . 
man ettikleri esnada üç sivilin 
maktul dütmüı olduğu bildiri! . 
mektedir. 

Dessie üzerinden uçmut olan 

1 
bir ltal}'an uçağına karşı bizzat 
lmpuat'Orun mitralyözle ateı et. 

git olduiu haber verilmektedir. 
Tayyareye mermi isabet etmemiı
tir. 

zın büyük faaliyeti bit dirilmekte
dir. 
ttabe,ıar gene tekzip 9411yor 
Adiıabe.ba, 20 - İ~alyön tay . 

yaref eri yeniden Koram şehrini 
bombardıman e\miş ve keşif uçu~
lannı Ualonun cenubuna kadar 
götünmÜ§tÜr. 

Ras Deatadan alman haberlere 
göre bundan on beş gün evvel baş 
lıyan Dolo civarında ve Ganale 
Doria m.mtakasındaki lıarp lıili 
devam etmektedir. lta1yanlar ön 
hatlarda Somalili kuvvetler kul -
lanmaktaaırlar. Bunların pİ~lllr1 -

ları Ras Desta ordusuyla müte · 
madiyen h1.'rbetmektedir. 
Habeı hükumeti neşrettiği bir 

resmi tebliide: "İtalyan gazetele
ri Dolo civarında kazandıkları 

bazı küçük muvaffakiyetleri bü ~ 
yük bir zafer ha1ine koymakta · 
dırlar. Bunun sebebi ise ıimdiye 
kadar yapılan azim fedakarlık -
larla kıyas edilemiyecek de.rece
de ehemmiyetsiz muvaffakiyetler 
dolay11iyle İtalyan ordusunun ve 
milletinin maneviyatını yükselt -
mektir.,, demektedir. 

Bir lnglllz ihtara 
lngiliz hükumeti, Habeşistan -

daki ln&iliz Kızılhaç ıeyyar has -
tahanesinin yerini İtalyan hükü · 
metine bildirmiştir. Bu hastahane 
imparatorun talebi üzerine Dea -
sie'de kurulmuştur. Bu malümah 
Suviçe bildiren İngiliz Roma maı-
lahatgüzarı lngram bu haberin şar 
ki Afrikadaki İtalyan askeri ma
kamatının öğrenmekle memnun 
olacakları zehabiyle verildiğini 

söylemiıtir. 
Ras Deata geri mi çajrlldı? 

Roma, 20, - Habeşistandan 
gelen haberlere göre imparator, 
son muvaffakiyetıizliği üzerine 
Raı Deatayı yanına çağırmıştır. 

Buradaki kuvvetler V ehip paıa 
tarafından tensik ve idare edile• 

zecri tedbirler 
konuşacak 

. .. 

ıçın 

Mösyö Musolini, Afrikaya bir 
Kızllhaç tahkik heyeti 

davet ediyor 
Dün Milletler Cemiyeti Kooae?' İnin 90 ıaçı totN-atı d~ftMi idi. 

Konsey Avusturalya deleg~ıi Br:.ı ı tarafından açrlnı11t1r. 
Önce silahsızlanma konf erans•nın ölen ~eai H.der•oa'un a 

dı anılmıı Tevfik Rüştü Al'as, La~al, Eden, Bek, Mac.\ar-yani heyecan 
h sözlerle bu hissiyata İftirlk etmi§lerdir. 

Sonra tenik meseleler konu§utmuttUr. 

ı3 ler komitesi toplandı 

13 ter komitesi de toplanarak hal1•n Habeı ilıatUUını flrütmü ı 
Habeşiıtana bir tahkik heyeti göndermeie lüzum ol .. dıtroı, ilatiWı 
hal iç.in bugün bir fey yapılamıynı: ajanı ve 18 l•r k()miteainin ncri 
tedbirler hakkmaa karar vereceğ;ni kaydetmekle iktifa etınittir . 

ıs ler komHeal -..1anace1t 

18 ler kotniteai, yarın için t09 lanhya g_jırılımftır.:-'~:-::-:~---~ 

f'ranaıa 'Ve Hatyan 11eleg9191-I an•ınde hueu-1 gllJ-U,meler 

lsviçredeki Fransız elçillfind'J Franaız Ba9hakanile, ltalyan de 
{egesi konutmutlardır. 

Bu konuşmalar, Habeş • ltaly "'n meıe1esine dairdi. Bazı kimaeler 
İtalyan deleguinin yeni teklifler .Wl ailrdiliüai ~emi! lae de mtl 
fakat vazitetin göz en geçirilmesine inhiar elmittir. 

Zecri tedblrlerln lehlnde ne,rlyat 

İngiliz gazete1erinclen Niyuz Kr-onikl lngikerenin alınacak tedbit 
ferde önayak olması lazımgeldiğfoi iddia etmelırtecii't. " Yokta, n.zi
yet vahamet kesbedecek\ir.,, Den1ektedir. 

Zecrl tedblrlerln aleyhlatle ....,..~•t 

Zecri tedbirler aleyhinde bulunan °1>eyly Meyi,, pntesi ise, Aiı 
denizdeki harp kruvazörlerini derhal geri çekmeğe davt!t etmektedir. 
Avrupada hüküm süren gergin vaziyet nazarı itibara alııuraa timd; 
hat gösteren tehlikeler her zama::-ıkinden daha mithimclir.,, D-.lıtt~ 
dir. 

MuaoUnlnln beynelmilel kız11ha9a ce•a~ 

Beynelmilel Krıılhaç komitesi kendi baıkanı Profesör Hul>er, t. 
talyan hükumeti Baıkanı ile arasında teati edilen mektuplan nefret . 
rnektedir. 

Mussolini, cevabında son bombardmıan hi.diaeleri münasebeti!~ 
A.frikaya bir Kızılhaç tahkik heyetini davet etmektedir. 

R••mf ltalyan teblljl cektir. .4) f- lll d 8 1 • ta d 
Habefler sonuna kadr.ır ~ manya ng ere en U garıs n a 

~a, 20 - Kuvvetlerimiz dayanacakl~__r: . .. ytlz bulmazsa BI b 
Ganale Doria'da mağlup edilen ~~parator neşrettıgı hır resm• Cihan sulhü bir kaç r ka ine 
Raı Deata ordusunu dinlenmeden teblıgde: sene için buhranı mı ? 
takip etmektedirler. General Gra- ' ltalyanla~ın çıkardığ~ uy~ur · emniyettedir Veni kabineyi Hacı 
ziani kumandasındaki kollar, 19 ma haberlenn Hahet manev1yat. l ·ı· D B k Ik Mlçı1:ıı.fin kurm~•ı . . ngı ız ış a anının evve ~ - -
kanunusanide Golla Boram ara. nı azaltmak değıl, bili.kıs artıra .. k " t . d k tk muhteme mı·• .. .. I k d. gun u gaze emız e çı an nu u .., 
ziıine girmifler ve Dolodan 230 cag.;~ub~~!d eme te ırH b ·ıı nu ele alan Sovyet gazetelerinden Yunan ıazetelui Sof7ada bir 
kilometre uzakta bulunan Filtu'yu . . e ıg _ e ayr~ca, a_ eı mı . e. İzvestiya ha, makalesinde şunu kabine buhranııım batcöaterdili • 
itıal etmitlerdir. İtalyan kuvvet- tının en agır zayıata ragmen bıle yazıyor= ne itaret ediyorlar. 

teri burada, kendilerine mı..-kave- m~mleket kurtarılıncaya ~-kadaT' "- Eier emperyalist Alman · Bu gazetelerin rivayet ettiiin~ 
met. etmek iateyen düıman kolla- mul cndkeledve devam edecegı ya . ya ile Japonya timdiki tevsi emel göre, hıgiltere, Tımova kanunu•· 

zı ma ta ır. l . b 1· 1 t . . k 1 1 b' 1 rını dağıtmıtlardır. Takibe de . _ _ _ erı es ıyen program arını te.tbik ıas sını ra ın e ıne o arak tadil 
vam olunmaktadır. lstanhu 1 erkek mevkiine koymak için lngiltererıin edeceğini aöyliyen Baıbakan Kö-

Askerlerimiz kervan yolları 
boyunca firari Habeşlere rast . 

gelmekte ve iltica eden bu firari
ler kendilerine su ve yiyecek ve . 

l'İlmeaini istemektedirler. Düşma
nın iqe teıkilitı battan aşağı bo
zuk bir haldedir. 

Kuvvetlerimiz Dana Parma ve 
Vcbi - Geılro boyunca da gayet 

ICri surette iJerilemekte ve her ı,_. 
rafta düımanı püakürtmektedir. 

Eritre cephesinde, MakalJeden 
T a.ka:ne nehrine kadar bütün 
cephe üzerinde tayyarelerimizin, 

1 topçumuzun ve ketif kollarımı 

lfse11 ler birlti'!i yardımına ve yahut bitarafltğına ıeivanof kabinesini iıtemedijini 
lıtanbul Erkek Lia:!liler birli . güvenmezlerse cihan sulhu birkat; Bulgaristana anlatmı9tır. 

ğinden: s~ne için emniyettedir, denilebilir 
Ankarada yeniden kuru!a!I Edenin bugünkü tarihi mes'uliyeti 

İstanbul Erkek Liseliler bir! · her halde Sir Edvar Greyin Harbi 
ğini faaliyete geçirebilmek için Umumi arifesindeki mes'uliyetin 
yeni idare heyeti seçimi yapmak den eksik değildir.,, 
ve birliğin tesçil ettiri1mesi işini Jt. "' -ıt 
görüşmek üzere 25 11 ' 1936 cuma: Londra. 20, (A.A.) - Bertin 
tesi günü saat (15) de Ankarr ve Tokyo hükumetleri, bir tecıı 
Şal" kı.ıru!u salonunda toplamla vüz Vt•kuunda yekdi~erine karşı· 
cakhr. l•klr olarak yardım etmek üzer• 

Lisede yetişl"l1ş olan ve Ankar.. Almanya ile .Japonya arasınd., 

rlP. bu 1ı.ın""., :-rl{ ~ .. 1~-:farrı hıı too hir "~k~rt iı-HA.F yarı1""ı" r' ·fo l•ı 
ll'!~tıya 2elmelerini önemle dil~ l ,.J.. ... r;ni ,. .. ~mi J\u::-ctte lekzio el· 
rız. mektedirler .. 

Bunun Uzerine hülcWnetin bir 
haf ta zarfında iatifa edeceti ve 
lnciliz muhipliği Londraca ına . 
lum olan Bulgariatanm eaki Lon
dra elçiıi Hacı Miçef in yeni ka -
bineyi kuracajı aöylenmektedir. 

KöylO partisi 
seylavını UldtlrdOler 

Sof ya, 20 (A. A.) - Burıaz cİ· 
varında Dülgeri k3yünde dün ak
~am Ziraat K~peratifinln yaptı 
ğı toplantıda siyasi bir nutuk ıfiy. 
liyen eski Köylü Partisi a&Y.lavı 
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H .A BE 
Ç1k4tie yer: 1 KUNlulf ıtrfftİ 

Anker• ~ae-.ı H ı\kkanuf\ 
hususi daıre 1 g '!31 

••~•~•u~DA ttN to.c a.&Tı&.• 
t4A~IKf AKe•M •'AZSTC•I 

Kral beşinci Jo 
Kral beşinci Jorjua vefatı, J 

mlne\l ve imparatorluğunu ıaA 
çi1ttle tnnk!ftı~ 'ltütiln lUlnyada 
bir teessür uyandırmı~r. 

İngiliz miJletinin kralktWla 
hhğı bir çok nıhi .seheplere, a 
dayandı&• ıüphesiıdir .. Fakat &>11 
gi de kralrn şahsi meziyeUerJ, 'I 

haMa ttemo\:rai dlışttllct\eri, 
taltftl temas lan, MIYtlk bit yet- ta 
tadn-. Kratta, ib1HA lbırtclo 
lan gibi, halk içinde yaşaması. 
harp esaasrad'a .bütün Jngili1; ınU 
nill katlandığı sıkıntılara. 1nah 
yetlere filen iştirakini lngltiz 111 
hiç bir nman \Jnulmamı~tır. B 
Jorjun, babası kral Edvard Jdbl 
ma bidnei roHt o)'llathğı iddia e 
m z.~fta tevaıu11 c;~ina+n ti 
mani Oldgğ• gibi Vflka)i de 
\'ermemi§ti~. 

Fakat kral Jocj. perde aı·k 
tng-lHz dtvlet a.darnlatttıll'I dahns 
bth tlinledikıen, '.MU'fl•ırı -o1m 
sayuile saltanatı ~da l 
mUJıtiai bir iki 1111ihilll buhr 
kurtarmıştır. 

Bu buhranlardan birinc:W k 
tahta çıktığının akabinde, 191 
dolnnt~tur. Lordbr 'f't! A. ftlft b 
&arı aruaaa Mi tçe tMSeleltlln 

kan illdllfı ~ az u..&ll arf 
rilılrial miıi&Nkip .yapılaa iki 
intihap değil kral luLlletmiştir. 
men\oda anlaşamayan devlet ad 
rını biribirlerine o yalda,tn111 

Beş sene evvel 1931 

İft&'iltere bii)"ük bir iktisadi "' 
b11hran geçirdiği zaman milU h · 
tarzını devlet adamlarına o ta 
miştir. 

Ilı •• 

Jngf liı mll~d knlm 
imparatorhıtu içinde o}'Mdıll 111 
ve kı7111etli rolii nİeıi~Uerial. 
zaman unutmamış ve bunu göstt 
için de fırMt kaçırmamışhr. 

Yirmi beşince •neidıvr~ 
nasebettlt lnrntı ıniUetl ual1 
sonsuz muhabbetlerini izhar et11' 

Kral beş'nef Jorjun ne ka 
mtml bir demokrat oldutae~ ~ 
atik için bir vaka1a ifan& •~ 
ficlir. Yirmi befinci senet ~ 
münasebet.ile parlamentonun ti 1' 
rine kral •dünyada bir çok ~ 
fik1rlerinl serbestçe izhar e 
mahrum oldufu bir zamanda~ 
ıNlleU bu hakka malltdr 'f8 ~ 
isWdiii ıibi idare ttmtai el• 

1
, 

mazhariyetti.,. teklinde mUkabt 
mekten çekinmemiştir. 

Kral Jorjun vefatı lnaili' ~ 
hayatını bir müddet için olaUI' u• 
faaliyetlerden alıkoyacak, lnıf 114 
tikası diinyaaa bir tevakkuf 
ıf!irecektir. #tf. 

Rtıll N,:/ 

ZAYi ~ 
243' plika numaralı sa ~ 

pllkur, ~yığım)a beraber ~ t.I 
Yent°'fni alacağımdan esldslnlj~ 
yoktur. Yalancı tlflll 'iJIJ 

~~ 
Zanef, toplantıdan çıkar~ 
rıda ri:ılemnit olan biri . "' 
dan tabancayla öldürülosilt 

Katil kaçmııtır. 
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Müthl$ bir 
lntlkanı Tefrika No. 16 Yazan : Murad Sertoil 

.,:~..: ·=,, ::.~: =:!..~:.:::,JIPde: ister insan olun ister şeytan 1 Son saatleriniz· 
~.::ı; -~~z::~ ~ ... =:.. =:. yaşadığımzı bilin. Şinmdi döğüş başlayanca 
llİs, lütf• J'erİme S9'İnia. Bir iki çar YU sesti. 
ti o,..,._ Bendeniz ,1mc1i ,eu. • • • ilk bıçağı size saplıyacağım 1 
JWum. Ulria difmaa 7alms kaha M• .. , .. lu•mlann h...... evrilm0 i 1 •-- k il J k lril ha Boiuı lmnmuftu. lçeriki oda- Yede mi alt edilir ya 7 ! Cenabıhak ltodoe actemnda AncUo u. Robeto ıaama ç ıt, yapaca 1 maneY· &m111ZI u a 1 a • Jret 
Ja ıeçti. in•nlara ~bk •• hile baua- adında iki mDUıif 81Wıför .Rodo9 ra bekleniyordu. ti. Haydudun teYincin.ı.a atzı 

d• !L--- ..1-:a? kalubıe lfrebllmek için korsuıJarla Ne heyecaalı aaaiyeler? laldanna varıyordu. 
Bu odada, bir içki ma1&ıı kuru). 11111 ne •1• U..... e,,-:, -.-. o1~1ar. V• ..- u. deni. Eier Türk ıemiai itin farkına Bu vakte kadar iki kadqa 

8IQftu. Bir kadeh vermut doldur- Recai M, de, Wrtlea bati • • ~. varm•• ..... .ıra düterek müteka-
•u. r .. kti. ''R·_., ı· alcl.Jrr. il!* L-- alarL • ı.... L• ._._.. L-~ IConualarda vaıeıoke...t11_._cllf __, ---. yiden iyiye yaldllfllllflardL ıunmı 

lr'V _., ••• ·7- .._ .. ıçm, uır ~-ı- _,.. IWUllr. Onlan öldtlrmek -~ bilen 1elkenlerini indirir, fonalar .; ukaDı Jalan bdırpu, 
._nanda. ....: blr lqa.k bulrllJW. ela kürek --'--ekten y•••---1. 

•K-----1 .......... ! d. -L. E -u_ im c1......1...-• _il__ .._. -~ bir maneYra ile Türk 
UllMU"U& aallm Yar ,, ıye~ 99 __.... P es, cruaa w IJlmdl ı..aaıar btr tork Jaıdırsa • olurlaru muvaffakiyet yüzde 761. 

---ld--..1- ~· -'• ft _._._ LL ··La.- - .,. •il: ........... borda borda•& W8D9S cm wa ....... .. P 7 - 111'11' .... _ onlarındı. Bu takdirde .;rmi bhı '# ı- r 
1 Akia • • · · · · · · · · "· semi1e halatlar atılarak 
Kalaima, Wn:lmbire, para•an Mlhendiı Faruk Nurettin beye - ister iman olun, ister teytaDI ~ llıola7bkla ellerine ıeçHile- )amca bailaaclı. Bu aıracla T 

............... bir kadın ... i Ef..aiııll, S'on aaatlwialai Jat&dı;ımzı bilin. ........ ~ de r•mda bir Hd kiti 
Şimdi• clö~'" L-ala"'""'"_. 1°lk b·••.._ Y olr, tuula düpaaler, kaçma· salmch: Hayatına telaliUcleclir. q.. • .., .,., , ·-- ~- la halde sflftl'teJ.e çıh-ıfb. 

- 1'iPa ohnaam? ... Olur ci- yana akta• saat eekiae kadar mı ıislere aaphJacaiım ! la tefe~ ederlT~t b~!~ bit nİ9 1D8ll hoJlu, IUlflD .. 
• N H cna. ___ --..L-.!'-L! ··- -::llu" •--. Aradan müs'iç bir dakika ıeç· pa araca 1 unucrıD --·--

;:;.. •• • uman ilteraen... atta m=:=-=-ı.=:. ti. Fakat Türk ıemiai iyiden iJiJ• ~~=--~ klçük,fonah olcla_ta~!~ :::! aeJnk •kallı pnç bir 
Recai bey, lraclm Sffiai tanıdı: altına bin lira ko,mamıuz, sizi ,.klatmlfb· Şimdi Türk ıemiai• u.maa .. __, .--.-uan 
..., !? c1· d'"-n-d .,._ eYinizclen dala L-1..l--x. .... bm" nin borclumcla kendilerine dik- bu hantal semileri1I• ona Jetit • ReıdOI ,.Wal,..U. ait 

T&J • 179 wwuu ü. • Aa· ~- kati L-k L-- ı•·J h meleriae imkia Jokbı. h takdir- baJr&imdan, w içindekilerin nm paraftaamn arbamda biri • türlü mp •• itlceace iciacle p · e u.an, ve ._.. te ~ 1 are-- pfetiJHlen aa1ap1aa bu -ıbdll 
aiJle koııUfUJ'OI'. Kiminle kOllUfU· bertecefis. Ba tehılit • 1 ••mu- ketler yapan adamlar pJet vasıla ele üatleriai J•Jbn baleriyle lr-

ba zu alaya a1maJm ••Wir, Ma... olarak belli oluyordu. Daha fu- tiip pı.dilderi toplarla Türk p- ilk anda ha teldlde-ltorcla nere-. 
~~ ?,, ~ ~.--: la ın--a·- -1erle--t1nl o•--. miaine •tef --- onu ,.,.Jama- ,. ,............. ftiPbüı-~ ...... e parannaam aıkaamdan, Vlmll ~ .._ __ ~., --...- ...... teri La.. 
bato bir .... kanuna cnap Yer- Mektubu .... , ..._. r.. nm zamanı deilldi. itmam •• pçalqaceklardı. T .. rifat kaide ·- ... ...,, 
cliı ruk Nanttba..,. ,........ kallı Jale bana pyet iJi anlUllf Konular, o~ he,ecaa i- IN!dan kendileri a..ı-. 

Y -•--- N ""' ut.IE :...ı rüatb ! oldaiunclan bir ifaretle Moroaa t8!Z-!i·!:.~~- •''Daldan bi- arbclan ;rola clenm etmek - arm oaw... e uman W. _.., -.,. çalırd ,.. ......_ mm pliJvrdu. SUratle ıwide 
...... olur, cicim... Falrat WID:l:-:-....--..;·lli": ·••dl•!b,.•nııMlllie. = 'M:. aiJ~ 8nlde _. Mr Bir .le'" - llepeiain Jil • hmaa," Pateradan beraW 

olmaz... • cl'9h ~· .. ..., TGık hoca· dacle bGJllk bir lftiılç if ... • almq ofdaldan RodOI 11UTıu1"11-
JaniD . .,,...... MYiclen yarı .... pqiler belin.it. r.....ıatnt rfne ......., bir adamı 

tft. ya ~dqlarla bahıe girdik hl.la. J&n Ank 'bir MrJ>UI ıeçiT- çelnnelde olduldan kürekler dur kırmam sakallı Jalda .-iaiai 
ı•~--~ . Söacle ben, bir JUl'4· mit bulunuyordu. Jak bir bakı,. muıtu. Artık iki gemi iyiden iyi terdi. Bu ıırada konanlar 1 ...- la 1i.v ~ fô.:.a.!!' • - '" .ı· ir'bir1erine al mıı bulunu· .. ı...ıL_.ı.........Lı __ 
-·.... ıllıtlllll ıaltl1'nmezmi- ..c.~,aıcu r ;,Jı J•.PlllMk ~~~UIAlpn!'!ı. 
tlaa~ WJ ... IDl&lli atır ıiklet --· 'Fiibt1'vaaua ·m 
boksörü olur da JUllU'Uiaaaıj.ıuJiJ...Ja1G1a..aıWlfı.ı•llT""- - IJi, ..._ Haydi nsifeebı bwe pilriiDGa i• ba s-iaia kmdil.U. ait 
riace Mr l1dadiiB ıebertemh Recai "81: liqma ! SIJllJ'eceihı sözleri bili- tllt.p De Maron ha,.kmlı: madıtmı aöJleclili aiW 
ıai? ... Elbette ,aebeıtir ...... ia- "H.,he,t! y...,..,_ bel... • J'ON1lll delil mi? - Euelimı aleykpm! Rodoa Ablh JaJq da tammacbiı cna 
pat edecelim... Hamlı süze1imı di7e dGfiaiirordg.. Aeı 1 da•· - Evet, biliyorum. birinci töval7•i Dobüuon namı-
J&rm kunetimi denem_._ :;.-e '-U --'- .. • W'Jl-lr.L Artık Jimi temamiyle unutul- na hot ıeldiaiz deriz! 

ca _.... .. 1J11D, ~ --... ......,..... T d 
ll"'alt..&1..--~ ·c1· .&.---L L..L-0 d Val da e-v Bu aözl• ürk ıemilİne iyi en-._. ...... 7e sı ıyorum ••• ~ 1ll • .,_ .,-w 1 ICanm _, www7 r a. ero -
L..- --L!-d ..1~ - --'-- ---•-- ._'-== -..:- Ro- ı·whr:e emnı

0

•et • ....,.;.olmalı ki •el •-...• aolW5 e eye u8necetiaa.. • -. la..__ ~ 7....- _.._ ~ , . .,. ı "--.... " 
at.., ___ .__ı_ •JL •- 1 1 

- awı _,. • • kenlen· 1°nd;•en --L-ra ııcırtılan -........,.. yarm bulutamaym!. ftD MrilJI...,, bertamm ,.nm a ,_ •-.ıı. .. ...... 
- Vah Yat.! Demek ki ı&ilf • bd ıra.llraa arumcla amak on araamda ataiıdaki sözler duJUl-

0 ... ite ıilaılll. Kanamı a Le...1-a ..__ 1-..s__ mııafe kal- du: ..._a lblrsfiae kaldı? Halbuki la iDii --..ı.... _..ı. ---• -~ .. _... ... 
iten, •ni bir sün sfirmeaem ecle- ,.. • a,, ..... ~ ... ; • m mqb ki Jalma bir itueti Gurine - Ve aleJldimüuellm ! Biz de 

laironam ... 
-a-•..upn.ı.-,,..W 

..... tıallerini aJmeha •d.ü7o
,_I Bari ••lııt• yaz Le,l&a. 
.. ! 

tap JUIDalma, ne .. eNen cbta· ..ıate Rodoa .... eleriaia bay- Otmantı padiphı Bayamttan Şt'
n ~ mı!rt.W IUI - bm• ralmı tatmakta olaa .__. b- nlJ• DolNuona aelimlarla bir
~ J9MMIDi laflD ..._ ••· clırp bir kısım ~-- indi· likte bir de ufak bir eıaa~et ıetir
n aıma mi••• etti. Leyla renk dümeni Tilrk ...,wma tam i10ru ! 
IOkaia .... er-• lltefllte, .. 
cai, Wr ..ıaa llat.• Wd.; .a. iwine lmclL ı Konanlar muvaffak ohmqlar-
ni olcla. Şimdi l»ütün sözler Türk kadır dı. Ba kadar çabuk muvaffakiyete 

...........,.._ s.at ..ı.m cll. - kardı be! •.• 
iple çeldyorcha. Ukin ıiipheyi kendi üzerine Atık, plrhayret, paketi açtı •• 

Nihayet, b1111-..ld•a me • celbetmemek için oralara fazla o esnada, Recai, alaca karanlıkta, 
riae misafir ıeldiiiai a&iDce ~ ,...,..dL Bir taflam tip.er ala. pabttm ne çlklıtmı ı&rd6: 
biiabiitfhı feralaladt. Kana, flp • rıık lai_,.,erden birine oturdu. Deate deste elHterlik banknot. 
ı...ia W ubk m• .,....._,._ BalUDllala meni, hem ,.,ldan lar! 
caktı. mak, hem siper, hem .. wanıt- IWcllr, söaleriae lam..,_ · 

Recai t.ey, bir __.. Wualr, lirdi. ela. Etrafma ........ Oıtahkta 
yeclfFe ••in ...... p.. Nihayet, hawa karannaia bat . kimse olmadılım farkedince 

8i --L-: 1....:~ Wı memnan bir çehre ile paraları ce-
r _..,. at.nlı siW "°"I· SlYiller, makta, ikiter ıı-- clo- bine indirdi w: 

ra GllM• pulıma lel w ıitti. ~ 
Otaaı>bUIDclen indi. Dlpnaamm, ıa..,Bo:· ,ıı.-rı_..1u··. - Mn ! · dfcli. --11-•- a..,;._._...__ ._ ul'UllU E..t, "Mft!,, dedi" 1"a mer-
.-.....- ~--.. s••.-ça fa • Pürnete, ubk çalarak ilerliyor. 91, hain bir riiqlnn 1111Dip bir ce-
_......_ ... ldmulntleki aey. Galiba, bahıı lcezanmıt; öküzi reyaaiyle anlb Recaicilin lmfa. 
ki kendi• lk~1le a&ecekti. . . . bir ~ benzetmif ! ima kadar ulqtı. 

itte bır pol11 memaru, eltennı "Poliı da,..lar da ıeni benzet . Fakat Recai, llaJretinclen oka-
arka1ma D11DUf; uald Mç Mr ıialw~ O •IMn g&iinün! in dar cleukel•1'b ki yerind• bile 
teJtlen laalmi 7ffı •ı siW m8J • DUl1ll dütmam herif! teprwdL 
dwla ı•ial,.... Fut... ,, BDWr, paralan cebine indirip 

Bu Tirlderin Wrlımf• ..-.ı.R~ 

791' ···Tnhlt tela Wr UiU DaRllMll• 
mütkill YUiyeti anla•L Sön Wr 
mitleeordut · 

- lamlnisi llrenebilir mi,.W 
- Rodoa konaalarmclan laMllMı 

11 aalralb Jak derler bana! 
- Ciddi mi liJIGforaaD? Hele bak, hele WL.. Amma da SiYiller niçin uuklafblar ya?- de yohm tl lteaiDcle ka,Wdak · 

Sok ai.U nr laa... Ma•mafila. sarar yok ... Şüpb. tan bir ı.ayH •••" IODft ,..;. - Z.a....._im. 
Ne d-..,U tertibat almrtlar. aia ki, ~ arkwacla da po- d• fırladı: dur ki kınam ublb Jak alaJ 

A,mdJ1111 &loiı aw !... IW• aialidir elbet... _ Korkak ı ! lllorkak ! ! kotkak ! ! muini tevma. 
Zerk •• .._,--.. kalW Bobir, aan baaeri1enia yanı· • &Hp ı.,tar.ıL • T--, be. •• Po- Bir anda bitia ........ 

....... ..,..... - nrclL Tatın arlrwDa elini n ................ mlmm da bin lannr llJll .... r. vaı.o .ta ... "" 
Parlma her tarafmı delafb. •kba. papele kıfdm lla ?... Tmm, kor- tOllGll ,. .... ol .... W4e 
itte, ..... ~igekll kameriye!... Va1J bir!! birli baaçeriai ~ 
Recai beJ, ••"'•• tatı tla ak· Tmtm .-kumclaıa ltir paket çı- NakW• ı Hatice ae...,,. (Qt1•• 



Garp musikisinin 
hararetli müdafii 

Aziz Çorlu, Ali 
Naci Karacanın 

Muganniye Bayan 
Saflye'yl 

medhetmeslne 
cevap veriyor 

Muhterem Bay Ali Naci Kara
can: 

Tan gazetesinde Bayan Safiye 
hakkındaki yazın.zı okudum. im
zanızı gördüğüm zaman gözlerime 
inanmak istemiyordum. Sizin gi
bi çok yüksek kültürü olan ve u
zun senelerden beri Türk matbu
atında mühim yeri olan bir şah
siyetin kaleminder. böyle bir ya
zının çıkmasına teessüf etmemek 
kabil değildir. Hiç kimsenin zev· 
kine lmrışmak veya zevkini ten
kid etmek hakkına malik değiliz. 
Ancak Türk inkilibına temas e · 
den bir meselede it tamamen de 
ğiıir. Türk Milletinin Reiıi MiHet 
kürsüsünden miUiki inkilabını i
taret etti. O biliyordu k11 bu inkı. 
lapda diğerleri kadar mühimdi. 
Fırka ise işe bütün kuvvetile e. 
hemmiyet vererek elde mevcut 
teıkilatla çalıııyor. Kültür Bakan
lığı Almanya dan Prof eıör getir 
terek inkili.bın esasatını tanzim 
ettiriyor. Gençlik büyük bir alab 
gösteriyor. lıte tam bu mühim ha· 
re!<etler eınasında ve itin can alı
cı noktasında hiç kiymeti olmayan 
tanburdan ve alaturka ıarkılar . 
dan bahsetmek bunlara büyük 
san'at eserleri ismini vermek ka· 
bul edilir. bir ıey değildir. 

-s ~~J',f:lll Bay .Wiı Naci, ba 
YRP, Snfpr~in sesi Türkün sesi 
değildir, okuduğu ıarkılar ise 
Türk musikisi değildir! Türkün 
sesi Nimet Vahit veya Nurullah 
:>kurken, Cemal Reıit Viyanada 
büyük senfonik orkestra ile piya
no çalarken, konserlerde diğer 
gençlerimizi dinlediğimiz zaman 
yükseliyor. Nasıl Türk döktorları, 
mühendisleri intisap ettikleri 
mesleğin ilmini öğrendikten son• 
ra bu unvanı taııyorlarsa, musiki 
ilmini öğrenmit olan ve ya öğre
necek Türk gençleri musikiıinas 
ve san'atki.r ismini tatıyabilir. 

Bugün bir Türk musikisi mev
cut değilse bunu yine yüksek sa• 
nat diye tasvir ettiğiniz alatur 
ka ıarkılara medyunuz. Bayan Sa 
fiyenin sesi güzel midir? Bilmiyo
ruz. Belki de güzeldir. Bunu, f&P 
kı ilmini öğrendikten ve ilme is
tinat eden bir musiki terennüm et
tikten ıonra anlayabiliriz. Bayan 
Safi yenin timdi yeri konser ıa h 

neleri değildir. Okuduğu ıarkıl~ 
rın yerleri ise Türk toprakları dı 
ğil Mısır, Fas, Suriye Tunuıtur 
Türk gençliği bu tarkılardan zevk 
almu. Güzel ses nedir? Şarkı na
ııl öğrenilir? Nasıı okunur? Bun
ları siz çok iyi bilirsiniz. Sizin gi . 
bi İnce bir zat Avrupada gördü 
ve duydu. 

Büyük bir konservatuvarda 
tarkı derslerinde bulunacak olul'I' 
sanız, farkının bir fen olduğunu 
ve hatta fiziğin seda bahislerinin, 
teneffüs cihazının bile talebeye 
tedris edildiğini görürsünüz. Muh 
terem Bay Ali Naci bilirıiniz ki, 
Türkiye Cumuriyt:tinde ilme isti
nat etmeyen bir ~eye kiymet v~

Şahitlere iyi nıuarneıe etmek 
iazınıdır! 

Galata Yağ kapanında iki nu
maralı Şakirin kahvesiude Ş. T. T. 
yazıyor: 

"Bir gün bir ıahitlik için 6e11i 
KcuımpCJ§a polia merkezine çağır. 
clılar. Ve ıahitlik için gittiğim mer 
kezde üçüncü komiser bana çok 
fena muamele etti. Bir ıahicle ya· 
pılan bu muamele Jcğru muclur:
Hahkımı nerede,, aramalıyım? .. 
CEVABIMIZ: 

Vaziyetin ne olduğunu açıkca v~ 
yakinen bilmediğimizden bu h"
suıta fazla bir fey söylemek mev 
kiinde değiliz. 

den içtinap ediniz. Bir zaman 
sabır gösteriniz. Her halde koca 
nıza sahip olabilirsiniz. 

Bir zaman sizinki gibi eve so
ğukluk göıterdikten sonra netice
de yuvasına dönmüı kocular pek 

çoktur. Bahusuı aranızda 16 yilş 

fark var. Galebe, sizin tarafınızda ı 
kalacakt•:-

Diğer taraftan tunu da naza''' 

itibara almalısınız: Kocanız, mu
vakkaten i~ıizdir. Asabiyeti, bu 

yÜzdendir. Böyle vaziyetteki er 

kekler, herkese çatarlar. Sizin!c{ 
geçimsizliğini, "eve geç gelmesini 

de bu sebeplerden diye telakki e
derek mazur görmeli, kocanızn 

kara gün dostu olmalısmız. 

Fakat, merkeze; çağırılan b ·: 
adam, bilhassa tahitlik gibi ado. 
lete yıudım için işini gucünü hırı-. 
kıp oraya kadar geldikten sonra 
fena değil, bilakis çok iyi bir mu· 

B~r şoförün derdi 
Umarız ki bununla Seyrüsefer 

alAkadar olur ••• 
amele ile karıılanması lazımdır Jsmini gizliyen bir şoför okuyu-
Eğer size hakaret ettiğini söyledi cumuz, Karaköydeki nöbet uıu . 

. lünden bahıediyor. Burada, bir 
ğıniz üçüncü komiser, başka bir 

k ıoförün en sonra gebe bile kimıe-
feye ızmış da size de çatmıtsa 
doğru yapmamıttır.. yi dinlemiyerek en hata geçtiğini 

retmiyoruz. Seyrüseferin amirleri, 
alakadar olurlarsa kendilerine bu 
mektubu göndeririz. 

Ve umarıı ki alakadar olur . 
lar ... 

. Fakat sizin de iti büyütmeme· yazıyor. Kendisine bir türlü ıöz 
niz, ve geceli gündüzlü bin bir me- dinletmek kabil olamıyormuı. Şıkayet/er ve dilekıe'r 
ıakkat çekerek gene bizlerin ra· Meçhül okuyucumuz &oruyor.: N f k 

"Hangi.kuvvet bunu bu kadar a a a maaşını 
hatı için çalııan polis memurları-
mızdan birinin yorgunlük ve asan şimartmış? o, hangi kuvvete isti- ala madıgını söyliyen 
bozukluğu ile yaptığını ku~etle nat ediyor da Şoför arkadaşlarına bir ,l(ad.ı ocağız 
umduğumuz bu muamele.sinden bu hazmedilmez muameleyi yapı- Balatta Hamami Muhiddin ma-

yor? Ben, baş nöbetfndıen üç def& halleıi Hacl"Ri.za sokak 13 nu . müteessir olmamanızı tavsiye ede 
· geri çekildim. Kendisi üç defa .gi. marada Bayan Havva bize yolla-

rız. 

Kocanızı gece dip geldi. Ben ise on para alama· dığı bir mektupta tunları yazıyor: 
dım. Benim düşünceme göre, "Antalyada bulunan oğlum ba-

eve getirmek için cumhuriyet kanunları zengin, fa. na bakmadıjı için mahkemeye 
~. M~·4f, "f;-. • .g.!4" 1.11·~~ ... - IMıııRMMlliı 141'· h ... mwvidir. Şu hal- müra;&W.!Mltil'9ı..ıl<t;li-.e ay
ku1ucumuz yazıyor: de k~~~lİD:.Jı.S. m~o:si nı~n her- da ~ lira naf~a ba~adJ ve pa-

Yirmi üç ytl§ınaa bir kadınım... kes ıçın tatbık edılmıyor?11 ranın her ay keaılmeıi fçin ilam 
Kocam otuz dokuz YtıfınclaJır V! "Mütegallibe olarak tasvir edi · lıtanbul üçüncü icra daireıine ve-
muvakkaten iı•iz kalnw:tır. Art.ı· len bu toförün ~umaraıı ve a~ı da ril~i. · 1 

mızila ntüthİf geçims'z, ;h var. G?- mektupta yazılıdır, fa~at, biz net- . Bu daireden 933/77 numar'llı 
celeri birde, ikide eve geliyor. Ço- Cloaya ile her ay para~ı almaktay 
cuğumuzu ela düıünerek ayrılmalı . Kayıp a·ranıyor elim. Fakat ilk teırin, Hk kanun 
tan çekiniyorum ... Ne yapayım? Resmini' gördü · ve IOD kinun maatlannı.gidip mu. 

CEVABIMIZ : ğünüz Bu..Wı haıebede imza koyduğum halde 
Ayrılmanız cidden pek yazık o- Mehmet oğlu vermediler. Her defasında türİü 

lur. Geçimsizliğin belki de bir se . Mahm'ut Nt;diın miifkülitla karıılatıyorum. Öğren 
bebi ıizsinizdir. Onun için, hare- bir ıenedenheri diğime göre bu para oğlumd~n 
ketniz~ birdenbire değittiriniz. E. kayıptır. Nere - kesilmiş •• 
vinizi maddeten, manen süsleyi de olduğunu ibi- Ben zavallı bir kadınım, bu na-

ı 

niz. Manen süslemek sizin gült: · }enlerin insani • faka m&aJı ile geçinmeğe mecbu-
yüzlülüğünüz, iyi kalbliliğinizdiT yet namına aıa rum. Ne yapayım?,, 
Bu suretle husule gelecek ıen b:? ğıdaki adreıe Biz bu itte bir yanlışlrk oldu . 
yuvaya, kocanızın bir an evvr-! bildirmeleri. ğu zannındayız. Alakadar ma-
eve dönmesi çok muhtemeldir. Be,iktat, Kılı- kamların dikkatini çekeriz, yan -
Onun zayıf tarafları neyse, onu cali, Attariye caddesi No. 32 lıtlığın düzeltileceği muhakkak . 

tır. tetkik ediniz. Mesela boğazın:ı --------------
dütkünse iyi yemek, rahatına düş Belediye -. -----------
künse ona göre yatak, pijama ve cezalarından şlkAyet ıır"~ııuı ~ıtediq~-ıi Bu akşam saat 
saire yapınız. Sevmediği feyler - Ortaköylü bir tütüncü, beledi . SehrrTıyaf rosu 20 de 

111111111111111 
yenin haksız yere ceza yazdığın . 
dan şikayet ediyor. Tarif ettiği 

haksızlık şeklinin yapılabileceği . 
ne ihtimal veremedik. Maamafih, 

Erikli güveç tütüncünün !ikayetini bu itle ala. 111...111 

.,eyaz GömlekWer 

ürkçeye çeviren : 
Vecihe Zeki v~ 

H. Zeki 
Kuru erik evvela soğuk sura kadar makama b•ldirdik. 111111111 

konur, yedi, sekiz saat kadar suda ---------------------------

ıslatılır ... Şiıer~ B~ndan sonra SU•®®~® A ş K 8 A N D o s u gell or •••• 
yunu ıuzmelı, hır kere daha SO· e ÇI y 08®® 
ğuk sudan geçirmeli. Yağlı koyun • Bandoyu Fernond Gravey idore edecektir® 
etini iyice haılamalı ve bu etle ~ ~---------------------------~ 
rikleri birlikte toprak bir güveçe 
koymalı. Araların:ı soğan, tuz, bi
ber, biraz baharal ekmeli ve bi · 
raz bolca su koyup kapağını ka· 
pamalı. Sonra gü"Yeçİ hafif ateşe 
koymalı ve etle erikler ilik gibi 
pişinceye kadar ateş üstünde bı
rakmalı. 

inhisarlar Genel 
Direktörlüğünden : 

rilmez. Büyük i nkila bımıza büyük 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

Lise ve orta mektep mezunu olup yaıları 35 den yukarı olmayan~ 
lardan memuriyet talebiyle idaremize müracaat etmit olanların 
imtihan gününe kadar müracaat edeceklerin imtihanları bu a
yın 28 inci ıalıgünü saat 14 de Sirkecide Meydancık caddesinde. 
ki inhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. imtihana 
gireceklerin yaşlarına ve tahsil derecelerine ve evvelce bulun· bir ahenk lazımdır. Bizler Tü~·k 

gençliğini en yüksek kültüre mi• 
lik milletler derecesinde gördük
ten sonra büyük bir imanla müs-

terih olarak bu dünyaya veda ed~· 
biliriz. Hepimizin gayesi budur. 
Derin saygılarım. 

AZIZ ÇORLU. 

dukları memuriyetlere veAskerlik muamelelerine ait vesaiki da 
birlikte getirmeleri gel'ektir. 

Yukarda tayin edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. "274., 

21 sonkanun 
SALI 

ISTANntJL: 

18: Hıı.fif musiki. 19: 

Trio, kemıın, viyolonsel, piyano. StUdyo 

natkArlarımız tarafından. 19,415: Nefesli 

!ar (oda." muıJkisl eserleri.) 20,30: stO 

caz tango ve orkestra grupları. 21~: 

habcrleı;. Saat 22 dçn sonra ,Anadolu aj 

nm gazetAIPra mahsus havadis servl.Sl ve 

cektlr. 

BtlKUEŞ: (H2ll l~lı.) - (864.3 m.) 

21.15-21,45: Dans musikisi. 22,SO 

30: Radyo senfonik orkestrası. 23,45 - 3 

45: Lokantndıın koruıer nakli. 

BUDAPEŞTE: (51J l{h.) - (M9,5 m.) 

"20,30- 22 : Macaristan kral! operasınd 

(Don Giyoani) operasının nakli. 24,20-01, 

Cazbarıd. 

BERLİN: (8-11 K:J.) - (136,'7 m.) 

21,5- 22,20: Alman - Yunan progr 

Temsil ve büyük radyo orkestrası taratın 

konser. 22.20-23: İstasyon orkestrasmm l< . 
seri. 23,20-01,00: Hamburgtan ha!lt m 

naklL 

HAl\IBURG. (9ill l{b.) - (sŞt.9. ın.) 

21,40- 23: Hafi.: ~uslki. 23,30- 0t,oO 

H~lf musiki, istasyon cazbandı ve mand 

orkestrası tarafından. 

VARŞOVA: (22' 1\h.) - (1,sS9~.) 

22- 23: istasyon orkestrası. 

\'İYANA: (~9~ l{h.) - (506, m.) 

21 22. Prng - Viyana mwdki 

lannm blrlbırınden mll!!ild nakli ile ya 

lan neşriyat. 

' ılmdra: fKısa aralıklar!~ ınuntelif 

. -

h1kl&Td& g<ı~lin ber aaaUnde tnOtemadl 

çaııŞır .. > 
17-18,30: Orkestra. 18,45-19~ PiyaJI 

19,15-20: Dans muslldai. 20,50-21,15: T 

go orkestrası. 24,20-!!l,45: Orkestra. 

ZEESE!IJ: (Almanyaı. (kısa aralık!Arı.. 

muhtelli uzunluklarda gllnUn ller saatlnı'll 
mUtemadt~·t'n ('lllııır.) 

16:...16,41: Varyete. 17,4:>-=-18,15: Ot" 

kestra. 19,45- 21: Opera musiklsi. Ol", 

02,15: Opera parçaları. 

Üsküdar icra Memurluğun<lall 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

raya çevrilmesi mukadder yol İ 
ıa:ıtına mahsus kazma kürek ç 
dır ve sairenin 24/ 1/ 936 T " 
müıadif cuma günü saat ·14 d 
16 ya kadar Üsküdard& Bat pa:ı~ 

rında salıll:lcağından talip o!:ınl• 
rın yevmi mezkurda mahallind 
hazır bulunacak memura müra~ 
at etmeleri ilan olunur. 

SALI. 
Sonkanw1 - 1C3ti 

Heri: 13;).1 - Şan·al: 26 

...,...,._.. .. tx>Ouvu fı 

7.21 16,U. 

,_ ..-

.. ~ .,55 12,25 14,156 16.11 18,46 tS,81 

tv'":':. l2,44 7,H 9,415 12,00 1,38 12,26 

GEÇEN SENE BllGON NE oıJ>ıJf 
TUrk - Yunan hududundaki ıuaa ~ 

rinin yatağını tesbit için her lkt tara!~ 
nhbm yapılmasuıa karar verildi. 

Mekslkada isyan çıkml§tır. ıtJ 

Habc§ hUkQmeU, topraldarma bucıı,. 
edı;ceklerin bUyUk bir rnukavemeUe 1'..,..ı 
§acaklarmı beyan etn'ı.l§tlr ! .. 



ÇILDIRMAK_ 
En /azla kimlerin başında 
dolaşan bir tehlikedir? 
Abdallık, deliliğe karşı en 

emni)etli kalkanmış r 
.. •Bazı yalancılar vardır ki bilhas
da ~lchrmağa mUstaittirler; başkaları 
taı •ardır ki delirmekten muaftırlar! 
..:•nnaktan muaf olan yalancı l.Nlf
lfk na yalan aöyUyen adamdır. Tı-h· 

ede olan ise kendi kendine yalan 
~liY•ndlr. Kendi kendinize ne ka 
lf1tt az yalan aöylerseniz delirmek ~eh 
._1enız o kadar azahrl Şehirde en ap 
l'l olan adam, en zeki adama naza
~Çlldrrmak tehlikesine karşı çok 

fazla emniyettedir. 
Mtiballfalı bir el aılnnası. bir 

::- deliliğin yaklqmakta oldufuna 
ka illet eder; gevşek ve yumuşak to
Jtı.a lataaa da başka bir cins çılgmlıia a 

ettir! Hemen herkesin kendl..,ine 
-.ı..ua akıl tuhaflrldan vardır ki 
'-n1ar fazla ileriye pttirUldfi mti in
'&na tlmarhaneyi boylatır. 
tın Hatta gayet muvazeneli ak•llar 

e zaman olur ki fren tutmazlar ve 
~ tdavi edilmez deli akıllan gibi 

r •Uddet saçma sapan işlerde dola
llrlar. 
l. .. L Sakin,' utanp~, çekingen kor 
~ dfitlnceli ve ba§kalarma S.'\fgt 

,.. ren tip, gUrillttldl, atak, farfara 
~ lleteritf seven tipten çok dıtha ça. 

Pldınr, yahut sarhoı olablJtr.,, 

* Y-.tanda yazdıklanamm hepel 
'°"-1 ve anormal akıllar ukkmda 
~Pılaaakta olan incelemelerin nrdik 
•rt en son neticelerdir. 

baninin tekAmUI nazariyesini 
~ daı.1t eneHndea kestirecek kM•ar 
·-..ı bir ıeklya malik olan bllrik Al 
:'- tairi Goethe çılgınlık isleri gil
~llliş ve bu, yedi senelik bir devre i-

devam etmişti. Bana benzer d:ter 
~alar da Benvenato Çelllni ile met
~ lngiUz şairi Waleuvirghtin bqla-

ıelmlştlr. 
._ Bu İngiliz şairi ayni zamanda res 

8 
lllldı. Nefis eserler toplamakla da 

1.t>'rıta bir töhret kazanmıttır. 6bnUn 
ti tinde yaşama tarzını bbbUttin de-

ltirdt. önce yeis keder içinde ba 
:1•ıı bir müazevl hayatı yaşarken 
d tdenbire züppelqtl. Nihayet hu a· 
tıartaın mUthiş dolandmcıhklar yaptı
" "t bir kaç kipyt zehirleditf mcyda
~b. Karba11lan arasında lngflte 
1-ı llzellitt. tle töhret kazanmıt 
1- d1Z1 Helea Aberkrambi de Tardı. 
..: tbıayett yUzUne varaldatu zaman, 

._11Zlanm silkerek: 
~:- Nl yaı>ayım; baldırları çok Şif" 
--adı!" dedi. 

* d l>tliler mev~at olmıyan şeyleri 1 

t. l1rler n ifitlrler, nitekim akıllılar 
~hly1edlr. Akıllılar eıya ve hl:lfse· 
;:!_ oldukJan gibi değil, fakat nasıl 
-~ lbr.u yahat nuıl 18tlyorlar
lii;~~ lirl' l§ltirler. Akıl but.ılık· 
'-la •ltehusı.1anndan doktor Kat
~ &l'adaki farkı "llllya,, "kuruntu,, 

ba,, olarak ayıımaktadır. 
~ "llaı,. insanın tavır ve harekettne 
bir~ ve hakikatte var olmıyan 
"teı. inançlardır. 
la~ ise sadece bAtıl ve yanlış 
~ tir. Meseli m.vcut olm · an 
"- ttt IÖrtlp işitmek gibi- "Kurun
tt1' ~ ~lince, bu da yalnız duygula· 
f~t '8.iettıtı şeyleı-e milnh~ıı;ıı,.dır: 
t.a'-t tehfınden 111 farkı vardir ki duy 
ı,....._ t.rarından yalnız hls.t;q!dHm•k-

llı ber ortalıkta bir MY mevcuttur '\1 1'-larla vehimler arasmda keR 
~ .. ._~ll"dut ~zmek zordur. ÇUnkti 
~, .. ~" ekse .. isi onları faaUyete 
"~ .... en bir şeylere ı~tinat edt>rler 
~11t Ilı lllrtıkleyen ~ebep kulakh, ya
"""'-de lbevcut bir takım rnbi !4e

""-'- ~ dışarıdan gelen {'tl ıı bir 
'1lt •1-~ ~rOnüş ve kokuların !esi-

..;'qp· 
"'1er çılgınlığı gtlnlerindf' 

Matmıuel. Paalet Barbail bir tB
rende Jllllilarlı rolii o7fllll/ılıtan 
IOftl'CI lıemlinin hiuot Jtlllllarlı 
oldafa Jiifii11eaine o lıtalar h· 

pılJı lıİ nİltayet flltlmlL •• 

Filipin lm~a • 
tora Olmalı iP,. 
biitiin aervetini 
harcatlılıtan aon
ra tımarlaanet• 
sülen Flor lnter-

praJo •• 

Bütln .. rvetini tuhal taltal iflertle leart:ıyan milyoner tlal G. F. Balıer 
ailai vaiyetnamuini boztlannalı İfİn bot yere mGIJıemeye müracaat 

etmif, laalıim tle onun tle lilifini lıahal etmemİftİr. 

evinin çiçek bahçesinde soluk lrlr ta· 
kım ruhların f .. ldattıfım glrUr. 
yahud da "ölU gecenin dalgalsn ua
sından çıkan ölmUt arkadqlarınm se 
vin~ batntlarile kahkahalarını,. işhlr 
dL Darada maddi danaların eaum
da pirin sinllm yah11t lflttlm 11&11· 

dıfı bir takım hUlyalar vardır 1d ~un
lara hUlyadan ziyade vehim denebilir. 

Büyük Alman musiklşlna'lı Şu

m'ann musiki ilhamlannı meleklerin 
seslerinden aldığını, hattA Şuhf"tle 
Mendelssohunun kendbline iteki dün 
yadan ilhamlar İrönderdiklerini i,.di
a dip durmuşta. Bu üstat bUtiln gün 
masanın başında oturur, gözlerini bir 
noktaya diker ve işitilmez seılller .. ku· 
lak verirdi. 

Bu misalde görilldüiü gibi eberl· 
ya kuruntu ile vehim ayni zamanda 
olur. Vehim umumiyetle de1ilere mah
swı olmakla beraber akıllılardan bir 
çoğunun da kendilerine mahsus bir iki 
\'ehmi vardır. 

Hakikatin yanlış bir resmini gözü 
müzün önünt" ıtetlrmek esasındP hep 
hiriblrimize benıeriı. De1i1erln km an
tusuna Aehep olan avnl mek:u:iıma 

akrlhlann da hUlyal~rıru harebte re· ı 
ıtrir. 

. Mesel& bir arkadapmızın nerede 
ise gelmesini beJdiyoraz. Birde~bfre 
onan tanıdık sesini kapıda bf rJsile 
konuıurken ltitlyoraz, arkasından da 
ayak sesleri kalalnnıza vanr. H!tlbu 
ki orada ldlııule yoktur, adec:e iki ya
bana sokakta konuşmaktadır. Um!tle 
beklemekte olmakhfımız bizi a1dat
mı~tır • 

Delikanlının biri, randevu nrmlş 
oldafu bir yerde sevgilisini beıtler. 

Sevgilisinin gerçekten gelme.cıin~:en 

enel belki on defa hayalini rörUr. 
Okuduğunuz bir iki satır Jnııda 

belki bir kaç tertip hata.SJı var:lır, fa· 
kat siz onların farkına bile varmaksı
zın geçip gidersiniz. Çünkü umdniunı. 
zu okumaktasınız. Ve yanlış dizilmiş 
kelimeler size doğru görünür. 

* ispanya kralı birinci Filipin ka 
r181 Joanna, kocasını o kadar (ok se
viyordu ki ölUmUne bir tUrlU inanmak 
istemedi, daha doğrusu böyl .. hir -tU-ı 
~Unceye tahammül edemedi. işte bu 
nan için onun sadece tabut ir;n"e uyu 
makta oldufu ve gUniln birindP uya· 
naeatı inancını kendine telkin •ttf. 
Senelerce müddetle tabutun ba§ında 

l•panya Kraliçe
si Joanna, lcoea
n Birinci Filibin 
ölmemİf oldqjtı

na ve wünü• bi· 
riiatle ayanaeafa. 
na lıenJini inan
JırJıfı i~n....,. 

lac:e ölünün t• 
bata b!Jlında belı 

ledi. Kendini al· 
dat11ralı vehme 
lıapdmanın İft• 
me tarihi bir 
mi.ali. Krali~e)ri 
buracla gecele• 
yin tabut barın • 
tla 6elılerken 
prliyormnaa. 

Biitiin ilin tele
fonlara c:evap ve 

v :ren, '%İ1flret~ile
re lWJt '«Hl&tdiAi. 
la rıfr"fan, bir 
tara/tan da pat
ronun çaldığı zil 
lere koıan hı?nı-

.ı katip, gece yatağına girmeden evvel mevcut olmayan bir takım 
•e•ler ifitir, acaip tekiller görür. Yorgun zihninin icat ettiği bg 

vehimler sürüp gida.e adamcağız ~dırabilir ..• 

bekledi ve bütün maiyetini de kendf
sile birlikte bekletti. 

Bu hiç şüphesiz bir delilikti, fakat 
sarayına Filipin yapmakta olduğunu 
söyleyip de bana kendisi lnanmM:.y
dı sadece ekzantriklik yapmış olurdu. 

* itten bunalan bir it adamı, yahut 
bütün gün telefonlara cevap vPren. 
ziyaretçilere söz anlatmağa uğr;ıfan, 
bir taraftan da patronun taldıği ~me
re koşan hususi ki tip gece va tafına 
girmeden evvel mevcut olmıY,.!I bir 
takım sesler işitiı, acaip bir takım 

telef on şekilleri gözlerinin önünde 
btiyilr. Bunlar yorgun zihninin icat 
ettiği bir takım vehimlerdir.,, 

Jandal'kın daydqu HRltr, drdü· 
iti şeyler ne olarsa olsan bu kız."\ de
li demekten bqka çare yoktur. Nite· 
kim geçenlerde Fransada yapılmakta 
olan bir törende matmazel Pau1ett .. 
Burlall, Jandarkın rolünü ovn:ı.:nuı . . 
ve bu gösteri§(' kendini o kadar can 
ve gönlilden vermişti ki işin sonunda 
kendblinin Jandark olduğunu iddia 
etmişti. Kızcağızın bu vehmini Jı>Çlr· 
mek için aylarca utraşıldı. 

Fflipinin en zengin adamı Flor 
lntercerado kendisini tlo-tıo vtlKye
tlne imparator yaptırmak it:in hiitilf' 
serntini harcadı. Muvaffak oJo;ıay~ı 

akılh kalacaktı. fakat günün h'rindP 
kendini ger~ekten imparator o1muş 
7.annedince timarh:tneyi boyllldı ! 

* Doktor, hususi bir hasta<;rnrn ~e 
lip de kendisfle gösterişli bir bl<:imd.
''e bütün f arf arahtrnı takınarak to
kalaştığını görünce onun "Megaloma
ni,, denilen ve bir nevi delilikten h'!<ık'\ 
bir şey olmıyan hastah"a tutulmaktl\ 
oldutunu bilir. Bunlar büyüklü~ &cLs-

layan her ,eyi mtiballfalı bir surette 
büyüten sakat zihinlerdir. 

Eter hasta elini şöyle uzatır ve 
sıkmazsa onda "Melankoli,, istidadı 
arar. Ruhun kederli ve hüziinlU bir 
hali olan bu istidat da bir çeşit deli 
Uktir. 
Goethe gibi bazı hastalar vardır ki b11 

iki halin birinden ötekine atlar durar. 
Kederli hal mUzmindlr ve hayatın bl 
tün neteslnl .UptlrUp götUrUr. Bn:adA 
içki muvakkat bir zaman için hUtUa 
tasa ve üzüntüleri atar ve MeJAn!•ollk 
hMtaya "adam sen de!,, dedirtir. 

Büyük Alman ıairi Johaun 
Wollgang Goetlae'nin dehan ile 
Jelilüı araınJalıi maale lıJ 

IUMlar ince idi. 
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101 (Nakil. tl'rcümt t't: iklibos hakkı rnahlazu11r.J Şakir yelkenleri suya indirmişti .. 
"Rabianın kazancı neden ıi

zin bakkın12 oluyor? Affedeniniz 
amma, ıırf merakımdan aoruyo-

rum.,, 

"Neden mi? Para sarf ettim, c:

mek sarfettim, vakit aarfettim. O
nu ben hafız yapbm. Sayemde pa

ra kazandı. Babuı bir metelik 

yollamadıiı senelerde evimde y.ı
brdım, be.ledim, ıiydirdim, ku

taltım. lhtiyarhilillda heni aç ve 

bfiliç bıraktı. Kur'an okuyarak 

kU&Dllıiı paranın her kurutu he
llim, anladın mı 7 Y oba nızuceza · 
da on parmağua ,U..mda ola· 
cak,, ' 

"Ben size ayda bet yiiz kurut 
tahsis edecejim. Ne de olsa karı
mın Dü:rük ha1'uumız. Sefalet 

çelrtifinizi istemem.,, '1 
"Hakkımı veriyonma, anladm 

mı? Y oba sadaka lcabul etmem, 
merhamete ihtiyacım yok. Y oba 

ağzımı aramağa mı ıeldin? 0,.Je 

iıe haydi çek arabanL .. 0 

Kapıyı açmıı, Otm•nı açıktan 

açıp kovuyordu. Fabt o, otardu
iu yerden krmıldamaclL Celtin
den chdanını çıkardı, icinden bet 
ıan alt111 çıkardı, imama azattı. 

ihtiyarın iıkelet pumÜllln ta
,,yanı hal et bir süratle Bn1arm 
!JRt?:r ı~.:: d F . .. 1 • d us une Kapan r. ersız ıoz erın ıe 

koyu ıtıltılar haaıl olmuttu. Kaç 

yıldır ıan para yüzü ıörmemitti. 

1Imühaber için gelenlerden beş 

kurut koparmak için çekite, çe
ki!e pazarlık ediyordu. Koynun
dan yıpranmış örme bir kese çı-

kardı. Parmaklan titreye titreye 
altınları içine koydu. Kesenin ağ-

zınr büzdü, etrafını dikkatle aar-
dı, tekrar koynuna koydu. Ancak 

ondan sonra Oımana garip bir 
tece11üıle aorda: 

"Bu kadar parayı Ommeti Mu
hanımedin evlidına §eJtan icadı 

çalgılar meıketmekten mi .kazanı
yorsun?,, 

"E t ve .,, 

''Y aaa.,. Batka 
mu?,, 

bir işin yok 

"Yok. Vaktile ben de bir nevi 
imamdım.,, 

''Papaa demek iıtiyorıun. Küf

farı haki.arın cehennem rehbe-
. ' 1 rı .,, 

"İstersen öyle olıun, efendi ba
ba.,, 

(Artık ıenli benli olmağa batlı
yacak kadaı ihtiyarı, orijinal bu
luyordu) "Fakat torun1Qlll almak 

için hak dinini kabul ettim.,, (Bi

raz sülümaedi. Aklına ıelen ıeyi 
tuhaf bulmUJtu) "Belki cennette 
ko. olacatız, efendi baba ,, 

İmamın dudaklan nihayetsiz 
bir istihfafla büküldü. 

"HillJL kuruyorıuu ... Rabia da. 
sen de, hattı Sinekli Bakkalm hal
kı da hepiniz cehennemlik... Hiç 

biriniz hak dininin ne idifünü an
lamıı dejilainiz.,, 

(lnanmryanla-:· ıürü lirii cehen
neme sevkedilecekler) iyetiai 

ıüldür güldür okudu. Oıman arap. 
ça olduğu için bir ıey anlamadL 
Fakat ihtiyarla cennet. ve cehen
neme dair münakapnın çok me
raklı olacağına emindi. Sırf onu 
daha fazla söyletmek için: "Si
nekli Bakkal halkı bana allahtan 
korkar adamlar ıibi reliyor, efen
di baba,, dedi. 

"Korkulan bile oalan ateıten 

kurtarmaz ..• ,, ihtiyarm dipiz ağ
zı biraz daha içeriye çökmiit, atet
te yanması laayaline keyifli keyifli 
aü)iiyordu. 

"Niçin efendi ham?,, 
cnu• • ·1 ç--ı...... - • • n·~ID mı -tı..u mmnımn 

kalbi ahmarla, nedametle Clolu 
olmak aerek. Bu maı.Decle •z 
tetindea, türküden, kahkahadan 
seçilmiyor. Senin karnı olacak o 
ibli1e yok mu? 8oJU bir kant iken 

bile ıözü çalpda, oyundaydı .. 

Hıfzına çalqırken bile ıözleriain 
içi plerdi. Bir taDeli •teften br
tubmpcak. •. Bir tanesi itile...,, 

Jmam kollamıı ~· Onnamn 
ıhiinün laicle ordu onlu cehen
..... ....._bir i-.aiyet ~-
dr. Cenneti, '-mdan 1-fta Me-
neıi olmıyan hali bir yer sibi ,ö
rüyordu. ihtiyar birdenbire ma

halleliyi Ye Rabiayı Ullllbmlf smi 
sordu: 

"Ay batma bizim bet altını 

k. . k' ım getırece . ,, 

"Gene ben getiririm, efendi ba~ 
ba.,, 

Sokakta O.manm dimağının 

gözü bu korkunç ihtiyarla Rabia
nın aeç.irdİğİ seneleri görüyor gi
biydi. Acaba Rabianın güneıli, 

aakin mizacında imamın muzlim, 

kindar varlıjmdan bir teY saklı 

mıydı? Olamazdı. Kız Tevfiğin 

kızıydı. Gülütünün tatlılıiını bir
denbire batırlac:lıiı o aerimli ve 
cazip (komik) in kızı. Bununla içi 
biraz teselli buldu. 

(Devamı var) 

Tef ırka No. 21 

Artık Leylaya sert davranmıyordu .. 
Hayatı bu kadının elinde olduğunu anlamış 
O ıece Ydmu bey gittikten diği için, mealekdqları onunla Leyli, Şakirin ajzından ilk 

sonra, Leyli ile Şakir bir müddet alay ediyorlarmı,. fa (tekerim) iltifal!nı ititiyord 
biribirlerine ·bakqtılar.. Konu~· - Bir zabıta memuru, terefini - Ben de fena buldum~ 
madılar. kurtaracak ve mevkiini tahkim 

iki kurdun biribirini a.-Iamağa, edecek diye, za•allı bir suçıuzun 
tuzaia dütürmeie hazırlanmaıı bqmı yakmak mı lizım? ! 
gibi, homurdandılar.. - Ziya •uçsuz deiil ki •. Dok. 

Suaayorlardı. tor Şahabı öldüren odur. 
Şakir eakiai ribi Leylinın üze- - Emin misin..? 

riae atılmıyordu. - Bu cinayeti itiraf ederken, 
Leyli da o ıeceye relinciye ka- kulaiımla duydum. 

dar bu derece dütünceli görünme· - O halde mahkemeye kadar 
mifti. gider, hakikati eöylerain! Yılmaz 

Bu leNİzliii rene Şakir ihlil heyle bu ıuretle do.tlujumuz iler-
etti: temit olur. 

- Ne auauyonun, ıeytan ka - - İtte ben de en ziyade bunun 
dın? Nihayet beni de avucunun için - yani seni sndiiim için -
içine aldıimdan memnunsun, de- bu yükü üzerime aldım. Salı günü 
iil mi? beni üçüncü ceza mahkemesine 

Le,t& katlanın kaldırarak gü- kadar götürürsün, değil mi? 
liimeedi: - Hayır .• hayır.. Ben oralara 

- Ben mi? ••• Bm mi memnu- ıelemem. Sen ridenin! Fakat, 
num? ! Sen ayle .....-ıun ! Eğer çok rica ederim Leyli, mahkeme· 
buı6ae kadar tea de beni anlıya. de hakikati söyle .• Yalnız ititt\k
m•dmta ... Ah, ne r.aZik Şakir! leriai 8Öyle. Dütün ki ba İfte bir 
Ben --, hiç lrilnwnin yapaauya. ıencin hayatı, istikbali bir inda 
c:alı bir iliJik yapıyorum. Yılmaz sönecek.. On bet senelik mahkG
beJ sıDi bir zabıta memmwmn miyet De demeidir? Bunu senin 
bana ne kadar minnettar lraldıiı· zeki •• Yicdanma bırakmm ! Ba. 
nı sör&Jonun! BöY.le bir adam- na ıelince, ben on gün evden dı. 
dan - ...m haabma - elbette §arıya çılmııyacağrm. 
istifade edeceiiz... Leyli ıcniı bir nefes aldıktan 

- Fakat, aı.ta Necdet beyi sonra, yataiınm kenarma oturdu: 
pıwlq 1 .... da .............,. a •Petra .. ın ' - Htııiııl<Mlt? 
Ya Pnün 'birinde izimi bulurlar- - Ona dün aittim.. Çok haata 
sa .. ? oldujumu, doktoran oa het gün 

- Hiç korkma! Ydm•'IJD canı iatirahat ta•aiye ettiiini eöyledim 
ve tereli benim elimdedir. # Ye Jerime mu•mmaten bir toför 

- Ne ıibi? a&ünlim. 
- Ne ıibi olacak? 5ayledilde- Kanatarak J•tt••r-

rini ifit.tİD p.. Ziyamn .a,tedilde- Ve o pceyi aüldbıetle ıeçirdi · 
rial ewNramde de &JW tekrar. ler. 
lamam için, bana naad yalftrdı ! 

- Bundan ne çıbr? Madem ki 
Ziya, doktor Şahabı aldürmiif •• 
Elbette cezaıım çekecek. 

- Fakat, ben meNrealede .. 
hadet etmezsem, Ziya kurtulur. 

- O halde ıehadet etme! Var
ıın bir ıenç on bet seneden kur . 
tulawı. 

- O vakit de Y almazın ıerefi 
ayaklar altına d\i!er. Zabıta meı· 
)eğinden çekilmeıi icap eder. 

- Niçin..? 
- Çünkü o doktor Şahabın ka. 

talini aylardanberi ele ıeçireme . 

• • • 
Leyli erteıi tabah, Şakird~n 

heap IOl'ID&k fıraabnı bulmUflu. 
Çay içiyorlardı. 

- Şakir! dedi - Cebindeki kır· 
mızı mendilini aaliba barda kav. 
ıa ederken diifiirmüpün ! Ceketi. 
ni ütülerken mendili cebinde gö . 
remedim! 

Şakir bu sözleri ititmemit gibi 
davrandı: 

- Bu tereyağı çok mahlut .. F e. 
na bir kokuıu var. Bir daha bunu 
aldığın yerden yağ alma, e mi te· 
kerim? 

bir defa naaılaa alınmıf... . ·t 
Dedi, aonra birden ceketin 111" 

tün ceplerini arattırarak: 
- Vallahi merak ediyoruJll 

diye mırıldandı . Ben o mend~ 
ıana ilk tanııtığrmız gün bir hi• 
tıra olarak vermittim. Sen de 1"' 
na: (Onu ölünceye kadar aakls~ 
cağım!) dem içtin. Bütün ceplet!'. 
ni aradmı... Y ole. Sahiden 
kaybettin mi? Y okaa .•• 

- Baıka ne olabilir, Leyi 
Mendil yenmez •• yutulmaz. K
ıa ara11Dda cebimden düpn .. 
Sen de timdi iti gücü bıraktın 
bu mendili mi parmağma do 
dm? 

- Canım, bir mendi1in ne d 
ieri var! Canın aağ olsun. Bir 
tıra olarak vermittim de. 
için cannn ııkıldı. ' 

- Benim hatıraya ne 
hürmet ettiğimi ıu dört ay if 
pekili anlamqaındır ! O men 
ben bu müddet içinde bir güll 
le cebimden ayırdım mı .. ? 

Şakir af diler gibi bir tav 
Leylinın yüzüne bakıyordu. 

Leyli birden ceketin iç ce 
den kaybolan mendili Çlkara 

- Ah.. itte.. iç cebine .......... J.111 

ıun! 

Ve aiSlıilnü tutarak sevi 
Şakirin yanaklarını okıadı: 

1 

- Ne kadar sevindim bil.-'' 
Kayboldu diye üzülmiiftüm dol 
ruıu ... 

Şakir yan hayret, yan teredd~ 
ifade eden bir bakııla mendili eli' 
ne aldı: 

- Evet •. Benim mendilim. 1' 
litla iç cebime koymuıum d• 
farkında değilim. 

Şakir, Leylirun çantasında,,) 
ladıiı lurmızı mendili yav9' 
ceketinin iç cebine koyd~ 
görmem itti. 

Bu sırada Şakirin zihninde •' 
li bir istifham kıvrıldı: 

- Acaba Nermin, o gece '-. 
yatını ıilmek için cebimden ç~ 
aldığı bu mendili tekrar ceb,,. 
koydu da ben görmedim mi? 

(Dnamı 11ar~ 

Biraz sarllrmış bana bakıyordu. Dudakları istihfafla 
bükülmü§tÜ. Bu şivenin kudreti karşısındi titredim. 
Mükalemeye birinci defa karı!mt§tt. Ve tek bir kelime 
ile bana §iddctle itiraz ediyordu. 

- Evet evet: Zerre kadar! diye IÖailmü te~ 
etti. 

Devam ettim: .11 
- Hatti biribirimize karıı derin bir antipati tıı 

duyuyoruz. 
Ayni five ile: 

- Affedersiniz dedim. Ben bu vasiyetnameyi 
kabul etmiyorum. 

1lk §a§kınlığım geçince onunla ihtilafta bulun
mak fırsatı elime geçmediğinden dolayı bende bir 
nevi memnuniyet doğdu. Büyük bir sükunetle: 

- Bu izdivacın feshini istemiyor f!lUSunuz? dedim. 
- Evet derin bir antipati duyuyoruzf dedf· 4f 
- Şu halde bizi birlettiren ve uzun ıaın•" 1 

- Fakat size bliyük bir menfaat temin ediyor. 
Sizi zengin ediyor. Mademki hiç bir yerden ıtrveti· 
niz olmadığını söylüyoraunuz 1 

- Beyefendi! Zannediyor muıunuz ki vasiyetna
menin bu izdivaçla bana bıraktığı yüz bin lirayı ka
bul edeceğim? ... Arif Nedret Beyin benim yüzümden 
mutazarrır olmasını istemem. Hatta bütün itlerin yo
luna girmesi için bugünden itibaren bana kcndisile 
evlenmek şartilc verilen parayı derhal kendisine dev
rctmeği t eklif edeceğim. Ve kendisinden yalnız bir 
!JCY istiyorum. O da bu izdivacın feshi için bana 
metrcesine, kanun dairesinde yardnn etmesidir. 

- Asla! • 
Bu haykmt büyük bir tiddetle Arif Nedretin 

ağzından çıkmııtı. Ayakta, benim önümde dikilmitti. 

- istemiyorum. 

- Niçin? 
- İki sene öteki kadınla yapdığım' cehennem 

hayatında tahammül ettiğim ayni sebepten dolayı ... 
Yani büyük babam yaşadığı müddetçe ne izdivacın 
feshini ve ne de talak istiyorum... Ondan sonrası 
kolay! 

-Büyük babanız kaç yaşında? 
- Yetmi§ beı yaşında ... Daha çok sağlam: buna 

onun eğilip bükülmez irade ve arzusile hükmediyo
rum. 

Gülmeğe baıtadrm : 
- Hadi! Hadi f Bu sözleriniz ciddi olamaz! Biri

birimizi tanımıyoruz, biribirimfri bilmiyoruz. Birib
rimizi zerre kadar seVıniyoruz. 

vam etmeıi muhtemel olan bu izdivacın çok ~'if 
bir ıebeple her ikimizi bağladıtmı istemeniz ~t 
yen doğru delildir 1 • 

- Bu izdivaç hakikaten büyük bir an*~ 
Fakat büyükbabamın yapdıtı müddetçe d~ 
karar verdim. Ve ben bir ıeye karar •erince fl1I"" 
kadar giderim 1 

Kahkaha ile gülmeğe başladım. ~ 

Bu kahkaham belki de zoraki gülilttlt· ıralrl'-/ 
soğuk, bu eğilip bükülmez adama meydan o._,'f' 
mek bana bir zevk vermeğe batlamıştı. tf'' 

- Eh .• Pekit!! dedim. 'Benim de bir arıust' 
Ve bu arzum sizinki ile taban tabana nttrr'· ) 

' . (Devamı ""' . 
• 
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Son • Sl;tem 
SOVVET Kullanılan berşeyfn 

Dlklf • N•k•• ve Sanay J 

MAKINALARI 
G. VE A. BAKBR-LTD 
}IRKETINDE BULURSUNU 

SA(;LAM - TEMINATLt 
UCUZ - EMSALSiZ 

mum . depoıu: lıtanbu1 Tabt&kale 
•elefon sokak No. ft•I Tel: 22813 

btikll.I caddnt No. 308 · D 
Saker belyflk malualan Tel: 4weıı!• 

Anadolacla acente aramyor 

--1 
ANDALYALARIN 

1938 deaenleri ıelm•ıtir 

Asri Mobilya Mağazası 
AHMED FEVZi 

latanbal, Rıapap. 1okutu N. 66 Tel. 23407 

Umrll kısalır! 

Yalnız 

Basın Kurumunun· çıkardığı 

1986 Almanağı 
ıRadyolin 

ile fırçalanan beyaz, 1 
parlak ve temiz 
dfşler mOslesna 

L 1 ON M&ğazası 
En gUzel bir yılbaıı armağanıdır 

BliHin .aylaolarımula 6Cl%etecilerimi~n raim albiimii irirulefii, 

Mevsim sonu dolayıslle JDksek cinsli 
mallarını çok ehven n;atla 

satışa çıkarmıştır. 

Iskonto 0
/ 0 10 dan 

0/0 ~o ye kadar 
latanbul Komutanlıp birlikl• lstlkl&I cadde•I 272-274 

: içiıa 27,000 kilo saban pazarlık Jill••••••llliilil•lllillliiiıııiiıiıiiiİİIİiilİiiiİiıiİliİlll• 

IstanbuJ Komutanlığı 
atınalma Komisvonu ilanl.srı 

Ç 1KT1 
50 kuruş 

a. alınacaktır. Muhammen t•ıtan -------------------------

Gaz insanların 1ea&ne abelli.-ı lemha ... ,..,&ne asadır 
~·'11 pellifi iinüpde imanlar efilir. Giz insanlata ümit, ne,e 
''tcl:ii ıibi imanların zeki.sının ölçüsüdür. Necip bey kirpik tu 
~i ile .SZ1ere tuvalet vermek bir innnm ıöıünün ıüzelliiin: 

3100 liradır. ilk teminatı 608 li • 
raclır. Ebiltmesi 27/ 1/936 pazar· 
teai aGnfl aaat 14 dedir. Eksiltme
ye sireceklerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile birlikte 
belli 'IÜD ve aaatte_f ındıkhda Ko
nılltAbk Sa\a!ıelma --~""9 
selmeleri-(181) 

arttmr. 
Mavi, ıiyah, kumral renkleri olup gözleri kat'inea yakmaz. 
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-- ------------------- --------------------l 1 te bunun için bu salon, gündü
zün mahallenin en namuslu bir mey-

hanesi manzara.mu gÖılterdlii halde 
•eceleyln deniyelerin takibinden ka

çan serserilere, sokak oro9ı>ulanna 
sığınacak bir yer vazifesini sörUyor
du. 

Bu pee ilan fırtmab oldaia lpa 
erkekten çok u•m mdı. fırtına, 80· 

l<ak hınolannJll .enerlleria lflae ya

rıyo~ f ahl§elere ile zarar nrlyordu. 

Yumrvklanna glveam dn ela
aeli iki ranon mUıtertlere içki veriyor 
Jardı. Gündüz hakiki .bir tohU klpefi 
olan bu iki irl)'UI pnon Jftlerlni 

gaç ve rttzel hlmeqi mJara bıraJu. 
J"OrlardL Dandan da Katan m8ıte
ı'llerfnl iyi tamyarak he,..... nabzma 
rire fffbet vercllif anlaflbr. 

0$ llalll mi§terilere iller yiz-
11 hlmaeqi kızlar, aenerllerle 8obJı. 

orospulanna garsondan ~ "u· 

hafn fazlfesfnl lirett ıtlçlii kııvvet-

11 ıanoalar hizmet ._ıerlerdt. 

Bu ı~ l'Üft de Kata heniz yat· 

mamııtı. Btlylk alona bitiflk kU~k 
bir odada mua f,qmcla oturup iki 
ıenç kadmla koaap)'Ol'du. 

Ba iki l'enç lwha, saat ona dofru 
meyhaneye l'frmftlenll. Ba ılyaret. u 
lattıfmuz \-aka ile llalll oldalu f~n 
bunlann Katu ile konuttuklannı haf· 
tan aşallya kadar anlatmamız Jlzım. 

dır. 
1 

Olllar -·- l'lrlnce Kata br
tdarula alderek: 

- GUuJlerfm .. Siz hraya plcll
njz ha! Bf r aydan fazla old11 ki ılrUn: 

nıez olnıu!1tunuz. Herhalde benden 
soraeak §eylertnlz var .. dedi. 

· - Çok dotru Kata senden bir 
§eY soracatız. 

- Dualar ~ da mllldmdirler. 
Kata onJan odaya iterek: 

- Peki, P*i- Şuraya giriniz. Hep 

dfJ1a§l>'or" haraya hiç aj'ranuyomı· 
11az. Her aıau kopabunaz.. Sen Ru· 
Rt, ,. rhel J8zhafl1J lıqtan pkar
mak ~ maYI bonealdu prdanhiı 
mı aldın.. Sen de Paget bana eJlf ekU 

borf)ann. Walz de cebi delik kızlar-

11mz. Slılerbd 8Öyledi. . 

iki kadın bir aladan : 

- Fakat bilsen aeni nebdar H· 

l'fiyoruz. diye batırdılar. 

-Ah ıeaıUk, pnçltk! Bir tarafa 

oa para koymak lstemfyors:!nuz ya, 

eter benin\ bquna gelen sizin başını· 

za ~ pHrse l ya bu gtlzellfğiniz elden 

giderse-

- Adam sende! Katu, sen daima 

gtlzeWıa Te istemi§ olsan-
Katu rtHttmsi~rek bu. iltifata te· 

şekkUr etti. lld kız odaya girdiler. 

Meyhane sahibi kadın mUşterilerle uğ. 

raımata bafladı. Ve nihayet o da bir 
şlJe Mkl prap ve bf r kaç meze ile kız. 

tann yanma girdi. 
Kata, hqlanndan geçeni anlata

rak ona -9ll r&nlerfni batırlathklaı ı 

için ''" iki km çok severdi. 
- Haydi bakalım.. anlatın biraz. 
tld kızdan daha serbftJt ve cesur 

olan Ruset. Pagetin cltlrtmesl ÜZt!rine ............ 
-Paletle ben bir ziyafete davetliyiz. 

Necip bey rujlan ıon derece aabit " lltif raJlhalı, .... ..._ 
mevcuttur. Bilhaua tavsiye olunur 
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kı,. metli bir uacl geruaıauk, et mu ig. 
neler kolyeler, ztlmrtit. yakut, pırlan
ta tqh bir dilztine kadar yüzük, iki 
başka elmas gerdanlık, otuz kadar al· 
tın ekli tomarıydı. 

Sapsan kesilen cadı karı mınl· 
dandı.: 

- Burada, Uç yüz bin liralık mü
cevher ve altm var. Halbuki kraliçe 
bana ancak kırk bin lira verdL 

Bu anda dışarıda bir gtirilltü ol· 
du. 

Lora hemen ıpfı söndflrerek bir 
han~r çekip kapının arkasına gizlen
di. Gözleri karanlıkta, dişi kurt ıözü 
gibi parl17ordu. 

- isterse Alis içeriye gil'Rin 
bir vuru,t& canını cehenneme yollanm 
Artık bıktım? Kraliçe, bu gece her te· 
yin biteceğini söylememiş miydi?. di
ye homurdand1. 

Han~rini elinde tutarak, davara 
dat1lnıp bekledi. Ayni gtlrilltU duyu· 
larak siirekll bir gıcırtı halinde uzadı. 

Lora. genlt bir nefes aldı: 

- Ama aptalmı~ım ! Pencerenin 
kanadı kopmuş.. Hava da ne fena! Öy
le ya, böyle bir düğiine böyle bir hava. 

Bunun ilzerine acele mücevher ve 
altınları tekrar çantaya doldurdu. O· 
dasına giderek küçük bir torba ile ıe· 
ri döndü. Asık bir )"izle: 

- Kırk bin lira! lıte o kadar hizmet 
)erime karşıJİk büyük Katerinin verdi 
ii yalnız bu kadar .. Bu da pek az. Be
reket versin ki şunları da yakaladım .. 
diye mınldaudı. Ye kırk bin lirayı da 
! &ntaya koyarak iyice kapadı. 

Sonra nmuzuna bir manto alarak 
dı~a ·ıya cıkıp bahçe kaprsmr kilitle· 
di ve anahtarı duvann OstUne attı Vf> 

ağır çantasının müsaade ettiği kadar 
bir süratle evden azakla9tı. 

Hemen civar k~~n bir ıöıp 
çıkarak Lorayı takip etmete bqlada. 
O sırada saat doku buçukta. Sokak.o 
lar tenha ve karanlıktı. Balatlar, alv. 
ri çatıların tlaerlnden uçarak l~JOr• 
lardı. At.et ve ıpk ehcUirmek lpnti 
veıilmlı olduia için otel ve 111e1haae
Jer kapanmııtr. 

Lora, takip edildttlnia farkına 
varmam11tı. Cadı kan korkayorda. 
Mantosaaan altrada, kıJmetli pata.. 
yı cam gibi saklıyordu. Parlsf o bd8.r 
iyi bilmedlii için körll kirine l'fdiyor 
da. Buraya geldiği gUnclenberl Llhat 
sokağından dıpnya ancak bir Od ke-
re çıkinıftı. · 

Nihayet yolunu bUsbtttttn pt11dı. 
Evine geri dönmek ,lstecllyae de yola 
bulamıyaeafmdan korkaror ve .sokak· 
ta soracak 'kimseye rastlayamıyordu. 

Bununla beraber, ara aıra etrafın 
da dolapn bazı hayaller giriyor ve 
fısıltılar duyuyordu. Belki dt kendi· 
sini taklp eden ıilge u herifle ko
nuşuyordu. ÇUakil bir kaç kere ona 
durdurmak iatiyen hayaller seri çekil 
mişlerdi. 

O vakit Lora korkmnmclan tltrlye 
rek adımlanm sıklqtmyordu. Gecele 
ri serserilerin b8cmnana atnyarak 
soyulan yoleulann blklyelerlnl hatır
byorda. 

- Evden çıkmak I~ abahı beki .. 
mediğime çok aptallık ettim. He• 
Alis te pıi dönmlyecektl! diye 11,. 
lendi. 

Bir mliddet dar bir sokakta 1nı1• 
dutu icln korkudan nefesi lmtldı .. O 

sırada bir kapıaın a"'8'•dan ptldlen 
az bir ışık glrdJi. Kendisini takip e
den gölge Od Uç adım reride danl)'Gl'

da. 
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121 - Los: 
Bunlann taptıkları yıldız, bi~im dünyadır. 

122 - Merihliler kendilerini Allah sandıkların
dan dizleri üııtünde onlaQI yE11J1ek getiriyorlar. 

123 - Ve onlvın önünde kurbanlar kesip yakı
yorlardı-

eledi .• 

1 t·1 · ... l 

124 - lvanoviç ıikiyet .etti: 
- Ben Allah olmaktan, ve örümcek yemekten bık· 

bm. 

125 - Br~enbire MerihJile:r arasında bir korku 
belirdi. 

f 126 - Los,_ile lvanoviç, havada usan bir ıemi 
gÖt'düla-. 
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- Oh, burası bir otel olmuş olsa .. 
diye mmldanarak korku ve sıkıntıdan 
ter lemi.§ olduğu halde dişlerini sıktı.. 

.Kuvvetli bir şimşek çakarak soka
ir .aydınlattı. Lora ka.pmm üzerinde 
sallanan bir levha gördü. Bu levha, 
bir masa başında. içki i~en ve konuşan 
iki Arabl gösteriyordu. 

- Burası bir meyhane imiş! diye 
homurdandı ve kapıya. doğl'u yürüdü. 

Bu anda iki kuvvetli kol k~ııdisini 
ya.kalıyarak yolun üzerine devirdi. Bir 
el de bağırmaması için ağzını kap.at
mr~tr. 

Lora ihtiyar olmakla bel'aooı· güç
l'ö kuvvetliydi. Şiddetle gerildi bir 
sarhoş sesi: 

- Şeytan karr! Ne kadar da pa
tırdı ediyoı·. indir elletini.. işte ku
durmuş bir kocakarr! diye hiddetle 
mmldandr. 

İhtiyar kadın ağzmı tıkıyan eli ı
sırdı. Bu el çekildi Lora ise: 

- Imdat, imdat!_ devıiye, katil 
var l diye h.aykırmağa başladı. Son 
sözü boğazında kaldı. Ağzından çeki· 
len el boynunu sıkr sıkı yakaladı,.~ bu 
yavaşça srkmağa başladı. Kocakarı 

birkaç sa.niye tepindi. Gözleı-i yerin
den fırladı. Yeniden bir şimşek çaka
ı-ak bu manzarayı aydmlattr. O vakit 

i..!>ra korkunç bir haydudun yüzünün ü-
7..erine eğilmiş olduğunu gördü. Hay
dut hala boğazını sıkıyordu. 

Birdenbit'c kocakan hareketsiz ka
larak haşr omuzlarrnrn üzerine düştü. 
Tırnakları çamura gömüldii. Artık öl
müştü. 

Haydut çantayı alınca bir tarttJ. 
Şimşekler siyah gökü aydınlattığı gi
bi onun kaTanhk yüzünde de bir gü
lUmseme belirdi. Hemen Loranm cesc-1 
dini bir duvar kenarına yatırarak is-

tavroz çıkarıp çabucak biı' dna okudu. 
- Karı geberdi. &n de artık zen

gin oldum. Şimdi •konuşan iki ölü,, 
meyhanesine gireyim. Ah, ah! .. lşte 
ebediyyen susacak otan bir ölü! sözle
rini homurdandı. 

Kendisi çok duygusuz ve okuduğu 
ğ.u dua ile vicdan azabından kıırtul
muş olmakla beraber haydut, kapıl
dığı bir korkuya düşmekten ]{endi
sini alamamıştı. 

Cesed~ sokağın ort.asmdan akan 
sudan ıslanmasın diye biı" duvarın 
kenarına yerleştirdi. 

- Ama tuhaf, daha bu sabah ıson 
derece fakirdim. Şimdiyse zenginim. 
Zengin olmağr ne kadaı· istirordum. 
Çantad.a kırk bin lira var. Ne kadar 
seviniyorum. Ilakikaten bu Jurk bin 
lira acaba bu çantada mı? Bunu11la 
beraber öldürdüğüm insanlaı· galib:ı. 

on altıyı buluyor .. Evet, para ile adam 
öldürmek sanatine başladığım günden 
beri tam on altı kişi öldürdüm. Adam 
sende .. Ben öldürüyor ve karşılığım 

alıyorum. ötesi neme liizrm ! diye dii
şiindü. 

Haydut titredi. Belki de vicdanm
cla bir korku duygusu uya.nımştr, 

Canilerde görülen müthiş bir me
rak ve~'a kadrnın tamarneı1 ölüp ölme
diğini anlamak isteği ile kurhanrnı son 
kere görmek için yeniden bir şim ı:c

ğ:in çakmasrnr bekliyerck söylenmes i
ne devam etti. 

- Bu sabah kulübeme bir adamm 
J?irdiğini gördüm .. Yüzünü örtmüştü. 
Fakat ben Pariste herkesi tanırım. 

KraJi,Çenin koca müneccimi, kendis ini 
tanıtmak i-;terniyordu. Pekahi ! Ne 
~ördüm, ne de tanıdım. Monsenyör 
ltüjjiyeri, benim sanatimde htn· ~ey 
gizli kalır. 'Müneccim bana: 
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- Bir kocakarıyı öldürmek için 
ne istersin? diye sordu. 

- Otuz lira çok değildir. dedim. 
- tşte sana otuz lira? Lahaş so-

kağına giderek Traverson sokağının 

köşesinde duracaksın. Tam orada ye
şil kapılı bir ev vardır. Saat seldzc 
doğru bir koca.karı bun.dan çıkacak
tır. Sen onu takip edeceksin. Faka1 
vurmak için onun evde• uı:aklaşmasr
nı bekliyeceksin ! Anladın değU mi! 

-Anladım ..• 

- Şimdi sözlerimi iyi dinle. Eğer 
bu dediklerimi yapmaz veyahut ko
cakarıyı iytce öldürmezsen bilmiş ol 
ki asılacaksın. Yavrum, sen bizce rna
Jum bir simasın ve gözümüzden uzak 
değilsin. 

- Emiu olunuz ki ınonse11lör ka
dın tamamen ölecektir. 

- Öyleyse dinle. Onu öldürmek· 
le kazanacağın otuz lira değildir. Ko
cakarının üzerinde en az kırk bin lira 
var ki o da senindir. 

Serseri cesedi yokladı. 

- Çoktan soğumuş! Kırk bin lira 
bu sözleri duyunca tabla iskemleye 
oturdum. Misafiıim gitti. Ne uzun bir 
gün! Bir tüı·Iü akşam olmıyordu. ~i
hay~t o da geldi. Ifocakarr yeşil kaprh 
evden cıktı. l{endjsini takip ettim ve 

' işte geberdi. Kırk l>in lira da henim 
oldu. 

Bu ı>nada bfr şimşek çakarak ko· 
cakarrnrn bmuşmuş yüzünü aydrnfat
tı. Serseri ayat!a kalktL 

- Monsenyör Rüjjiyeri; bu ö1ü 
artık dirilemez. M-eyh~ye ~irmeJi

yi m. Çiinkü ~usa.dun. 

Kapıyı parolalı bir ı;eJdlde t;aldı. 
· Kapı açrldı. Serseri içreiye , girip ka

. r<!ulık bir köşeye oturdu. Çantayı ma-

sanın altında ditleTinin ü.zerirıe koy
muştu. 

Yavaş ya,'a~ !:.antayı açarak elini 
içeı·iyc daldırrlı. l'aralan aradı. Par
maklarının arasın-ı taşlar geldi. 

- ala, kırk bin lira burada .. Ne
kadar zenginim ... 

Eğer çantadaki sen-elin asıl ınik· 
tarmr bilmiş olsaydı acaba ne yapar
dı? 

Bu bize lazım değil ... Bu uğursuı 
itaya! bir in görünerek \"akamızm için 
1ie tekrar kayboiııynr. Kendisini bir . 
daha görüp görmiyec.-eğimizi bilmi)·o· 
r~. Ondan snl Katerin dö Medi<;inin 
ne kadar gaddar \'e alçak bir luıd:n 

olduğunu anlatmak için bahsett:k. 

Serseri birkaç şişe şarap yunrla· 
drktan sonra borcunu v-erip defoldu, 
gitti. 

Onu11 ne olduğunu bitmiyoruz 'e 
bunu o1mrucu:arrm:zın düşüncesine 

bırak:Jy-0ruz. 

Fakat mademkıi bir kere "Konu
şan iltl ölü,, meyhanesine girdik, et. 
rafa bir göz gezdirelim. Katunun 
":Büyük salon,, dediği burada bir çok 
adamlar rardı. Bununla beraber' ck
sel'iyeti kadmlar teşkil ediyorlaxdı. 

Ifatu mübalaiayı çoR se'wd.i. Me
sela bu "Büyük salon., oldukça vardı. 
İçinde ancak beş masa buJnnuyor· 
du. Her masada seı·seri, fahişe, ipten 
kazıktan kurtulmuş adamlar oturuyor 
lardt ki bunlar da meyhanenin mtlş· 
teı-Heriydi. 

"Konuşan iki ölü,, meyhanesine 
gündüzleri orta halliler, askerler, ta
lebeler denm ettikleri halde geceleri 
burası hakiki bir haydut yatağı olu· 
yordu. Katu eski dostlann.ı kabul et· 
menıeğe cesaret edemiyordu. 
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Radyonuzu 

Eskitmemek 
• • 
ıçın 

PHlllPB"MI IWA 
iLE 

TAKViYE EDiNiZ 
Satış salonları mızı ziyaret ediniz 

.c: 

Istanbul: 
Philips Salonu,Galata Voyvoda cad. 17 
Jeneral Han, - Orozdi Bak. 

Ankara: 

iz mir 

Philips şubesi, Bankalnr caddesi. 

• • 

Pcnnetti ve Pariente, Jki11ci kordon No. 
11 ve diğer Anadoludnki 30 kadar res
mi acentalarımı:r.. 

TürkPHILIPS L. T. D Şirket:i lstiitnb ul 
•••Balata, Frenkyan han. Telgraf: PH ıLIPS • lstanbul ---= --- ---------------

e'> • . . . . . . • , 

Istanbul Bele.diyesi ilanları 
. . 

Senelik muhe.mmcn kirası 240 lira olan Nuri Osmaniyede Atik 
Al; paşa mahallesinde Mehmet paşa sokağında J.5.7 No. Iı ka-

gir üç katlı altı odalı v e altında dükkan bulunan ev 937 veya 
938 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art· 
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi 1evazım müdürlüğünde görü
lür. Arttırmaya girmek isteyenler 18 liralık muvakkat teminat 

ınakbuz veya mektubile beraber 22/ 1/ 936 çartamba günü sa· 
at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "l" "117,, ... 
Birincikanun 935 sonuna kadar deği§tirileceği evvelce gazete-

lerle ilan edilen yük ve binek ve Ziraat Arabalarının plikalamı
dan bir çoklarının tebliğ edilmediği yapılan tetkikattan anla 
tdmıttır. Değiştirilmeyen bu plakaların tebdili muamelesi 1/mart 
936 gününe kadar uzatılmı~tr. 

O günden sonra eski plakaların hükmü kalmıyacağı cihetle nere· 
de görülürse sökülerek seyrisef erlerine müıaade edilmiyeceği 

bilinerek bu müddet zarfında Emniyet Altıncı Şube Müdüriye. 
tine müracaatle yeni plaka almala n ilan olunur. B. "324" 

KANZUK 
MEYVATUZU 

l'abii mc)VC usarelcrile hazır -
lanrnış yegane meyve tozudur. 

Mide. barsak, karaciğer, böbrek 
ha tahklnrındn f C\'kaHide fayda) 
dır. Hazmı kolnylaştınr, inkıbazı 
1~ale eder. 
lNGtLtZ KANZlTK ECZANESi 

llcyoğlu - lstanbul 

Beyoğlu Tapu Ba! Memurlu· 
ğundan: 

Beıiktatta Süleymaniye mahal
lesi Cami meydanı Vifne zade 
sokağı eski 2 ila 10 yeni 22 No: 
lu bir bap ahpp hane berber At: 
Usta üzerinde olup mumaileyhi~ 
325 de vef atile veraseti oğlu Ha• 
cı Muıtafaya ve Muıtaf anın da 
340 tarihinde vef atile veraıeti kt· 
zı Fatmaya münhasır bulunduğu 
ve mumaileyhimaya intikal için i· 
daremize müracaat et.mit iıe de 
bu yerin tapuda kaydi bulunama• 
d ı ğ ın dan senetsiz taıarrufat mua 
melesi yapılmakta olup bu yer 
hakkında tasarruf iddiasında bu. 
lunanlar varsa vesaiki tasarrufi· 
yetlerile birlikte tarihi ilanından 
itibaren on beı gün zarfındn 

3505/935 muamele No: aile Be. 
yoğlu Tapu bafmemurluğuna veya 
hut müddeti muayyeneıi zarf m 
da mahallinde bulunacak tapu 
memuruna müracaatları ilin olu. 
nur. 

ZA Y1 - Nüfus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskiıinin hükmü yoktur. 
Destan oğlu ZEKERlY A 

GAIB-Tatbik mühüriimti 7.a. 
yi ettim. Y en1sini kazdıracağım . 
dan eıkisinin hükmü yoktur. 

ŞERiFE 

HABER - Akşam postası 11 

.• ..., ' • ·tn· .,........ . ~. · .. ' ":t,)\. ~ -\·:..·~ ..... 

ls~~b,~'ı ~~·rıc~ ·-'.4~~ 
ıier.ı kıta.~t •. iıallhlti~i; 

~ "> ' ~ ... _ ' ' .J, "'~ • • _. • I \ ._' .' I • 

Muslukta a 
her ihtiyacınızı g ·· 

e 
e kabildir 

Beher kalemi 2500 tane olen 
yedi kalem müytabiye kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Hepı;\. 

ne biçilen ederi 16375 liradır. İ . 

halesi 8 - Şubat - 936 Cumar . 
teıi saat 11 dedir. Şartname pa · 
rasız olarak M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltme
ye girecekler 1228 lira 15 kuru§ . 
luk ilk inanç parası mcktub veya 

makbuzlarile birlikte h:anunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesikaları 

havi teklif mektublarını ihale sa

atmdan bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. Satmalma Komisyonu -
na vermeleri. (555) (326) . .. . 

Beher kilosuna biçilen ederi 189 

kuru~ olan 20 ila 30 bin kilo sarı 
sabunlu kösele kapalı zarfla ek · 
siltmeye konulmuştur. Şartname 

Su musluğunu • 
za bir adet A

MERJ KAN l N 
en son ihtiraı o

lan PERM UTlT 
\VATER SOF . 

TENER ini tak. 
' { malda suyun ke

wet derecesini 
(sıfıra) indiril- . 

siniz. Fazla ma

lumat için: 

TEŞEBBÜS 
EV 1 

1 - ci Vakıf han 
47 

Telefon - 23535 

285 kurup. M. M. V. Satınalrua - ----------------- -------------

Komisyonundan alınır. Eksiltme · 

ye girecekler 4085 liralık ilk inan~ 
parası mektub veya makbuzlarile 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya. 
zıh belgelerle birlikde teklif mek· Muhammen bedeli 4500 lira olan hava çekiç ve makkaplari ile 
tublannı ihale günü olan 5 _ Şu. boya tabancaları 17 - 2 - 1936 Pazartesi günü saat 15,30 da ka
bat - 936 Çarşamba saat 11 den pah zarf uıuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. Bu ite girmek istiyenlerin 337 ,S liraltk muvakkat teminat ile ka-
Satınalma Komisyonuna verme nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat J4,30 a ka-
leri, (556) (327) dar komisyon reisliğine vermeleri li.zımdır. 

• * • Buna ait §&rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire-
Geyikli Ayvacık garnizonu için sinden ve Haydarpa!ada T esellüın ve Sevk müdürlüğünden alınabj... 

112 ton una talip çıkmadığından lir. (277) 

yeniden ve evvelce alınacak kilo ---------------------------
miktarından tenzil edilerek krr· 
dımıaya konmuttur. Beher kilo
suna 14 kuruı 50 santim fiat bi-

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiı bir ıan- Gaip aranıyor 

1919 senesinde babam Bay Şevket 
çilmittir. Jhalesi 2 Şubat 936 cu- atkar keman dersi vermek istiyor. Bahri ile lstanbuldan lştibe geldiği 
ma günü Tüm satınalma komisyo· Ders almak istiyenlerin her gün mizdenbcri kaybettiğim anam ba-

nu b"nasma 1 ei'Cla.. E f yan Mcdiı. .... J..arıyorom. Bilenlerin ı a yapı acaKıh. vsa b h t ll 13 d .u«.J 

1 b• ık· .1,., d ıa a saa • araıın a YugosJayynda lstipte Kral Milot.in 
"Ve ıart ar ır eve ı ı an a ıart ve -
evıafının aynidir. Eksiltmeye ei- (41923) numaraya telefon ede · ı caddesinde 95 numarada berber 

• Hüsnü Mustafaya maHhnat verme-
1 

receklerin 2490 sayılı kanunun 2 rek (keman hocası) nı istemeleri Jerini ins.-ıniyet namına rica ederim. 

ve 3 maddelerine göre istenilen kafidir. .. . Mebrure 
veıaikle muvakkat teminat tutarı 

----------------------------~----------
olan 1218 lira ihaleden bir saat ev-

Ezine garnizonu ihtiyacı için 
105 ton una. talip çıkmadığından -
yeniden ve evvelce alınacak kilo 

miktarından tenzil edilerek kır -
dırmaya konmuı tur. Beher kilo -

ıuna 14 kurut 50 santim fiat bi -
çilmiıtir. ihalesi 2 Şubat 936 gü
nü Tüm ıatmalma komisyonu bi -

nasında yapılacakhr. Evsaf ve 
ıartlar bir evvelki ilanda bildiri . 
len ıart ve evsafının aynidir. Ek . 
ıilbneye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddesine göre 
istenilen veaaikle muvakkat temi· 
nat tutarı olan 1142 lira 88 kurı.· 

ıun ihaleden bir saat evvel Bay. 
ramiçte makbuzunun komisyonu· 
muza verilmesi. (550) (254) 

-----------~~--~~----

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınh~ından. nezleden 
gript:en baş. ve diş ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç 
ismine dikkat: buyuruıması 

Tl:.:J Q K iVE 

llQ~LlT. 
BANKA51 



Gc:2n yıl, kralın tahta çıkışınuı yirmi beşinci yıldiiniinıü nıiinasebcti!Jle yapı lan alaylardan biri: 

°i)len}.:r~·çoculiken annesi kraliçe 
Aleksdanra'nın kucağında 

( ; •.• krg}_c!an · aul k_alan kraliçenin, 
ıs;:; scneslnde kralla evlendiği zaman 

alınnuş bir resmi 

r. , 

arabanın içinde) 

Kral 1911 yılında Hindistanı 

Olen kral yeni evlendiği sırada ::;e da
ha veliahtken karısı Ue beraber 

Kralın,.geçen gU evlenmiı olan, küçük oğlu Kent Dükü ile karısı 

Olen kral befinci Jorj askeri ünüorma ile 

. 

lngiltere Kralının 
ölümü ·münasebetı1e 

Olen kral 1927 sen:?-;fnde lsl\oç milli kıyaletile lskoçya maiyet alayını 

f\. a'luı hunn:ın btr::a; n~ evvel .:ı,teıı• 
Kraluı ikinci oğlu, York Oükü, Amiral kıyafetinde olduğu halde karıaı ~ "'i miı olan küçük oğullanndan Glouaer 

kızı Ue birlikte bir mer"8im esncıaında ter Dükü ve gelin. 


