
a.:J-1 AB E ·R 
lstanbuıun en Çok satılan 
hC:tki~i akşam gazetesidir 

ilanıarını HABER'e 
"erenler kAr ederler. 

() 

ı--········ .. ····-······································· : Bayanlar! 
1 HABER'in "Kadınlar için . 
l sayfaları, sizlere çok fayd~. 
i olacaktır. 
5 Her perıembe günü bu say-
~ faları okuyunuz! 
: lunın•••-••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••• 
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1!t~lı.izinci Edl1art nwlıtelif kıyafetler.de: Soldan sağa doğru: Centilmen, asker, bahriyeli. burjura, doktor, tayyareci, m.aden amelesi, sokak kılığı ile, jokey oyuncusu, kır hayatında." 

Silah 
lngiltere 300 milyon 

129 harp gemisi 
9000 tayyare 

yapacak 
• ~ople gazetesi İngiliz kabine

'itlin huırlamakta olduğu tesliha\ 
ı>rorramı hakkında birçok mühin
~luınat vermektedir. Çok yakır. 
.. 

1r Zamanda lngiliz imparatorlu r tnürakabe komitesinin de gÖ7· 

Len teçireceği bu program deni'l 
~\ra Ve kara kuvvetlerinin kuvvet. 

"'1 konferanıınır altametidir. 

1 
Senede elli milyon lira hesabi 

c altı acnode cem'an üç yüz mit· 
Yon l ·ı· ı· ngı ız ırası sarfedilecektir 
~u para bir istikrazla temin ed1 
):'~ektir. Daha §İmdiden lngili:1 
ınans Bakanı Neville Cbam ber-

y~rışı: 
lngiliz lirası sarfedecek 

Yeni kral ü~ 
beyanname neşretti 
Bunlardan birisi orduya, birisi 
deniz· kuvvetlerine, diğeri de 
hava kuvvetle

rine hitap 
etmektedir 

Cenaze merasimi 

sah ya~~-~=~-~ 
cenaze 

merasimi salı günü VJ ondsan' c!r 
yapılacaktır. 

4 üncü sayfamızdaki yazıları · 
mızı okuyunuz. lngüiz Kralı Sekizinci Eduarcl 

(Det'am.ı 2 incide) ölen Jngiltere kralı ıllidenkalde Jngil iz lıava filolarını teftiş ederken • Lava ı kabinesi 
S©vyet ~uı~y<§l <dJ©l b .. · ı·ı d. 
Birinci derecede bir deniz devıeu olmak istiyor ugun ıs 1 8 e ıyor 

Herşeyden evvel denizaltı gemilerini çoğaltacak 
paimi kara ordusu üçte bir nisbetinde arttı 

h llvp komiserliği murahhası 'l'u- mukabil bu sene Sovyet Rusyada seviyesine erişmelidir. Bu suretle hem 
llılstVSkinin Sovyet icra komitesi içti- 1.300.000 asker silah altındadır. şarkta hem garpta sahillerimizin mü-
~llda söylemiş olduğu veçhile geçen Hükumet hudutlardaki muhtemel dafaasını temin etmiş olacağız. 
~lah altındaki 940.000 askere tehlikeleri gözönüne alarak ordunun Deutsche Allgemaine Zeitung 

Entellicens ::.v~~~i~=a~:-~r
0

d:jl~h~:!1:~!~ 2000 
S . leştirilrniş, süvari kuvvetleri , tezyit 
ervıse karşı edilmiş, hava kuvvetleri tak\iye edil-

·• miştir. Rus donanması hakkında Tu- Llrallk bUyUk mUaabakamız 

Lı b 1 r Türk haçev~ki şu sözleri söylemiştir: • • :. ... _ ........... ~.~.~ .. ~~ ................ . 
"'1~ - Büyük bir açık deniz filosu in- : 
""' eranın kahra- şa etmeye çalışıyoruz. Herşeyden ev- S 
~ anı hatıralarını vel denizaltı kuvvetlerimizi çoğaltın~- i 
htı Clkında gazete- ğa çalışıyoruz. Yakında hem tahtelba- ~ 
·~de an ıatmaya hir hem de gemi inşaatımızı 1azımge- ~ 
başllyacak len seviyeye' çıkaracağımızı zannediyo i 

ruz. Deniz kuvvetlerimiz silahlanmış : 
herhangi bir devletin deniz kuvvetleri i 

5 
Doktor Raşlt Tahsin 
Bütün servetini 
hayır müessese

lerine bıraktı 
Duyduğumuza göre eski Darül

fünun Tıp Fakültesi akliye mü • • • 
derrisi Doktor Raıit Tahsin mev
cut bütün servetini, noterlikte yap 
tırdığı bir vasiyetnameyle Kızılay 

! • 
! . . . . . 
: 
l 

Bugün istua eueceği söylenen La valin kendisine çok benziyen blr 
karikatürü 

·ıe diğer bazı hayır teıekküllerine 
'3ırakmııtır. 

Bu kimdir? .•. 
................................................... Paris, 21 - Başbakan Laval bu akşam saat 17,40 da Cenevre-

Doktor Ratit Tahsin bir mUd · 
dettenberi rahatsız bulunmakta -
dır, bugünlerde Gureba hastaha · 
nesine kaldmlacaktır. Doktora 
geçmiı olsun deriz. 

• . 
!Tamdmızsa adını buraya yazınızi • den Parise dönerek, doğruca Hariciye Nezaretine gitmiş ve arkadaş -
$ i i lariyle görüştükten sonra, kabineyi yarın saat 15 de toplantıya ça-

i:~:=:~~-:~:~=:~~·~:~·:::=~:~~·:::~·:~:~~~::=:=~ ı

1 
ğırmıtlır. 

.......... _ .................... - ................... : Radikal Sosyalist nazırlar kabineden çekileceklerinden. Laval 
yarın kabinenin iıtifaıını Cumhur Reiıine verecektir. 



Hitleri iktidar mevkiine getiren 

Hücum kıt'alarının 
akıbeti ne olacak? 
7 50.000 kişiden ancak en 

seçmeleri alınabilecek ... 

Ya ötekiler? •• 
H~blye, Bahriye ve Hava şefleri 
haaşba~a verdiler. Gelecek halta 

kararlarını verecekler 
Bu aa~ıhki posta ile ıeien "Dey

li Herald,, ıa:ıetesinin dıtiıleri bat 
muharriri yazıyor: 

•'Gelecek hafta Hitlerin 750.000 
kitilik hücum kıtalarınm mukad
deratı belli olacaktır. Nazi bakan
lan, ordu, bahriye ve hava kuv
vetleri baıkanları ve hücum kıta-ı 

J 

lan liderleri arasında yapılacak ı 
müteakip konferanılardan sonra 
bu teayyün edecektir. 

)arının en ıeçme efradını orduya 
kaydedebilecekti. 

S. A. alaylarının hepıini birden 
orduya katmak teklifi, açıktan a
çığa reddediliyordu. 

Hitler bundan ileri ıidemezdi. 
Çünkü ordunun, General Blom -
berg ile birlikte olduğunu biliyor
du. Ve ordu zabitlerinin yüzde 
ellisinin, Nazi liderlerinin akibe
tiyle alakadar olmadığı teyekkün 
etmişti. 

Yağ fiyatlarının 
yükselmesine sebep ne?. 
Buzhanelere az yaQ kpnduQu, 

taze malın az geldlQI söylenıvor 
Bu ıene kıtın olmamaıma rai· 

men piyaaada yağ fiyatlan yük. 
ıelmektedir. 

Diyarbekir ve Urfa yailarntm 
kiloau 11 O kuruta kadar çıkmıt • 
tır. Yaza nazaran kilo batır.da 20-
25 kurut yükselme vardır. 

Trabzon yaiları da hayli yük · 
ıelmi§tir. 1aze mallarda 30, buz
hane mallarında 20 • 25 kurut ka
dar yükıelme vardır. Trabzon ma· 
lı taze yal timdi 90 - 95 kuruta. 
buzhane malı 80 - 85 kuruta ıatıf. 
maktadır. iki ay evvel Trabzon 
yaiları 60 - 65 kuruıtu. 
Zeytinyatı fiyatları da yükael

miıtir. Ekstra ekstra zeytinyaiı 

45 · 48 kuru,a, ekatra yağ 40 . 45 
kuruşa çıkmıştır. 

Zeytinyağların yükıelmesine 

bu seneki mahıullerin az olmaıı 

Anadolu yallarının yükaelme -
ıine iıe ıu sebep ıönerilmekte • 
dir: 

Y uclan lttanbuldaki bahane
lere az mal konmuı, buna muka -
bil taze mal da u ıelmittir. Ha. 
valann çok iyi ıitmeaine ratmen 

· Anadoludan taze yal çok az ıel
mektedir. 

Tereyaflann yükselmeıinde ve· 
jetalin yalı fiyatının da yükıel . 
meıi amil olmuıtur. 

Hariçten Hindistan cevizi az 
ıirdiii için vejetalin yalı geçen 
senelere nazaran çok az yapıl . 
maktadır. Geçen ıene 40 kuruı o
lan vejetalin yağı 55 . 60 kuruıa 
çıkmııtır. 

yukarıdaki sebepler 1öaterU111ei& ' 
tedir. 

Yatların yükıelmuine mub • 
l»il bu aene beyaz Ye kater f#'I ' 
nirleri ıünden ıünclen d~lll~ 
dir. 

En ili beyu peynirin tenek,-. 
dört lire.J• dütmüıtür. Geçen,.-. 
bu mevıimde en ili peynirin t• 
nekeai altı liraydı. ikinci nevi pd. 
nirin tenekeıi iıe 360 . 380 ku,,. 
tur. 

Beyaz peynirin kiloıu perak,.. 
de 35 kuruta satılmaktadır. O. ' 
çen aene 50 - 55 kuruttu. 

Buzhanelerde pek çok teneke ' 
lerle beyaz peynir doludur. yrak· 
yada koyunlar ıüt vermeğe baf!I' 
dıklarından yakında taze peyısit 
de piyaıaya çıkacaktır. Buna gfr 
re taze peynirin daha çok dütee" 
ği tahmin edilmektedir. 

Sonra, Alman hücum kıtaları 
yahut onların tabirleriyle (S. A.) 
tefi. Her Lutz ahnmıt olan kararı 
bütün dünyaya ilin edecektir. 

Hitler, hücum kıtaları mensup
larım yavaı yavaı dağıtmağa ba•
ladıfı zaman bunların sayısı iki 
milyon kadardı. Hitler, bunların 
tedricen orduya alınacaklarını va

Hitler, hücum kıtalarıntn hiz
metlerine mukabil bir mükafat 
veremediii takdirde ciddi bir me-sele çıkabileceğine inanmakta __ ._. ___ ..,. ... _ ..... .._. __ ._ ... _ ......... ...,._.,... ___ ...,,. ____ ,._ ___________ _, 

· hak~~;:,ek haftanın karan, Hiı. Entellicens Silah yarışı Milletler 

Geçen aene kıt olmasına, halce 
yolların bir müddet kapanmaıına 
rağmen yağlann bu senekinden 
20 - 25 kurut noksan satılmasına ıebep gösterilmektedir. 

lerin bu kıtalarla çarpı,mağı mı, servise karşı başladı Cemiyeti 
yoksa, infial halinde bulunan or- b • T • • k 

detmekteydi. 
duya isteklerini kabul ettirmeği ır uf (Baıtaralı 1 incid~) konseyı• yarın 

"- Mütar-ı.e yıllannda benı,· ..... lain bu huıuıta lnıiltere bankası 
Bu vaıd, hücum kltaları ara mi tercih ettiği anlaıılacaktır.,. ._ • tanım için bir istill felaketi hazırlı- müdürü Montreau Sormainla'" gö- toplanacak 

ımdaki inkisar ve hiddetin önüne -------------

Hitler ıeçmiıti. 
Çünkü bunlar, Hitleri muvaffa

kiyet mevkiine çıkannıt olmanın 
mükafatını bekliyorlardı. 

Fakat bu ıüldln ve teaelli deY
reıi -'ltlrmf!tlt. Bit~ aytlan 
rj l;liderin· '"Verdiği vaadın yerine 
gelmemesi yüzunden hücum kıta
ab ıafları büyük bir hoınutauzluk 
halindeydi. 

Kıtaların tefi Her Lutz. bir 
tedbir alınmadıiı takdirde bu si
yasi orduyu bir arada tutmak me
su!iyetinden vazgeçeceğini muhte
Hf münaıebetlerle Hitlere söyle
di. 

Her defasında da, Hitler har
biye n?mrı General Blomberı' e 
yanatarak, hücum kıtalarını ordu
ya ilhak etmesini istemiıae de, bir
biri ardınca itirazlarla kartılat
tı. 

Or~unt!n temin edebileceği ko
laylık yalnı:: şundan ibaret olabi-J 
liyordu: Hücum kıtaları mensup-

Yeni bir plebisit 
yapacak 

Paria, 21 - Oeuvre gazetesinin 
mpl61riat mılilıaMrintı &ôTe Hitler, 

önümüzdeki niaan..ayında bir ple-. 
bisit yaparak Alman milletine 
müstemlekeye sahip olmak iıte -
yip istemediğini, ve Rayn nehri 
boyunun askerlikten tecrit edil -
miı olmasının Alman milletinin 
ıerefiyle mütenasip olup olmadı· 
ğını soracaktır. • 

Bundan sonra Rantag da ma -
yıs ayında toplanacak, ve gayet 
mühim kararlar verecektir. 

Gene Oeuvre gazeteıinin yaz . 
dığına göre Lehiıtan son zaman . 
larda Fransız ve İngiliz siyaset . 
lerinden rücu etmektedir. iddia 
edildiğine göre Fransa, Lehista . 
nın Berlin ile Pariı arasında bir 
muvasala vazifeıini görmesini is
temektedir. 

·Mısır kabinesi 
İngiltere ile anlaşma yapacak yeni bir 

kabineye yerini bırakmak Ozeredlr 

Mısır krah bütün parti 
ı·eisleriyle görüşecek 

KaM~ 22 - lnıilterenin Mı· retle nihayet vermi§tİr: 
ıır yüksek komiseri Vef d partisi - Bu bir tehdit değil, bir haki
baıkanı ~ P&f&Ya birletik Mı- ~attir. İngiltere hükUıneti bir an
sır cepheainin, Henderıon ile Na- latma yapmak iıtemektedir. Fa
hu pap araaında kararlatbrdan kat bu anlaımanın ıadece Vefd 
kanunu eaaıinin tatbiki arzusuna partiıiyle değil, bütün M111rla ol-1 
dair lngilterenin cevabını vermiı· maıını tart koımaktadır. 

lnıiliz hükUnıeti bir Mısır te- Bu görüıme üzerine Nahas pa-
merküz kabinesi ile Sudan mese- fa birletik cephenin içtimaına git
leıini ve lnıiliz - Mısır askeri an- mit ve burada lngilterenin iıtedi
la,masmdan çıkan mütküller me- ği veçhile bir temerküz kabinesi 
aeleaini acilen görüşmek istemek- kurulmasına karar verilmiıtir. 
tedir Dün aktam Baıbakan Nesim 

~\yni zamanda yüksek komiser paşa kralla görüfmüştür. Kral, 
Sir &ric Lanjson Nahas pa,aya İngiltere ile muahede yapacak 
timdiki ıörütmeler yan yolda k:-..! yeni bir hükumetin lehine Neıim 

1 

dıiı takdirde Londranın Kahire paıanın istifa ~tmeıini doğru bul-
ıiyaaetinin tamamiy)e de~~eceği- maktadır. 
ni ıöyl._ittir. Bugün öğleyin kral muhtelif 

:Yübek komiser sözlerine fU ıu- parti reislerini kabul edecektir. 

yan düşman teşkilatı içinde çalıştır- rüımüıtür. lıtilaaz faizinill yüz- · 
mak iMtedller. Kellemi koltuğuma ala- de iki olacağı ıöylenmektedir. 18 ler komitesi d6 
rak onların içine girdim. o maske al- o;ı. ı d tında düşmanlara değil, Anadoluda lnıiltere hükiimetini bu tidd<'l· ~ e en 50 n r 8 
iatiklll için çarpıpn milll kuvvetler li tedbirlere aevkeden en büyü!' zecri ted blrlerl 
hesabına çahııım.,, amil Japonyanın çekilmesiyle de· konuşacak 

Hey~H Deniz mektebi11cle ~it tıiz ~onfera sının eetidü-. 
n~mzedf Men ı~ %"ftffCett tlzerine H ı t fl.h t Cenevre, 21 - Milletler azır anan eııı a proaramı • 
bir tesadüfle tnttttrtefiif 'fffi!şlfth' teferrüatı hakkında gazete fu ma· yeti Konseyi bugünk6 toplantıtl' 
"Enıtellicens Sen·is,, te0L-ilatının ls- nı lng·ı· K 1 n ı:.tü •• · 

!i'"' lumatı vermektedir. 1 ız ra 1 ın u mu miill• 
tanbul şubesinde çahşmağa başhyan, sebetiyle tehir etmiftir. 
fakat hakikatte mllll hükOmet hesabı Deniz kuvvetleri: iki yüz mil- -• 
na hizmet eden Efdal işte böyle söy- yon lnıiliz lirası ıarfedilecek, 11 Konıey yarın sabah toplana~ 
lüyor. Habeı • İtalyan ihtilafı hakkJlır 

zırhlı, 25 kruvazör, altmıı torpi-
Mütareke yıllarında, bu cesur n h l 13 ler Komitesinin hazırlachtı ı' to. 30 ta te bahir, ve üç tayyare ... 

cüretli gencin başından geçmedik ma- poru tetkik edecektir. Öğled.,. 
ıemiıi. Zırhlıların her biri 7,F-cera kalmamış, her an öliim tehlikesi- sonra da 18 ler Komitesi toplaO'° 

ka 
milyon İngiliz lirasına mal olacak- 1" le karşı rşıya bir hayat geçirmiştir. cak ve zecri tedbirler meıeleıİIP 

Gazetemiz, en meraklı bir roman- tır. görütecektir. 
dan daha meraklı olan bu ~ergUZfşt- Tayyare kuvvetleri: Senede 
Jeri, yakında, bizzat kahramanınm 1500 olamk üzere altı senede cem' Haber verildiğine göre ltaly., 
afzından neşretmegw e "'"""h~'llcakbr.Bu Habeı ihtilafını halletmek üseı'a' ~ ~ an 9000 tayyare yapılacak, 30 ye-
hatırala rda Ef dalin de söylediği gibi herhangi yeni bir sulh te•ebb ni tayyare istasyonu ve meydanı :ı 
Uç şey bulamıyacaksınız: yapılmıyacaktır. 

kurulacaktır. 
- Hayal, J•1an, palavra 1 Daily Telıraf gazetesi bu rnıif' 
Efdal, yaptıklanna, herkesin ta- Ortlu: Kara kuvvetlerinin ma 1 ~ nıdığı şah.c;iyet sahihi kimseleri ve bu- e etrafında yazdığı bir yazıd• 

kine!etmesine azami ehemmiyet ·· ) · k il gün yaşıyan malQm bir çok şahsiyet- cum eyı u anmııtır: 
)eri de işhat edeceğini söylemektedir. verilecektir. Yeni tank alayla.... "ltalya sulh iıtiyona, artık i-

D 
. I . tetkil edilecek, piyadenin teçhi- tetebbüsü kendisi yapmalı, ve t' 

IŞIŞ eri zatı da makineleıtirilecek, mitral- liflerini Cenevreye bildiımeJidir°' 

kadros
' unda yöz adedi timdiye kadar görülme- t3 ler kom:tası sulh 

mit bir dereceye çıkarılacaktır. lmklmm bulamadı J. 
degv ı·şı·kıı·kler Bakanlardan müteıekkil küçil1< Cenevre, 22- 13 Jer Koın4 i 

dün saat 18 de bir saat blr çeyre1' · 
D i 1 i B k 1 i k d bir komite daha ,imdiden İngiliz _J ·~ ~ er a an ı ı a roeunun ren bir içtima yapmıştır. Riyaset PA 

gerek dahili ve gerek harici kısımların ıanayiinin bu programı nasıl baıa- kiinde Signor dö l\ladariaga bOl'!J 
da bazı detişlklikler yapılmıştır. Bu Tabileceği hakkında tetkikatta bu- maktaydı, 13 Jer komitesi Ul_..., 
münasebetle Tokio maslahatgüzarımız lunmaktadır. kurumu konseyine Habeş - ita~ 
Nebil Tiran maslahatgüzarhğına,Parg lngiliz Batbakanı Baldvinin meselesinin şimdilik hnllcdilecei' ~ 
elçilik müsteprı Vufi,Varşova müste yakında bu program hakkında cephe arzetrnediğine, n ''aıiyetist 1JI 
sarı Kadri, Moskova el~iliği sekreteri 1.. :ı l .. . h bir sulh teşebbllsUnde bulunmak. ( par amentooa a enı ıza at ve -Nureddin ve Şemseddin Arif merkeze müsait olmadığına dair bir rapot 
1 1 d recektir. Eski Ba .. bakan Makdo -a ınmış ar ır. 3' rilmesini karar altına almıştır. ~ 

Moskova müsteşarlığına Nureddin nald da bu proıramı tamamen Uluslar Kurumu konseyi b~ 
Mizah, VarfOVa müsteşarlığına Basri tasvip etmiıtir. Dantzig meselesi ile meşgul ola~J 
Reşit, Moskova sekreterliğine Hilmi ~ 
Kamil ve Cidde seknterliğine konso- Ate k 1 e d 
losluk işlerini görmek üzere Talit ta- ı a ıpaşa a 
yln edilmişlerdir. 

Bakanlığın merkez ve hariçteki 
terfi eden memurları şunlardır: p 11 · ·· · d h • ~ 

Hukuk müşavirlitfnden Fikret, 0 Si r:1 UZerl ne ~ araç almakta olan bır ~ 
evrak direktörü Hlmit, ticaret işlerin kama ıle hücum pohıtarafındanyakalan~~· 
de Atıf, levazım direktörü Hakkı altın eden küstah yaka- mit, fakat bunun üzerine bO :Jii1 
cı dereceye, umumt katiplik bürosun- lanıp karakola tah bıçağını çekip poliıin ~ 
dan Bedri Tahir, Cene\'l"edeki heyeti götürüldü hücum etmitlir. ~ 
murahhasa sekreteri Nedim Veysel, B b h k b u aa a saat se iz uçukta Fakat bu hücum bir net' ~ 
Roma sekreter; Ekrem lsmaH, Atina ~Yf_ 
sekreteri Cemal Ncjat. Mitrıno konso- Fatih, Atikalipaıada kurulmakta memif, poliıler daha enel i.' 
lostı Ptrtev. GUmtileUne kon,....:Mu alan .Çartamb~ pazarında bir hi.- narak elinden bıçağı ahııal~:..lf 
lzzct Tuğrul da sekizinci dereceye 1 diıe olmuştur. ' kendisini karakola ıötiit~· 
terli etmiılerdir. Pazar esnafını korkutup onlar- muvaffak olmutlardır, 



..,, 1.2 SONKANUN - 1936 

~ 'JÖdlfÜfff.: 
•at:tkraı h1kııab6 

HABER - Akşam poıta11 '·---- '3 

1 

i'ci T~Yayda ıiderken, önümde 

-~~ .~nuıuyorlardı: 
l -aeDI bayraklarla beraber 
~ 1-Jraklanmn da yarı çekil
::~n onlan alakadar edi . 

1 .__ _____________________ _, 

. Sigortaıafda !Rıhtım sosyetesinin 1ı 
ıskonto yasak • A 

Frarısanın -müstakbel 

adllyecııerı 

liri: 
F - Şu IÜD ne acayip!. •• dedi •. 

•. "-- kralı Onakmcı Louiı'nin 
lh&.L·ı 

ı :._v:-~ e kafumm keailmeainin 
~~ , 
.__ · ın C>lmeainin ve lnciliz Kra-
~ lbneainin aynı tarihe rastla-
-.._ L.:!ı· ' B .._ __ uıılJOr musun.... u üç ta-
! ::-ıt tahıiyet de aynı 24 aaat :4e dünyaya veda etmitlerdir: 

~ • 21 kinunuaani... Dütiin: 
il~ inkıli'bının, ve Ruı inkı
lli ı..n... •• ilri büyük mümeaıili •.• Ya-

• ...,udin inaanlık tarihindeki mu-

~ hareketlerin .•• Ve sonra, 
:::;l!~Dgiliz Kralı ölüyor ve diier 
~"'4Z. kralı, 21 kanunusanide hü
~. ele alıyor ••• 

Öteki, intiyakf bir hareketle: 
.;: Aman yeni bir inkılap olma-

• Elverir! .•.• dedi. 

de - Zaten timdiki lqilterenin 
~~ıu bu ya. •• Sekizinci Ed
ı ... -:: ııı en belli bqlı mqıaleıi, 
"lllilterenin bucünkü "Sulh,, ıi • 
~ dnam ettirmek olacak · 

... "S....1.Ln • u• "kr 
1U11 , yanı ıatı ar,, ... 

~ diiYeli pefinde ıürükliyen 
~budur .... Bu ıefer de bir 'in
l'tr. lllenuubalıiı fakat, "iatik . 
~lali.hı!,, Rahat nefes alalım, 

f edelim be birader ... 

- lllfallah. 

-ıllfallah. 
~ (Vl·NO) bok ____ _ 

tor Ekrem Şerif 
gel dl 

ltt.1-.... f h-.r a.1dır, Avrupanm m1İh-
~ lltabanelerincte tetkik ae 
'-tt tinde b~lu~n doktor Ekrem 
~: tehrimıze dönmüt ve 
)e ~-Iİ&i haıtalannı kabul etme-

-ılamııtır. 
ı. . 
laobulluıar blrayda 

Dekadar balık 
yiyorlar? 

~diye ıtatiltik f~~i tara . 
~ her ay nepolunan ikbaadt 
d• len aydan aya L::.-!!tüJ• kt 

ıı-. 8'ı uuyu me e • 
~ay çıkanlan bültene bir ay 
~.alri balık aatıılan da kon· 

~ aöre ikincitetrin ayında 
de 31 IJe hududu içinde tehrimiz. 
~h- 4153 kilo balık yenmiftir. 
....... . 'nd 

BByıe yapıımadıtı yadıgarı 
için şirketler sıkin• • 

~:!1~k!~!:0~:::: ... k vazıy etlerden : 
~n z~~ıarc1a 0•du~ ıeniı .ve Liman idaresi yeni iki vapurdan 
f ıddeth bır ııkıntı ıeçırmektedır. 

B~un dünya ilrtıaadi v~iyetiy~e rıhtım para Si istiyor 
alakuı varsa da daha zıyade ıı . 

her maldan - gümrük reami alm· 
sın veya ahnmaıın - nhtım üc . 
reti almmaıı lazımdır. Eaki rıh . 

gortacılann bu neticeyi doğurduk Vapurculuk Soıyeleıinin geçen 
lan kanaati meYcuttur. ÇUnkü it- yıl aldığı yeni iki vapurdan dola
lerin biraz daraldıimı gören ıi . yı liman ve nhtım genel direktör
gortacdar yekdiğerinin müıteriıİ· lüğünün bunlardan bir def aya tım ıoıyeteıine verilmit olan ve 
ni alabilmek için mütemadiyen mahıuı olmak üzere ton ba~ın.. ~imdi liman idareıi tarafmdan 
biribirinin fiyatlannı kırmaia. bir rıhtım paraıı iıtemeai alaka . tatbik edilmekte bulunan muka • 
yani iıkonto yapmaja batlarıııt . darlarca hayretle kartdanmıttır. velename bunu imir bulunmakta. 
lar ve nihayet iti bu hale getir. Vapurlaı nhbma çıkmadıklarına dır. Bunun için liman idaresi, 
miılerdir. ve antrepoya da girecek bir meta haklarında gümrük muameleıi ya 

Bu vaziyeti gözönünde tutan olmadıklarına göre iıtenen bu pa· pılmıt olan yeni vapurlardan bun. 
Ekonomi Bakanhiı ıerek ıigorta- ra yeraiz görülmektedir. dan evvel de olduğu gibi rıhtım 
cılar ve gerek ıiıorta kumpanya- Dün genel direktörlüğe müra . ücreti iıtemektedir. 
larına mütteri bulan ıiaorta pro- caat ederek bu vaziyet hakkında Fakat bu teklin yeniz olduiu· 
düktörlerinin mütterilere prin1 na bizzat liman id&re$İ de kail ol-

. malumat iıtedik. 
vermek, avanı yapmak veya mu. duğundan bunun değittirilmeıi .j. 
vazaalı tekilde hareket etmek im· Bize verilen malumata ıöre çin hülriiınete teklifte bulunul . 
kanını bulmamaları için mukave· ~mrük muameleıine tibi olan muıtur. 
leler yapılmaama lüzum ıCSater · 1--------------------------:--
mittir. Şemslpaşadakl dayak 

Siıortacılar dairei merkeziye hadisesi yan lıf 
sinde ıiıorta kup1ı>anyalarmn yazı 1 mış 
yapbklan mukavele bu ay bqm 
dan itibaren tatbik mevkiine ko . Amele Eyüp dayak 
nulmuttur. Siaorta prodüktörleri Berber makaslyle yememiş 
aralarmcla !tir 111Qkavele aureti Kaaımpqada Bayram yerinde Dünkü sayımızda, bize yanbf ve-
teapit etmitlerdir. Bu mukavele oturan berlter Abdullah ile Yah • rilen bir habere istinadea, Gazcı Vah
ile teabit edilen huaualarm ıultat ya Kahya mahalleainde oturan det isminde birinin, Eylip adında bir 

bqmdan itibaren tatbikma ıeçi- Muzaffer araamda kavga çıkmıt, 
ameleyi hastaneye kaldırılmasına Ul-
zum hasıl olacak derecede dövdlltti· 

lecek ve müfterilere bundan son- Abdullah berber makaıiyle Mu - nü yazmıştık. 
ra hiçbir iıkonto yapılmıyacak ·· z&fferi sol &özünden ve aol omu • Mevzuu bah edilen 'Bay Vahdet 
tır. zunclan yarala1111fbr. baaün matbaamıza pldi v.e kentlla!ıd 

81 t b DOetO ~ok müteessir eden bu yanlıt haberi 
r ramvay ara ası Yeniçartıda oturan 12 yqmda şu şekilde dUzelttf. Biz de, llıtanbul 

kontak yaptı Para,kiva Tünelden kalkan bir sporunun en kuvvetli teşekküllerinden 
Dün Harbiye • Fatih seferini tramvayın baaamaima atlarken biri olan Anadolu kuJtibiinün başında 

yapan 4 numaralı tramvay araba ~·~ .. - u,, yaralanmııtır. senelerdenberi çalışan Bay Vahdet 
ıı ~~ıhane yokuıundan inerken Anahtar uydurmue hakkında, yanlış bir havadis neşret-
'!lotor kontak yapmıı, dumanla- F .k .. d Çobano.X..J __ ı_ ... melde müteessir olduğumuz için, va-

km lam 
en oy e 15 u aaaogın· i 

çı aya bq ıtbr z yeti tavzihe lüzum gördük. 4 

B t
•-

1 
· 

1 
d da 7 numaralı evin kapııına a . 

u pa ıaJ'lf yo cu ar araam 11. nahta d k uret'I h Bay VahHt anlatıyor: 
b .. ...:'L L!- tel.t.-- bebi • r uy urma ı ı e ınrz u,. ...... DU" at- ae yet vermıı • • · b" k 1 ş·· "- Geçen gün kulUbün yeni yapı-
• Kaclm •- k ·b ·· .. 1 la gırmıı, ırço efya ça mııtır. up- 1 tir. erae utun yo cu · he .. • Anaataa .J.l y . . an nhtımrnın arkasındaki kumlann 

kendilerini tramvayın kapdann . • uzd erbı~~ kal "11 u orgı 11
• kazıldığını bana haber verdiler. Doğ-

d d tm 1 d V 
mın e ın ya anm19tır. ş . . an ıtarı a '! ar n. atman ru e1DS1papya gıttlm. Filhakika bü-

soiuk kanlabinu muhafaza etmit. Hır&ızll k yük emek sarfile yeni yaptırdığımız 
hemen cereyanı keamif bu auretle Koca Muıtafapqada oturan sahanın beton nhtrm kısmı, arkastnda 
araı.71 yanmaktan ~l'DUfbr lımail Hakkı kızı Suphiye evde ki kumlann belki yuz tondan fazlası 

Kaza tahkikabna zabıta el koy· yokken doıtu Yqar ıizlice ~ve kazıldığı için yıkılmıştı. Bir çiTI ~ak
IDUf, matörü yanan araba yedeie girmif, 63 parça efya çalmııtır. makta bile btiyük müşkülat çekerken 
almarak Tünel makaaına çekil- Yaıar evden çıkarken yakalan- uğradığımız bu ıarardan çok mHteM-
mi,tir. mıttır. sir oldum. Kazanlara bunu niçin yap-

~ 1 IÇı e memleketin mah-
~ hrlerine t608 ln1o yabancı Ticaret sarayı 
\.... ._.elretlere iıe 14464 kiıo balık nerede yapılacak? 

K ka a k tıklannı sordum. Memurlardan çakıl 
apı p ç r en çıkarmak için müsaade alan dört ·-

Sofi iıminde bir kadm dün ıe· dam namına hareket ettiklerim söyle-

Nizam Hikmet, "Orhan Selim,.~ 
imıasile. Parlste hukuk faktilte.sı .a
lebesinin Habeşi.stanı müdafaa enen 
profesörleri aleyhine yaptıit hareke
ti tenkit ediyor. 

'"Fransız adliyesinin yannki ha· 
kimleri, müdcleiumumilerl, avukatları, 
bir kelime ile "Yann Fransada adalet 
teruisinde alış veriş yapacaklar.,, 
"Herhalde hakka, hukuka, adalete ve 
insanlığa uygun,. bir ff yapmalıydılar. 

Ve, her kelimeden sonra MJ\lşi,. 
diyerek dinden çıkmaktan korkan so
fulan hatırlatan bir nida ve istifham 
bolluğuyla devam edfyor: 

Bu ne vicdanıız? ! Halet.an., adalet
ten uzak? l Bukıık proleaörlitlir Ai 
sıkılıp utanmadan?! Habeıiatan gibi 
milıecıwlz? ! empergallBt? I luıatane 

bombartlımancıaı bir memldeUn hu· 
kuk mlltavirliğini üaUlne alıgor 1 • 

l,U. ıaJcaı bir gana, fakat ganrt 
1uilcim, midtleiumami cübbelerini gf,. 
yecek olan bu kralcı ve f Qfİll delikan
lılann karııaına ~k olan Fr«MQ 
valandaflannın vay hallerine!. 

* Kahvelerın --lehinde 
Romancı Reşat Nuri Güntekhı, 

Anadoluda çok ıezmiştir. Geçen rüa 
de yazdıtımız gibi, onda, kahvehanele 
rln içtimai faydası oldufuna dair bir 
kanaat h8811 olmuştur. Bqtln de m
rar ediyor: 

Kahw tllJnganın en ali ve ladem-
11 demokratı olan bu mUlettn, uzu11 

zaman, toplantı yeri oldu. Sıml fara 
pek gözetilmeden orad{ı di:dize oturu· 
lur, tlerUqUlrtll. ~ile metd~"" ~ 
halle neaelelerl, memlelcd ;;.e.eıe1eıi 
orada ınllnalctlf" edillrtli. 'l'arllıln 
"gabancı elemanlar bir arada IJGf'lll'Ulı-. 
ğa baflatlıklan vakit kalaca #uıngiBi 
mlltekdmUıe o ötekUeri ptar,, dlyen 
ezeli hükmü yerini bulur, kim en çok 
bUiyor, en gü:el aöylügoraa o •min 
keldm., olurdu. Uzaklardan gelen yol· 
cular,, aegyahlar, tleroifler llkönce 
kahveye gftlrler, en taze yabancı il 
havatlQleıi orada dı.ıgidurdu. Kara
gözün, meddahın ıahneıi kahvedeydi. 
Aflklar. Baz fairlerl orada lmtUuua 
olurlardı. 

Küçlik kaaabalarunıztla hôlti tult). 
at tiyalrolan kiılıvelerde oynar, ~fll 
kahf'elerde çalar. 

Sovyet muharriri Zarhi'yi ve Ö
mer Seyf eddini ileri silrerek, Reşat 
Nuri, kahvelerin Alim deiil, fakat arif 
insanlar yetiştlrdltini söylemektedir. 

Tarifinden anlaşdcbğm:a göre, A
lim, kitabi bir h~andır. Arif ise. hava. 
tın ortasında pişmiş, çitte kavratma~ 
tur: pratik bir şahsivettir. · 

·~~ edihnittir. Evvelce yapılacaiı yazılan ti" 
(} caret araymın timdiki zahire bor 

ce Takaimde Talimhane meyda · diler. Halbuki çakıl değil, kum ~ıkar-
mndan geçerken elindeki çanta - mışlardı. Derhal polis ~ğırdım. Bu * 

~DCU genel l&llDln üzerine Ve ÜÇ kal daha ÇI• 

lspe k t kılarak inta edilmeai kararlqb· 

llDI bir çocuk çalıp kaçmııtır. set. sırada, sabahtan akşama kadar çabş- Fikir harekatları 
çuk ismindeki çocuk yakalanmıı· manın verdiği yorgunluk, kabahatla-1------------....a 

USUncu . er . nlmıttır. Bu itle metaııl olmak il· 
u._ diiu ötı;ndel ııpekter .1:. abılQ zere ıeçilen heyet tetkiklere ha.
tel-! · .. e en sonra vıliyete lamııtır. lnaaatıiı 120 000 lira-. =--ı, llliif ett. rı· k ~ , , .. "S nı 1f 1 ın adroıu et- çıkacağı tahmin edilmektedir. 

,...._ ettul olmuftur. 
do1ı,..: U~er _bu a71n sonuna ipe~lt kumaş 
le hitliJcte~vırlerı ve memurlariy- kaçakçılığı tahkikatı 

l', Erzaruma gidecektir. Gümrük muhafaza tefkilitı 
Melen IDenba d bandan altı ay kadar evvel cenup 
ki re 1 ın a- hudutl&m1U2dan memlekete ıi • 
l~ n tesisat ren ipelcli kum&fları kaçıran bü -
~ id~ laJU menbamda EY· yük bir tebekenin izini bulmuf ve 

l4tr. .,__tarafından yapılan ta- bütün memlekete f&mil olduiu ıa

tır. 

Zlnelrllkuyu 
mezarhğı 

Zincirlikuyu haricinde yapıları 
mezarlığın noksanlannın tamam . 
lanmaaı için 936 bütçeıine yüz 

bin lira tahıiaat konmuıtur. 

Bu para ile mezarlığın aıf alt 
yolları, memur ve bekçi binaları, 

bekleme yerleri yapılacağı gibi 
yollann kenarları da ağaçl!Ulacak 
lrr. 

~ ---•dit". Çıb._:~ dıatind ·~~ve IU)'UD pa. nılan bu febekenin efradını mey- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~lıııı en ıtıbaren aabf& dana çıkarmak için 0 vakittenbe- yüzlerce kitinin ve bu arada yir . 
,~ -.._ Junntbk. Fakat 1'İ taMcikat yapılmııtır. mi kadar fabrikatörün ifadeai a-
lt..t...:." 4e1.,_. I eden 'buı ektik - Bu arada muhafaza tefleri ce- lrnmııur. Faicat İ>ütiın İJunİanu 
~ ~e ıu ancak bu •· nuptan 1-tlıyarak tam iki ay bü. sonunda ıatlam bir neticeye Ya . 

• •tqa çıkanlabil- tGn memleketi dol&flDlflardır. Bu rılamadıiınclan bu tahkikat bara-
k&?kçılıkla alakadar görülen kılmrftrr. 

rından duyduklan heyecanla amele E 
yüp küçük bir baygınlık geçirdi, Fa· 
kat biraz eter koklatınca iyileşti. 

Bir zabıt tutturdum. Hadise de böyle 
kapanmıştı. 

Bunun haricinde herhangi bir darp 
\Üa.sı olmuş değildir. Buna kulUpde 
bulunan yüzlerce gençle birlikte ora
da zabıt tutan polis memuru da p
hittir. 

Bu havadisi çıkaranlar, Anadolu 
kulUbünün hakkını aramasından endi· 
şe eden n bizce hüviyetleri mal8m o
l:ın adamlardır." 

mz de bu sabah 7..eynek Kamil has 
tanesine telefonla sorduk. Filhakika 
Eyüp isminde bir amelenin dayak ye
dlff iddiaslle hasta.ede yatt.ıiını, fa
kat üzerinde herhangi bir dayak t"Seri 
bulunamadığı gibi sıhhatinin de gayet 
iyi oldufunu, bugUnlerde de hutane
den çıkaca.iını söylediJer. 

Son Posta, ba§yazısında diyor ki: 

Senelerdenbeıi fikir ıahaaında 

devam eden durgunluk uavaı yavaı 
kaybolmak iBtidadım g&terlgor. 

Geçen laalta genl bir flldr mecnw
aaının neıredUdiğini girdiUc. Yalanda 
iki fikir mecmuOllUIUI daha 11eıredUe. 
ceğüulen bahaedlligor. PopUler mec
mualardan sonra luıldld. fikir mecma
alannın ortaga çıl-maıı, ~mlekette 
blr fikir lıarebtinln baflamak lhere 
bulıuulula11a bir ifanttir. 

Sebebi ne oluna olsun, IUdr ha. 
yatında durfllllllulc bir cemlyet lpn • 
bllyük felôketlerden biridir. Bu IUbar 
la fikir hareketinin bafltımaaı lıeplmSe 
:i aeı·indfrecek bir hôdlaedlr. 

Bizim ıtörtlşUmttz. bu işte Yahya 
Kemailn bftytlk bir manevi hi8Hsl o
ıuşud11T. Yıtlva Kemal. ikinci aetachr 
1<1, Tllrldyede bir harellet dotunnuş o
layor. .. (Hat - Sir), 
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' Habeşistan son. umumi_ sef erberliğ! 
ilan etti 

Eli sillllı tutabilecek 
lıerkes son zafere 

kadar askerdir 
Ras Seyyumun maiyet 

zabitlerinden biri askerleriyle 
ltalyanlara mı geçti ? 

Oanate Darla muharebesi 
hakkındaki tahslllt 

13 kanunusani ta~ihinde öğle . 
den aonra Araplardan ve Somali· 
lilerden mürekkep bir İtalyan ko
lu Bine' den yola çıkmııtı. Burada 
Ganale Doria'nm sağ sahilinde 
bulunan yol §İmali karbiye doğru 
gider. " 

Tank gruplarına topçu kuvvet
leri refakat ediyordu. Aynı yet -
den batka bir kol daha hareket 
etmişti. Bu kolun hedefi. Ganale 
Doria sahilindeki mağaralarda 
gizlen.mi§ olan Habeşleri yakala . 
mak ve dağıtmaktı. Her iki kolun 

müfterek hedefi ise 12 ki.nun'JU.· 
nide mağlup edilen düımanı ta . 
kip etmekti. İtalyan kollan, 2 u.

at yürüyüften sonra, önlerinde al
tı zırhlı otomobil olduğu halde Di. 
del ovasına vardılar. Orada k~ıt· 
dilerini bir mitralyöz ateti kartı· 
]adr. Bunun üzerine zırhlı otorno

biller ve,.,efrat iki saf teşkil ede . 
rek ate§ açtılar. Bu esnada hal . 
y.ıı topçu kuvveti, düfDlan batla
rmı bombardıman ediyordu. hal. 
yan kolları geri ile temau kaybet
memek için bir anten tesis etmiş-
ti. / 

Bir_çok saatler şiddetli bir mu
kavemet göatenniş olan dütman 
gece diğer mevzilere çekildi. Ka
rakolların faaliyeti gece devam 
etti. 14 kanunusani günü fecir 
.vakti Habefler, İtalyanların ıwl 

cenahına kartı bir mukabil taar
ı:uz yapmak tetebbüıünde bulun
'dulazıa da muvaffak olamadılar 
.ve saat 11 de Habeıler kaçmağa 
batladılar. Bu kaçma müteakip 
günlerde de devam etti. İtalyan 
kollan onlan durmadan takip et
tiler. 

Habaflstan umumi saferbarilk 
Hin etd 

Adiıababa, 21 (A. A.) - Bu . 
gün İmparatorluk sarayının da . 
vulları ıaat üç buçukta hakiki ge
nel aef erberliği ilin etmiıtiı".. Bu 
seferberlik 3 te§rinievvelde ilan 
edilen gönüllü seferberliği ta.maıa 
lıya.caktır. 

l.mpa'rator beyannameainc!e di -
yor ki: 

"İtalya memlekete hakaız old. . 
rak tecavüz etmiş, hukuku düvel 
kaidelerine aykırı bütün vesaiti 
kullanmıı, açık tehirleri ve haa . 
tahaneleri fasılasız bombardıman 
etmİ§tir. Bunuıı içindir ki, Habe
şistan kendisini müdafaa için bü
tün vasrtalara müracaata mecbur 

kalmaktadır. Buna binaen silih 
taşıyabilen herkes hazırlanarak 

muharebeye gitmek için emir bzk 
lemelidir. Onlara sil~h ve yiyecek 

ver~ji%. Silah t~ıyabilen he.r · 
kes, silah altına girecek Ve IOnı 
zafere kadar savaıacaktır.,, • 

H ..... fer Mr daha tekzip 
adtyorlar 

Adisababa ve Deasie'den gelen 
telgraflarda Habq hükUıneti, 1. 
ta}yanlann Oaaden' de büyük bir 
zafer kazandıklarını iııkircia u · 

rar göstermektedir. Maamafih 
aene ayni mehaf il Ras Destaya 
~üratle takviye kıtaa.tı aönderildi
iini itiraf etmektedir. Raı Desta
nın piştarları birçok tali muhare
belerde bulunmaktadır. . 

Harn1r •h111 .... imparatorluk 
sukut edecekmlf 

Milino, 21 - Popoio gazetesi
nin ıalahiyettar aıkeri muharriri 
Dolo'clan Habq cephesinin yarıl. 
masından tonraki Taziyeti tet~dh: 
ederek diyor ki: 
Raı De.tanın ordusu inhizam 

halindedir Ye kmtulut ümitleri 
yoktur. Şimdi vaziyet tamamiyle 
değişmi,tir. Bire karıı üç nisbeti, 
bire kartı bir niıbetine inmiıtir ve 
bundan bqka ftalya, kazandığı 

... zaferın veraiği JCazancı da elCle 
etmit bulunuyor. Bundan böyle 
bütün kuvvetlerin Somali cephe . 
sine la.htit edileceiine f üphe yok
tur. Artık kat'iyetle beyan edile · 
bilir ki General Gra.zianinin hede
fi doğrudan doiruya Harrar ola
caktır. Çiinkü hub.n neticesi e.ki 
Emirliğin yüksek yaylasında ta · 
ayyün edecektir. Habet lmpara -
torluğunun yılnlması bu mmtaka
nın ifıalinin bir neticesi olacak · 
trr. Çüu1cü İnaperatorlujun bütün 
münakalitını yaptıiı İngiliz ve 
Fransız Somalileriyle olan yolları 
bu noktadan geçmektedir. 
102 na111arah ltalJ•n tebllii 

Graziani kıtaatı Ras Destanın 
kaçak lnı•vetlerini takip etmek · 
tedir. 

Eritre cephesinde Raı Seyyu · 
mun maiyetinden bir zabit asker
leriyle birlikte ltalyanlar tarafı · 
na geçmiıtir. Bir bombardıman 
tayyaresi Makallenin cenubunda 
Andino bölgesinde yere düşmüş
tür. 
Bir ttaİyan fayyare•l du,mu, 

iki İtalyan uçağı ıalı günü D.t.g
gabur'u bombardıman etınişle;.· · 
dir. 

Gayri resmi olarak bildirildiği
ne ıöre, bu tay1arelerden biri 
Daııahmodo yakınında yere ın

meie mecbur olmupur. 
e :r kızılhaç tayyare•• 

kaybalmuf 
Adisababa, 21 (.A. A.) - Ro . 

seires'den Adisababaya hareket 
eden bir kızılhaç tayyareai bura
ya varmamııtır. Bir kazadan kor
kuluyor. Adisabaha . Desaie ker· 
van yolunda kı~ılhaç levazımı ta- ı 
fıyan bir kamıon Dcnie'ye yakın 
kayalık bir yerde derin bu herı · 
defe yuYarbııumtbr. Yunanlı u · 
lan tof örii ölmüt Ye kamyon ta · 
mamen harap olmtJ!lur. 

Orduya ve donanmaya ve havç kuvvetlerine hitaben 

Veni lngiliz Kralı 
birer beyannar11e 
neşretti 

Bunda babasına gösterilen bağhlrğa 
teşekkür ediyor ve gösterilen bu 
bağl ıltktari kuvvet aldığını söylüyor 

Londra, 21 - İngiltere Kralı Beıinci Jorjun ölümü bütün İngil
tere imparatorluğunda büyük b \.· teessür uyandırmııtı.r. l.ondranın 

bütün binaları bayraklarını yarıya kadar indirmiılerdir. 
Eğlence yerleri ICendilikleri.:.ıden kapanmışlardır. Ziyafetler, 

toplantılar tehir edilmiştir. Hiç bir kralın ölümü bu ka.du umumi V.? 

derin bir teeuür uyandırmamıştır denilebilir. 
lngilterenin diğer Jehir~rinde ve imparalorluiun diğer kısımla

rında da ayni matem havası esmektedir. Bugün Cenubi Afrikad1, 
Yeni Zeland'da, Kanadada, Hindiitanda. ve bütün İngiliz dominyo .• 
ve müstemlekelerinde umumi matem günü ilan edilmiıtir. 

Hindistan umumi valisi elim haberi bir beyanname ile ha.lk ·
bildirmİftİr. Beyanname neşredi!i '° edilmez bütün dükkanlar · kapa
tılmış, kiliselerde ve diğer mab<;!tlerde ölen kralın istirahati ruhu 
için dualar edilmittir. 

Verilen malfunata göre Kral Jorj ölürken hiç bir aı:ır duymam15, 
tam bir ıük€inet içinde ölmüttür. 

Doktorlar ıon nefeıine geldiğini gördükleri va.kit ailesi efradı
nı çağırmışlar, başta kraliçe olmalt üzere bütün ailesi kralın bcqucu
na toplanmış ve kral b\'l tekilde son nefesini vermift.ir. Son ela. 
kikaya · kadar büyük bir cebir kuvvetiyle ••iuk lunddıim 
muhafaza eden kraliçe, bu anda itidalini kaybetmif, ve Prens d? 
Gal'in boynuna sarılarak hıçkıu hıçkıra ağlamağa batlaımftır .. 

Prens dö Gal kardeşlerini 'Ye annesini birkaç kelime ile tuel1• 

ettikten sonra yandaki odaya geç mi4tir. 
Garip bir tesadüf neticesinde Kral Jorj1 tam baba11 Eduvart'nt 

öldüğü saatte ölmÜ4tür. 
Ceset _ça.r~ba günü bil' top araıb&aiyle Londraya getirilere!. 

We&tnıinsteı kilifl;sinde ~ teşliir edilecek ve sonra babasının ya-
nına gömülecektir. . 

Alay Londraya varır varmaz 70 yafında ölen kral birer daki
ka fasıla ile atılacak 70 pare top la selamla.nacaktır. 811 ıırada Lon
dranm bütün kiliseleri çanlarını çalacak, vapurlar düdüklerini öttü-
receklerdir. 

lııgilterenin en büyük ~airi 
hafen bir şiir yazmııtır. 

John Masa Field ölen krala it-

ea,vekll in nutku 

Başvekil Baldvin aşağıdaki bir sempati göatereuğm ki babn~ 

dikkate değer sözleri söylemiştir : sının İfine devam edebils~ de-
"- Sevgili kralımız bir nesil ruhte ettiği mesuliyetleri kuvv~t~ 

yetiıtirmeğe kafi müddet hüküm- le, uimle ba~in. Yeni kra
darlık ettikten sonra dün gece sil · lımız fikren ve kalben birçok me -
kunet içinde öldü. Bu elim ha- ziyetlerle mücebbndir-. 
ber, hepimizde derin bir acı u - Kral Corç hükümdulık müd 
yandırdı. Eminim ki o yalnız b'!l detince kanunu esaaiye sadık: kal-
mem1ekette ve geniş lngiliz im dı Te Pa.rlimenter rejiminde hiç, 
paratorluğunda değil, bütün dün bir değiıiklik yapmadı~ bütün fi!'· 
yada büyük bir muhabbetle se · kaların teveccüh ve muhabbetin; 
viliyordu. kazandı. Genç kralımız babası-

Bu elim dakikada dul kraliçeye. nın bütün bu meziyetlerini teva
ve asil ailesinin sağ kalan efradı· rüs etmiş bulunmaktadır. Kral 
na derin bağlılıklarımızı bildir - Corç bütün fikirlerini, oğluna aşı
m.ek, bütün imparatorluğun kal - lamıştır. 
binin Kraliçe Mari' için çarptığını, Genç kralımız kendisini ne ka· 
ona en sağlam sadakat hağlariyle dar çok sevdiğimizi, bütün teba 
merbut bulunduğunu söylemek ia- asının bu felaket anında kendisiy-
terim. le beraber olduklarım biliyor. 

6 sene evvel geçirdiği hastalık .Allah kendisine uzun ömürler 
onun sıhhatini çok sarsmıştı; fa versin! Allah kralımızı korusun! .. 
kat geçen 11cne jübile münasebe -
tiyle bütün bir milletin, milyon 
larca imiiının samimi hissiyabn3. 
şahit olduğu zaman çektiği me 
şakkatleri unuttu. Milletin sami ·· 
mi ve sonsuz sevgisi ona yeni bir 
hayat bahşetti. MHlet onu bir kral 
olarak deği l . bl1yük bir adam, sa
dık bir dost tanıyor ve bu sıfatlar· 
la onu candan seviyordu. O d& 
hasta yattığı zamanlarda bile yal· 
nrz milletini düşünürdü. 

Bugün tahta çıkan oğlunu dü· 
şünürken bunları unutmamalıyız 

Tazlyet tetgrafları 

İngiliz kralının vefatı bütfüı 
dünyada büyük bir teessür uyaı. 
dırmı,, dünyanın her tarafın · 

dan taziyet telırafları ıelmitlir 
Bunların içinde Hitlerin.. Mu 

sol ininin telgrafları nazarı dikka · 
ti celbetmekteydL 

Norveç kral "e kraliçesi, Dani 
marka kralı, Bulgar kralı Bqinc· ı 
Jorjun cenaze mera•İmine ittiral.: 
edeceklerdir. J 

Yeni llrat ... llaf'8df 
Kralımız kendisine layık hir kra' Prens dö Gaf dün karde~i Dü~ 
yetittirdi , ye i kralımıza, veliaht dö Y ork ve babasmın mal11~m 
lik zamanında olduğu gibi büyük müste,arı Lord Vigram ile babaac-

nın cenaze merasimi hakkında f 
rüttükten sonra tayyare ile Lo" 
draya gitmiş, ve saltanat. kon 
nin toplantısına riyaaet etmiıtir. 

Bu suretle bir lniiliz krab 
defa olarak tayyare ile sey:abal' 
miştir. 

Saltanat. konseyi kııa bir t 5t 
lantıdan sonra Prens dö earuı 
kizinci Eduvart ismiyle tahta ~ 
mesini kabul etmiştir. 

Akşam saat 6 da toplanan 1 
lamento ve lordlar kamaratr 
bu kararı tasdik etmittir. 

Yeni kralın tahta çıkma ~' 
rasimi bugün yapıt.eakt1r 
Kral Londranın baıhca ca~ 
rinden geçecek, halkın telıriklef. 
ni kabut edecektir. 

Yeni kral ilk iJ olarak ~ 
smın ölümü müna.sebetiyle .-1 
da 9 ay matem tutuhu•nm ' 
retmit ve 1e>nra donamna, 
ve hava kuvvetlerine birer "1' 
name ıöndermiştir. Donamı" 
hitaben ıönderdiği beyanna_.I 
donanmanın babasına kaıtı gil 
terdiği sadakate ve ıördi.iiü ~ 
metlere teşekkür ederek kendi•' 
nin ve kardeşlerinin donanrrış 

yetiştiklerini ve f ngiliz lmparstll' 
luğu için donanmanın ehemrııi1" 
tini takdir ettiğini, deruhte e t 

mesu!iyetin ağırlığına vakıf b' 
lunduğunu bildirmekte, dot11, 

manın sadakatinden emin old~ 
ğunu söylemekte ir. 

Kan. O>'dulanna. llita.ben _.
derdiği beyannamede de orcL ..J' 
bahasına yaptığr h.i.mıetlere ter, 
kür ederek umumi harpte . jı 
bir zabit •ıfatiyle OFduda g~ır 
ii günleri hiç uııutauyacajmlr ~ 
duyu sulh devrinde de gördüğU 
ve takdir ettiğjni söylemekte ~ıı 
vazifelerini başarabilmek • 1~ 
kendisine c!e ayni hağhlığı p.t 
mesini istemektedir. 

,,. ~ :,. 

K 1 "J•• .. d'· h ·-i; ra ın o umu un ıe rı- , 
de matemle karşılanmı,tır. Isıl: 
liz aefarelhaneıi, diğer sefaret~, 
ne ve bir çok mües.ıeseler, B-j 
zıt ve Galata kuleleri bayrakl ~ 
yarıya indirmi§lerdir. Limaıı 
bu mateme iştirak etmittir. 

;Jt' 
Ankara~ 21 { A.A.} - ı,., t 

re Kralı Majeste Bqinci C1r 
vefatı münasebetiyle Hariciye tJl'.ı 
kalelinin bayrağı yarıya: ••'-ıl 
ve saat 13 de Hariciye Ve1''b 
protokol dairesi şefi lngiltere ·f.' 
yük elçiliğine giderek cwnfııJ~' 
hillrumetinin taziyetlerini bi.I 
elçiye iblağ etmittir. ~l 

Saat 16 da Riyaseti C~~( 
Ba,yaveri İngiltere büyük _eı~:ı,rj 
ne giderek Atatürkün tuıf~ 
ni büyük elçiye tebliğ eunit~j( 

Saat 16.30 da Dışbakalll ııl 
Şükrü Saraçoğlu ile Dıtb~~tit4 
umumi katibi keza büyüle elçi ,ifl 

·-t' giderek büyük elçiye ta%t1.-· 
iblağ etmi,lerdiT. ,,,,~ 

Başbakan namma batbıl": >'I' 
özel kalem direktörü taziyet' 

lunmuftur. et'' 
llalnt11lar Ye IJrtt)elranııl~ 14 

nr lngiltere aefaretine gide ~f 
farette açılan deftere i~ 
mu§lardır. 
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liortlıyan 
küfürbaz 

Balıkçının karııı, balıkçıdan 
laoY\lna dayak yerdi; küfür ititi~
clt Hem de, ne dayak, ne küfür, .. 

clıt . 
Bunu, bütün mahalleli biliyo ... 

* Herifin takaları vardı; evi 
cliiJckinları vardı. Halbuki kadın 
'-lıaın dikili t&tı yoktu; eli bo! 
0laraıc koca evine gelmitti. 
I On ıene enel, naıd olupta ev
endiklerini anlata hm: 

' 1- Balıkçı, o zaman gençti. Kaıa 
da bulunduğu akıamlar, mey 

Laııeye gider; sekiz on kadeh ka
~~r çakııtırırdı. Kendi tabiri veç
ıle ,efer "keyfi yerinde olacak 

01uraa,. kadehlerin adedi on beıi, 
)il'llıiyi bulurdu. 

Meyhanecinin bir kızı vardı. Kız 
~}'haneye mütteri ve mütteriye 
~ha celp için,· maıadan muay~ 

&fırken, bahkçınm da aklı, kı• 
~n eteklerine dolattı. Artık kara 
41. da, denizde de onu düıünme -t· onu arzulamağa batladı; ve, 
ltız batının fakir olma11na rafmen, 

ı nikah ile aldı. 
Lakin, izdivaçlarından üç gün 

~~emiıti ki, balıkçı; tunu an • 
dı: Meğer kanıı, ancak iıpirto-

2'uıı Yarattığı serap arasında gü

~lblit; • mefer o da, öbür kadın
ı ~•il f arkaızmıı; meier o da, a-
e de bir kadmmıı ! 

8-Iıkçı, kendi kendine: 
b "Nah kafa! - diye söylenmeğe 
1 
•Jladı, • Nah kafa.. kafa değil, 

1 •t,r~ôt: ('t) ... Bu met el iks iz k•ı:
ı. ~ ne hatf karıttırmağa evlendiu; 
uıJ eın ki? ... ,, 

il Artık demir alır, demir verir
en, • isl,eleye yanaıır, iskeleden 

~rlırken, • yelken indirir, yel. 
la kaldınrken, hasılı her yerde, 
er Yerde, taliine küfürler yağdır l • 

:tordu. Ağızlığını ditleri araamda 
1 '-biyetle parçalıyordu. 
la.z Eve döndükçe, karııına fena 
ota de Mll'at aamağa; • ve gitgide 
ıJ kırnaağa, tahkir etmeie bq. 

1
••• Bir aktam, en olmadık bir 

~ile ile hiddetlenerek indirdi 
. dıııcağızın kafasına yumrufu .•. 
._. O ant!an itibaren, meyhaneci· 
.a 'il kızı için hayat cehennem ol -..... b 
Otı' • ve u cehennemi hayat tam 

len~, on uzun sene sürdü. 
küf•• 1~ Ur.ıer ••• 

fıiı.~İn ne yakası açrlmamıı kü. 
'- er? ••• Bu küfürlerde geçen ?O
~ Yeni bir lugat kitabı dol . 
~ia kafiydi! .• Sonra, bu kil
~ • bir de makamı vardı •• 
' banın en mükemmel küfür 
'ı!>oiziın balıkçıydı.. Balıkçı, 
lt.ı . ~ ileri doğru uzatıp, 
tıld etinı •herek, burnundan, mı
~ lllınldana küfreder, - kah. 
it&.; doluıu, lcanıını kalaylar, • 'top namluau aümbürderdi. 
~ kadıncaiızrn üstüne atlıya· 

V Olau, döver, ha döverdi. 
)otd • bıuıu, bütün mahalleli bili. 

o':; Ye bu on aene sürdü. 
'8talrt.:-.~e zarfmda, kadm, pı • 
'r~ pıımldaıtı. Tavan 
çiroıı. llda dizi dizi asılı duran 
ela 9ll ~~~ar zayıfladı. Nazarın
teLe aı d1ilk raye, mümkün mer-

ayaJc yemekti. 

llit * ta ...... ~ ~, denizde idi. 
hlt 11hJd •tın. kuduz bir ki' 
°"1a 111-aadar rlbi bir aeı çalınarak 

lrdL 

?! :C:: ;==- ' Gi 

Kadın, yatafma oturup etrafı 
dinledi. 

Bacanın içinden müthit bir bo 
murtu ıiriyor; bütün evi battan 
bata kaplıyordu. Sanki kasaba, 
aç bir kurt ıürününün hücumuna 
uiraınıfb. 

Kalktı. Sıkıca sarındı. Batını 
örttü. Sahile aitti: 

Öbür balıkçıların kanları da, 
ellerinde fenet1er, deniz kıyııı . 
na ütütmiiflerdi. Herkesin ıöaü, 
Üzerleri köpüklü dai ıibi dalıa· 
)arda idi. 

Fırtına, on bet ~at ıürdü. 
Sonra, hava ıakinleıti. 
Erteıi sabah; kıyıda on bet ıe 

mici naaıı buldular. Bizim balıkçı . 
nm takuı da, paramparça kıyıya 
ablmııb. Lakin ortalıkta naqı 
yoktu. 

~ 
Kadm, kocumm CSldüiüne i • 

nanmıyorclu. Dört aene, • ha bu 
ıün çıka gelir, ha yann çıkaıe .. 
lir diye, • korku içinde bekledi. 
Her pıtırtı iıitifte o sanıyor; tüy
leri diken diken Urperi:rorclu. 

Bir rUn, komtu bdmlardan 
birile birlikte, ça11ıdan ıeçiyor -
du. 

Müzayede yerinde durdular. 
Yeni ilen bir balıkçınm tere • 

keai aatıb1ordu. Banlar araamda 
bir de papajan Tardı. 

Tellll batırıyordu: 
- Oç buçuia! Oç buçuia!. .. 

Avukat gibi konufuyor bu papa -
ian ... Oç buçuia! ... Var mı art• 
tıran? •.• Harrnç? 

KomtU dedi ki: 
- Aman, ne ıüzel papaian ! 

Bunu siz alaanaa... Vallahi Üç 
buçuk değila, otuz kliıt eder bu! •. 
Hem ıize caa yoldqı olur. 

- Harraç... Harraç... Hanen· 
deler ıibi ıarkı söylüyor .... Har . 
raç... Hanaç... Oç buçuia... Oç 
buçuğa .. Var mı arttıran? 

Kadın: 

- Dört! - Dedi 
Ve papaian üzerinde kaldı. 

)#. 
Erteıi sabah, uyurken, müthiı 

bir küfür duydu: 
- Ölüsü kandilli (2) ! ... Hlli 

ne zrbanyoraun, ölU.ü kandilli? •. 
Kalk ulan k•lk ... 

Dehtet içinde kaldı. 
Batını yorıanm alhna sakla • 

dı. 
Kocasının küfrüydü bu •.• Koca-

11, her sabah , onu,, yataimdan 
böyle kaldınrclı. 

- Ölüıü kandilli!. .. Hail ne 
zıbanyonun, ölüıü kandilli? ••• 

Kalk ulan kalk .•• 
Yatağından fırladı. Kançanaiı 

ıözleriyle kocaaını kartıaıncla 
görecetinden emindi. Llkin oda 
da kimse yoktu. 

Yanlıt ~tittfine zahip olarak 
yeniden yattı. ' 

- Ölmü kandilli! ... Hili ne zı· 
barıyenun, ölüsü kandilli? ... kal1' 
ulan kalk ... 

Kocaar mutlaka bir yere aaklan
mıftı. 

Etrafı aramafa hatladı. Koca 
ıının ayaf sesi, hala evin içindf! 
idi: 

- Amma da anaıının ıözü ha
va iıa ... Anasını ıatblımm alzıma 
ç8p koynHadım be ... 

Kad""" "'·"\biyet içlnde-di: 
- Peki kocacığım ... Sen üzül. 

HABER - ~~ poilür , 5 

Yazan: Murad Sertotıu 

Korsanlar bir anda Türklerin üstüne saldırdılar 
dört Türk kıhcına karşı on sekiz korsan 

kllıcı çekilmişti . 

Tefrika No. 17 

.. qen kı .. mıarın hUIAaaaı 
Ancello ile Robetro adında 'iki 
vabancı RodoB kalesine girmek 
ilti11orlar. Bunun için kaleye 
para getiren bir Türk gemisine 
saldıracak olan bir korıan ge
millne dahil oluyorlar. 

de yere yuvarlanmıılar, balbukı 

koraanlardan hiç birinin burnu bi 
le kanamamıttı. Geri kalan dört 
Türk, batta Tevhit reiı olmak ü 

zere ıeminin bumuna doinı kot· 
mutlardı. Konanlar ela halatların 
üstünden atlayarak onları kovala · 

Jak ye~id~n ~ö~e batlad:: . dılar. Dört Türk k1İıcına kartı 
- Ben fazla kan dökmesini sev- on sekiz korsan kılıcı çekildi. 

mem. Eier canınızı kurtarmak iı- Kırmızı sakallı Jak ıevincin · 
tiyorsanız, albnları •e ıemiyi bi- den aklını oynatacak raddeye ıel 
ııe bırakın, size yedekteki kayılı mif ti: 
veririm. Bununla iıter Rodoaa - Haydi ulanlar! T emizle,;n 
rider, ister Pateraya dönerıiııiz. tunlan ! diye haykırdı. Seaini kı -
Nasıl ıtinize geliyor mu? lıçlann f&)mtılan ve küfürlerle 

Tevhit reiıin alnı kmtb. Bu ıı- kanııic naralar yarım bıraktı. On 
rada anbardan ıüverteye çıkmak bet aaniye tonra dört Türkten iki
iıtiyen Türk gemicileri merdive· ıi daha upuzun yerde yatıyordu. 
nin üıtünde kılıçlarla kartılqınca Diler biriyle Tevhit reia. de ain 
büyük bir haJl'ete düttüler. Mer· surette yaralanmıılardı. Fakat bu· 
diven dar, Ye ancak bir kitinin 11- na rafaıen büyük bir metanet rih
iabileceii kadardı. Halbuki JU· tererek kılıçlan ellerinde ayakta 
karda bulunan dai ıibi iki kor- dunıyorlardı. 
aan dıp.n çıkmaia kat'iyyen mü· Jak bir itaretle koraanlarm hii · 
aaade ffl'IDİyorlardı. cumlannı durdurdu: 

Bu ıırada koraan ıemiainden - Bunlan aldilrmeyin, diri di-
'bet kiti daha Türk ıemiıine atlıt- ri tutun. Belki ileride lazım olur. 
mqtr. Bu ıırada ıeminin iki tarafın· 

Banlarm batında Ancello 'bulu- ela Ud batka hldl1e cenJ'&ll ecli
nuyonla. Jakm ... i yeniden du- yordu. Ancello herke. burunu doğ 
yuldu: ru kOfUDC& iki gemiyi birbirine 

- Haydi çahuk cevap ver! Al- hafhyan halatları süratle keımi,, 
tınlan mı veriyorsun, canım mı? , ve ıemi!ei-in"Birl>iriitden ayrıl~a · 

Tmlt nlı bqmr kaldırdı. Kat'i ımı temın 9ttUd8D soma \Urun ıı 
surette karar nrmifti. Altmlan Ye tikametinde aefirtmifti. 
ıemiJi \'el'lllektenae canını verme- Vunıtmalarm biraz beriıindıe 
ii daha evli bulmuftu.: Roberto elinde kılıç bekliyordu. 

- Bu yapbiınız alçaklıktır. Er · . Bu ıırada Valero da fırsat bu fı;. 
lile J&laımaz. Size padip.hın gön- sattır diyerek arkaımdan yava~ 
derdili emaneti vermektense ca · yavq !ilrüyerek ona .. y~klaıtt. 
nımızı vermeli tercih ederiz. Genç sılilıtor onun ıelıtını duy · 

Bu tasleri henüz hitirmiıti ki mamıttı· Valero elinde tuttuiu z~ 
bir ipret berine Jalon adamlan birli hançeri: 
TGrklere taldmblar. - Geber! diye bütün kuneti) 

Ortalıiı bir anda çıflıklar, ha- le bir anda Robertonun emeıiııc 
imılar kılıç ve kalkan aealeri kap dolru indirdi. · 
ladL , Roberto Valeronun ıeaini du -

Araclan on aaniye ıeçmemiıt: yunca tiz bir çıilık kopardı. Ve 
ki dokuz Türkten beti kanlar için· sırtına ıirecek hançerin ıoiuklu 

me... Şimdi sana kahvaltını ha -
zırlanm ... Şimdi. 

Diye kop. kop. mutfaja doiru 
ilerledi. 

Maamaf:h, ortalıkta hiç kimse 
ıariinmGyordu. Ölüm, babına 
yayılmıt ıibiydi. Bu sefer, kula • 
fınm dibinde: ı 

- Amma da anasmm ıözü ha. 
va ha ... Tuuu ... Amma da anasının 
ıözü hava ha ... Anaıını ıattığı-
mm aizıma çöp koymadım be .. 
nekaratı tekrar çınladı . 

lıte o zaman, kadın anladı: 
Seı, papağanın sesiydi. 

)#. 
Papafanın zünoh ıöm?e cmf 
Papağana se•t sert baktı. 
- Yaaa .. Sendi"' ha? ... 
Batını ıallıyarak: 

- Dur, dur, ıana gösteririm 
Şimdi bana küfretmeği göıteri 
rim ... 

Kadına nele · oluyordu? 

Zannetti ki, hi11etti ki. anladı 
ki bu papaian "odur" !"o" h~ı 
papağanın tüyl"'ri arasın" ıaklan 
mıftı.. Gene on•,ı dövecek. · gene 
OD"- alız do1us".J k;:ç.,.e~ecek. . .. ,. 
ne herkesi onunia alay ettirecek · 

ti ... 
Kafesin kapağını açtı. Papa • 

ğan, ıaıaıile, pençeıile, ellerini, 
kollannı tırmaladı ama kadın bu 
na aldırmadı. iki elile papağanı 
yakaladı ••• Kafesten çıkardı.: Ye
re yatll'dı; ilate çıktı; ezdi, ezdi, 
ezdi ... Bir yılın et ve mavi tüy 
küJçeıi haline ıetirdi ..• Artık ko
nufımyan, konup.mayan, küfre~e 
miyen minimini ve gayri müte · 
harrik bir külçe haline... Sonrc.. 
papafanm cesedini bir mendile 
sardı: - Tıpkı kefenine sarar ıi· 
b.' l •... 

Kottu, koıtu. 
"Kocasmı,, (- Hili papaiaru 

kocaaı ıanryordu) "kocasmı, de 
nize attı. 

Ve ıeııe kota kop. ıelerek ka. 
fesin önüne yıkıldı. 

Kendisini, büyük bir cinayet 
iılemiı sanıyordu. 

Nakleden : H•llc• Sllr•rr• 
( 1) Gemiyi bağlamağa mahsus 

kafa biçiminde çimahk. 
(2) : Ölüsü kandilli tamamile 

bahriyeli küfrüdür: Vaktile, ge . 
mide bir adam öldilğü zaman, di-. 
reğin tepesine bir kandil asarlar 
mış ta bu tabir oradan kalmış. 

funu bekledi. 
Fakat tuhaf tef .. Hançer b;r 

türlü ıırbna aaplanmıyordu. Ar
kasında bir ıürültü duydu. Batını 
çevirdiii zaman Ancellonun V .s· 
leronun hançer tutan elinin bile 
ğini kavramıt olJufunu gCirdü. 

Ancello bütiln kunetiyle Va 
leronun bileiini sıkıyordu. Val9-
ro biletinin ezildifini biaaediyor
du. Sarfettili fevkallde kunete 
rafmen parmaklan ıe•tedi. Ve 
zehirli hançeri yere dUtlU. 

Ancello bundan ıonra Valero
yu kavradı, bir bohça ıi1M denize 
fırlatıverdi. 

Bu esnada batta Jak oldup 
halde bet altı konan da ,Urültii 
yerine kOflu)ar. Vasiyeti 16riin· 
ce p.p.ladılar. Ayni zamanda ge

minin arka tarafmda anbardakl 
Türkleri çıkarmamafa memur o
lan konanların ıeai duyuldu: 

- Hiyanet var reiı, biyanet 1 
Şeytanın otlu Ancello ipleri kes
ti. Bizim kadırra bizden ayrıldı. 

Jak bir balatta a8slerin dofru
lufunu anladı. Hakikaten içindi' 
üç dört kitinin kalmq olduiu ka·~ 
clırıalan bir hayli ıericle blmıtt.i.ı 
Oıtelik bir yanında kor•n kadır
gası olduğu için kürek çekemiyen 
Türk ıemiıi timdi teTheıtka1mı! 
oldutunclan anl»afda~Türk
lerin emriyle fonalar biittin ku Y • 

vetleriyle küreklere aıılmqlar . k3 • 
dırıayı Rocloe iıtikametine aekve 
bqlamıılardı. 

Kendi ıemileri her dakika da
kika daha fazla ıeri~e blıycn-• 
daha futa ıeride kalıyordu. · 

Kırmızı sakallı Jak kikredi: 
- Saraya delikanlılar, burayı, 

ıu iki ,eytanı kim tildflrflrae bin 
albn var. 

Bu zun•na kadar kendilerini 
kaybeden TeYhit reiıle yanındaki 
adam koranlar tarafmdan ıı~ 
ııkr baflanmqlardı. Bunun içba 
ıeri kalan on bet kiti bütün kuY
vetleriyle iki yabancmın ÜltÜne a · 
blmıtlardL 

Bin altın, taka delil, reiı tam 
bin altm ndecliyordu. Ve onlar 
kırmızı aakallı Jakm ndini her 
u.man tuttulunu cla biliyorla1dı. 

Bu bin altın onların kanını ku. 
durttu. Öldüresiye, parçalayıııya 
bir hırsla aaldırdılar. 

Fakat bu tiddetli hücuml~\f 
ıırtsırt.. vermit olan iki yabancı 
tarafından büyük bir ustalık ve 
maharetle çelindi. Oıtelik koraan· 
lardan ikiıi de aldıkları yaralar• 
dan yere yuvarlanmıtlardı. 

iki yabancı konanlann bir da
kika ıafletinden istifade ederek 
yerlerini deiİ!tİrdiler. Şimdi ön 
direiin yanına ıelmit bulunuyor. 
)ardı. Ancello kahkahalarla ıül • 
meie baıladı: 

- Ama da acemiıiniz be! Eli
nizdeki ıüpürge sapı deiil, kılı,. 
tır. Ve galiba siz hayatınızda tim 
diye kadar kılıç delil, eüpürae •a• 
pı kullanmıtınız ! Ne denin aen bu 
ite Jak? Alın itte bakin hop, bu 
üç, bu da dört. Geriye kaldmıa 

on bir kiti ... 
~ (Deruum vm) 



. " ; 

Babalar 
çocuk bakımı 
OQreneceklerı 

us.balariatikbaldeyalnızço ·Elektrik saati mi bozuk tesisat mı? 
cuiun bealenmeaini teminle kal • 
mamalı, aym zamanda çocuja Veznecilerde, 65 numarada o · inanalım? 1 
balcmaıı~ı da öirenmelidir.,, turan okuyucularımızdan bayan CEVABIMIZ: 

Viyana çocuk miitebaulllan • Talia ıönderdili mektupta diyor Mektubunuzdan, aizüı tUnamer. 
nın en aon dütünceleri itte budur. ki: bir haluızlıia kurban olduğunuJ: 
Diyorlar ki: "Baba bundan böyle Elektrik firlıetinin miifferileri· anlatılıyor. 
ailede çok daha büyük bir rol oy· ne ynlmaıı oldukları lıilouat Evveli elektrik ıirketi, çok hak· 
nryacaktır. Ancak bunun için ye- milıfannı bildiren lıôjıllartla ,i. h olarak iıtiyeceğinizi bir ıa•t 
tittirilmelidifler.,, lalaen yalruı tahriri olaralı arzular. muayenesi için, ıizden para alm.l· 

daki iddiamıza ıelic~. bunu da, 
ıon, ve kati bir tekilde elektrik 
tirketinin büyük teflerine doğru · 
dan doğruya müracaatla hallet 
meye bakınız. 

Doiru it yapmasını ıeven bir 
tirket olarak bildiğimiz elektr\< 
tirketi tarafından bu müracaatı 
nızın nazan dikkate alınacağını 

ve ıeçen aef er ıize yapılan hak · 
ıızhğm böylece tamir edilecei'-

Bundan ıekiz tene evvel Avru- nı bildirmeleri yaılıtlır. Banur malıydı .. Senede belki yüz liray 
pada ilk tehir olarak "Analar üzerine birltaç tlela fİlalai olarafı yakın bir para aldığı hir müıteri 
Mektebini,, açmıt olan Viyana müracaat etlerelı baun eutlelti e sinin kırk yılda bir saatini muaye~ 
timdi bu mektebe "Babalar için lelıırilı aaatinin mütemadiyen Jul ne etmek için, tutup para alma" ni umuyoruz. 
kuralar,, adiyle yeni bir kıum ili- mallan yazJıfını ue bamın yapJ· bilmeyiz ne kadar doirudur. Eier aramzdaki ihtilaf bundatı 

mcuını riea etmiftim. Elektrik tirketi memurlarım"' ıonra da devam ederse, tekrar b\-
Te etmittir. Kuralarda iki prenıip · 
ıözetilmektedir: Son miiracaatunıda i.e talari · iddialarına rağmen, tesiaatmızm ze müracaat ediniz, ıize batka yo~· 

ren yapmamızı bildirdiler. ıağlam, saatin bozuk olduju yolu~ far da göıtermeğe çahımz. 
Baba furaunı hatırlayacaktır Mefer talariren müracaat edil· - --------------------- ------

ki: Ana nde oldu mu çocukların tlifi tolıtlirtle, lnrfaiye maralı o 
Jiibek kumandan ona aittir ve l«ralı bir lira varmq. Bunu •onr ,. 
kendisi ite burnunu 10kmıyacak- tlan ııelen melıtııpla anladım. 
br! Fakat ana çarıı Ye pazara çık· Saati lıontrol etmefe gelen me· 
tı mı, ,.but heıılıaqi bir aebeple ,,.,,. Natin bozaJr olmaıllfım te-

nden uzakl&fllUf bulundu mu ba- aİMıtın bozalı °'"•fana, 1aa1ta te1ı Kırtası·ye 
ba çocuk balcrmmı ele alacak ve lilıe oltlııfrınu .S,liyerelı gİffi. 

ve kitapçlların derdi 
tnmu bir ana ıibi becerecektir. Derltal bir elelrtirlıçi ıı•tJrterelı le 
•erlin otc;»bQslerl .Uatı ıpaayene ettirdim. Gelene· 
yani mahrukatıa lelıtrilıri tle teNatın bozalı olma· 

l•Hvor tllfı ue .. tİn bozalı oldufu, ıir· 

H itler'in "Herkes kenai yalı ite lıetin daima böyle sö,lecliğini ., .. 
bnalaan !,, emrini Alman . liyerelr gittiler. 

Kaıımpapda bir kırtasiye ve 
kitapçı diyor ki: 

"Biz saat 19 a kadar açığlZ. 
Bakkalar ise saat 21 e kadar açık 
bulunuyorlar. Aradaki bu mühim 
fark az geliyormuş gibi bir de kır-

tasiye, tuhafiye çeşitleri satıyor . 
lar. Mekteplerde kooperatif teşki
latı yapıldıktan sonra kazanç yol
lan pek az olan biz kırtasiyecile . 
rin kazanacağı beş on kuruş ta 
böylece heder olmaktadır. Hali . 
miz bizi pek düşündüıiiyor.,, 

,.da ilk olarak tatbik edecek te· Şimtli İM faal miitematlİHfl • · 
hir Berlindir; çünkü bu fdıirde lelrtrilr ıirlıctinin ......... "'7'e· - .------B-ugun-.. -sa-a_t ___ _:... _______ ..;.__ 
bitin otobüa batlan mayi maJiru. tliyor. H,...;.inin dofra oldufuna lstn&uı lılldİ'l\'Sİ 14 de 

katla ~ haTapzı Ye odunlr ~ıhirTıgaİl'OSU Çocuk tiyatrosb 

~::ı:..-::~ ~d:: 
1 
llud!•ı•'BIUt mıııııııııııı :ül"';!:.::-" 

lınde ıu yakarak munffakiyetl~ K k 11~ M. Kemal 
itlemekteclir. Berlin beledtyeii UZU apaması Akşam saat 
Y&ftf J&ftf blt6n hatlan ba ı.. Kuza eti kasaplarda bulunma- m 20 de 
le tok-.ıa.-11'8*1P.1tta4n-• ..,.._ ~ ı..aedı.. ll•lt"'• . .._. ..._ HGILEct 
ce hariçten ıelen benzin ve ıazo. çok bollanacaiı muhakkak. Kuzu Reşat Nuri 
lin yerine yerli mab.UI kullanıl • etinden birçok yemekler yapdır. 
1D1f olacaktır. Buaün kapamaımı tarjf edelim: 

Bundan bqka Almanyada o . 
dan, manıal lrömiirii, zift, kok, 
maden lmmürii, antruit, metanol 
Ye kamür Yalı ile ifliyen kırk alb 
muhtelif tip kamyonlarla dene • 
meler yapdmıfto'. 

Franaız tiqatroşu 
Kuzu etinin yallı tarafmdan 

almalı ve hqlamalı. Tencere üze. HALK OPERETi 
Buakpmsu. 

rinde köpükler birikir. Bunlar a • 20,30 da 

lmdtktan sonra üzerine taze IO • DENiZ HAVAS 
ian, maydanoz doiramalı ve bir- Büyük Operei 
az da nane dökmeli. Tencerenin 3 perde ı tablo 

kapaiını kapadıktan aonta hafif Yazan: Yuıw Su 
atqte bet aaat kadar pitirmeli. ruri. Müzik: Kaı 
Daha enel piferae yani kum eti lo Kapoçelli 
ilik sibi olunca indirmeli. Tence· Giıe ıUndilz açıktır. Fiatlar: 35 - 50 
ı~ kapalmm etrafı hamurlamna - 60 - 75 - 100. Loca: 400 - 100 

fıyatı: iW. cu uıı ı~a kurut. 

Taksi Ocretıerı 
Şoförlerin taksi ücretlerinir 

tenzili hakkında belediyeye yap •· 
tıkları müracaatlar tetkik edilmek 

tedir. Şimdiki halde 26 kurut o 
lan tarif enin biraz dah~ inmeıi ih 
timali kuvvetlidir. 

Banlar Nuremberc'den batla • 
mak üure tam 9000 kilometre u
zunluiunda bir otomobil y&rlflll& 
çılmnı Ye haylece Almanya için • 
de bir propqanda aeyabati yap • 
DUtlarclır. 

daha iyi pifer. Telefon: 4181Q .. ......................... . 
Uzun ya .. mak lçlnı .. ---------11111.ı 

on kaide 

Ş İmdi yiD yapna TU'llllf olan 
VU'fOvalı lmra Szirmani tec. 

rübenin Terdiji bir salihiyede a· 
zan yapmanm aımnı on madde 
olarak toplamqtır. 

1 - Yapma Ye ilmenin eara .: 
rmı hiç dotümne r 

2 - Omrün &anki hiç tiikenmi
yecekmif ıibi J&f& ! 

iPEK ve 
MELEK 

alnemalan mUdilrlUiinden : 
Ba sene memleketimize gelen film
lerin en •iiHH ve h11811BI bir sanat
kirane kıym•tl olan : 

Sili~ Bısıın 
3 - Alrpm yemeklerinde biç 

bir Takit bka bua Jeme ! FUalmlz YARIN SABAH SAAT 
tam 10,15 de MELEK &inemuında 

4 - ki Ye koyu bhTe ile İa • hasuıd bir seans halinde ~ehrimfa 
pirtolu içkileri hiç içme! MATBUAT ERKANINA. takdim 

Dfln;,aaın en ~ yıldızı--
Dehası ile en bilyilk. 

SHIRLEV TEMPLE 
Kilçilklerl gtlldlren ve bUytlkleri teessüre garkedeon 6 ya§ındaki 

yıldız size, tebessümftnB, sanşın saçlannı ve 

GüLDüREN GCZLER-
güzel ftlminf takdim edecektir. Yarm akşamdan itibare~ 

Saray Sinemasında 
Hamiş: Ba sevimli filmi ilk görecek 3.000 çocuğa SHIRLEY TEM
PLE'in resmini havi bir güzel broı hediye edilecektir. Yerlerinizi 

en-elden aldınnız. 

KONIGSMARK fUmlnln aon gialeri 

5 - Daima ıeceyanımclan eT· edileeetfnden lST AN BUL sinema 
Tel yataia ıirerek uyu! ve film mUessesatr direktörleri ve LH • d • t K h • ~ 

8 - Sinirlerini ımut ve hiç bir aileleri ile sinemalamnısm serbest ı• • ) 0 ) S a 0 8 r ama 0 }<+> • : 
dahallye kartı hamillerinin teşrif- • • 1 

Taldı akli muTueneni kaybetme! leri rica olanaı:. • i • 
7 - Sık ırk uzun yüriiyüfler • Şebzadebaşı H LAL sinemasına geliyor. • 

,.pr mms 8888888 B88tcs~ ı 
,.01JaP1Hersünootuı.ouilebım- iki saat durmadan neşe kahkahal!!lı 
ı - Snilmeie ihtiJacm oldu· Zlgan - Macar - genç kızlar ve caz orkestralarlle ... ı~d==~ bir AŞK BANDOSU -F ernand Gravey 

kilıt uatüae yaz, k&jıdı bır zarfa 

!':ı,-.,k~u7ı.t:'ı:.~ Cuma akşamı TCRK Sinemasında fJI 
diiba teJ melene üiilmeje hiç ~ 
dedejme•ql 

22 sonkanun 
ÇARŞAMBA 

!STANBUL: 

18: Hafif mwdkl, pWc.. 19: ~ 
19,15: lıluhteUf pl&klar. 20:· Senfcıef "'-JIJlllll/I. 
pllk. 20,30: Sttıdyo caz tango w orbl&d 

grupları; 21,U: Son haberler. Sıiat 12 "" 
80Dr& Anadolu ajanmım gazetelere maJJIİI 
bavadle • mat verllecekttr. 

BUKB.q: (UI Kb.) - (114,1 m.) 

18,- 20: Eğlenceli koıuıer. 21,u-22,olS 

Org ve vlyolon.ııel kon.ııerl. 

BUDAPEŞTI:: (M41 KIL) - (Ml,I •) 

18-19: .ükert bando. 11~20 • .o: Çlıo 
gan orkeatruı. 22,25-28: Piyano lraDllfl. 
23,20:24,'°: Opera orkeatrumm ~ 
24,20 - 1 : Cazbant. 

BBESLA V: (850 KIL) - (111.1 m.) . 

23,30-1: Dam ork..trur. 

'} 
BERLIN: (841 Kb.) - (351,1 m.) 

19-20,4~: Frankforttan ak§&JD k~ 
23,30-1 : Cazbant (Kolonyadan nakil) 

'} 

BAHBUBG. (90& Kb.) _: (111.1. at 
21,45-28 : Senfonik kamer. 21,2D-iM 

Hafif muaikl. 

KOLUNDBOBG(Danlmarka) 
(238 Kh.) - (1,261 m.) 

23,15-24: Leo Fail ve ll'raDZ ~ • 

aerlerlıiden radyo orkutraaı tarafmdlm ka91 

ııer. 24--1,30: Cazbant. 

VABŞOVA: (Hl Kb.) - (l ... ıDL) 

21-21,4~ : Hafif musiki. ~22.U: Pi
yano konııerl. (Şopenin eserlerinden) . 21-.. ıs, 

40: Karakovdan konaer nakli. 28,40-MI 

Dana muatkisl. 

-2 : Cazbant. 

'} 

Kısa dalgalar 

lerl buz tızerlnde hokey maçmm 

1,30-2,00: Cazbant. 

"Jıılatem 11.lnuebeUle cltınktl 

yapılamamı§ t>unun yerlJle m&teın 'Jb,,....,.~ 

ve Kral Jorj hakkmdald .ısytevler nal•'• 

mf§Ur. Bugün de böyle olmuı lhUmall ya# 

dır." 

mtttmmdlyea eahpr.) 

16-17,15: Opera parc:alan. 22,11---... 

Varyete. 1,00: Keman cKozartm eaaa~l 

22 
~ -~RŞAMBA 

Sonklnun - tÇ3fi 
Jficrl: 135' - Şanal: 71 

GEÇEN SENE BUGON NE O 

:ııo patıamumclaıı llO ldfl lllmGftll'· 
Htnd denizi ablllnde bir vapdf' 

ve 19 klfi boAuJmQftU• v ... htu t~ 
Ukçe bUytımektedir. 



..., 21 SONKANUN - 1936 HABER - Aktam poıtaıı 

Akıl hastallkları mütehasa•sı 

-ot;=Fahrettin K=;trkr. dıyo;'ki ;-----
~ -- ,_, - ,,_, s=nı - -- ... 

Bizim için henüz 
&eeleye lüzum yok! Fransız 
~iifus diye bir kötürüm ve hasta Amatörleri 

kütlesine muhtaç değiliz M acar amatörlerini 

Anketi yapan : Murad Sertoğlu Franıız ..!!~~·Macar amatör. 
Taammıt akıl hastalıklan mü- nnıQ cemi7ete yaptıklan maddi leri araS1nda yapılan beynelmilel futbol 

teha..ıılanndan doktor Fahrettin zararlar da fevkalade fazladır. maçında Fnnıızlar pnalannın yardımi. 
lteriın kııırlattınna iti, ve bunun Çünkü mücrimlerin ehemmiyetli le iki _ bir calip selmiılerdir. 
"1eınleketimize tatbiki huıuıle · bir kıımıru bunlar tetkil ediyor. Macarlann battan nihayete kadar 
l'ıQda fU sözleri !C>yledi: Bunlann itledikleri suçlar. muha- hakim oynamıı olmalanna rağmen ... 
. - Biz, bu itin Alman yada tat- { keme, hapiıhane, ve diier mu- baıclan mailup çıkmaları seyirciler için 

laik edilmesinden evvel münaka- raflar çok büyük bir yeldin tutar. büyük bir ıürpriz olmuttur. 
ka11ıı yaptık. O zaman deliler,n 

1 Elhasıl bayabn diıiplinini, ah- Baılangıçta Fran11z talmm büyük bir 
e.Jenıneıinin yasak edilmesi etra· likını bozanlar bu anormalleri enerjile oynamıttır ve arada bir gol de 
fıııda münakaıalar yaprlmıştı. gördükçe kııırlattırmaya bak ve- atarak calibiyeti elde edince haıimleri. 

Bence bu it, iki yönden tetkik rihııek İcap ediyor. Yalnız bu kı- nin teknik faikiyeti kar111mda müdafa. 
•dilınelidir. ıırlaıtırmanın doğrudan doğruya aya çelölmiılerdir. 
. 1 - ilmi noktai nazardan bu 
lf Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? 
hi 2 ~ Bu itin memleketimize tat. 

le edilip edilmemesi. 

ıe:eail tereddi ediyor. Bunu ön-
. ek için muhakkak surette ted
~-•lmak lazımdır. Sağlam, ııh
.... i nüfus yetittirmek icap edi · 
>ro;. Hem yalnız bedenen değil 
~ da sağlam bir neıil ••• 

\' alai. bu it için kanunu mede
-lcJe kayıt var. Deli olan evlene . 
laaez. 

F &kat bu hem ki fi, hem de .-&. 
~ defildir. Meseli müzmin de
~~de Daülküw hastalığına tutu
~ vardır ki bunlardan yetite
telc lleail de muhakkak surette 
teıaıiyet için zararlıdır. Buaün 
-~in daülküwün ve frenainin 
ilet.il \!zerinde sayet fena tesirler 
~•Ptıiı fennen sabittir. Bunun 
~~ lttedeni kanundaki basit tarif 
•fi dtttildir. 

Birçok kaçama:t evlenmeler ya. 
)alıyoa- ,, b' . b' k 
•• • 

---• 11' cemıyette ırço 

yrımetru çocuklar oluyor. Ve 
deYJi cinnetler, bazı aptallıklar, 
:lcen bunamalar aynen yeni ne . 

.. •ere intikal ediyor. Ve ruban 
ç'lıiiklerin türemesine mini ola . 
-.ııyor. 

Bu ıene Avrupaya yaptığım ıe
~ba~te Dreıden'de toplanan bey
ci hnıtel ~rk kongresinde bulun . 
l ~· Almanlann kısırlaıtırma İf· 
~'Y'.. ,, L. " ·' •• • ' .ı ~ ı'r11:ın•u ..,. .• ı <:.uuJ •• 

l.e e bu_ ıene Berlinde yapılan 
. hıelmılel tıp kongresinde "Cü
~ iı~iyenleri kısırlattırmak,, 
~lesı etrafında büyük müna · 
~ •r oldu. Neticede Almanlar 
"- "ınlerin de k111rlattırılmasın-

•lcaeriyet kazanmıtlardır. 
"'~ırlaıtırma meselesi etrafın
'- tiilcselen itirazlardan en büyü. 
~uretle bazı dahilerin yetit
~ de mini olunacaiı yolun. 
~· Belki yan deli kııırlqtm). 
...... bir adamın zürriyetinden bir 

t Yetitebilirdi. 

~t. ~evhum bir dibi için ce. 
..... ~eie ve tefe11üb et • 
.: ~l terkedilebilir? 
~~ adamların cemiyete 
t.... •rı maddi zararların blin. "tela tudur: 

"'J) llıaııyada harpten evvel ce • 
~ete laınamiyle bir yük olan bu 
lQo,~bii insanlar için ıenede 
-.,.ti. ·OOo mark sarfedilmek • 

Pr.._laıı 
3oo.00o ın masrafı i~e senevi 
~ Se ·~franktır. 4,5 milyon
~ll •ılayetinde 15.000 akıl 
l~ •ardır. Bunlar için senede 

~..;:: frıuıJ. Mrfediliyor. 
. ._..._ .• bir hesapla 270 sal
~ te..1'1~de ~ir tane dejenere , 
~ dGf ed1liyor. j 

baaJca bu akıl haıtala . 

hadım etmek teklinde olmayıp Kalelerini çok iyi müclaf .. etmiı oL 
ıterlizaıyon teklinde olması li . malanna raimen devrenin sonuna doiru 
zımdır. frikikten bir yemiılerdir. 

Çünkü birinci bat vücutta bir ikinci devrede Macarların hikimiye. 
gayri tabiilik tevlit ederek birta . ti büsbütün kendini söstenniıtir. 
kım ruhi buhranlara ıebep olur. Franuzlann fazla efor aarfebnİf ol-

Elhaııl, bu, verem gibi büyük ...ıari dolayııile yoriun düıtükleri sö. 
bir ı'çtimai hastalıktır. Önüne ıe- riilüyordu. 

Maamafih Macarlar Jamamile hikim çilmek için zecri tedbirler alın • 
malıdır. oynamalanna raimen pi çıkaramamıt

lar Franıızlnn merkez muhacimi bir fır. Gelelim ikinci meseleye; bu i1in 
bizim memlekette de tatbik edilip aat bularak kale önünde ayaima seçirdi. 
edilmemesine. Bizde bu mesele ii topla iki müdafii de çalRDla aldatmıı 
ilkönce akademik olarak etüt Fnımızların ıalibiyet aayıanu oyunun 
edilmelidir. Salahiyettar vekile- bitmesine bet dakika kala yapmıfbr. 
tin murabhulan vaziyeti inceden Neticede 2 • 1 Franıız plip ıelmiı • 

tir. inceye tetkik ettikten sonra karar 

ve~elidir. ~uıı için timdiclen Schmellng 
telq etmeie ibtıyaç yoktur. 

Şimdi ~pılacak iı balla bu ha- •oe Lou is 
ıulta terrvır etmek, hıfzıeuhha ~ 
tartlannı halka anlatmaktır. 

Sonra bizde kötü bir adet var
dır. Delileri evlendirirler. Bir kız 
biraz ıaprttı mı, koca istiyor deni
lerek hemen evlenclirilmeie kal
kıtılır. Evlenince bu deliliii kal · 
mıyacak sanılır. Bu çok fena bir 
adettir. Bittabi böyle teYlerde-n 
vazg~ilmeli, anormallik göıteren 
kiımeler bir doktora ıötürülme • 
liclir. 

Her teyden evvel ruban ve be
denen sağlam bir nesle ihtiyacı
mız vardır. Birtakım kötürüm ve 
akıl bastaıı kitlesine ihtiyacımız 
yoktur. Böyle nüfus tayanı arzu 
değildir. Bizim için ideal keyfi
yetçe yüksek bir nesil yetittirmek 
olmalıdır. 

Son olarak tunu da ilive etmek 
isterim: Sterlize edilecek, yani kı-
11rlattırdacak kimseler fevkalade 
dikkat, bitaraflık ve kııkançldda 
ıeçilmelidirler. 

Maçı Şıkagoda 
yapılacak 

l 

Schmeıını v• Ja• Laul• 
Mevaimin en büyük boka brplapna. 

•ola Joe Louia • Shmetinı maçmm 

Amlrikaa haqi teJünle "'"""•• da
ha muvafık olacaiı uzun zamaclanberi 
dütüniilmekte idi. 

Nihaye Şikqo ve Senluiclelri Abmn 
niifaaunun kesafeti nazarı ib"hara alına. 

rak bu mühim maçın Şikacocla yaprl • 

muma karar verilmittir. 
Hulabn iki milyon dolan (30,2001)()() 

frank) ı bulac:aj1 ttılnnin edilmektedir. 

lngiliz milli 
takımının 
Bu mevsim 

y apacaQt maçlar 
lnıiltere Futbol Federasyonu 

seçme komitesi, 9 mayısta Viya . 

nada oynanmak üzere lngiltere · 
Avuaturya milli takımları araıın· 

Sporcunun ~arıaı - Vç Jela daki maçı imzalamıtbr. 
aürat ıampiyonlufuna kazandıfm lnailtere milli futbol takımı 13 
halJe bir türlü yemeğe vaktinde mayısta da Be1çika milli takımiy-
Belemiyoraun! . le Brükıelde maç yapacaktır. • 

lngilizlerde 
V e dl{ler mllfetıerde 

spor 
Spor birkaç ıene evvelisine nia

betle bugün tayanı hayret bir ıür 
atle dünyanın her köıesine yayıl· 
mıtbr. Evvelce birkaç memleket· 
te yapılmakta olan ıp:>rlar bugün 
bütün dünyayı sardı. Meıela bir 
Eskimo takımının olimpiyadlara 
gireceji haberi bugün biç kimse
yi hayrete dütürmez oldu. 

Fakat ıu var ki sporda terakki 
edilemiyor. itte bununla uğrat · 
mak elzem. Bunun için de iki tarz 
vardır. 

Birincisi: lngiliz tarzı ki, bu 
f erd için en büyük ıerbeati tara• 
fıdır. Kendiliğinden yetiıen ıpor 

tetekkülleri devletten yardım gör
meden ve biç bir fırka ya ve ıiyA# 
ıt kulüplere bağlanmadan çalııır. 
Nitekim lngilterede sporun çok bü 
yük bir mevkii vardır buna rağ· 
men hiç bir zaman ıiyaıi bir va· 
ziyet alması ihtimali mevcut d& 
ğildir. 
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Beri inde 
Olımpiyatlar 

münasebetile 
ihtikar 

yapılmaması için 
Tedbir allnacak 

Berlin olimpiyatları münasebe
tiyle iqe ve ikamet fiyatlarında 
ibtikir yapılmaması için A!man
ya hükUıneti bir harem hazırla
maktadır. 

Bu barem 15 hazirandan 31 a
iuıtoıa kadar mer'i olacaktır. 

Otelciler, lokantacılar, panıi -
yon sahipleri mütterilerinden bu 
barem üzerinden fiyat iıtiyecek • 
lerdir. Buna muhalif hareket e • 
denler tiddetle cezalandırılacak 

• 
lardır. 

Berlln 
ollmpiyatıan nın 

1 numaralı 
bileti 

1932 Losanceloı olimpiyadlan bit. 
tikten on bet sün ıonra Berlinde a~i • 
kadar mahafile 1936 olimpiyadlan için 
1 numaralı biletin aynlarllk kendi.ine 
taıdikına claır bir müracaat vaki ol . 
muıtur. 

Bu müracaat timcliye kadar yapılan 
olimpiyatlarda daima t numaralı bi•eti 
aJmaiı kendine itiyad edinmiı olan bir 
zeqin Amerikah tarafından yapdmıf • 

Hiç bir lngiliz bükUıneti ıporu 
milli bir propaganda aleti yap
mak iıtememiflerdir. lnıilterede br. 
bir lngiliz talummın bir ecnebi Fakat bundan bir müddet evvel b'let 
kulübüne galebesini halk 11 lngi bedelinin sönderilmeai baklanda Bertin 

olimpiyat komitesi Amerikaya müracaat 
lizin yabancı 11 e galip gelmes1 ta bulununca 1~r.mehnın iflaı ed re~ 
diye tavıif eder. 3u aibi ail"ibiyet ortadan kaybolduiu an~~·swJJ!t :t;) 

ıere hiç bir vakıt milli bir renk Şimdi Mındeu iımi~bii- X1man 1 
verilmez. lngilizleı· sporun ibtiya- numarab bilete sahip bulunmaktadır. 
rt bir eğlence olduğuna kanidir ? _P_a_t_e_n_l_l _h_o_k_e_y_d_e_ 

}er.Bununla beraber sporun dev· Amrikalılar 
letler arasında doıtluk cereyanını 
kuvvetlendirdiği muhakkaktır. 

ikincisi: Avrupa milletlerinin 
takip etmekte oldukları yoldur. 

A vrupada ıpor teıkilatların3 
hükUınetler müdahale ederler. Bu 
da 0 , memleketlerdeki ·lngiltere
deki gibi. bütün milleti ihtiva e· 
den ıpor tetkilitları olmamasın 
dan ileri gelmektedir . 

Yakın zamana kadar diğer mil· 
Jetler lnıiltereden . sporda • fer 
sah fersah geride idiler. İngiltere 
ye rekabet edemiyecekleri için 
hükumetlerinin yardımı lizım gel 
diğini anladılar. 

Ve bugün bir çok yerlerdl" 
ıpor itlerine hük6metler el koy 
dul ar. 

Bazı yerlerde iıe askerlikte ol· 
dulu ıibi kollektif talim uıulü tat 
bik edildi. Bu gayretler aayesindr 
Avrupalılar değil lnıiltereyle re
kabet etmefe hatti hazan onlar" 
hocalık edecek bir hale bile gel · 
diler. 

Fakat Avrupa1ı1a1' hiç bir za 
man lngilizler gibi dü,ünmüyor~I 
lar. Milletler arasında yapılan m\i 

ıabakalarda iki takımın karsrlıt• 
tığını unut~yorlar da bütür. 
iki milletin çarpıttığını zannedi 
yorlar. 

Britanyahlarla A vrupahların 
bu ayrı dütüncelerinden bangiıi 
nin doiru olduiu meçhiildür. 

Fakat Avrupalılar lngiltere İ · 
!e bütün dünya sporundan birbi· 
rinden ayıran bu usulün aport 
mence olduğu muhakkaktır. 
(Tanınmq lngili:z muharriri Glif. 
pord'an). 

Fransızlarla 
berabere kaldılar 

Avrupada kıt ıporlanndan en fazla 
rağbet ıören oyunlardan biri de buz Ü • 

zerinde patenli hokey maçlandır. 

Bu mevsimde hemen her memlekette 
birçok müsabaka yapılmaktadır. 

Berlin lnt olimpiyadlanna batlanıl. 
mü üzere bulunmuı her tarafta faali. 
yet~ bir kat daha arbnnıtbr• Olimpiyad 
lara hazırlık için her memleket durma • 
d~n çalıpnaktacbr. 

Bu cümleden olmalı üzere Franıızlar 
ile Amerikalılar anamda yapılan patenli 
hokey maçı çok heyecanlı 01111111 ve 

hfll' iki taraf ta asabi ve sert bir oyun • 
dan sonra 4. 4 berabere kalnutlardır. 

Bilha11a Amerikalılar çok a..W 01. 
nmnıılar, yapılan bir ıole itiraz etmİf • 
iM, Franıız oyunculanndan iki kitinin 
pantolununu yırtmıılarchr. 

Maç berabere devam etmekte iken 
Amerikalılar üıt üıte iki ıol atarak 4. 2 
calip vaziyete çılmuılar, fllkat Franıız.. 
lar da maçın ıonuna doiru arka arkaya. 
iki sayı yaprmılardır. Nihayet bu müna.. 
~-b ve münakatah maç beraber~ilde 

Bygir - KendUerine kamçı vuran 
kim8e olmadığı halde böyle naaıl ko • 
ıabUigorlar acaba?. 
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, ı\ akıl, tt-rcünu· u ıktibo:. lıalı./..·ı mulıJu_,_ 

Ha.ziran ayında ıehrin üstün

den büyük bir ııcak dalgası geçi-

çocukluk Osmanm hepsine, hatta 

T evfiğe de bakacak serveti var. 

yord;.ı. Sokaklar hamam gibi. Ru- Bir akta.m bu noktaları mantıki 

tubetli bir sıcak insanın kemikle- bir şekilde, sakin bir sesle Rabia 

rine nüfuz ediyor, parmakları- ile münakaşa etmek istedi. Kızın 

mn ucuna kadar terletiyor. İnsan, dudakları sımsıkı, kilitli gibi, göz

hayvan her canlı mahlfik nefes a- leri yabancı ve uzak. hiç cevap 

labihnek için sığınacak gölge, se- vermedi. Uyuşamadıkları nokta

rinlik arıyor. Köpekler &açaklarm talarda onun bu anud sükUtu Os

altma serilmiıler. Sergüzeşt ara- manm pek sinirine dokunuyordu. 

yan köpek yavruları gölgeden ay- Söylemek istemediği ~eyler ağzın-

rıJınca dilleri dı§arda, 

körük gibi inip çıkıyor. 
karınları 

Çocuklar aı-tık oynamak ıçın 

hep mescidin avlusundaki küçük 

meurhğın servilerinin yeşil göl

gesine iltica ediyorlardı. Sinekli 

Bakkal sokağının, saçaklar ara-

11nda.ki ıtık yolunda bin bir sinek 
vızıldıyor. Ve sokak kokuyor ... 

Öyle bir kokuyor ki... 

Osman, Boğaziçinde yazlık bir 

dan kaçtı, sesi ilk defa mutfaktan 

duyuldu. Fakat yalnız onun sesi! 

xıv 

Haziranın on hetinci günü V eh

bi efendi Sinekli bakkala geldi. 

Konyadan henüz dönmü§tü. Ve 

düğün günündenberi Rabiayı gör

memişti. Kızın sevinci a§iki.rdı. 

Fakat Osmanın sevincinde daha 

tatkın, daha aletli birşey vardı. 

Vehbi efendinin boynuna sarıldı, 

ev tutmak, sıcaklar geçindye ka- iki yanağından öptü. Haıret kal· 
dar gitmek için, Rabiayı kandır- dığı fikri konuşmalara kavup

maya çalııtı. Rabia cevap bile cak. O akşam hepıi birden yeme

vermedi. Kafasını salladı. Ola- ğe kalmasını, akşamı beraber ge

m az! Sinekli Bakkalda yazlığa çirmesini rica ettiler. 

giden bir tek ev var mıydı? Bun- Pembe bahçeyi süpürdü, her 

lar bid'at mı çıkaracaklar, alemi zamandan daha itinalı suladı. Ce

kendilerine mi güldürecekler? Ak- vizin altındaki hasırın üıtüne bir 

şamları serin olmuyor muydu? 0- halı yaydı, üstüne yer minderleri 

luyordu. Bahçe hakikaten latifti. aizdi. Onun şen mizacı, Rabiadan 
Cunta ~ünleri de konağın bosta- ~ıyai:le Osma.nın rahat dütkünlü

nına gidiyorlardı. günü ıez':ni~ti. Hayatta tadılabi-
Dolap dönüyor, billur gibi ıu lecek her zevki tatmayı inıanan 

lar akıyor, Rabia ayaklarını, seb- birinci vazifesi olduğuna kaniydi. 

ze sulamak için açılan ıu dolu bark Rakım portakal renkli kağıt fe
Iara sokuyor. nel'leri dolaptan çıkardı, Pembe-

Bütün bunlara rağmen Osma

nın içi içine sığmıyordu. Uzak 

yerdeki derslerine gitmek için çok 

·zahmet çekiyor. Ve köprüden tut-

tuğu .:ııab«tdan iki sokak geride 
1 

inip Sinekli Bakkala yaya geliyor 

du. Oraya araba ile gelmeğe ce

•areti yoktu. Sinekli Bakkal efka

rı umumiyesi buna müsait değildi. 

Kendilerinden servet ıeviye nis

betsiz surette fazla görünen, kim 

olursa olsun, mahallenin sihirli 

hususiyetine giremez. İçlerinden 

bir çoğu ömürlerinde arabaya bin 

memit adamlardı. Halbuki Os 

mana iki sokağı bile yaya geçmek 

bu havada bir azaptı. Sokaklar 

ne kadar, ne kadar kokuyor ... 

ye merdiven getirdi, beraber çar

dağı adeta donattılar. Çünkü o 

akşam ay aydınlığı yoktu. Yalnız 

koyu mor gökte, iğne ucu gibi 

ufak, altın ı§ıık nokta.ıan serpinti

leri! 

Rabia patlıcan kızarttı, bol H· 

rım&aklı bir cacık hazırladı. Oı· 

mania Vehbi efendi ezana kadar 

yukarıda oturdular, bol bol ko

nuıtular. Arada Rakım onlara 

kahve pişirdi. 

(Devamı var) 

Tefirka No. 22 

Gözlerinden bir alev geçti: 

-22-

Leyla mahkemede, yalan ve iftira-
larına devam ederken, maznun 
sandalyesinde oturan Ziya yumruklarını sıkara 
bağırtyordu: " Bu kadının mazisi bozuktur!,, 
Bir hafta ıonra... . 
Leyla. Şakirin o ıeceyi Ner

minle beraber geçirdiğini anla
mıştı. Fakat, bunu ikisine de yüz
lemek istemedi .• O akşam Leylaı 

kırmızı mendili Şakirin cebine 
koymakla büyük bir isabet göster· 
miştl. 

Son hafta içinde Nermin, iki ke
re Leylayı görmeğe gelmişti .. Ley. 
la; Nerminle Şakiri bir odada yal
nız bırakmıy<>rdu. Leyli.nın tavır 

ve hareketlerinde her şeyi bilen 
fakat sükUtu tercih eden bir ma· 
na vardı. Nermin de, Şakir de 
Leylimn hareket ve bakıtlarmda
ki bu manayı sezmişlerdi. 

Leyla hayatında ilk defa böyle 
bir hadise karııaında susuyordu. 
Bu, onun için bir fedakarlık ıayı. 
labilirdi. 

Leyla okumuş bir kadındı .. Ba· 
zan suçlu bir adamın suçunu yüz. 
lememekle onu kazanmak ve yo· 
la getirmek mümkün olduğunu 
biliyordu. Şakir belki bu sükilt 
karşısında hicap duyarak Leyli. · 
ya biraz daha fazla bağlanacak
tı... Leyla böyle düşünüyordu. 

Leylanm tahminleri pek de bo
tuna çıkmamıştı. 

Şakir o günlerde Leyli.ya bir
kaç defa: 

" - Sen ~ok kiba.r 'r"Uhlu bir ka· 

dınstnf'" • •· ., 
Demekten ·kendini alamamııtı. 
Leyla, Şakirin bu .özleri naı:ııl 

bir haleti ruhiyenin tesiri altında 
kalarak söylediğini görüyordu. 

Nermin de Leyli.ya kartı boy
nu iyik bir vaziyetteydi. Bütün 
günahkarlar ve bütün ıuçlul~r gi. 
bi, Nermin de yaptığına pitman 
olmuı bir halde, Leylaya yaran
mak için ne yapacağını bilmiyor
du. 

Leyli o hafta içinde, Şakirden 
gizli olarak, 1hatıra defterine şu 
satırları kaydetmitti: 

"Bugünlerde, bana ihanet eden 
iki kişinin arasında yaşıyorum : 
Biri kocam, öteki arkadaşım. İki· 
sini de seviyon1m. Fakat, bu sev. 
giler neye yarar? ikisinden defe
nalık gördükten sonra, hala onlar
la birer dost gibi konuşmak. .. E . 

vet, bu benim için çok tahanımüJ 
edilmez bir işkencedir. lşkence 
olmakla beraber, vaziyetimi kur
tarmak için onlarla bir müdıdet 
daha dost kalmağa mecburum. 
Hele sen Nermin ... Alacağın olsun 
senin! Şakiri o gece tekrar bana 
gönderebilirdin.. Bunu yapma
dın .. Onu koynuna alarak yat. 
tın .. ! Oh, gün doğmadan neler 
doğar .. Sen de yarın elime düşe-

k . r ce sın.,, 

Leyli. mahkeme salonunda vic
daniyle mücadele ediyordu. 

Hakim, Leylanın adını !anım 

sorduktan ve ilk verdiği tafsilatı 
dinledikten sonra: 

- Anlat bakalım, Leyla ha
nım! dedi . Ziya beyle eski bir 
milnasebetiniz, ahbaplığınız 'Veya 
aranızda bir husumet falan var 
mı? 

Leyli metanetini topladı: 
- Hayır efendim.. Kendisini 

ilk defa o gün sokakta tanıdım. 
Bir arkada§iyle önümden, konu
§a konuşa gidiyordu. Doktor Şa -
haptan bahsediyordu. 

- Doktor Şahap hadisesf sizi 
neden alakadar etmiıti? 

- Ge.zetelerde cinai vakaları 
merakla takip ederim de .. Bu ha. 
diseyi de gazetelerde bütün tafsi. 
lifiyle okumuştum. ' 

- Çok ala. Mühendis Ziya, ar
kadatına ne diyordu? 

- "Doktoru gebertmek için ka
dın kıyafetine girdim .. Onu koka
inle sarho§ ederek bir otomobile 
bindirdim .. Kendine malik değil
di. Büyükdere yolunda tabancayı 
çekerek ... ,, 

Hakim, Ley lanın sözünü kesti: 
- Doktor Şahap bey gibi mü

nevver bir adam, tanııtığı kadının 
kıyafetine hiç bakmamış mı aca -
ha .. ? 

- Bunu ben bilemem, hakim 
efendi! Bu ciheti zabıta memur
larına sorunuz ... Ben işittiklerimi 
söylüyorum, Yemin ettim .. Kur'a
na el bastım.. Yalan söyliyerek, 
bir delikanlmın başını yakmakla 
elime ne geçecek? 

Hakim, Yılmaz beyi çağırdı: 

- Dosyada bir fotoğraf v 
Bunu nereden aldınız? 

- Tevkifhane müdürünün 
sında Ziya beye kadın elbiıJ 

giydirdik.. Buğday renkli, ha 
· biraz da cazibeli bir kadın teki 
aldı. Bir insan bu kıyafetle her 
man bir sarh<>tu aldatabilir! 

Ziya, maznun mevkiinde so 
kanlılığını muhafaza ederek o 
ruyordu. 

Hakim, maznuna ıordu: 
- Sen ne derıin bu i,e •• ? 
Ziya b,ey, Leylanın yüzüne 

karak acı bir tebeuümle ce 
verdi: 
- - Allah derim, hi.kim efen 
Böyle bir kadının tehadetiyle 
nim mahkumiyetime doğru g 
cek olursanız, adalet mefhnm 
ayaklar altına almış olu.rıunu 
Yılmaz bey ayağa kalktı: . 
- uBöyle bir kadın!,, tabi 

den neyi kasdettiğini lutfen 
nundan sormanızı rica ederim 

Hakim Ziyaya sordu: 
- Maksadını izah et bakal 

Ne demek istiyorsun? 

Ziya tekrar ayağa kalktı: 

- Efendim, şunu demek is 
rum ki, bu kadının mazisi 
kirlidir. Cam eğlence istemiş .. 
n( bulmuş.. Batımı yaktHa'ğa 
kıııyor. Bu sarih bir iftira d 
defnedir? 

~ Peki amma, zabıtanın 
kmızda gösterdiği diğer de 
de tarnamiyle sizin aleyhiniz 
dir. Hatta kolunuzda bulu 
kan lekeleri bile, açıkça gö 
yor ki, siz Doktor Şahap be 
dürmüşsün üz! 

Ziyanın beyni altüst olmuş 
Yumruklarını sıkarak hey 

la bağırdı: 

- Ben şu dakikada buhra 
deyim .. Ne söylediğimi bil 
rum. Bu kadın karşımda du 
ken, iti el alimi toplamama L 
yoktur. Ben fara.za şimdi D 
Şahapla beraber yüz kişiyi 
yüz kişiyi öldürdii.ım, dersem 
mevhum cinayetlıer için, be 
nayetle itham ede-bilir misin 

(.Devamı v 
' 

nrn jestlerini ve karakterini taklit ediyor? 
Bu sözleri beni biraz utandrrmrştı . Onu iğnele

mek için olan bu çabalayrşrmda kendi asaletimi, ken
di terbiyemi unutmuştum. 

- Artık elverir! dedi. MeseleJ'i çabuk biti 
Sizden istediğim şey, dün olduğur.nuz gibi bug 
biribirimizi çok az tanıyan i~i ymbancr gibi ya 
mızdır 

Gülüşüm birdenbire dudak!a.rrmda dondu. Şid

detle cevap verdim: 
- Fakat bu izdivaç bağı ne •olacak ? 
- O mevcut kalacaktır. Heı;ısi bu kadar .. 

Rabia hep yürürdü. Ekseri eve, 

teri yeldirmesinin sırtına geçmif, 

kirpikleri tozdan bembeyaz ge

lirdi. Fakat gusulhaneye girer 

bir soğuk su dökünür, temiz ve 

dinlenmiş bir yüzle bir 'ey olma

mı~ gibi meydana çıkardı. Osman 

ilk defa olarak, Sinekli Bakkalda 

fıkara adam rolü yapmanın sıkın

tılı tarafları olduğunu biasetti. Fa

kat Rabiaya bir şey .söylemedi. 

Y almz 11k hırçınlaııyor, kıza ade

ti çıkıııyordu. Neden onun karısı 

~il& ders vermek iptilasından vaz 

g~miyor? MeTltit okumak, muka

bele okumak bunlar ,onun san'at 

tarafı,. fakat ders vermek inadı bir 

- Benimkini kabul etmeniz için istediğiniz pa
rayı vereceğim. 

- İğrenç bir menfaat güden o sefilin karakte::ini 
uzaktan dahi olsa taklit etmemek içindir ki böyle ya
pryorum. 

duğu gibi yarın gene istediğini/~ yerde, iştediğ' 
bi yaıryabilirsiniz. İster İstanb ulda ... ister An 
da ... Nerede isterseniz .. Herke•s için Samiye 
Tok olarak kalırsınız. Buna m1ukabil size iste 
kadar aylık tahsis edeceğim. 'Ve istediğiniz k 
tazminat vermeğe hemen hF.ızmm. Bu izdivaç 
asla yorgunluk ve fütur gett.iremiyeceğim bir ' 
drr, frrsat elinizdedir. İste~iğiniz kadar istifad 
bilirsiniz. 

Böyle pratik insanlara hiç de alışmamış olduğum 
için bu söz izzeti nefsimi fena halde yaralamıştı. 

Fakat onu kamçılayan gülüşümle bunu hiç belli 
etmedim: 

- Evinize gelmem için bana para vereceksiniz ve 
öteki kadının size ya9attığr cehennem hayatını siz de 
bana yaşatacakıımrz öyle mi? 

Bu sözlerimle onu epeyce iğnelediğimi sanıyor
dum. 

Soğuk gözlerinde keskin bir ışık parladı. Fakat 
kendine fcvkallde hakim olarak dudaklarının ucuy
la konuştu: 

- Demek ki hakiki Samiye Ekrem Tok da ken· 
disinden beni vaz geçirmek için öteki entrikacı kadı· 

-- Fakat benim sizden istediğim ne gerçekten 
karım olmanız ve ne de birib::-imizi severek yaşama
mrzdrr. 

- İsabet ediyorsunuz. Hiç bir teklifiniz bana 
bunu kabul ettiremez. ' 

·- Şuna inanınız ki ben de sizinle hiç, hiç bir su
retle daha geniş bir muarefede bulunmak isteğini 

beslemiyorum. 
Alayb şivesi beni ürpertmeğe başlamıştı. Böyle 

avukatçasına bir münaka§8111 alışmamıştım. Bütün 
sözlerinde, bütün jestlerindeki bu erkek istihzası ve 
nUktesi bir tek hakaretle kanşıyor ve bende bir krr
baç yemiş tesiri yapıyordu. Birdenbire şivesini de· 
ği§tirerek: 

- Boşuna ısrar etr Aeyiniz. Teklifinizi ka 
miyorum. ı 

- Bunu reddetmofoz delliktir. Hiç bir 
geliriniz yok 1 Size bü~yiik bir ... 

- Bana tnilyonlı~r ba~şlasanız dahi iati 
Ancak kcncİi arzum·hu giidüyorsunuz. Para i 
bitecek sanıyorsun·~z .. Hayır, beyefendi hayır 

c (Devamı var 
.l 
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um Müdürlüğünden: 
OUtAICLI BA.NICMI Y ENICAMI ŞUIESI 

TEVDiATI • 
Jsim ve Hüviyeti 
G.N.Topal:ran 

Acil-esi. T. Tarihi 
Meç hal 8/7/935 

O. C. S. S. Feld. Co. R. E. ,, ,, 
,. ,, 

• 

Mikdar 
80.91 
ıe.-. 

46...:-
OSMANLI BANfCMI GALA TA MERKEZi IDARF.SININ 

Demollllile 
Jacqaee Bonniir 
Mile. Vuil,adia 

,, ,, 248.-

TEVDiATI • 

T. Tarihi 
11/ 1/935 

" 

" ,, 
,, 
" 

.. 
" 
" 

OSMANLI BANICASI Y ENICAMI ŞUHSININ 
TEVDIATI " 

T.Tarlhi 

18/ 1/ UI 

,, 
17/ 2/9315 

" ,, 
,, ,, 
,, 

" 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
tt .. 

OSMANLI İANKASI Y ENICAMI SUIESININ 

ilim vt BU-.l;.ti 
Ahmet c:.aı lbnıiaim 

Menin Oanwplı ...._11 
D. ICiadea emrİIM ketide 
Poliç 
s. Mitrani 

IMehwtAdil 
K. Şeair1d,.. .... .. 
Acep m.am,.a 'ftl ... . 

TEV DIATI • 

Aıdre.a 
~·al 

,, 
,, 
" ,, . ,. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,. 
ÇanalrW. 

Meç inal 
,, 
,, 

. ,, 
,,. 
,, 

Edime O-anlı B. 
Meçhal 

Adresi 
Siftlta pol Tlrldye 
Komolom 
tarafmdan 
edilen 

'ieçW 
,, 
n .. .. 

T. Tarihi 
17/ltm 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

•• 
" 
" 

H 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

T. Tarihi 

., 
,, .. , 

" 

Mikdar 
7.31 
iM 

108.92 
s.ıo 

5.97 
16703 

3.81 

143.88 
IG.74 
102.56 

Marİ117U Antvan 
A.11aedore 
Mehdi M .. doff 
Alpua,a Komtantiaidiı 
Mehmet Fahrettia 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

A. Saribolaldt ,, 
Ha..,in hin Hacı Melımet •ereeesi 
Kıerimeli Sedif Hanim hineai 
S&le,man ala hin Mehmet ..n.i Recep . 

,, 1.48 
,, 4.99 
,, 1.40 

,, ıı.eo 
,, 1.18 
,, 1.73 

" 10.07 
,, 

37.70 
,, 64.74 

OSMANLI BANKASI GAU TA ŞUBESiNiN TEVDIA"g 

C. t. Hanemian 49 Princelı Street 
MancMeter 

Emniyet Sanclıjmın 16/ 1/ 235 
Tarihindeki Tndiatı 

Adret 

22/ 10/931 829.-

ı.ma 
.,Mahir 

Milalar 8aıan Hatice 

TJ.lrut 

~· Balmld51 letaqon Caddeai No. t 7 
Betıktat Serancebe:r Y olmt Hamillire 
~ . . 
No. 10 

lO.- Ba1 Hultatj P_.ıtı Bilezikci Sokak No. 71 

2AO 
8.89 

21.14 
28.71 
ıus 

•• 
127.24 
38.08 
71--

109.IO 
9'11 

Ba:r Oanan Nuri Gaztepe ı..,._ Cmn Me1N11et fi. 

,, Atiye 

8-Vuilllri 

~Rıza Nuri 
BayVufi 

MahaOeai Y mi Sokak No. 2 
Çifte Cemler AJUclan Hfilllti Papam 
~ -114,81 
Clb.li Oaküpli Salih Pata Caddeli 
No.41 
yeni Balaçe Defterdar Ahmet Çel.W 
M&,.JJai No. 21 
M•h•utpqa T..-P S+lr Maru. 
ps Mehaaet Umara haaeeiacle 

&'adılllF c.ı.ata M• .. 11-i ~ 
SobL- Elki JB ~ a 
Glztepe Nadir Ala Sokak No. 12 
Sultanbeyuıt Binbqı Yakup Ala 
MahaHeai No. 3 

31,31 

20,IZ 

X,kdar .. ,.. " ..... ., • .(ifa ..,. cMiCleii ~ 
Zipmn...-...~. ... 

G.33 ,, lda lleyoila Tepe Batı Cadcleai No. 1 
aputnnanmda 

. 
6.25 
0.87 
t.07 
0.33 
0.33 
0.33 
.o.a 
se:ro 
lS.7• 
ta.at 

181.21 

Fahri Bünyamin ~ Panpltı Meldep Sokiı• No. 3 
,, ,, 

Hatice Şahinde 

Ba1Mutafa 

8&1 Miltlyadı 
Bayaıa Faika 

.. .. ,, " 
Sıdteuhmet Kapı Aiuı Mahmataia 
-.halleai No.- 19 
Balmkay Ze,ıialik General Maetafa 
AbNtiade 
Tatavla Dmrcı Solralr No. 18 

O,küclar Rum M.ı.met •'&fa Mahalleai 
Mednee Soblr No. 22 
-Gediicpa .. Emimiun ................. 
SobJrNo.29 
Oaktldar A,..._ mwheai Talam1-
Soka~ No.3 
kakamiik Arapaa.MaO-: ..._ 

Oğlu Wdelr Fnıaicı Koço Eti Anlra,.... no.,a il dl&N 

Çatalcada . 
P.,W.wfe ~ MaWleai Y.al 
Soka" El. 2 ,.. 2 

.,...,.._,.... ~, ,_,,. lfıll* Caddesi 
No.12 
Oıldl\far lhlaıüJe MaNı&ni Çiplrıçi 
Sobk Ei. 3 :reni 10 

Bar Mehmet Galip. 11-..-ıa ~ Çelebi mahalleai 
~Soı.k No. •MI. 37 
5anJer M._ ~ C.lltleai No. 24 
K'..ıa.PJ Çadırcı Ahmet Çelehi Mahal· 

18,03 
32,10 
10,48 

8,31 

7,80 
0,64 

8,87 

14,IO 

23,13 

2,IS 
•7M 
1,-

9,98 

1,-

2,IJ 
1,04 

lesi Nahi P.,i Yolmtq N. 11,8,20 .,ne 14,SS 
Betibt Yem Malaalle •Ma.I Sobls 
No.14 
Sabık F.mıal7et Sanclıiı .......... ,... 

1,-

Mikdar Ol& u-L-...... .._.11• 111111'11Emn 1,-
D&Cllllln ft i:ret S. EmJ&Jr Mı... 10,-

6.90 ,, ,, ,, ,, ,, " 152. 
" .. , Klmil , ,, ,, 52 81 

2JN 
58.19 
11.20 

ııı.as 

148.38 

.,. Aaf ı.. 0,'7.0 
S.1 Hamdi Sabık Bamliyet Saachiı Mım-. 1,-

Be,aila 4 üncü Salla Mab-....mia ..._ine İltiaadeo V«nora 
Vekili KirJalroaua 30/ 12/34 tarilaWeld 18Niab. 

... 
n 

1 

ıc-,. ..... at ~ .......... .................... " 11.SOZ.M 

Ma-...ı Jalia 
Nik"forldia ... T. Llruı 

230 
o,ao 
0.10 ,, ,, 132.ISO , .... ı ...... a>~ 
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Cumhuriyet Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğünden : . 

T raş sabunla • 
nnın .en ırıiikem 
melidir. Fazla 
köpürür. ve kö. 
püğü uzun nıiid 

( BQf taralı ~ . .::.ı.da) 

Jıiın 

Sava 
Derni Fiter 
Niko Baropulo 
Sofokli Guro 
Cakomo 

Garson Miço 
Lof,ı.ryacı 

Yörguli 

Krasas 
Boy.acı Pavlo 
Alikıandroı 

Mehmet Hahkı 
Marika Ceorgiadi 
Matmazel Lili Agiran 
Vaıil Stiraki 
Julianiı 

Selim Hurtit 
Maron Paltollu 

' Matmazel Çilingiriar 
Nerancaliı 

Konduracı Dimitri 
Mari 
Seri Gulizade 
Yani 

. Siguri 
Madam Yaliudi 

Madam Koko'nun Tanı.dıfı 
Münir 
Roıi 

f smail Hakkı 
Papadupulo 
Zaif 

Koıtandi 

Kordela Soliaf m<ıa ter~i 
Rene Vidoviç 
Aleko Kalfa 

A.simakos 

Fal'Çeıoı 
Cemil 

<"'------11\.11 akiniat Hıfzı 

Romaiıer 

Yuil 

Adr et 

,, .. ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
,, ı 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
" 

,, 
,, 
,, 
,, 
" . ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

,, 
" ,, 

" " 
,, 

Emniyet San'Clılmm tt/12/931 tarihli 
Tevdiatı 

!sim ve Hüviyeti 

Bayan Düriye Zeli. 
ha 

ı\:"dre si T. Tarihi 
GedikpaJf. Hamam So1iak No. 13 

,, Ruhiye Feride Erenliöy Salirayi Ce<lit imam So1<ak 
No. 23 

H Çarcamba De'de Mah'alleıi Odalar S. ,, &Ta :ı 

No. 14 
Bay Koıtantin Galata Rılltım~a Çinili Handa 

T. Ziı·aat Bankasının 20/12/935 tarihindeki 
Tevdiatı -• 

T. Lirası 

1,30 
10,20 
3,70 
2,90 

10,-

11,
S,-
7,-
1,--
2,--
8,--

idareleri İstanbul levazım ,lmirJi det kalır. Cildi 
ğine bağlı kıt'at i~in 60 ton toz tahrif etmez, yu 

şeker 30/ ikincikanun/ 936 perşem muşatır ve gü - K Q L D 
be günü aaat 15 de Tophanede zelle§tirir. Anti 
ıatınalma komisyonunda kapalı .ffpti hassaaını 

zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli haizdir. T J A Fi 5 R BUN 
beher kilosu 27 kurut 25 santim · Cildin muhafa-
dir. llk temjnatı 1226 lira 25 ku- zasını Necip Bey Traş Sabunu tt"m in eder. Her yerde bulunur. 
~ıtµ~ Şartname ve numunesi ko- ~~---~~~~--~~---~~~--~--~~~ 
misyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir ıaat ev. 
vel Tophanede Satınalma kom is • 
yonuna vermeleri. (374) (135) . ~ . 

35 Yaşında Bir Kadın 
19 Yaşında Sarışın Kızın 3,50 

12,50 
2,50 

5 Harbiye okulu için 3000 kiio o, o 
Nişanlıs1nı Kaçırıyor 

Mahirane hlylesi Taban Helvası 28/ 1/ 935 Salı sü-
2160 nü ıaat 14,30 da Tophanede Satı-
l,- nalına Komisyonunda pazarlık?a 3:; yaşlarında bulu • 
o 30 naıı Bayaıa Sacid~. 19 

' alınacaktır. Tahmin bedeli beher :Yaşlarında bir sarı • 3
,
2o kiloıu 38 kuruftur. Son Teminatı şın kızın zengin bir 

0,70 171 liradır. J .. teklilerin belli saat- tüccar olan nişanlı • 
4, 70 te Komisyona gelmeleri. smı apartm:ığı YC aş 
2,40 (392) (352) kına rakip olrnağı 
3 70 liiiiiiiiiiiiiiıiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimr kurmuştu. na yan S.a-' !il 

3,- Hastalara Müjde cide zeıcj ve dessas i-
di. ~f.ak.;;adına nail 

5,80 KARAMORSEL oldu. Çünkü, oda 
t,60 FINDIKLI rakibesi kadar V"OÇ 
2 20 \'e şayanı arzu eörünmeğe murnffok 
1:so Sağlık Suyu olu1uştu. o. Biocel ubir edilen '\'e her 
3 70 K. c ı·ı tnı·afından .,ıh bcşcreye gent .. lik ,.e güzellik Yeren kıy ı ımyagcr e a yan u k -

mettar bir ce\'herin Viyanada ke:;if e-0,70 lili yapılan \'e Yedikule hastanesi. 1~ 1 O baş operatörü Manuelyan ·ve dok- dildiği hakkında yazılan makaleleri o cilde bu CC\'heri iade edince bUll 
,
7 

tor Andre Vahram taraflarından kumuştu. Cilt it1in elzem bir unsur 0• tamamen ıail olur. ~ 
8,-- 'k ·r h 1 tru d'k d' 1' ,r,·J·ana ünı·,·ercı't....,i profeı0 bittetkı şı a. assa arı s 1 e ı- lan işbu cevherin 1'okalon kr~nti ter- ·"' """' t 
9.50 Jen bu suda "Kilis Ye uzvi madde- doktor K. Stej.cıkaJ, bu kıyme ,, 

kibinde bulunduğunu öğreninie he- .... 2 terin gayet az; nitrit ve amonyak- cevheri dikkatle seçilmiş genç Jl""'f 
~,-30 tan tamamile ari bulunması dola.>,- men hergün muntazaman 'J'okalon \'anlann cildinden i.:stihsale mu'"ı 

;>ile barsak, böbrek, karaciğer, şc- kremini kulJanmağa başladı. Bir ay fak olmuştur. Her akşam yatmaı~ 
0,80 ker hastalıklarına karşı "tamam zarfında buruşuklukları tamamen ıa- e\•nl cilt için elzem bir un ur o 
4,80 bir deva teşkil edeceği gibi terkibin- il olduğu ve cildi her genç kızın cildi Biocel Tokalon kremi kuJlıı11 

dehamızı karbon bulunmasından kadar taze ve asık bir hal aldı. dıkta her kadın, bu ~izgi ,.e bil 
0,

2
0 güzel bir sofra snyu da olabilir. Cilt, Bioccl cevherini kaybedince şukluklardan kolayca kurtulabl 

/ 2,- Yeg!ne deposu.: Çembeditaş Yeni- yüzün adaleleri zayıflar n buruşuk- Solmu cildini gençleştlrebtJf! 
1;,50 çeri caddesi ·o. "30 "llaşka ye_rde şu- Juklarla çizgiler meydana çıkar n 10-20 sa~ daha genç görünebilir. 
S,30 •-ı111>esi.-. .. ~·o.k.tu.r •• ______ _.. .

1 
f) 

.. .MECCANEN. - lo;;tanbul 622 pos ta kutusu adresine TH/ l rumuıı e" 
l,SO kuruşluk bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp ı-ün6il~ 
41,50 !Stanbul üçüncü icra memurlu · TOKALON kremi, bir tüp gece Tokalon kremi Ye (Arzu edilen renkte) bir 1'11 

ğundan: Tokalon pudrası havi Lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. .../ 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine ---------------------------~

Mikdar 

34,04 

1,64 

karar verilen El çantası ve saire i
kinci açık arttırma suretile 28 -
1 - 36 tarihine müsadif Salı gü-
nü aaat 9 da Beyoğlu Elhamra Pa
sajı içinde satılacağından talip o
lanların mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları ilan 

14187 
olunur. (19217) 

0,30 ;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;;;;;~ 

• 
• İstanbul ·Belediyesi 118nları 

150 kilo bezir 
150 kilo Neft 
150 kilo Süliyen 

Bir kilosu 40 kuruş 
Bir kilosu 50 kurnş 
Bir kilosu 36 kurut 

.J 
itfaiye için lazım olan yukarda cinsi miktarı ve bir kilo•"ııı' 

Bayan Fatma Zeh"..Ankara Hacı Bayram MaliaUeıinde Mu- · 

Diş hekimi Bayan 
Münevver Osman Oney 

Sultan Mahmut Türbe:;i 
Babıali caddesi 1\o. 10 1'e1. 22622 

muhammen bedeli yazılı olan üç türlü malzeme pazarlığa kofl~jl" 
mu9tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlıi• l 
mek istiyenler 2490 N. h kanunda ya.zıh vesika ve 14:50 liralı~ pi 
vakkat teminat makbuz veya mck tubıyle beraber 23 - 1 - 93 
ıembe günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

ra kim Melimet F eni Kızı 
Bay Ne.ti 

Bay Htiseyiıı 

Bay Hüıeyin 
Bay Tevfik 
Bay Na21m 
Bay Ahmet 
Bay Ali 
İbrahim 

Nihat 

Ziraat Bank'aıı Sabık ldarei Merkeziye 
Birinci Şube Tetkik Memuru. 
Merzifon '(Bay Oıman tarafından verilen 
havale) 

Merzifon (Ba'- Cavitten alınan havale) 
Trabzon 
latan bul 
İzmir 

Çatalca (lzetin havalesi) • 
Harita Daireıi namına Ki.tip Hüıeyin 

Hüsı!Ü tarafından verilen havale 
Ziraat Be.nkau ıabık fen Memuru 

T. Ziraat Bankasının 26/12/935 tarihindeki 
Tevdiatı . 

Bay Fahl'i Muğlada Müteahhit 
Bay Ragıp ., 
" ,, ,, ,, 
,, ,, ,, ,, 
,, ,, ,, ,, 

Abdurrahim Oj. 
" " Mehmet 

Bay Ragıp ,, ,, 
" " 

,, " ,, • ,, , 
Bay Aft ,, Hacı KbiKi Oğlu 
Mehmet Şamlı Oğ. ,, ,, 
Momiı ,, Hacı Mahmut Oğlu 

58,68 

3,50 

5,-
10,·-
15,-
10,-

1,25 

12,-

1,-
11,-

110,76 
85,54 

163,34 
88,52 

116,SO 
49,'/3 

65,'-.S 
224,06 

75J02 
4,97 

25,881 
45,75 

ZAYi - 593 Belediye ve 1971 
sicil No. arabacılık ehliyetnamemi 
kaybettim. Y eniıini alacağımdan 
eskiıinin hükmü yoktur. 

Üsküdar Bağlarbaşı Nuh Kuyu. 
su cad. 84 arabacı TODORt 

İstanbul İkinci lcra Dairesin · 
den: Mukaddema Galatada O · 
mer Abid Hanında Birinci kat 10 
Numarada yazıhanede iken halen 
nerede olduğu bilinemeyen llya 
Panayot Karayaniye, 

(B) (ıt4) 

Dumlupınar 1000 kilo ıabun 1260 kilo zeytin yağı 
H. Milliye 500 kilo ıabun 300 kilo zeytiıı yağı 

1500 1550 . ,el' 
Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektepleri için ~ /. 

da çeşidi ve miktarı yazı~ı o lan sabun ve zeytin yağı a~J 
1 

9' 
siltmeye konulmuıtur. Bir kilo ıa buna 32, bir kilCJ zeytin ya~•~u116' 

Ş · 1 "d"rl'11 . .Aiı kuruş bedel tahmin olunmuıtur. artnamesı evazım mı: u sil"' 
görülür. Eksiltmeye girmek istiyen lcr 2..:90 N. lı arttırma ve ek r"~ 
kanunda yazılı vesika ve 94 lita 50 kur~şluk muvakkat teminat t ı 

b 
.... ,_,. 

buz veya mektubiyle beraber 23 - 1 - 936 pertem e ıunu 

Vasil oğlu Teologos Memos'dan ----------------------------:--~ 
temliken Reşide 935/ 3005 nayılı 

de daimi encümende bulunma~ıdır. (1) (134) 

dosyaıile olan borcunuzdan dola
yı ıahibi bulunduğunuz Üsküdar . 
da Selman ağa mahallesinde Ka. 

lstanbul gümrükleri satış 

racaahmet caddesinde atik 30 ce- M. K. N. Aiırlığı Kıymeti Cinıi qya 
dit 28 No. lu çörekçi gediğin:len K. G. L. K. .ıcı"' 

direktörlüğünden: 

münkalip elyevm bir bap fırında. 1368 39.00 621.75 ipekli laıtikli pantaloıı • 
ki hisseniz haczedilmiş olduğu!t · Zurof mukavva kutu. ,-JO' 
dan bir diyeceğiniz vana İcra ve tıf f'' 
iflia kanununun 103 üncü madrlt:- Yukarda yazılı eıya 27 - 1 - 936 G. ıaat 13,5 d~ ~ 

1 
et~ 

sine tevfikan tarihi ilandan itiha- nunda ihaleleri yapıiaca~tır. lıtek lilerin ıartl~r~ı~ :r'~cıb•~b~' İ 
ren üç gün içinde bildirilmesi lü- yı almak için yüzde yedı buçuk pey alcçelermı gos .. erır -""' I 
zumu ilanen tebliğ olunur. sair evrakile kanunen muayyen o lan zamanda ıatıt ıaloıı 

.09226) J meleri ilan olunur, (343) 
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Son - Sistem 'Cksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 
SOVVET , 

;:·~· K i·~· ,;-L SA~ 1 1 M~C' p Bt; y 
. G. VE A. BAKER-LTD 

ŞiRKETiNDE BULURSUNU i 

l 

SAGLAM - TEMINATLI 
UCUZ - EMSALSiZ 

- iyi giyinmesini seven 111k adam 
Elblaelerlnl Galeta'da, Karaklyde kain: 

• 
1 

büyük elblsa ma~azasına ısmarlar. 

l Y··kerd• ıllrUlen modelden 
b••k• muhtelll 12 za rll 

mad•llmlz vardır 

~mum depoıu: lıtanbul Tahtakale 
Telefon ıokak No. 82•1 Tel: 22813 

lıtlldll caddeıi No. 308 · a«ıl 
~ aker bQyOk malazalan Tel: 44~ 

Anadolu da acente aranıyor 

Mahir bir makastar tarafından blçllen ve bUyUk bl,. 

itina il• dikilen en iyi kum•tl•rd•n ı 

ısmarlama, kusureuz v e tŞık koatomıer 

24 liradan itibaren takdim eder 

Gtlzelllğln gıdasıdır 
Kadın, erkek .ve çocuklara mahsus: ' . 

Muhammen bedeli 72.000 liı:.. olan muhtelif küçük yol malz-t 
rn~~i 2 Mart 1936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare bina 
ıında kapalı zarf usuliyle satın al. nacaktır. Bu ite girmek iıtiyenle· 
rin 4850 liralık muvakkat temin&< ile kanunun tayin ettiği vesikalar· 
•e tekliflerini ayni günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver · 

Soğuk havaların cild Uzerin.Je 
yaptıiı teıiri izale eder cilde yu. 
mutaklık, beyazlık o/0 100 maddei 
müeuireainin teıirile ıüzellik ve. 
rir. Her eczahane, tuhafiye mağa· 
zalarında tüp ve vazoları bulu • 
nur. 

Paltolar, Pardesüler ve Muşambaların 

En mUntabap v• mUtene\•vl çeşitleri vardır. 
• 

Tedly atta kolayllk gösterilir.-..-

gflGEVSE~liGi. ADEHi iKTiDAR llıeleri lizımdır. 
Şartnameler 360 ar kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpa,a 

\'eznelerinde satılmaktadır. (239 .ı ----
Muhammen bedeli 14445 lira olan muhteHfülcinı li.atik malze. 

. 
lstanbul Komutanlığı 

1 
H AYA T 1 l EV U Si Z \1 E 'EL< il M El YAPAR 

ille 18/2/936 ıalı günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada 
idare binasında ıatın ahnacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin 
1083,38 liralık muvakkat teminatı ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ile tekliflerini aynı gün saat 14,30a kadar komisyon reisliğine verme 

leri lazımdır. 

Satınalma Komisyonu ilanlsrı 

Gülhane haıtanesinde yeniden 
HO~MOBiN 1 

' TABLETLERi BU~LARI TAHA HE~ 'iDEREREK 
YüCUDUl-ıl GEMCLi~ VE DIM,llliGiMi iADE EDER. 

Bu ite ait ıartnameler Ankara da malzeme dairesinde ve Ha1da-r· 
P&tada tesellüm ve sevk müdür?tiiünde paraaız olarak d•iıtılmakta· 

yaptırılacak olan bina kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur 
Muhammen ketif bedeli 32.610 Ji 
radır. ilk teminat 2448 liradır. Ek· 

YA~AHA ZEVWiNi ARTIRIR. 
TA~SıLj.ı ' G ıA l ATA POS TA lı<UTlJ5U 12.SS - HORMOBıN 

ıiltmeıi 26 - 1 - 938 puarteı! 
ıünü aaat 15 dedir. Şartnameai IA•••••••••liil•••••••••••ııts•ı dil'. "284,, 

250 kuru, mukabm komi•1°numuz Basın Kurumunun çıkardıgv ı Haydarpafa - Pendik, Ank3ra ve İzmir banliyö trenlerinde 
llıer'i D. D./ 35 numaralı eıya nakliyat tarif esi, Haydarpafa - Gebze 
kıımı ile lzmirin Aydın hattı ban~yöıüne de teımil edilmittir. F:ısla 
lafıilit istasyonlardan alınabilir. (117) (310) 

dan verilir. Eksiltmeye ıirecelderin 

verilir. Eksiltmeye ıirecelderin 1986 Almanag"W 1 
ilk teminat makbuz veya mektup· 

lariyle 2490 No. lu kanunun 2,3 cü E U ı' bl l b 
Maden cevheri nakliyabna mahaua D. D. / 25 numaralı tenzilli 

tarife ve üçüncü zeyli, 1 - 2 - 938 tarihinden itibaren ismin 

(Basmahane, Karşıyaka, Alsancak istasyonları dahil) yapılacak 11ak· 

· lyaıa ve Aydın hatlarına tetmil edilmi,tir. 

maddelerindeki veaaikle birlikte D g ze r J I &fi armatanıdır 
teldifnamelerinin ihaleden en az Bütün Nylalllanmula raut~cilerimizin ruim albümü i~inılecli" 
&ir ıaat evveline kadar komutan· Ç J K T f 
lık ıatın alma komisyonuna ver· 

meleri. (97) 50 kuruş 
1 

1 
, .. "Fazla tafailit istasyonlardan verilir. (118) (311) 
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lşte Lıunuu için kendilerile Haili 
olmıyan, başka sefer olsaydı alciını 
etmiyecekleri muhakkak bu.lunan bu 
cinayet için büyük bir gürültü kopa· 
nyorlardı. 

Bunlardan biri: 
- Zavallı kadın! Oh bu pek cana

varca bir iştir diyordu. 
Bir başkası : 
- Pagetin fena bakışlı bir kız ol

duğunu her zaman söylerdim! diye 
bafınyordu. 

Bir ilçUncU ise: 
- Hemen bunu polise haber ver

me1i. Uzun zamandanberl polis bizi 
boş yere lekeliyordu diye haykırıyor
du. 

Katu: 
- Hepiniz susunuz bakayım! .. 

emıini verdi. 
Hemen susuldu. Meyhanenin ka· 

pısı dikkatle kapandı. 
O vakit Katu: 
- Oldürülen kocakarı nerede? 

d~·e sordu. 
- Sokakta, meyhanenin tam kar

§15mda ! Zavallı kadıncağız.. Manza
rası insanı fena ediyor .• Bu yüzden 
muhaltkak hastalanacağım 

Bu sözleri söyliyen, uğradıkları 

- Gelinb turada ne var? diye ba
ğırdı. 

Fitin: 
- Görelim, decli. Ben de merak 

etmiftıim. Bunun ülerine hepimiz slt· 
tik. Orada ne ıönek beienininiz? Ru
setle Paıet, botdukları bir ihıiyar ka
rının yanında diz ~mtiı duruyorlar 
dı. Dotru delil mi? liyleyintıl 

Grandblon, Leonard, Fitin, o SU• 

ale: 
- Doirudur ı diye bafırdİlar. 
Ruset: 

- Yalan aöylüyorHnuz. Kocaka
rı daha evvelden ölmUıtU, dedi. 

- Daha evvelden ölmUotU ha! Ya
lana bak hele .. JMz reldiğimlz zaman 
çabalıyordu .. Söyleyiniz dofru defil 
mi, 

Pa&'etle Ruset aflıyarak gece ka
ran hkta bu .tesede çarptıklannr ,.e 
yalnız üzerinde aırnlacak bir şey bu
lunup bulaıımadrtmı anlaıilak ~te
diklerine yemin edip duruyorlardı 

Jehan iri gözlerini bilsbUtUn aça
rak: 

-Hayır, yalan t Ben meseleyi po
lise haber verecetfm ! .Gel L8manşu 

dedi. 

lfti ı u lan korkarak şaşıran zavallı iki Katu kızı kolundan tutarak: 
kıza dehşetli bir bakış fırlatan şişkin - Bu kadar patırdı kapının önün 
gözlii satışın, iriyarı bir kızdı. de ölen bir kocakarı için mi? Bu birin 

Katu: el kere mi oluyor? Söyliyeceksin? Kı-
- Haydi hakahm Jehan, ne bili- zım, haydi git polis ara bakalım .. Ben 

Yol'San anlat! dedi. de ona, ceseti bile bulunmryan çavu-
Bu .şişman kız ellerini kalçalarına 

tayırarak bir saniye kadar saUanıp 
mlze başladı : 

- Beş dakika evvel, ben. Jak Lö
•anşu, Grandbland, Flfin, Orvalda 
\'e Leonard buradan ~ıkmıştık. Dışarı 
çıkar çıkmaz J ak: 

şun ne olduiunu söyliyecej:im. Sana 
gelince Jak Lomanşu, pekı\la bilirsin 
ki bütün yaptıklarından haberim nr. 
Hepinizin ne mal olduğunu ben bili
yorum. 

Meyhanedeki bütün müşteriler 

hafifçe titrediler. 

s = -
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- .Ne vakit. 
- Pazar günü. Huırlanmak için 

daha vaktimiz var.. Hele sen de bize 
yardım edersen .. 

- Haylazlar, size naaal y&rdııa e
debllipm 1 Gerdanlık mı, kemer mi is
tiyorsunuz? 

- Bunlar değil Katu. KJbarca 
ıiyinmemi& llzım. 

~Kibarca mı? 

- Evet .. Bu ziyafette hAklmler, 
papazlar bulunacak .. Artık anhyorsuD 
ya? Paget ile bugün bütün elbiıSeleri· 
mlzl gözden geçirdik. Hepsi de sana
tlmize llyık.. Açık saçık korsajlar, 
güzel kemerler. Hayır, bu kıyafetle bu 
ziyafete gidemeyiz Bununla beraber 
oraya muhakkAk gitmekliğimlı de la· 
zım. Dinle Katu, pazar gününe, hatta 
cumarteısl gecesine kadar bizi süsle . 
men icnp ediyor 

Katu kollarını havaya kaldırdı: 
- Hakimlerin, papazların buluna 

cakları n P.İ7.in de keneli elbisenizlt
gidemiyeceğiniz bu ziyafet ne imiş 
bakalım? 

Paget: 
- Ah Katu bilmiş olsan! dedi 
- Bir nipn mı, nikah mı nedir? 
- Bunlar defil Katu, biz mahpus 

Jara edilecek işkenceyi seyretmeğe 
davetliyiz 

Katu hayrette kaldı. Rusetle Paget 
de ayni baş işaretile bu sözün doğru 
olduğunu tasdik ettiler. 

Meyhaneci kadın: 
- Bu da sizi eğlendirecek öyle, 

mi? Bir zavallının acı ~ektijini gör-1 
mek, yürekler paralayıcı bir sesle hay 1 

lurdrfını dinlemek çok fena bir şey. 
dlr On sene kadar evvel işkence seh· 
pasında bir adamın mafsaJJarını ez- ı 

dUderini, kızgın demırlerle gi.ızierini 4 

oyduklarını görmüştüm Hila o man
zara aklıma geldikçe tirtirtitrerim. 
diye bağırdı. 

Ruset: 
- Ben istemiyorum. Fakat Paget 

görmek istiyor. Bundan maada Paget 
bana çok doğru bir şey söyledi. Eğer 
bu dante gitmezsek çok yilksek kalpli 
olduğu kadar nezaketsiz ve kaba olan 
M&yti dö Montlök bize gilcenebilir, 
dedi. 

- Ya! .. Demek ki sizi işkenceyi 
g6'rmeğe Mösyö dö Montlök çağırıyor 
ha! 

- Evet. 
- Tampl zindanı mUdilrU. 

- Evet Katu.. Görüyorsun ya 
mühim bir adamdır 

- Peki ama, bu i~kenceyi nerede 
seyredeceksiniz? 

- Tamplin içinde .. lşktnce odası
nın yanında bulunan bir odaya gizle
neceği1_ Bizi kimsenin görmemesi la
zım. Bununla beraber, görünmüş ol
sak bile, su~lunun akrabasmdamz. 
Hayatının son anında kendisini gör. 
meğe geldik diyecefiz_ 

- PekalA, fak:ıt ben sizin yerini• 
de olsam gitmezdim. 

Paket: 
- ~e,•gflf Katucu~um. Bizi büyük 

bir kedere mi düşürmek istiyorsun? 
dedi. 

Ruset de: . 
- l\ffü;yö dö Montlök gibi bir milt 

terimizi mi kaybedelim. söıUnü ilhe 
etti. ikisi de birden: ~ 

- Bize hiddetlenirse hakkımızda 
hayırlı olmaz dediler. 

- Peki, peki •• Kızmayınız yavrula
rım. Size ne lazımsa bulacaj1m 



127 - Los: - Bu, Merihte medeni insanların 
yatadığına bir İ§arettir. Onlan bulmalıyız. 

128 - Yerliler AllahJannı büyük merasimle teş
yi ediyorlar. 

129 - Ve büyük bir korku ile işliyen mıotörü 

seyrediyor!ar. 

130 - Tayyare uçarken yere kapanarak secde 
elmi§lerdi. 

131 - Uzun uçuılardan sonra ekilmiJ tarlalar 
ıörüp indiler. 

132 - Birdenbire 1ıökte büyük kut gibi bir ıey 
ıöründü. 
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- Cumartesi gününe kadar de
ğil mi? 

- Anlaşıldı. Cumartesi gece~i 

hazırız! 

iki kadın el çırparak, küçük kız
ların annelerini öptükleri gibi Ka
tuya sarılıp öptüler. 

- iyi ama, işkence edilecek zaval 
lı kimdir. 

Paget: 

- Bunlar iki kişiymişler? dedi. 
- lki kişi ha I Sizin gibi güzel 

kızlar nasıl oluyor da, iki ,zavallıya 

yapılacak işkenceleri seyretmekle 
zevk almak istiyor? 

Rusetle Paget gözlerini dört aça
rak Katuya baktılar. Bu sözden hiç 
bir şey anlayamamışlardı. 

Bir yazıcının "hayvanlar,. isn-•ni 
veı·diği bu kadınlar hakikaten uslu a
kıllı birer hayvandan farksızdılar. 

Bu eğlencede onların aradığı ken
dileri için yeni bir duygu olan korku 
ile titremekti. 

Katu sordu: 
- Bu iki zavallının isimlerini bil

tniyor musunuz? 

l'aget sakin bir sesle: 

- Pardayanlar.. Baba ile oğul .. 
<ktli 

Ruset: 

- Evet, onlardır. Bu işkence çok 
müthiş ve çok eğlenceli olacakmış! 

sözlerini ua,·e etti. 

Katu artık bir şey söylemiyordu. 
YUzü sapsarı kesilmi~. Elleri titri
yerek bir pastayı kesiyordu. Ağlama
mak içln bütün kuvvetini harcıyor, çok 
• üteesslr görünüyordu. 

.Katu, bu fki adamı çok seviyordu. 
Gençliğinde, on beş gün veya bir 

ay kadar ihtiyar Pardayanı sevmişti. 

~imdi bu adamın öleceğini ve onunla 
birlikte kahraman, yüksek kalpli oğ
lunun da mahvolacağını düşünerek 

acısı son haddini buluyordu. 

Kata ha,>-atında insana acı vere
cek her şeyi görmüştü. Bu kadın iyi 
miydi, kötü müydü? Bunu kendisi de 
bilmiyordu. Pek seyrek olarak göz
yaşı dökmüştü. En büyük kederi, bir 
zabitin verdiği bir altın iğneyi kaybet 
tiği zaman duymuştu. En büyük acıyı 
da hastalığından sonra berbat olan 
yüzünü aynada ilk gördüğü zaman 
çekmişti. Fakat çiçek hastalığı insanı 
Öldürdüğü halde AJlahın bir llıtfu o
larak kurtulduğu için teselli bulmuş
tu. 

Şövalye dö Pardayana ge1ince, 
bu delikanlı onda gayet büyük bir 
takdir duygusu uyandırmıştı. o ana 
kadar ona benzer bir jantiyom görme
mişti. Gururu, güzelliği, kahramanlı
ğı, gülüşündeki alay, kalbindeki mer
hamet, gözlerinde parlayan korkusuz 
luk bu genci öbürlerinden ayıran me
ziyetlerdi. 

Katu şövalye)'i her düşündüğü za
man aynaya bakarak içinin kan ağla
dığını hissederdi. Fakat delikanlıyı 

se\'mek düşüncesi hiç bir zaman ak
lına gelmemişti. Yalnız ona hizmet e
derek, lazımıelirse uğrunda canını 

vermeğe hazır olarak yaşamağı düşü
nüyor ve bu ona en derin bir haz veri
yordu. 

Onlar, ölüme mahkumdular. 
Zavallılara işkence edilecekti. 

Katu o kadar yeic;e kapıldı ki o 
anda ölümü en büyük bir saadet ola
rak istedi. 

Hayatı pek adi görüyordu. Duyg11 
!arının kökünden sarsıldığını hi<;Sedf
yordu. Fakat bunları hiç belli etme-
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meğe çalışıyor, bütün bunlara karşı
lık yalnız elleri ve dudakları hafifçe 
titriyordu. 

Ruset E\Öze başladı: 
- Ne oldunuz Katu? Yoksa bu 

iki adamı tanıyor muydunuz? dedi. 
- Ben mi? hayır ... 

ı - Öyleyse artık karar verdik de
ğil mi? Elbiselerimiz, 

Katu ne söylediğinin farkında. ol
mryarak ce,·ap verdi. 

- Evet! Her şeyi ben hazırhyaca
ğım .. Haydi beni bırakınn. Pazara ka
dar demiştiniz değil mi? 

- Pazar sabahı. Fakat biz Tample 
· cumartesi gecesi gideceğiz. 

- Ya! Cumartesi gecesi ha! 
- Evet. Mösyö dö Montlök bizi 

, cumartesi gecesi yemeğe bekliyor. An
lıyor musun? 

- Peki! Peki!" Haydi ı;.imdi gi
diniz! .. 

iki kadın bunun üzerine Katuyu 
kucaklıyarak gittiler. O ,·akit meyha
neci kadın, dirseklerini masaya daya
yıp başını ellerinin arasına alarak: 

- Pazar sabahı! diye mırıldandı 
ve ağlamağa başladı. 

Halbuki işkence Pagetle Rusetin 
sandıkları gibi pazar giinü değil salı 
günü sabahı yapılacaktı. Unutulma
mış olsa gerek ki, 1'ampl hapishane~i 
direktörü iki fahişeye işkenceyi 1-ley
rettiı-eceğini vadettiği zaman kendisi
ni toplamıştı. Fakat lıu kadınların tek 
rar gelmeleri için pazar günü olacak! 
diye bir yalan atmıştı. Bu suretle on
Jar1a geceyi geçirdikten sonra sabah
leyin: 

- Ne (:&re ki işkence beş gün ev
e Tel yapıldı! diyecekti. 

Bunu öğrendik .. Şimdi gene Katu 
ya gelelim. • 

Daha önceden görmüştük ki bu 
kadın çok ciddi ve cesurdu. Eski mey
mıştı. 

hanesi olan "l\f.artuki Konyi,, basıldı
ğı ve yandığı zaman hiç aldırış etme
mişti. Bundan başka yarı serseri, yan 

sokak orospusu olarak dolaştığı za
manlarda bir çok tehlikelerle karşılaş 

Katu kendisini pek çabuk topladı. 
Ilk hıçkırıklardan sonra yumruğiyle 

rna~ya vurarak verdiği değişmesi 

imkansiz kararı anlatan bir sesle: 

- Pekala! Cumartesi ile pazar 
arasındaki gece herhalde Tample gir
meliyim! dedi. 

Ne yapacağım, ne söyliyeceğini, 

neye kalkışacağını henüz i}ice bilmi

yordu. Bunları düşünmek İ!;İn önün
de daha beş günü vardı. Bu andan 
sonra zihnine yerleşen bir şey varsa 
o da, pazar gecesi, pazar sabahı mı 

yapılacak işkenceden evvel Tampl zin 
danma girmesi tazımgeldiğiydi • 

Bu kararı verdiği sırada büyük 
salonda bir takım bağrışmalar duydu. 

Katu gözlerini sildi. Solgun yüzünü 
rengi yerine gelsin diye önJiiğü ile 
oğdu ve: 

- Gene ne oluyor bakalım.Devri· 
yeyi buraya mı getirmek istiyorsu
nuz? diye homurdanarak içeri girdi. 

- Bir cinayet! Zavallı kocakarıyı 
öldürmiişler. 

- Katmer Ruset ile Pagetttr. 
Bu son iftirayı üç dört fahi,.e at

mıştı. Bunlar iki kızın en müth~ düt
manlarıydı. Çünkü onlarm güıellikle
lfnf, muvafCakfyetlerinf kıskanıyorlar 
ve böyle bir iftira i~in fırsat gözlüyor
lardı. 


