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Irlanda yeni lngili 
dakat sa • 
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etmedi 
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D h.1.... b h I .. •• d Yunan vapurunda a ı ı u ran ar yuzun en - bir-had"i&e- -

lngiliz Kralının cenaze merasiminde 
bulunacak heyetimiz 

- r=n - ..., --
Fransa, Sovgetleri Bir tayfayı iterek 

gemioJn ambarına 
dUşürmftşler 

Bu akşam gidiyor 
4lmanga ile birleşmige Orta.köyde Suat kömür depoau ü. 

nünde bağlı bulunan Yunan bandırab 
Viralüı vapurunda bir hadise geçmiı-

Yeni Kral caddeleı-den geçerek 
kendisini alkışlıyan halkı seUimladı 

sevk 
edecek mi? 

Laval kabinesinin çekilmeıinden 

.onra, Franıanın dahilinde kabine buh· 
ranı ıürerken, haricinde de Rusya ile 
olan kar§ılıklı yardım esaıma müstenit 
muahede meaeleai bat göıterecektir. 

Bu muahede imzaJanmıı, kısmen 

müzakeresi yapılmıf, fakat henüz taı· 
Jik edilememiıtir. 

Yeni kabine kuruluncaya kadar Ü· 

valin, vazifeyi üzerinde bulundurması 

tabiidir. Acaba, Fransız - Sovyet mu
ahedesi reddedilirse, Sovyet Rusy!lnm 
Fransa yerine Almanya ile teıriki me
sai etmesi imkim var mıdrr? 

Bı.ı sabahki poata ile aelen "Deyli 
Herald,, l'azetesinin diplcıın.tik muhabi
ri ezcümle diyor kiı 

"M. Lavalin sol cenah meslektaştan 
ı ... -..1:.~,..; c:: .. vv .. t Ruava il. Fmınaa ara· 
aında karıılıkh yar.dun elaJDUl müstenit 

(IJeuann 2 neile) Lftval ve Stalin yanyana 
.........__~~~~~~~~~~--~~~~~~-----------------:---

Lavalin istifasından sonra 
~ransada kabine bir 
türlü kurulamıyor 
l{abine buhranının halli güç olacaktır 

tir: 

Gemi tayfalanndan Bulıar tebuıın 
dan 22 ya,mda htayko geminin güver-

tesinde dolaıırken anıızm itilmiı, kapa· 

ğı açık bulunan ambara düterek vücu
dunun muhtelif yerlerinden ağır suret· 

te yaralanmı§br. htayko, ıeminin ıüva
riıi tarafından hemen .b~ otomobile ko

narak Şiıli Bulgar hastanesine kaldınl· 

mııtır. Hastane batdoktorluğu bu vaka· 
dan zabıtanın haberdar edilmediğini 

görünce keyfiyeti Pangaltl merkezine 
bildinnif, zabrta memurlan lstaykonun 
ifadesini almrı!ardır. 

htayko kendisinin Yunan tebaaım· 
dan olan üçüncü kaptan Y orgi ile ismini 
pek iyi bilmediği diğer tayfalar tarafın· 
dan itilerek ambara düşürüldüğünü ıöy· 
lemiıtir. 

Zabıta ba iddia üzerine tahkikata 
baılamıfbr. t.taykonun neden dolayı 

~bara itildiği bu tahkikat sonunda 

Kardqinin kral olmcuiyle lngiltere veliahtlığına gelen 
Y ork karıaı ve ,ocuklariyle 

lngiltere Kralı Sekizinci Ed- Londrada yapılmı,tır. 
vard'ın tahta çıkması münasebeti- Bu münasebetle Saint Jamea 
le yapılması lazım gelen merasim- sarayının önünde iki yüz bin kişi-

den hirinei:ıi dün sabah saat 10 da (Devamı 2 incidt') 

MISIRDA 

Nahas Paşa 
Bir temerküz 

kabinesi teşkil ediyor 
Mısır Başbakanı Nesim paıa 

krala istifasını vermittir. 

Bir beyanname nqrederek talebeyi .ükiina davet eden Suriye fevka
lade komiıeri M. Martel Ankarada Çankayada ... 

Dün de yazdığımız gibi, lngi • 
liz fevkalade komiseri, 1930 da 
Nahas paşa ile İngiliz Dış Bakanı 
araaında kararlaşmış olan mua • 
hedenin tatbiki hakkındaki İngi . 
liz noktai nazarını anlatan ceva
bı Vefd Partisi başkanı Nahu 
paşaya verıni§tir. 

Suriyede karışıklık 
~ .-, swwwz.-z~.-.-~ ,,_, - ~ 

İngiltere hükfuneti, Sudana mü· 
teallik meselelerle, İngiltere - Mı-

(Devamı 2 incide) 

2 ölü 40 yaralı var 
Suriye komiseri bir beyanname neşretti 2 000 
Mısırdaki son hadiseler netice-ı ti dolayısiyle Fransızlar Şamda Liralık bUyUk. mUsabakamız

0 

sinde Suriyede bazı kantrklıklar Faslı süvariler ve tanklar dolaş . No: 23 
olmuıtur. Suriye milliyetperverle- tırınaktadır. Ve şehrin üzerinde r-·····-··••U••••••n•n••••• .. ••••••nno ......... .. 

\',..... - . tayyareler uçmaktadır. teııt:ı kabi.nc teşkilini reddeden Fransız parlamentosu başkanı Buiı,son evvelce rinin ittirakiyle Şamda talebeler 
Ctrniş olduğu hükılmet azalarile be raber, ı - Herriot, 2 - Buisson, 3 _ bugün gürültülü nümayişler yap . Şamdaki karışıklıklar, Halebe 

Cumur başkanı Lebrun. 4 - Laval mıı ve iki tramvay arabaı:;.nı de . de geçmiştir. Vaziyet gittikçe a -
ll.ad·k 1 ğırlaşmaktadır. hi... 1 a sosyalist unsurların ka- r sız gazetelerinden Pöti Jurnal d1- virmitlerdir. 
"'ed k Paris, 23 (Radyo) - Dün b ı.. en Çe ilmesi üzerine Fransız yor ki: Polis büyük zorlukla nümayiş-

~fqa.k Şamda mühim karışıklıklar ol . ili C anı Laval da istif anam esi. "Kabine buhranı, uzun aür - çileri dağrtabilmiştir. Çarpışma 
uın B muştur. Mısırda milliyetperverle-

ı . ur atkanına vermittir. mek tehlikesini arzetmektedir. neticesinde 2 talebe ölmü•. birçok 
•l1f k b y , rin muvaffakiyetlerinden cesaret ~ a a ul edilmiştir. Ancak bu buhranı ortaya çıkuan polis yaralanmııttır. 1 e · d Y alan Suriye vatanperverleri hare-

fini t 1 
en kabineyi kurmak tekli- parlamento değildir. Cumhur Re Suriyedeyapdan umumi grev kete geçmişlerdir. Şamda talebe . 

1( C\ltal reddetmiştir. isinin, istiıarelerini kısaltması im- devam ediyor. Vaziyetin vahame- ler geçenlerde ölen Hanano is . 
ıı .. .,da.8hin. eyi parlamento reisi Ber- kA 1 · d '-' ----------------- · d k' ·ıı· · .._ am mevcuttur. şın sonun a rıır ... ıı•ııı lftllll ......... ıflRIM .,,. mm e ı mı ıyetperverın namını 
~ltlir. Utııon da kurmak isteme- "halkçı cephe,, hükUnıeti kombi . Dtd ıı::ııa 1..-'dl• ıaa taşıyan bir kulüp kurmuşlardır. 

Cuııth nezonunun yapılması tahakkuk e· o o a Dün Şamda ve Halepte birçok ar-
ai1r Ur Ba,kanı Heriyoya ve b d 1 L b 1 

"e., rad'k decek olursa, Lebrönün, radikal e e er 0 muş, tramvay ara a arı 
C:tat 1 al sosyalistlere müra. yakılmıştır. Şamda iki ö)ü 40 "'<ı· 
L etti"· h partisinin pek o kadar göze çarp· J 

:"il'llıak ~·. ~ide onlar da lcabineyi Devam e<dlell'il ralı vardır. Tahrikat çoğalmak -
'atin'-"f ışını üzerlerine almaktan mıyan bir şahsiyetini kabine t~ h ~r~a ..-. ~n n:::ı s~n tadır. Suriye ali kom'seri Mart~I 

.tta. etnı · ) d. kiline memur etnıeai ve bu zabn &ı lWI \WI ~ u V::ıll : ................................................ . 

il 1! er 1r. neşrettiği bir beyannamede tale . i Tanrdınızsa adını buraya ya1.tnızi 
B 

11 haı uzun sUrecek bir temerküz kabinesi tetkil ede- te 0 gf raf 0 8 iP belerin derhal derslerine başla • : & 

lltn u lt takdirde kabine buhran'!- rek parlimento itini tasfiye etme- (2 nci saylamızJa) malannı aksi takdirde ıtedit ted . ı · ···-···-···········-·---·-·--·-----·-·-----··· ı· 
ıu... .. y •• •• ıurece"". 1 2 •ti • l • ..... -. .. - ....... .._.._••w••w • ._ __________ ....;;:~::.E!i:.w:~~~.ı.IAlıc.ı----~----------l~™Ji~~.:...nıBY:.!LJ.1-.. IMllı_. .. ..._lllllllllllllllM.ıllAllllilllllı11&11.ı1 ..... llli..JlllDr~_AJlllllıt.eiU~o.nI-1:tı.U:lırJııu.ılli.ı:..__J1.ü.!!!!Y!!!lll!!!..,._.._...,....,. __ ,.... _______ _ 

Bu kimdir? .•• 



Heyetimiz bu 
akşam gidiyor 

< Baıtaralı 1 incittt) 

lik bir kalabalık toplanmıt ve ha
zırlanan beyanname okunmuıtur 
8'.J ıırada birer dakika fuıla ile 
41 top atılmııtır. Yeni kral beyan
namesinde ıu ıözleri söylemiıtir: 

''Sevıili babamın &lümiyle bü
yük Britanyanın uğradığı ziya' ba
na hükümdarlık vazifelerini tevdi 
etmi~tir. Benim matemim bütiin 
tebealarımın ve müıahedeme göre 
bütiin dünyanm matemidir. 

Bundan yirmi altı ıene evvel 
babam ayni bu yerde hayatının 
hedeflerinden birinin meıruti hü 
kUıneti idame etmek olacağını ıöv 
lemiıti. Bu hususta babama imti
sal etmeie ve onun gibi bütün öm
rümce tebealarımın bütün sınıf
larının saadet ve refahları için ça· 
hımaia azmetmit bulunuyorum ,. 

Sekizinci Edvard bundan son
ra büyük bir alayla Londranın 
baılıca caddelerinden ıeçmiı Y~ 
halkın alkıtlenm kabul etmittir. 

Bunu müteakip de Batbakan 
Baldrin ile uzun müddet yalnızca 
ıörütmilftür. 

lntiltere Kralı Betinci Jorjul' 
cenaze merasimine memleketimiz 
namına Tevfik Rüttü Arasm bq
kanlığında Kamutay reiı •ekili 
Nuri Conker, Orıeneral Fahrettin. 
Korgeneral Salih, Riyueti Cumur 
Batya•eri Celil, deniz müsteıan 
Alba7 Sait, hava müıtqarı Yar
bay Celilden mürekkep bir heyet 
ittirak edecektir. Heyet bu ak
ıam tehrimizden hareket edecek 
ve Dııbekanımız heyete Cenevre
den iltihak edecektir. 

Müteveffa kralın cenaze mera
aim ine Rom&nJa Kralı, Belçıka 
Kaıll,. poılaı,-..ı..l aai\ti Y• 

diğer 11irçok prenslerin ittirak e· 
decekleri de anlaıılmıthr. 

lrlan ... yemin etmedi 
Londra, 23 (A.A.) - Röyter a

jansından: Bu sabah Dablinden :ı· 
bnan bir habere söre Kral Seki
zinci Ednrd henüz Dublinde kral 
ilin edilmemiıtir. Çünkü serbest 
lrlaııda hükUmeti erkanı valii umv • 
mi Bay Buckley'in vazifeaine bat
ladıiı zam&n yapmıt olduğu aa
daket yemininin yenileıtirilmeai -
ne lüzum olmadıiı bnaatindedir -
ler. Mumaileybin yemininin yal -
nız Kral Betinci Jorja brıı de -
iil, valiahta ve haleflerine brıı 
da muteber olduju söylenmekte -
dir. 

HABER - İmparatorluğun her 
taraf md a Selcizinci Edvardm tah· 
ta çılmiı illn editdifi halde lr • 
landada bu meruimin yapılma • 
maıı manidardır. 

AYU9lralya, Kanada, cenubi 
Afrika ıibi lnailiz dominyonları 
tamamen müstakil olmakla bera
ber lnıili• kralı bunlann da kralı. 
dır ve dominyonlan ana •atana 
bağlıyan mühim bir maneri bağ. 
dır. Dominyonlar krala ıadakat 
yemini etmek mecburiyetinde ol
duklan ıibi krab dominyonlarda 
temıil eden umumi Yaliler vardır. 

Otedenberi lqiltereden ayrıl • 
mak i.teyen lrlandanm sadakat 
yeminine tamamen riayet etme • 
meıi fakında bu memleketin iı . 
t iklmini ilin edeceiine bir iıaret· 

t ir. 

23 SONKANUN - tP-18 _.,. 

Bir ·yeni mezara arka 
arkaya bağlanarak gUmtılen 

iki tahta kaşık 
BQ~ücü kadınlar bunu niçin 

yaptıklarını anlatıyorlar 

Nahas Paşa 
• (BGJtaralı l uıtifl'J, 

ıır ittifakının askeri bükiiml~ 
halletmek üaere teıkil · edı1dd~ 
"temerküz kabut.si,, ile ydJIÖ 
müzakereye hazır oldufunu bil • 
dirmiıtir. 

Cevapta deniyor ki: , 
"Şimdiki müzakereler keıltdi'

takdirde, lnıilterenin M11ır ıit•· 
ıetinin ba,tan atalı defi,ecetiıı' 
dikkati celbederiz. Bu bir tebdil 
değildir. Bilakiı hidiıeleri teıpl 
etmekten ibaretir.,, 

Karaıüımrükte Sarmaıık toka. 

tında oturan 22 yatında Huan 
Karacümrük merkezine batvur . 

muf, iki kadının büyü yapmak Ü· 

zere Edirnekapı mezarbima ıit . 
tiklerini ihbar etmiftir. 

Bunun üzerine iki ıivil memur 

Haaanm tarif ettiği mezarhia git· 
mitler, iki kadının bir mezaJ üze-
rinde ejilip kalktıklannı görmüş· 
lerdir. 

Dolo'da 
HARP 

Devam ediyor 
General Grazlanl 
barekAtı r-adyo ile 

idare ediyor 
Dol o, 23 ( A.A.) - Stef ani a

jansından: 
ltalyanların Canale Doria ve 

Dini Parma araıındaki ileri hare
ketleri devam etmekte Ye ıitaide 

daha entre11an bir manzara ar -
zeylemektedir. General Grazia -
ni, bu ileri harekatı takip ve radyo 
vaııtasiyle bütün cephede hareka
tı idare etmektedir. Orman milisi 
l~bonu yerli sruplarla beraber 
talktp 'tııu•cket1nc if\ffft e1'"'1'1~~,-
ve Habeıiıtan ile Kenya ara11n • 
daki hudut boyunca ilerlemekte -
dir. Otrenildifine ıöre ileri ha
rekatı esnuında orman milisi ile 
lnıiliz uçaklan hudut hattı be
rinde uçan seri ltalyan kolunun i
leri harekatını takip ediyorlardı. 

Dolo, 23 ( A.A.) - Stefani a
jansından: 

Dolo bölıeainde ileri hareket 
dev..-ı ediyor. ltalyanlar Ru Da
lanın telsiz iatuyonunu zaptetmit
lerdir. Bu illuyon teknik baknnm 
dan mükemmeldir. Fransız malu
meıiyle yapılmııtır. Memurlar i .. 
taıyonun mahzenine ııiınmıılar
taıyonun mahzenine ıığınmıılar
dı ve Amerika mamulatından ıaz 
maıkeleri taıımaktaydılar. 
~~~~~~~~~~~---

Gösteriş yapan 
bir hırsız 

HırsızlıQı para•ız 
kaldıQı için 

yap'tıQını söy.adl 
Fatihte Haydarbey caddeıincle 

Güzidenin evine dün ıece saat on 
birde bir hırsız girmit, bir palto 
ve bazı eıya çalmıı, pencereden 
çıkarken yakalanmııtır. 

Sorpya çekilen hınız, aclmm 
Şefik olclujunu, parasız kaldıiı 
için bu iti yapbjını aöylemittir. 
Şefik, polislerin merhametini çek· 
mek için ıapkaıınm kenarından 
bir jilet çıkarmıı: 

- Tekrar hapse girmeclenıe 
kendimi öldüreyim de bari bu ha
yattan kurtulayım! 

katıklann neden gömüldüğü sua
line de kadınlardan biri: 

Önce aakerı menleler 

Memurlar anaızın kadınlara 

yaklaınutlar, ikiıini de yakalıa . 
mıtlardır. Fatma Ye Sabriye is
mindeki bu iki kadınm yeni bir 

mezarın üstünü bira& açarak '1'· 

ka arkaya batlanmıt iki kaııiı 
gömdükleri kendi aöslerinden an· 

lqdmıf, katıklar pmüldükleri 
yerden çıkardmıttır. 

- Kocam batka bir kadını se
viyor. Bir türlü ondan aynlmıyor. 
Tahta iki katıiı arka arkaya bai· 
la, okut, üflet, meAra ıöm. Ko . 
canla kadın böyle arka arkaya 
dönerler, biribirlerinden buz gibi 
soğurlar, dediler. Ben de kandım 
Yaptun. Cevabını vermi,tir. 

lngilterenin verdiği ceva.,-. 
bilhassa aıkerl meselelefin en #' 
ce halledilmeıi lizanıetdili bil 
dirilmektedir. 

Nlh•• P••• ••••kan oldll 

Üzerlerinde Arap harfleriyle 
yazılı birçok yazılar bulunan bu 

Büyü yapan iki kadın hakkın . 
da kanuni takibata batlanmııtır. 

Fransada dahili buhran 

Pariı, (Radyo) - Nesim ;ıt 

tanın iıtif aaından sonra kral N• • 
hu pqayı çaintduf Ye hir t_.. 
küz kabinesi tetkiline memur _. 
mittir. Nahaı pqa vazifeJİ-"' 
etmiı, iatitarelere batJ .. lfbi. ,,,,,.,,, 

< Baıtaralı 1 incide) ı lıte Fraruaya bir iyma daha. 
muahedeyi tasdike HYkediyor; aai ce- M. Linl, prlrta Almanyanm Hr· 
nala yolüt!an ise tasdik etmemesini is· best laanket etmesini temin ..... lzerin 
ti)'Ol'du. Kendisi ele, her zamanki •iL: d H•tı ku --•- , (Baftarftlı l ""*"'' •-, e 1 ere r yapmaa fiıkri.e oynadı. si ve bitarafane b11'0 1111_... .__.a. 

Lavalin istifa 
hal ,.olaaa, bu iti ıeciktirmekte habnut Ya Scwyet Rsuya Almanyanın Ren - ...,.. 
ha. havzasında serbest hareket etmesi esaar babatı yapması muhtemeldir.,, 

Fakat bu..ü .. , •---:ı. u_ .. M. • ~. • d H 8 •-· ... ,..., ~ ... üzernt e itlerle arkadat oluna!... O•J•ll•Uer ne J•ll-~ 
nlin iiziriae yapılmıyor. Fra111a hildi- Fransız - Sovyet muahedesini taı· Pariı, 22 (A.A.) - Me 
meli üzerine yapılıyor. Ve Franau po- dik ettiti takdirde Berlinden ıelecek meclisi ıosyalist arupu bir ~ 
litikacılan tarafından deıir11, Rusya ve ta !

1-1 dik ett• • •· syıa er, tas etm ılı takdirde Moı kabul etmittir. Bu takrirde _.., 
Almanya tarafından yaprbyor. k d ı---'- !'-' ~ 

Almanya, Fraıuız - Rus muahede- fran11z hükumeti hali duraklıyor. Ve • u 
ova an ge - tazynuer karıı11nda yalist crrupunun mevcut = 

sinin Lolcamo muahedesine uyıım ol· timdlci siyasi buhran da 1N tereddüdü ya bir •'halkçı cephe,, b ·• 
madıirnr Franaaya İpret etmektedir. uzatsa serektir. Belki de intihaptan ne ittirak etmek ve yahut bidıt 

Bunun ardında ıu mana nr: Va, i aonraya kadar- leri feahetmeie ve pek yalan 
eler Franaz - SoYJet maab.-.i taı· . B•sünkü vaziyetta iıe, iktidar mev· yapılacak intihabata intisarl! 
dik edilecek oluna, Almanya Fransa lcüne sol cenah seçene, So-.yet - Fran- sulh içinde çabımala umıebıllW.tl 
ile kendi arauncla olan Lokamo and· ah d • _..ıı!'- d arz mu e e11 ta1K1ıa e itecek, sat cenah bir hük\iınete müzaheret e•lem 
lqmumı Dl edihnit aayacalr " ken- dd d'J k d---'- 1 ı seçerse re e 1 ece tllJ1Cll 0 uyor.,. ıuretı"yle halletmek hututun~a 
diıini bu muahedeye bağlı addetmiyeeek a 
tir. • Dün zabıtaya-- rine düıen meıuliyetleri yuld# 

Bunu da altında ıu sisli mana kama çeken md e _h~zır olduiu befan e 
var: Eier Lokarno ...aı...ı..i Alman· .. bıkatı 

• . --r.ta -- ...... -!.L! yayı 11antlan sonra taabh~.-Aı""""'~~ D üe • • ~....r~~ "- ı;:-- -. •-
lünautmazaa; Aıma111a-lafiiaıkei'ı,, paznnda ln1' -.bıkabriiil lHt D,bı. . . • beyanata 
Ren hanıanı itPl" tilJCim etmek ta memuruna kama çektiğini yaz. : Pariı, 2~ (A.A.) ....._ Lav~ is -1 

hakkını haiz olacakbr. mıttık. f aıını verdıkten sonra ıu· ıozl_. 
Ba ~-..,. Wile .prtaa~ia 

uutn..Nttir. F•t l9hlike " tehdit Aldığımız yeni malumata göre, ıöylemiıtir : "Vazifemi tamam 
mtJdanda... Ve• W Frama Uriciye sablkalmm adı Çakır lhu·handır. yaptıiJma kaniim. Sulh muha. 
-......: ! 1- u ___ --1-4-- harW•esini za edilmif, Framanm ittifald 
-- ... ~ ....... 1 Aaker kaçalı olan Burhan uzun _..., 
rüatsa ediyor. le dostluklarına halel getiril..., , .___.,!_._ _, __ .. !__,_....1__ zamandanberi zabıta tarafrndan ah -" -- ..,_..- ~ mittir. Bir firka milli v dete il"' 
,...... Moelamıdu u imalar kendini da aranıyordu. Burhan dün ıabah hayet verildiğinden ikµdar •' 
aleı.iJW. pazarda dolaıırken zabıta me · kiinde kalmama imkin yoktu. 81' 

Gecea Wta M. MolotGI dedi ki: murlarından biri kendisini tanı · nun V.in çekiliyorum.,, 
Scwyet Raıya, ._. ....._. müda- " T 

faa i9in kentli Jmnetı.iae sfiftnecek· mıı, yakalamak iatemiftir. Yeni kabineyi ktm kuraall f 
tir.,, Burhan yakalanacajını anla • Paris, 23 (A.A..) - Heryo_, 

Kalalı delik •• ...._. dimt-.tıa- yınca kaçmaia tqebbüı etmif, iıtinklfından sonra yeni 1rabi'
ra .._n --- ............ Yul eler yi eaki bafhakanlardan Albet 9r 
Frama, Franaa - SoYret kal'flhldı Fener mevkii belediye zabıtuı ro veya Laval bl>ineainde ~ 
yardan muahedesini lıemen tasdik et· memurlartndan Bekir ele sabıka • bakanı Morcel Ripierin "lm.~ 
mezae, !ovyet Rusya hu muahededen llJI tutmak iatemiı, bu sırada BUr zannedilmektedir. Yeni -b~ 
tamamen IUfmuu edecektir. han kamuını çekerek memuru h b ·ı d -La:-

K 
.ıı i · •-- ..ı ı 1lak k bi inti a atı tacı e ecmmr. _J 

enaı t•M a.11cns aca ' ve r kolundan hafif aurette yaralanllf· -
pn Fransa Ruıyaıun prdnmnı isterse, Prauız • lnglllz ani ........ 
tabii al41ırmıyacak. tir. J•lnız Akdeniz• mum.-~ 

SoTYet halk komi .. 1.-i konseri bat Elinde kamau ile kaçan tabı • .u~ 
1--· '-- ..ıı__ ..ıı_..I! ki• Berlin, (Radyo) - 1111P....•' 
...u D11ftaan aonra aeUJ • kalı pef ini takip eden zabıta me- ' -1.1 ' 

"Açhn açıla ıunu "7lemek iste·ı Franıız eluperleri arumaaa• 
rlm: SoTY• hik6meti. Abnanya ile da· murları tarafından yakalanmıt · kerl müzakerelerin FranaaDPl__::..t 
ha iyi miinaHMt •• etmek istiyor.,, tır. Suri1ede yapılan umumi r~ 

· havadisinin uılıız olduiu aJllW"~ 
lstanbul Posta T. Te Baş mııtır. Mütterek hareket 1-' 

Muvakkat teminat 

Lira 
211,50 
200,25 

Akdenize müİıhuırdır. __:_/. 
Müdürlüğünden: - - - -ILA_N __ ~ 

Beherinin Adedi Mıntabıı 9--1-818 tarilainde tatWk _,. ..J.. 
muhammen mü uyi ettim. Ba mühürle ~ ~· 

bedeli aam olmaclıiı ıibi n renilini .,ı..~ 
dan eskisinin hükmü olaauya~ tf 

Kurut ederim. 
378 750 Trakya Şehremini Baruthane yokUlu fll 
356 750 Körfez de ha1tane1i caddesi 7 num..-. 

1500 Yekh ncvver. ~ 
2 - 12 --- 35 tarihinde yapılan açık eksiltmede talibine ihale -, A -~· 

olunan JUkanda yazıtı 1soo adet kestane telgraf direği müteahhidin TOrko Is vrup 
teahhüdünü ifa etmemit olmasından ihale feshedilerek arttırma ek- ~ubeler açaca~ 
ıiltme kanununun 51 ine~ maddeıi mucibince zararı bu müteahhit Qirendijimiae ıöre ,-·~· 

Halkevlnde konferans 
Eminönü Halkevinden: 
24/ 1/ 1938 Cuma günü saat 

'( 17,30) da Evimizin Cağaloilun· 
cia\ci merkez salonunda Mimar 
K~mal tarafından (lıtanbulun di
ıı~ abideleri arumda mukayese • 

Diyerek jileti gırtlaima daya · 
mıtbr. 

Şefik boğazını hafif surette çiz. 
mit, jilet elinden almmıftır. -ler) konulu bir konf eranı verile · 
cektir. Bu konferans b~tün yurt · 
daılara açıktır. 

nam ve heıabına olmak üzere bu direkler yeniden açık eksiltmeye önümüzdeki ilkbaharda /.•·::.Af 
konulmuıtur. Ekıiltme 7 --- 2 - 936 cuma günü Galataaarayda lı- nm birçok ticaret merkesl~. 
tanbul P. T. T. bat müdürlütündeı mütefekkil alım sabm komisyo- ve Uzak Şarkta buı m~ İ' 
nunda saat ti de yapılacaktır. Her mıntakaya ait direkler için ayrı ay- lerde ıubeler kuracaktır· ""1'iifı 
n teklif ka~l ecliHr. isteklilerin ıartnameyi ıörmek. muvakkat te- çin tetkikler yapılmaktad~ 
minatlarını ebiltme gününden evvel yatırmak üzere her ıün bet kofuin timdi hariçte on d 

müdürlük 1•1 kalemine müracar.t lan. meuilliji buhmmaldadlr• 



-...u. ,..... Dellfittlı, 
..., AMlı CadHleri 

...,_ açanlar 

Mem eketin he · 
. acıu elektrı~ 

Ekonomi Bak~plığı 
yaptırmakta old" ... u tet 

tamamlanmak uze 
Elroaomi Bakanbiuua bütün mem 
........ ~ ...;m,te. 
min için üSiaDCa bir DalicldettenfM 
ri ,...-.-1dld• .......... 
men IODa ermiftir. 

Almtama meıe ..... s&e yapı· 
lan tetldlderclen IODI'& memleket· 
te lillçlk elektrik ...tnllan ,.n. 

rallan ~. ~ ~. 
-~-~--~~ lardan .. liatif ~d.\ı ... 
tifade edilecektir. 

ŞiaMli Awbn, ~ Ki-
~'Ele .. Adant •• , ..... . 
nada tetkikW ,. ....... . 
Baialaidan Zcınav'tlalr ....... 
.aatralma ait tıllldklfııt ...... 

ilaDalecli•i•"·~-- ·-· ....ı hal 1danalmaw lluat ....... 

• t.aJt* .anhllar ...._ ıeti· 
rilawi tebrriir .......... Şimdi 
_.....Mı- ........ .. 
....... Wü......a.r......-. 
8ia 191dWe ~ aaatralh m 111-
rllk ..-.dan1aa ,... ... 
War daha murafh GWala ..._ 

*· ...................... " 
............... ._ D;p,hlıir;, 
Elkiliw M ... , ... ıUI t • 
trallari' .. ıkewtllll ·••• plt etlihia'tdr'· ........ -~ 

Bf 1erleld• Mt,lk el ' 16 wat- tir. 

Beşse 
endUstri 

Arabalal'ln pllli 
numaraları 

..,.._nıı,orm•rt 

ve ıtaa u 

kert mlte•atiler 
mu111I 1 olahllece~ 

MMrif Velllltti .._,......_ 
ttl.c1ea taliP ilıs ........... 
teplerde tarla, eolrafp ...... 
wllmlld.I Mh•tcı bav ......... '" ....... ,. . .. ....... _,.•Ura ldnt 



' HABER - Akşam postası 
-

Tembiende Italyan taarruzu başladı 
ltalyanlar Doloya 380 kilometre 

mesafedeki Naghelliyi 
işgal etmişler 

yeni seferberlik emri 
300 bin yeni kuvvet 

temin edeceknıiş 

P<®it1r<0D 
eı lfilil lb <§l lf'<gl (Ç)) s lUI 
Zannedildiğinden yakın mı ? 

18 ıer komitesi bu işi konuşacak bir 
Eksperler komitesi kuruyor 

Eden Akdeniz devletlerinin 
R- telsraf~~~~::_e~• ;:.=... Nuibu ordwu yardımı meselesi hakkmda bir 

beyanname neşretti 

Cenup cephesine 60 bfn kişilik 

nuptaki lt&Jyan iler)eyi9i dnam 
etmektedir. Bu husu.ta gelen ha
berleri srruiyle yazıyoruz: 

ıtatyanlar 380 kilometre 
llerlem .. ter 

Roma, 22 - Mareıal Badoılio 
çekmit olduju bir telırafta diyor 
ki: 

Bu &yın yirmisinde Doloya 330 
kilometre mesafede bulunan Nog
lielliyi iıgal ettik. Kasabanm eş
rafı mutavaat etti. 

Mu•oftnlnln teıırafl 

Roma, 22 (A.A.) - B. Muso
lini, General Graziani'ye ~ektifi 
hir telırafta son zaferlerin ita( • 
yan ulusunun ıöjaünti iftiharla 
kaJ;arttığım bildirdikten sonra bü
tün orduya minnettarlığını bil -
dirmektedir. 

Ak•um klll•el•rl ltalyan kr.aının 
hlmaye•lnde 

Asmara, 22 (A.A.) - Akıum
dan ıelen bir habere ıöre_ timali 

'-" .. ffiMftit'&'D ıti1'tl 1c\Uaen. ...... 
m 1~ r ~friLAhYtnai'nin haıkanlığında, 

İtalyan kıralının himayesi altına 
ıirmittlr. Kilise erk&nı yaptıiı 
bir toplantıda, ltalyan kralını, lri
liseıinin liamiıi ilin etmittir. 

ile• n..-nen azll memnunlyet-
elzllk uyMHlırma, 

Tigre cephesi, 22 (A.A.) - Cid
di şayialara göre, General Grazi
ani'nin muvaff akiyeti üzerine Ras 
Dastanın azli ve yerine V f!
hip paıamn ıetirilmeai, tima:

cepheıindeki Habet kunetleri a
raaında l>Uyük hir tesir icra etmit
tir. Hal;eılerin maneviyatının be>
zulması üzerine harekiatta bazı 
Cleiitiklilder yapılması muhtemel-

' Clir. 

Cenup ceph••lne 60 bin klflllk 
Hab•• kuvveti gidiyor 

General Graziani'nin cenupta
ki taarnızu timdi durmuıtur. Ma
amafili İtalyan ileri kol!ariyle Ru 
Deata ordusunun ricabnı himaye 
eden ufak Habeı müfrezeleri ara

sında J;azı müsademeler olmakta
dır. Raı Desla takviye lrunetleri 
almafa haılamıttl1'. Bunlarm ilk 
milfrezeleri Desta ordusuna ilti -
hak etmit bulunuyor. Gönderilen 
takviye kuvvetinia miktarı 30 ila 
60 bin arasında olduiu tahmin e
dilmektedir. 

Yeni Ha bet seferberlik emir
namesinin Ras Destanın ufradıtı 
mağlubiyete, her hald~ yabancı 
olmasa gerektir,. Habet makama-

tının kanaatine göre, bazı ecnebi 
mahafili, General Graziani'nin ge. 

· çen haftaki muzafferiyetini istis
mar etmek üzere süratle ikinci bir 
taarruza giri,meıinden endi9e et
Jnektedir. 

Yenltlen ılllh altına alınan -
lar1n bOyUk 'bir kısmının Raı Na · 
ıibunun ordusunu takviyeye gön
Clerileceklerine muhakkak nazari-

iki aydanberi müdafaa kabiliyeti 
mütemadiyen arttmlmq olan mev 
zilerde yer almq bulunmakta.dır. 
Maamafih Ru De.ta ordU1Unda 
huri olan botlukları ela doldur -
malr llmndır. Çünkü bu ordunun 
son muharebede uğradığı zayiat
tan 'Uacla bir kısım ıönüllü mu
haripler miithif bombardımanlar
dan ve bilhassa modem •İlahların 
aletlerinden IOllra çekilerek köy
lerine gitmitlerdir. 

Adisahebeda yarı re.mi mah• 
fil yeai aef erberlik emrinin üç 
yüz bin kiti temin edecefini tah· 
min etmektedir. Şimalde, Tigre
de iki ordu teması muhafaza e
diyona da mühim bir hareket yok-
tar. 

Hallefler itiraz ı•rllemlfler 
Habet hükGmeti İtalyanların 

cenup cephesinde ilerlediklerine 
dair olan haberi teyit eden malu
mat almmaaına imkan olmadığı
nı INldW..lcteclir. Buaıuıala bera
ber yarı rami maliatıl, ıtas Des-

13 ler komlle•I bir ,ey yapamıyo .. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Milletler Cemiyeti komeyinin 13 ler ko· 
mitesi, İtlyan - Habet ihtilafına dair raporunu huırlamıttır. Bu ra
por belki bugün tasvip olunacaktır. 

Bu raporda denildiğine ıöre, Habetistana finansal bir yardıın 
yapılması buıün kabil değildir. Gene Habeıistan tarafından talep o· 
lunan tahkik heyeti izamına da buıün karar verilemez. Milletler 
Cemiyeti üyeleri, ihtilaf m mümkün olduiu kadar çabuk bir surette 
ve pakt çerçeveıi içinde halli için hiç bir f ıraatı kaçınnamala daima 
hazırdırlar. Eğer böyle bir ihtimal bulunsa id~ 13 ler komitesi, me
seleden derhal komeyi haberdar ederdi. Bugün İM komite ancak 
hadisatı dikkatle takibe karar vermekten başka bir ıey yapamaz. Ko
mite, baıkanın, azadan her hangi birinin ve yahut iki ihtilaflı devlet
ten her hanıi birinin lüzum gösterdiği her defa toplanacaktır. 

Akdeniz devlellerlnln yardımı mesele•I 
lnıiliz Dııbakanı Eden Akdeniz devletleriyle yaptığı görütme

leri anlatan bir beyanname neıretmiıtir. 
Bunda deniyor ki: . . 
"İngiltere hükfuneti, İtalyanın İngiltereye kal'Jr askeri mahiyet

te hususi tedbirler alması ihtimalinde, Fransa, Yunanistan, Türkiye 
ve Yugoslavya hükUnıetlerinin hazır olup olmadıklannı ve buna iş
tirak edip etmiyeceklerini anlamak iıtemifti. lngiliz ve Fransız er· 
kW harb}1eleri aıasm,~hQ mü:zakP~l•r"ın.~u.nı valn••. . AL-d--
1\ıJ~e~ecrı ~Q~lJ (er yü~iıpden vuküa ge ecek munuemat ılitıma e-
rine karşı müşterek hareket teiki! eylem;,tir.,, 

Bundan sonra beyanname, Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya-
tanın askerlerinin mevzilerini tak
viye etmek üzere biraz gerilemiş 
olduklarını kabul etmektedir. İtal
yan uçaklarının Neıhelliyi her 
gün mütemadiyen bombardıman 
etmekte oldukları bildirilmekte
dir. 

• nın cevaplannın, bu memleketlerin, Milletler Cemiyeti paktından do
ğan teahhütlerini Üzerlerine almaia hazır olduklarında hiç !Üphe bı
rakmadığını bildirmektedir. 

ita• Hallu ••im•• 
Adisababa, 22 (A.A.) - Go

cam Raaı Hailu'nun katli hakkın
daki ıayialar durmadan devam ey
lemekte oldujwıdan Habet impa
ratoru buıün, yanında üç gazete
ci olduğu halde sarayın veliaht 
dairelerine bititik bir dairede bu
lunmakta olan Ras Hailu'yu ziya
ret etmitlir. 

Oç yıl önce tevkifinden beri 
Ru Hailu'nun nerede olduğu bi
linmiyordu. Bu suretle kral sara
yında olduiu da öirenilmiıtir. 

Ras Hailu gazetecilere demiıtt:
ki: 

''Üç yıldan beri, imparatorun 
yanında mahpus misafir olaral< 
bulunmaktayım. Bana bir dost gi
bi bakmakta ve her türlü tazimdP. 
kuıur etmemekted;rler.,, 

H•b••ler Uç tayyare d•h• 
du,urmu,ıer 

Adisababa, 22 - Habeı kuv
vetlerinin üç uçak daha dü9ürmü, 
oldukları bildirilmektedir. Bu su
retle muhasamatın başlangıcmd:ın 
beri dütürülen ltalyan uçaklarının 
sayısı on üçe baliğ olmuttur. 

103 numarall ltalyan tebllll 
20 Kanunusani sabahı Cenova 

Draıon alayı parlak ve çabuk bir 
hareketle Habetlerin mukavemet
tini yenerek Dolodan 380 kilomet· 
re ileride Galloborani mıntaka 
ıının merkezi olan Negelliyi al
mıttır. 

Ganaledoryada kazanılan za -
fer Galloborani memleketini Hft ·1 
hetlerden kurtannıttır. Bu havali -

Petrol amba .. golMI 
On at:kizler komitesi bir eksperler komitesi kurarak petrol am

bargosunu görütecekti..r. Bu takdirde petrola ambargo konmasının 
zannedildiğinde~ daha çok yakm olduğunu Röyter ajan11 bildirmek-

tedir. . 
Danzlgln vaziyeti de gllrU,UldU 

Milletler Cemiyeti konseyi toplantısında Danzig ıerbe.t ıehrinin 
de vaziyeti müzakere edilmittir. 

İngiliz Dış bakanı Eden, orada ki durumun vehametinden bahaet-

mit ve demittir ki: 
"Konsey, arlık Danziğ kannnu eaaıiıi ile meııul olmak zaru-

retini duymıyacağın sanıyordu. Son hidiıeler bunun aksini iıbat 

etmittir. 
Fransız delegesi de bu müta leaya ittirak etmiştir. 

deki kabile reisleri ve eşraf der -
hal ltalyanlara dehalet etmit ve 
kendilerini Habeılerden kurtar ~ 
dıklarından dolayı memnuniyet 
beyan etmittir. Takip eınasmda 
yakalanan esir kafileleri üsera ka
rargahlarına götürülmektedir. Ne
gellide süvarilerimiz birçok mü 

müdafaa etmiı olan batka Habeş
lerin cesedi vardı. 

ltalyanlar deniz seviyesinden 
1500 metre yüksek yerlere çıkmıt
lardır. 

İtalyanlar teslim olduktan son
ra isyan etmeye kalkıtan birçok. 
Habetleri kurşuna dizmitlerdir. 

himmat ve zahire anbarları elP. --------------
. · 1 d. r:nmaaımısıa::ıwwww:rma 111111111111 

geçırmı~ er ır. :: Asri kadının 5 
Eritrede Tembiyen havalisin - Ei b A dlAI k H . .. e:5en :5 rem :: 

de tarafımızdan bır taarruz bat - ı • !! 
lamııtır. Tayyarelerin Somali ve i! CREME I! 
Eritrede aıkeri harekatının inki - P. i~ 
şafına ve zafere çok yardımla"~ ii SIMON. !! 
dokunmaktadır. :5 !İ 

Ra• De•tanın kardefl G ii 
maktul dU,tU Q Her kad1nın sıhhi ve mU· !! 

Roma, 22 - Somaliden gelen 15 kemmel bir kremden jlek- 51 
1... ·· ·· k .. h :: ıedljl yani yUzd• clldln i! 

ma umata gore geçen gun u arp- !! mUkemmellyetlnl, 1umut•k· P. 
te giizide bir Habet kıtasına ku- İ lllını, t•llmlını, be .. renln P 
manda etmekte bulunan Raı Des- 1 taravetini ve tenin b•J•Z· • 
tanın kardeıi maktul düşmüıtür. i hlını temin eder he .. 
Cesedi mitralyözle müdafaa edil- e yerde •abllr 
mekte bulunan kuytu bir mahalde f: Simon Krem, Sabun Y• 

meydana rıkmııtır. Yanında son E Pu~8:'!. ___ _ 
:r ;c••ı•ı:n:············ .... ··------···-------nef eslerine kadar kumandanlannı .. • ............... -

23 - 1 - 936 

HABE~ 
Çıktığl yer: 1 Kuruluş tarihi: 

Ankara caddesi 11 ı ık kan urı 
hususr daire t931 

••TANeULDA CN ÇOK •ATll. .... 
HAKiKi AKSAM e.&all:TS• 1 

------------_,, 
Viyana Prağa 

bakıyor 
Bu baltada Avuatwya o.pr..ııl 

kanı Şuınigin Praiı ziyaret at1I' 
Anupa siyasal hayatında kaydedl., 
cek en önemli hldiseterden bfrl6' 
Çünkü Avrupa siyasa.smm mfhf'frl ~ 
lan Avusturya dış politikasına bf 
de yeni bir istikamet veriyor d.-" 
tir. 

Harbi umumi netic~f A l'118taı1'' 
Macaristan imparatorlufunu• ~ 
dan kalkma.sile yepyeni bir 8if8""". 
cereyan batgösterdi: Almanla~ 
mürKkep kü~ücük Avusturya ile J. 
m-anyanın birleşmesi, bir çok Av-"" 
yahlann böyle bir duruma ralf ~ 
malarına rafmen Frana n lnıfle' 
üç ıoıene en·el Anschlussun öntine ıff 
tiler. Çünkü Almanyanın A~· 
ya kadar inmesi demek Akdeni.Je , 
ması, ve Balkanlara kadar orta .ı\V~ 
pada hakim bir nziyet elde etdl 
demekti ki buna Fransa kat'f~ 
razı olamazdı. Tabii Almanya rfbt ~-' 
retli bir devletle hemhudut olmak ' 
temiyen İtalya da hakeza- Hitlfr' 
AIMan devletini ele alması ile, \"'e flİ 
yonal Sosyalizmin A nısturyada i~ıf 
kökleşme.si bu iki devletin birleşme~ 
timalini büsbütün kunetlendirdi ff• 
ta Dolfüsün öldürülmesi Uz:erfne 1'' 
.solini Brenner geçidine '500.000 ki~ 
bir ordu dayama.saydı A•usturya t' 
Almanya çoktan birleşıniolerdi. l~ 
bu Avusturyanın Almanyaya iJhV·, 

~~j~·;;;;.;-,.;· 1\İ~;~linfy~ brk;;..~ 
Habeş seferine atıliifata sevk" 
Dolfüsün ölümü ile Itahanın bG~ 
askeri kunetile Avusturya isWdi tJ 
koruyacağı sabit olunca Almanyıı (f 
birleşme aleyhinde olan Avusturdr 
devlet adam lan İtalyaya bel J>ağl• 1' 
lar. Şuşnfg hUk6meti Viyanadaki ffl' 
yan tııefaretinden aldıiı direkd 
hareket etmeye başladı. / 

Avusturyanın ltalya ile dost 
ması Çekoelovakya ile pek iyi mü11~ 
batta olmamasını istilzam ettfriyo ti 
Çünkü istiklalini harp sonu mul ~ 
delerine borçlu olan Çekoelovak:' _, 
küçük andlatma deYletleri __,,,,-~ 
ler aleyhine kombinezonlara ri~ 
İtalya ile düşmandılar. Bilh886& ~ 
yanın Habsburglara tekrar A~ (r 
tacını aiydinneye taraftar o ...... ~ 
yana ve Roma ile Prag arasında dt 
bf r uçurum açıyordu. ~ 

Fakat Habeş harbinin u ,, 
n ltalyanın A vrupadaki durulll" >' 
zayıflaması ihtimali çoğaJd.-ff ti 
VU8turyayı istiklllini kora_ ,.ot'. 
başka destekler aradığını ıöril .,ı 
Yani Avu.coturya ltatyadan ıaai& (1 
tikçe Küçük andlaşma devle~, 
anlaşmaya meylediyor, Şut 

9
;' 

Praga bu hususta görlişmeler y• 
ğa gittiği şUphesfzdir. ~ 

Yalnız Avusturya ~·~ 
Prag seyahatini sadece aı,..a1 ~ 
tai nazardan görmek doğru d~ ~ 
bunda ekonomik sebeplerin 1ril1 ..... 111 t 
rol oynadığı şüphesizdir. '1'iY-,. / 
talyanın harbe glrmesile ttal.Y' ı ~ 
Avusturya ticaretinin çofala~t 
Avusturya ekonomisinin dar " .r ., ... 
ten kurtulacaftnı zannetti. • ~ •• J ~ 
ziyet tahmin edildifi ıiW ~ > 
medl. Fazla ltalyan ihtfy&C:S~ 
vu.sturya dahi14nde fiyatlar "' rrl 
ve mütkül YUiyet.e düten ı-* .~ 
yan husumeti arttı. Bunun ,Jf 
hliktlmet ekonomik sıkıntlY':;,,., l-' 
... tehlik.,f) ........, ,-ı.' 
çin başka ~reler ara....ıa:: ~ 
Tabii ilk hatıra gelen de 1'11 

..noı•• nı canlandırmak mesel tJf. 
Nuri Jl,ABll' 
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Kösenin 
karısı 

CüiJe'nin hatırat de/terinden: 
Hele çok tükür .. Evlendiğimi

zin onuncu ıenesi, latan bula, ah · 
lamın evine ıitmek için kocam
dan izin koparabildim ... Köse mu
ıibet ! !... Kılsız maymun!!... San 
ki harikulade bir müsaadede bu 
lunmuı ıibi, beni Bandırmadan 
vapura bindirdiği ıün, deve du 
dağını andıran lop lop alt dud:ı · 
iını tüyıüz çenesine devirerek: 

- Bak hanım! - dedi - Bir ay
dan fazla yecikirsen karıtman ! 
On aene ıonra tekrar sıla zamanın 
relince seni lstanbula yollama:ı 
ıaaari! (1) 

Her ne hal:<... Kocam olacak 
köıe Emin ağanın tütaülenmit ta · 
vuk ıerisine benziyen suratım bir 
&J olıun kartımda görmiyeceğim 
J&; sözlerimi dinlendireceğim ... 

Hem, • Hayabmda ne büyük de
ğiıiklik yarabbi! Tam on sene ka 
feıle daıek, dötekle kafes mabey 
ninde mekik dokuyup ya§adrktar. 
ıonra tekrar adam arasına karıı· 
mak? .. 

Demek ki eski günlerimi, - Gen!r 
kızlık ıünlerimi bir ay için olsu.ı 
yeni battan yafıyacağım ? .. Ah, on 
ıene evvelki muhtaç, fakat hür ve 
insi.n zamanım ah .. Şimdi, Bursa· 
lı köae Emin ağanın, - bu kılsu. 
maymunun adeti esiresi gibiyim 
On ıenede bir ay "sıla,,? ... O da 
zorla, naz ve niyazla .. Nedir bu!! 

- --V apurumw: ilerliyor .. 
İtocam, Mudanyada iken, - ge 

minin hareketini müteakip aslr 
ıüverteye çıkmamamı, kamarad 
kapanıp hatta çarıafla oturm•~ 
sıkı fıkı tenbih ettiydi. Amma 
köseyi kim dinler? .. 

Derhal çarıaf ı attım. 

Sıkına bat yaptım. 
Entariyle güverteye çıktım. 
Kaptan kulesinin y2'.nmda do 

Ia,ıyorum; salona girip çıkıyo 
nım; hatta bir aralık üç bet ya · 
l>ancı erkelin yan gelip kuruldu! .. ~ 
ları kanapelerden birinin kenarı · 
na da ben iliıtim. 

Erkekler bana bakıyor. Fak~t 
ben onlara bakmıyorum. Çünkü 
hepsi de sinekkaydı lraı olmuılar, 
Jüzlerini ıörünce köse Emin ağı;ı
)1 hattrlıyorum. 

Bu nuhuset sakal bıyık traş: 

tnodaM da neredn çıktı bilmem 
iri? ... 

1f. 1f. 1(. 

Ablam ve eniıtem beni iskele
den ı..,..ıladı. 

Ablamla ıanıtık, öpüttük. E · 
lli9temle "toka,, yaptık. 

lıtubul, eıki lstanbul... Fa -
icat o da benim gibi on yaf koca -
lblf... Kaldırımları daha bozuk, 
'"leri daha viran... Tanıdığım si· 
"-lal' da tehirle beraber ihtiyar • 
laırııı ... ihtiyarladıkça da baıların
dalri btitün kılları yolmak suretiy 
ı, Rençleımeğe yeltenmiıler: 

On sene evvel erkeklerin bı-
1ıkları vardı; timdi kimsede bı· 
Jılt Yok. .. Kadınlar aaçlarını kırk· 
~lf... Katlarını yoldurmut·· 
d •ttl erkekler de ke.ı larını yol -
"l'llluf ... Huılı bir kıl dütmanlı -

''dır ridiyor ... Herkes bizim köse 
d lllİa ata,. benzemekte ... Han -

eyse dtınyadan iğreneceğim, dün 
)ad~ nefret edeceğim... Kime 

( 1 J Cacıari = Gayri. 

baksam, kartımda köse kocamı 
görür gibi oluyorum... Hakiki ve 
anlı ıanlı bir erkeğe hiç rasbya
mıyacak mıyım? 

• • • 
Ablam anlatıyor: 
- Zavallı kaynım öyle dertli 

ki ... iti ayyaılığa vurdu... Yolla.-
da, Jaç sakal birbirine karıtmıı, 
dolaşıyor ... 

- Ne? - diye sordum - Nasıl? ... 
Saç sakal birbirine karıtmıt mı, 
dedin? 

Ablam: 
- Evet, Güzide ... - c~vabını ver. 

di - Eni,tenin kardeti "Cemal., 
bey dervifler gibi ıaçlı, ıakalh ! ... 
Ona herkes "Sakallı Cemal,, li 
kabını taktı ... Cemal beyi, sevgili
si aldatmıt da ... 

••• 
Demek ki? ... 
Demek ki ıakallı öyle mi? 
Eni~temin kardeti sakallı? ... E-

niıtemin kardeıi tam erkek? ... An-
lı ıanlı erkek! ! 

Ah, tunu bir görsem ..• 
Bu akfam gelecek mif ..• 
En yeni entarimi giydim .. 
Süslendim, püslendim, ıofraya 

indim. 
•• <\' 

Gözgöze bakıttık; ve titredik ... 
Evet, ulan yeleli Cemal, beni aö
rünce, dit isi ile karıılaıarak ye
lelerini diken aslanlar misali 
"'kııı hnı lczıbarttL B\ln& haktı, hak
tı ... Ben de ona hakbm, li&klrm .. 
Kumral ve kıvırcık ıakah ne fa· 
hane, ne ıahane ... Horozların kuy
rukları ile parlak tüyleri horozlıl
ra ne kadar yakışıyorsa, erkekle
rin sakalları ile bıyıkları da erkek 
lere öyle yakışıyor! 

Oh! Köse Emin ağa kıyafetine 
girmiyen bir erkek buldum hele. 

"Sakallı Cemal,, beyle ne ça 
buk da anlaştık. 

Sofrada yanyana oturup uzun 
uzun konutluk. • 

HABER - Akıam poıtas, s 

Tefrika Ne. 18 Yazan: Muıra<dl SeırtoğDu 
·~----------------------------------------------------------------

Maron kıhcı yer yemez öyle bir bağırmaya 
başladıki boğazlanmak üzere olan bir boğa 

bile bu kadar müthiş bir ses çıkaramazdı 
Geçen kısımfarm hUlasası 

Ancello ile Robetro adında iki 
yabancı Rodoı kalesine girmek 
istiyorlar. Bunun için kaleye 
para getiren bir Türk gemisirıe 
saldıracak olan bir korsan ge
misine dahil oluyorlar. 

Robertonun da ince sesi duyul
du: 

- Bu da beı!: 
Hakikaten yere yeniden üç kor

aan yuvarlanmııtı. 
Kırmızı sakallı Jak, çok aiır 

bir küfür daha aavurarak adamla
rını te9yi etti: • 

- Allah belalarınızı versin! 
Haydi, çocuklar, gayret! Şunları 
gebertene iki bin altın var. 

!ki bin altın ıözü yeniden kı
lıç, küfür Te homurtularla kartı
landı. Dünyada servetle ölüm hiç 
bir zaman birbirlerine bu derece 
yakın olarak onlara ıörünmemi,. 
ti. lıte servet, iki bin altın, bir a
dun önlerinde duruyordu. Kılıç -
Iarını daha iki karıı ileriye uza • 
tabileaeler onu elde edebilecek • 
lerdi. Fakat iki yabancının elin · 
deki kıhçlar kılıç delil, timtekti 
sanki. Bütün aaldırıtlara bütün 
hamlelere görülmemit bir maha • 
retle kaı ,, lw:ru,.or, lcondilcr\nc 

biraz yaklaımaia cesaret eden 
kolları deliyordu. 

Jakın sesi yine duyuldu: 
- Ha gayret çocuklar! Y oru

luyorlar ! 
Evet, hakikaten iki yabancıda 

yorulmak alametleri göriilmeie 
batlamııtı. Bilhaaaa Robertoda. 
Fakat buna mukabil konanların 
sayıları da gitıide azalıyordu. On 
kalmııken, timdi sekiz olmuılar . 
dı. iki korsan daha aldikları ya • 

ralar üzerine inliyerek yere yu -
varlanm:ı bulunuyorlardı. 

Bu sırada Roberto bir çığJık 

ufak tefek aldığı yaralardan sızan 
kanlar da kuvvetini büabütün kes 
miıti. Kulakları oğulduyor, •e 
gö7leri hiç bir ıey görmüyordu 

Ancello: 
kopardı. Çünkü Maronun kılıçı 1 
sol omuzuna ıimıitti. AnceUo 
çığlığı duyunca teli.tla sordu: - İ§te. itle birinizi daha tepe

ledim ! diye ıevinçle haykırırket'! 
ehemmiyet- büyük bir gayret aarfederek: 

- Ne oldu? 
- Bir fey değil, 

sız. 

Roberto arkadatının maneviya
tını sanmak iıtemiyordu. Korıan· 
lar bu hidiaenin üzerine yeni bir 
ümide daha kapılmıtlardı Hde 
Jak mükafat mikdarmı beı hin 
altına çıkarınca büıbütün kudur
dular. Ve daha müthit bir kunet 
le aaldrrdılar. 

Bu ıörillmemit bir manzaray
di. 

Bu müthif, tüyler ürpertici, 
seyrine tahammül edilmez bir 
manzaraydı. 

Kan ter içinde kalmıt olan i
ki silihtörün etrafında sekiz iri 
yarı korsan, sekiz aç kurt gibi dö. 
nüyorlar, uluyarak görülmemiı 

-bir ıiddetle aaldırıyorlardı. iki ıi
lihtöı- kurnazca manevralar ya • 
parak aeminin l'Üverteaini un . 
bardan ayıran menfeze doğru 
yakla§mağa çalı§ıyorlar, ve bu 
huıuata oldukça da muvaffak olu
yorlardı. Bir taraftan da kürek -
ler mütemadiyen İfliyor •e semi 
yavaı ya'Yaf batmakta olan süne. 
şin kan rengine boyadığı denizi 
yararak Rodoı adasına doğnı 

yaklaşmakta devam ediyordu. 

Gene Ancellonun ıesi duyul -
du: 

- Siz hepiniz ölümünüze su
samıtsınız ıiliba. Al bakalım Ma
run bu da aana ! 

- Ancello t Ben bittim. diye ol-
duğu yere dizüstü diiftü. ~ 

Ne aksi tesadüf? Halbuki men
feze iyiden iyiye yak18.§mıt bulu· 
nuyorlardı. Ancello tam bir ham
le ile menfezi muhafaza eden kor-

sanlara ıaldırarak onları meıgut 
edecek, ve içeridekilerin dııarıya 
çılanasma temin edecek hamleyi 
yapacaktı ki Robertonun ıeıin; 

duydu. Derhal mevkiini terkede
rck ona doğru i1~rledi. V ~ Rober· 
toya saplanmak üzere uzanan kı
lıçları bütün kuvvetiyle çeldi. 

Korsanlar bu ani hücum kar
,ısında gayri ihtiyari gerilemiıler 
di. Ancello bu bir saniyeden İı· 

tif ade ederek sol koluyla Rober
toyu kavrıyarak ıeri çekti. Ve o
nu bordanm kenanna koyarak o
na ıiper olacak tekilde yeniden 
dövü§meye batladı. 

Ancello eğer böyle yaP,masay· 
dı ve menfezi mü4,t~a •~enlerin 
üstüne ıa1dırıp, onları mevkileri· 
ni terke mecbur etseydi, JÜphe 
yok ki bir anda Türklerin güver· 
teye çıkmasına meydan verecek 
ve binnetice korsanlar mahvola
caklardı. Yalnız bu takdirde Ro
berto da delik deıik edilmit ola · 
caklı. 

Ertesi gün, b İr l ikte, ıi nema ya. . '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Ancellonun kandan kıp kımu

zı olan krlıcı Maronun kolunu bir 
yandan bir yana deldi. Maron ya
ralanır yaralanmaz ıök ıürleme
ıini andıran bir ıesle uluyarak 

Bu ıırada kırmızı sa.kallı Jftk 
geri çekildi. Ve beJinden çıkardı

ğı tabancanın fitilini ateılemeğe 

koyuldu. Bir taraftan da Ancet
Io ile çarpıtan üç kiıiyi teıvik e
diyordu: 

Beyoğlu ıinen1alarından birinin 
oldukça siper bir locasına ritme 
ğe karar verdik. 

,,. ,,. ,,. 
Randevumuz üçte ... Dört buçu~< 

seansına yeti,eceğiz .. . 
Aynanın önünde riyinmittim. 
Gözlerime son sürme milini ç~1c: 

tiğim esnada idi ki kapım tıkırda 
dı; gelen, muhakkak ki "Cemal . 
di; "Sakallı Cemal,, ... 

En takrak sesimle: 

- Giriniz ! diye aeılendim. 
Fakat, a .... 

Bu yabancı herif de kim... E-
vin içine ıirmit, ıelemetü11el&m 

odama kadar ~ıkmıf ... Hem de üı· 
telik, pırıl pırıl traılı ıuratiyle JÜ· 
züme yılışkancasına gülümıiyor . . 
Köse Emin aia ıibi ! ... 

- Ne istiyorsunuz?. deyip hay 
retten donakaldım. 

Traılı adamın aizından "Sa-
kallı Cemal,, in sesini duydum: 

- Beni tanıyamadınız mı? 
- Eyvaaah ... 

"Cemal,, sake.lını keımit ! 
- Niçin? ... - diye sesim boğa· 

zıma tıkanarak aordum aakalını 
. . k t" • "C 1 zı... nıçın.. eı ınız... ema ,, .• 

bey? 
- Ahdım vardı, hanımefendi ... 

Ahdım vardı: Sevıilim tarafın · 
dan aldatıldıktan sonra ahtfıtmiı 

tim: Hoıuma giden bir kadınla 
kartılata.nadek saç sakal periıan 
derviıler misali dolaıacaktım ... 
Halbuki İşte şimdi sizi gördüm .. . 
Sizi ıevdim ... Sizi aevince de ıaka
lmu .•. 

. ' . . . . . . 
Kulaklarım oğuldadr. "Cemal.. in 

ıözlerini gayri ititemez oldum. 

Şezlonıa yıkıldım. Kol~m ka · 
nadım kırılmıt bir halde: 

- Ben ... ıizi ... Sakalınız ... için .. 
.. diyebildim - sakalınız... için ... 
aevmittim ... (Sonra, hiddetle hay· 
kırdım:) Gidin! Gidin l ! Soyul
muı yumurta gibi ıizi ıözlerim 

ıörmeıin! 

"Cemal bey,, önümde dize gel
di. Yal vardı. Yakardı. 

Fakat ben kestirip altım: 

- lmkcim yok! Sakallı ikend; 
o ... Şimdi geçmit ola ... 

- Emredin ... Sakalımı tekrar u 
zatayım ! ! 

- Sakalınız bu gelitimde uza
mıyacağına ıöre iştahınızı öbür 
ıelitime saklayın ! 

"Cemal,, bey heyecanla sordu~ 

- Bir daha ne zaman ıelecek 
ıiniz, hanımefendi? 

- On ıene sonra. 

- !? 
(Va - Nu) 

yere yuvarlandı. Maron o kadar 
bağırıyor, o kadar ba~ırıyordu ki, 
anda boğazlanmak üzere olan bir 
boğa bu kadar müthit bir ses çı
karamazdı. 

Geminin içindekiler de bu se
sin dehıeti kartısmda titrediler 
Güvertede neler olduiunu f ev ka
l ide merak ediyorlardı. Yalnız 
onları. hayrete dütüren 9ey: 

- Allah! Allah! ıeılerinin du· 
yulmaması, ve yukarıdaki müthit 

- Haydi aslanlar, göreyim ıizt 
Biri gitti, biri kaldı. Biraz daha 
gayret ederseniz bu da hapı yuta· 
cak. 

Bu sırada Ancello da: 

- Ah, yaralandım! diye bağl
rarak dizüstü düıtü. Bunu gören 
Jale 

- Haydi, bravo! Gehertin ~u 
köpeği ! Dökün baraaklarını ! Şey
tanın hakkı için bunu hak etti. di
ye haykırıyordu. 

(Devamı var) 

çarpıtmada hiç bir türkçe ıöz iti- ----------------
tilmemesiydi. 

Acaba yukarda çarpıpnlar kim 
lerdi? Bunu deh9etli .aurette me . 
rak ediy~rlardı. Bir taraftan dıı 
forsalar durmadan kürek çekiyo 
lar, ve remi Rodos aadsına mü • 
temadiyen yaklaııyordu. içinde 
birkaç korsanın bulunduğu kadır 
ga şimdi pek uzak takalmış bulu
nuyordu. 

Marondan sonra iki korsan da.
ha yere ıerilmiı. kartılarında ah
cak beı kiti kalmıftı. Fakat buna 
mukabil onlar da f evkalide bit· 
kin bir hale gelmi9lerdi. Bilhana 
Roberto ! Sol omuzundan sızan 
kanlar tamamiyle elbisesinin so! 
tar4fını kana boyamıttı. Üstelik 1 
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Kay ~olan eşya 

p ariıte 1935 yılı içinde kaybe-
dilen eıya rekorunu §emıiye. 

ler kazanmııtır. Bütün yıl kaybe. Dok.torların ayrı ayrı teşhis 
• dilen 33.000 ıemsiyeden ancak 

4000 taneıini ıahipleri iıtemittir. koydukları bir hastalığı tedavi için 
Kaybedilen eıya arasında altı 

tane de beyaz polis sopaıı vardır 

ki bunları istemek için hiçbir po· 

liı müracaatta bulunmamııtır. 

Doktor yanıhrsa ••• 

S ovyet Ruıyada Minak ıel:rin · I 
de bir haıtanm ayak parma. 

iında idi bir ameliyat yaparak 
na11rı çıkaracağına aağlam par • 
mağı kesmit olduğu için bir dok. 
tor on iki ay hapse ve iki doktor 
da tam bir ıene ayhkaız himıete 
mahkUm edilmiıterdir. 

Küçükpazarda Y avu? Sinan m!lı 
hallesinde Cami sokak, 24 num:ı 
rada Mehmet Ruhi soruyor: 

- Yedi ıene evvel geçirdiğim 

hcutalıktan sonra, sol tarafımda 
bir ağrı k~ldı. Doktorlar bir türlü 
ne olduğu hakkında uyuıamadılar, 
muhtelif ıeyler ıöylecliler, verdik
leri ilaçlar da fayda vermedi. 
CEVABIMIZ: 

Mektubunt!zdan doktorların bi · 
le muayenede n sonra kat'i teşhis 
koymadıkları hastalığınızı kestir 
mek çok güç. Maamafih anlaııldı
ğma göre, size aaima ıstırap çekt;. 
ren rahatsızlığınız pe!< ihmal & 

orada akı bir muayeneden geç · 
meniz, derdinize deva bulmak i 
çin takip edeceğiniz en doğru yol · 
dur. 

Size Cerrahpaıa haıtahanesin: 
tnvsiye ederiz. 

Sormakta biraz 
geç kalmışsınız ı 

Şişlide Bayan M. A. imzasını 
kullanan okuyucumuz soruyor: 

Yirmi beş yaşmdayım. Kendi 
yaşımda bir delikanlı ile üç sene
denberi, hemen hemen her gün 
buluşuyorum. Fakat, o, bana şim. 
diye kadar izdivaçtan bahsetme -

miştir. Ne yapayım? 
CEVABIMIZ: 
Genç erkek, kararım vermekte 

ve siz de aüalinizi sormakta hay
li geç kalmıısınız. ihtimal ki, o, ka 
zanç şeraitinin daha iyileşmesini 
bekliyordur. Fakat, üç sened{;n 
beri birlikte bulunduğunuz erke
ğin istikbal hakkındaki düşünce -
lerini öğrenmeğe nasıl muvaffak 
olmadınız? 

Bunu öğreniniz ve bir çok ae. 
nelerin daha geçmesini temin et
mek üzere tedbir alınız. 

izdivaç, bir genç ka:lın için en 
mükemmel garantidir. 

Parmaiıru kaybeden hasta, 
mektep talebeıi Anatoli Kilmo . 
viçtir. dilecek bir ıey değildir. Bizce h~i _____________ ,_;..;., _____ _ 

IİGJs.iMl>iRENLERfdH 
Yer elması 

Y erelmaımın kabuklarını iyic.~ ı 

soymah ve ufak parçalar halinde 1 
doiramahdır. Sonra bir defa ıu . 
dan aeçirmelidir. 

ihmal etmeden, yÜksek müteha,. 
sısların bulunduğu büyük hastil 
hanelerden birisine müracaat ed"r' 

Beyo§ıu 
Slllh bqma. 

Sfllh b6§ma 

GWdilren gözler 

Son UÇUi 

Şark şimendiferlerindeki 
muvakkat makasçllar 

Dün matbaamıza, Şark timen - fmdan gene yanht malumat veril
diferleri kumpanyasından iki mu. mesinden dolayı hiç bir fey yapı· 
vakkat gardöfren gelerk, tirketin lamamııtır. 6/2336 numara ve 
kendilerine it vermediğinden ti· 13 - 9 - 935 tarihle Başbakan. 

Bir tencerede çentilmit aoğanı •MEL~: 
zeytinyafla pembe)eıinceye ka • •lPEK: 

dar kavurmalı ve yerehnaaınm *BARAY: 

doğranmıt parçalarını üzerine at- TORK: 
mah. • SOKER: Vazife kahram&nlan 

lllyah gözler. 

ve ki.yet etmiılerdir. hk müsteıarhğından bu iıçilere 

Tencereye ıu ve gayet az tuz 
koyduktan aonra kaynatıp pİfİr • 
meli. Eğer tatlıca olmuı iıteni • 
yorsa pİfmeden evvel biraz teker 
atmalıdır. 

25/1/936 Cumartesi 
yapılacak maçlar 

YILDIZ 
TAN: 

ELHAMRA: 

HeJ'ke8 ondan babsedfyor • 

Ayael (ttlrkçe) ve altın 

mm. 
Eskimo n telefoncu kız 

ıstanbul 
JD!MAl.BJ!!Y: 
.. U.Jl:M'!)Alt • 

HtLLt: 
AZAK: 

FERAH: 

*HİLAL: 

Sokak çiçeCUu>rsan ltJz 
'KadTn-~·~ 

esrarı. 

Seven kadın.ateş yağmuru 

Pepo ve u~unıma doğru 

lılaryetta 

Hindlatan kahramanı 

Muhtelif Sebeplerle eeciken tik maç- BAKIRKÖY: Nana 

Jamun ikinci hafta11na önilmüzdeki cu- Kadıköy 

marteai ,e pazar günleri devam edile- SÜREYYA: Aı.ık ve taht 

cektir. Bu haftanın en mühim m~çı §Clm CJsküdar 
plyonluğun namzetlerinden Galatasa • 

HALE: ray-Bcıiktaı araamda. Yapılacak maç- Kiralık gönUI. 

1um fikstUrUnü apğıya koyuyoruz.: Tiyatrolar 
Şeref stadı: 

.. . .. • •HALKOPERETl: Deniz bavMt. 
Alan gozcüsu: Samı Turgut. 1 ti troau. Hını i 
Vefa-Hilal B takımlan Saat: 13,30 *ŞEH R ya 

0

48 
ect b 

1 .__._ Sa • T l (*) yanında "!lare u unan filmlerin 
~em mım au, 

Galatasaray-Beıiktat B takımları 

Saat: 15 hakem Şazi Tezcan. 
Taksim Stadı: 
Topbpr - Anadolu B takımları 

Saat 15 hakem Halit Galip. 
M-1-936 PAZAR YAPILACAK 

MAÇLAR: 
Şeref Stadı: 

Alan gi5zcUsil Saiın Turgut. 
Kasmıpa§8 - Ortaki5y A taktmlan. 

Saat: 11 hakem Şazi Tezcan. 
Vefa - Hilal A takınılan Saat 12, 

45: hakem t.M. Apak. Yan hakemleri: 
Rıflcr, Feridun Kılıç. 

Galatasaray - Beıiktaı A takımla-
n. Saat: 14,30 hakem Kemal Haliın. 

Yan hakemleri Samim Talu, Bahaddin 
Uluöz. 

Tllluim stadı: 
Alan gözcüsü: Sadi Karsan. 

tatsUAtınr ll!nlanmız arasında. bulursunuz. 

ug n bu gece 
DAMPiNG 

Her yer U5 kuru• 
3 film birden 

Birinci fllm : 

Garp Cephesinde 
kanlı htlcumlar 

Büyük harp filmi 
ıklncl tllm : 

evmek yaşamaktır 
içtimai, hl11i ve heyecanlı film 

OçUncU film : 

MUnlr Nurettin 
Gürsestarafından 

Urfalı Halk şarkısı 
••hzadeba,ı HiLAL 

Yaz günleri bir ayda 25 gün gönderilen veıika da bunu ispat 
çalıftmlan ve kııın bir •Y. zarfm- etmektedir. Alakadarların nazarı 
da ancak dört yevmiye alabildik- dikkatini celbederiz. 
lerini aöyliyen bu İtçiler vaziyet • 
terinin düzelmesi için, Bayındır-
lık Bakanlığına müracaatta bu • 

Fransız 
HALK OPERETi 

lunmutlardır. Bakanhğm_ınüda..· Bu ~ff.~\f\faa· 
"b&leStyıe flrKet DU lo-:-qoÇtye aaı • 

~ENtZ HAVAS 
mi makasçılık ve ıilicilik verece · 
.... . . .. 1 . d . .. d k 1 Büyük Opere 
gını soy emııse e, 1§ soz e a . 3 perde ı tablo 
mıı ve hiç bir şey yapılmamııtır. Yazan: Yuıuf Sı 

tigatrosu 

işçiler bunun üzerine Baıba · ruri. Müzik: K 3 

kanlığa müracaatta buhınmuılar lo Kapoçelli 
ve Başbakanhğm Bayındırlık Ba. Gişe gündüz açıktır. Fiatlar: 35 - .<;(I 

kanlığı vaııtasiyle yaptırdığı tah- - 60 - 7 5 - 100. Loca: 400 - '\OO 

kikatta tirket ve komiserlik tara· Telefon: 4181 ç 

~Hindistan Kahramanı lı 
~@Şehzade başında_H~AL sınemasma ~~~<:>@! 

lsta.nbulda ilk defa olarak: En genç fakat en dehakar artist 
Film başına 300.000 dolar ücret alan küçük kız 6 yaşındaki yıldız 

SHIRLEL TEMPLE 

SARAY sinenıasında 
Bu a/qam gösterilmiye bClflanacak olan 

Güldüren 
Gözler 

filminde büyüklerin takdirini ve küçüklerin memnuniyetini kazanacaktır. 
Hamiş: Çocuklar için hususi fiyatlar:2 inci balkon ve fotyöler 20, lüks 

balkon ve hususi koltuklar 25 kuruş. 

Bu filmi görecek Bk 3000 çocuğa SHIRLEY TEMPLEY'in resmini ha,·i 
birer güzel broş hediye edilecektir. 

1 

Altınordu - Fen~lmaz A takını
lan. Saat 13,30 hakem Supbi Batur. Sln•maa•n•d••-•-miill•••••••••••••••••••••••-

Topkapı - Anadolu A takımları -------------------------------------------
Saat ıs: hakem Sadi Karsan. Yan ha- B ... , p E K M E L E K ...................... . 
kemleri: Halit Özbaykal, Tahsin. li!!i!ll!Hlli!lli!:~ u gece ve . mmmm:::mi :::: 

Not: 21-t-936 pazartesi •tum sa· I Sinemalarında birden, senenin en büyük filmi füi 

~;:::~·top!·- -- i S i L A H B A Ş I N A 1_ .. 1_=.1 ... 1= 

Se•'1':1!'tr..osu Bu akşam saat 

ln''llll'''I'' Ho
ıOLLdEeC ANNABELLA-ViKTOR FRANCEN Butlım lç:n davetiyeler muteber deilldlr. ii~i 

.... Numaralı blletlerln evvelden aldırılması. Tel. ipek 44289 • Melek: 40868 Slllh ba,ma füi 
HU fllml bu ubah uat 10,t5 de MELEK Slnemaa1nda matbuat erklnma g6aterll9cekt_ır. ~!ii 
iiii Sinemalarımızın serbest: dühuliye kartlarını havı m: 

Yazan: 
Reşat Nuri 

nu zevatın teşrifleri rica olunur • iiii .... . ................•...................................................................................... 
aa:;&u•••••aeee••••••aaeaaa•eeaaeeaeHneaaaaaaaaaaaaaa::::::::::::::.::: ••••••••••••••••••••••••••• :aaaaaeaeaae ıeaaeaa .. ıaaae•eaeeaea-aaaaeaaaaaaaaaaaaaaaeaeaaaaaaeaeaaeaaaea 
:: •• :· ii!!ii!iii!iiii!!=Ji5!5!5iiiiirri:!!!555i5iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

23 sonkAnun 
PERŞEMBE 

ISTANBUL: 

18: Tokatllyandan nakil. Telsiz cııs. 

19: Haberler, 19,115: Muhtelif pllklar. zo: 
Halk musikisi nedir konferans. Meııut ceıatl 
20,30 : StUdyo caz tango ve orke&tra gruP. 
lan. 21,35: Son haberler, Saat 22 oen son,. 

Anadolu ajansmm gazetelere mabsua bavadll 

servisi \'erllecektlr. 

BUKllt;~: (M2S li.h.} - (SM,5 m.) 

21,15- 21.55· Plı\k neşriyatı. 22,l:>-54,d: 

Flarfonlk orkestrasının konseri. 

BUUAPEŞTE: (516 Kb.) - (M9,6 m.) 

21,30- 23,35: YUksek musiki mektebı ta. 

lebclerl tarafından, org ve orkestra retakatl

le konser. 

23,35- 24,20: Çigan musikisi, 24,20-1: cas.. 
band. 

~ 
UllESLA V: (llSO l{h.) - (S15,8 m.) 

21,10-22: Tarihi eserlerden konser. 22-

23: Hamburg dana musfkflli nakli. 23,30-U 

Glelnvitzdcn, tanmmııı eserlerden mUrekkef 

konser nakli. 

~ 
DO\'ÇLANU ENDEıt: (llH Kh.).(1,6'7, m.) 

21,10-22: Tanınmış eserlerden koDHr. 

23,30- 2'1: Piyano konseri. 24--1: Saray çt.. 

gan orkestrasının konserl (Budapeıteden) 

l} 
HAIUBURO. (lllH Kh.) - (SSl.9. m.) 

21,10- 23: İstasyon cazbandı. 24--11 

Balet musikisi. 

t•ALANOBEKU (Danimarka) 

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

21,10-23,30: Senfonik konser. 23,80-J 

Cazband. 

sert. 

~ 
PRAO (688 Kh.) - (4'10,% m.) 

23,115- 24 : Prag salon orkeıtraamın koa 

~ 
ViYANA: (~:e tOı.) (G06, m.) 

2, .. "ı-'>-7 • l).f11vl """"'""' 
ncşnyıltı . rJl7 ıu." .i"'"" 

~ 
VARŞOVA: (221 Kb.) - (1,119,m.) 

21,- 21,46: RevU ve fllm mualkiai. 

* Kısa dalgalar 
l.ONDRA (Kısa arahklarla, muhtelif 

uzunluklarda günün hl"r saaUnde mil~ 

0
yen çalıııır.) 

16- 16,30 : Hafif musiki. 21.30-22.215: 

Senfonik konser (piyano ile). 24,16---24,'61 

cazbo.nd. 

* HUZEN (Dolanda) (2~,15'7 m.) 

H,45- 16: Piano kon.sert. 16,10: 11'9 
siki, 16,30- 16.415: Piyano. 16,4~17: Caz~ 

l} 
KOMA: (23,4 m.) 

15,80- 19: Musiki. 

ZEE~EN (Almanya) 

(Kıııa aralıklarla. muhtelli o

luklarda gfınlln her ııaaUnde mutemadlyd' 

çalııır.) 

20- 21: Musiki. 22,1!>-23: Plyaııo k~ 
ri (Beetho\'enin eserlerinden) 1,l:>-2: ıı• 

siki 

PERŞEMBB 

Sonkanun - 1~36 

Hicri: 13:>4 - Şavval: 28 

.. :~ 5,54 12,26 14,M 17,lS 18,t8 

.~ 12,41 1.12 9,415 12,00 l,M ı2.2S 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDl)f 

Bulgar kabinesini teşkil eden ~ 
istifa etmigtlr. ~ 

ıtaıyanm 1t adaamdan biri .,1ao ., 

nozda çıkan tayan Uzerlne Od! tdaf'9 pJJI 

dllmlııUr. 

Amerikada hUkllm aUren 

65 ki§\ ölmUııtUr. 



BAVANLAR·z · 
l'ücudunuzun hem sıhhatini, lıem 

de inceliğini mulıafiıza için 
Neler yapmalısınız? 
Zlyıflık modaıı r şı.manlamamak için aç ka 1 m ak maralı resimde 
~ sonra,) L6zımgelmez 1 H•r••Y ylyablllralnlz ıördüiünüz. tekil-
hk çok kimse-L'fakat ıntlzamıa... de ıöpünüzde bir-
ler, vücudunu ___ __. _____ .....,_. ______ .....,..-.._ ...... ...--..-~ ...... _..--_.. leıtirim. Soma. 

hnlıt uullerle inceltmeye çaıııtı. ıere ıere kırk kere dineklerinizi 
... yüzden de bir çok hastalıkla" f ıeri ıitürmek taıtiyle, açıp ka 
.... etti: Kimi ıinirinden mm- · payın. AJDi amanda ayaklann•-
larip, irimi mide airılan, bat Jön- zm ucuna bUarak hanlanın ve 
llleleri çeker, kimi o kadar umumi teJaV topWdanmzm üzerine 
aa'fa utramıı ki, doktorlar: İnİD. Ba hareket de yukarıld ile 

- 90 kiloya kadar yükse.me- birlikte ppdacaktır. Oçüncü te-
tlen kmtulamazaımz ! - demi I··· kil, ıöilü ıerer, ayak bileklerini 

Kimi de ıııkalaııp bumb\Jru inceltir. 
9'alt ohnut ve vücudu porsumuı 

* Ellleti bayanlar zayıfbiı "hict 
bir feT yememek,, teklinde anlı
torlar. Halbuki, son ıelen büyük 
~ Pariı ıazeteainde, bir imanın 
~ bir 11dadan kendini mahrum 
tbnemek prtile bile pek ili zayı~ 
lraıabilecefini, battl zayıfl1Jaca
haı yazıyor. Elverir ki, yiyecek 
teınekler bir intizam dahilinde ol-
8'1a; yani apiıclaki. tertibe riay<... 

9. 

* Akf8mlan ela dametmek vG · 
cat için iyidir. Hatta evde bir ki
ti ot..m• hile sramofona kmap 
yarım aaat bdar maaikinin tem
po1ana aaainbi bualmm. Maa-

. mafih, bu, mecburi delildir. 

* 
lıte me ilıi tane 6rsii afbiae moılc li... Şimdi örmeler bluzlan z . .i .... .:. 

~iı.ia. Güzellik Doktoru böyle bütün elbise olarak giyiliyor Y aVQf örenler bu ifte yandı! 

* l' em~ üçe ayırıyoruz: 
1 - ( A) grupu. 
2- (8) tNPa. 
3 - (C) ırupu. 

* (A) srupundaki ııdalar ıunlar . 
"'1-: 

E.t, balık, yumurta, tavuk, ıüt. 
hrnir, biraz ekmek, kahve, çay, 
'a. k. iÇ ı. 

Yani azotlu gıdalar ... 
..:~) ırupundaki ııdalar tunlar. 

~~ fuuly~, enıinar, ıspanak. 
l!,.;- z, lahna, brnababar, ka 
":'llE, patlıcan, bamya, pırasa. do 
.._te., mantar, kutkonmaz, pan 
~. yerelmuı, hıyar, marul, yeşi. 
' baharat, hülia bütün ta 
~~heler; pifmiı veya taze ye 
·~le kuru yemiıler. 
~~C) pupundaki ııdalar ıunlar-

~leuru fuulya, kuru bezelye, no· 
Nriilce, kuru bakla, patates1 

baanır itleri, çorbalar, sa-
' ekmek ve içki arzuya ti
Y•, çay. 

* edilecek kaide tudur: 
l"1ranld ıruplar içindeki ye -

fU ıuretle indirilmelid:r: s.- (8) ıruplan 1:irleıebilir. 
~ (B) ve ( C) IJ'UPlan birleşe 
~ •La.kin hiç bir zaman (A) ve 

lraplan ııdalarmı ayni ö 
l*nemelidir. 

-.S, aofranızda etli yahut ba-
~ .. 7emekler olunca, ondan 
~ 7WK taze aebze olmalı. 
~:· -.karna, hamur iıi, kuru 
~ obmmelıdır. (C) grupun
,,... yapınca da ikinci ye-

(8) srupunclan olacak ... 

bı.. * ~ '-7aniar, baylar! itin 
,~-.ıı.. 

Za11flayan vücut p6r1iir. Omm i 
çin ıize, ıene aon ıeleıı Avrupa 
gazetelerinden aldı~z ı~et 
basit ve herkes için elveritli jim
nutik uaullerini re1iml,rle ıa.te
rip tavıiye edeceii•: 

* Birinci tekil: 
Sabahleyin bl1nnca ( 1) nama· 

rah resimde ıardülünüz sibi, ba
c:aklarmm hafifçe ayıracabnuz. 

Kollarmızı yukarı ıersin tekilde 
kaldmp ricudunuzun alt kınnmı 
kımıldatmadan ıövdenizi aaia ve 
aola bükeceluinis. Mümldin oldu
iu kadar kollanmsı yana ejecek 
ve kalçanızı makGa tarafa büke.· 
cekıiniz. Ayni hareket aekiz da 
kika ıürecek. 

ikinci tekil: 
Yukanki hareket bitince, ıe

ne bacaklar aynk, (2) nmnaral; 
resimde ıörüldüiü ıibi, kollamm 
yukarı bllak, parmak açlanms 
bititmif, belden atalium kımıl -
datmamak f&l'liJle, ıavdenin en 
ıenit daireyi çizclirecebinia. Bu 
idman da aekiz dakika sürecek 

OçiincG tekil: 
Kollarnuzı ve ellerlnisl "(Jl mı-

1 1 _,__._._...__ 
t s • 

·,., . ., 1 

ll!V kactınları için 

FAYDALI BiLGiLER . 
Surahnerı 

tamızıeınek ı.;ın 
Sıirahilerin aUd teiaideneceiini bi

lenler pek çqktur: 
Dipde blru ıu bualarunıs. Dlrt

lan parçalar, içhuı bolca ataramu. İyice 
çalblarunu. Bofaltır, yeni ıu ve kAlrt 
koJduktan aonra ayni ip iki Oç kere tek 
nrlarinm. BtrtUn yqDlllder ve sanlık 
1ar zail olur. 

Djıt yerine kepek ve ince saçma da 
kullanılır • 

Tahtal•rdakl 
Y•O ıekelerı 

Yailı boya kapılarda ve tahtalar
da yal, el izi veaair bir çok lekeleri biz
de IOdab su ile fırçalarlar. Halbuki bu, 

Lclın moclalanncla yeuı bh· 
tezadl 

Modern çiqilerle Jikilmiı ko-
111 renkte bir k09tiim tayyör ve 
yaka ilipde beyaz tenteneden 
kocaman bir çiçek. .• Siyah föt~de.ı 
yapıbmt ppka da elve~li biri 
•YİJ'• Ue ltata ıeçirildi mi bu •ur• 
Ye aeçlrin ,,ir a11111mbl olur. 

cilayı bozar. BiltUn Avrupada bu gibi kalanuu.z. Burmadan hafüçe ıukanmız. 
lekeler Terebantinle temizlenir. Bu te- Aıla ipe aama.z, tüylil, temiz bir bavb-
rebantin her eczanede \Mılunur. nm içine arar, nemli iken ütülersini.z. 

ipek çama•ırıarın 
bozulmaması için 

İpek çamaprlarm parlaklığını yeni 
&ibi muhafaza etmek için bu tarzda yı
bnma11 lbımdır.: 

Ihk suyu sabunla iyice köpilrtecek
ainiz. Sabunu sudan çıkaracabmu. İpek 
çamapn o köpilfün içinde yıJaracabı· 
*mı.z. Çamapnn üstüne bt'iyyen sa
bun ıürülmiyecektir. Gene ılık ıuda çal-

Kendi 
kendini

ze yapa
blleceaı
nız güzel 
bir eşarp 

80. yahut 90 
santimetre u • 
zunlUğunda de . 
ğirmi bir kadife 
yahut krepdöşin 
almıız. Onu yu-

' kanki şekildeki 
(C) hatti üze -
rinden biçin. 
Çok fant~i ol
masını isterse -
niz, iki müselle
si ayn ayn renl.. 
lerden yapın. Bu 
eşarp, resimde 
gördüğünüz gi · 
bi türlü türlü. ŞC· 
killerde kulla ~ 
nılabilir. 

.. .. . • • .. 

Halaları 
temızıemek usuıo 

Büyük hahlan asıp dövmek hem 
güç, hem masraflı olduğu için, bun1an 
tenine yere sermeli. bir sahan kapapm 
- ütü ütüler gibi - lıalıya ıtirmelidir4 
Bütün toz apğı iner. 

Hablann parlakhğnu muhafua içia 
de ara aıra 10iumuı ve tekeraiz çay • 
yu ile yahut lirke ile ailmeliclir. 
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j ne k/i ' !~K,)lALI · 
.YAZ An: 

HALlDt cojs~ 
... ' .. · .- .,. 

-2a-
103 (Nakil, te;·cüme ve ikti bas hakkı mahfuzdur. Şoför Şakir, Taksim karakolunda 

Yemekten .onra hepıi rene eı
ki cevizin altında toplandriar. 
Vehbi efendi nargile İ•tedi, ıırtı· 
nı ajacm köküne dayadı, ıözleri 
yarı l<apalı nargileıini içti. Fakat 
kafasının gözleri dört açılmıı Ra
bianın evlilik hayabnın açık ve 
kapalı cephelerini tetkik ediyor
du. Herhalde aralarındaki dirlik 
düzenliie diyecek yok. Kızın her 
vaz'ından halinden memnun ol
duğu hiasedi'liyor. Orta yatlı, evli 
bir kadının kanaati, deruni uyu. 
ıukluju bile bqlamak üzere. Kı. 
zın içinde bayat herhalde biraz 
yavaılamıf. Ruhundaki eaki dare. 
ban hiısedilmiyor. Fakat ev Jca. 
dmhfına da kuıur bulmak imklnı 
yok. Kocumın maddi ihtiyaçlan. 
nı en kUçUIC teferrüatma kadar 
tatmin ediyor. Böyle bir patlıcan 
kızartmaaı, böyle bir cacı1' C:lei· 
me kadmm kin delil. 
Oımanm yeni hayatmda ne ıe· 

kil aldrimı an1amali o kadar li.o. 
lay değildi. Yukandaki odada 
eıki günf erden fazla bir aletle lio. 
nutmuıtu. Fakat mutfala iner İn· 
mez, aile aruına kantır kanpnu 

yeni bir eükGttlik ıötteriyordu. Ve 
timdi ıhalınm üstüne uzanmıf, l:ia. 

f ı kollarının üatünde biraz 1Cal1'. 
mıt, yüzü aökte:,.Batıda ağırlatan 

11ca~~ h vadan üatlerine iniyor. 
Ne bir rüzgir, ne bir nefes! 

Orıman evveli lakırdıyı açb. 
"Rabianın ıu meıhur büyük 

babasını ııihayet gördüm.,, 
Rabia biraz gururla anlattı. 
"Osman timdi arada cuma na

mazlarına aidiyor, efendim.,, 
Osman duymamıı gibi devam 

ediyor. 
"Bihakkin imam. Sesi orke.tra 

tlavulu ıibi. Kur'an okurken te· 

•inde atan o korkunç kin bile fa· 
yanı hayret ... ,, 

Oıman .(kin) kelimeaini ideta 
kindar bir zaferle teliffuz etti. 
Rabia biraz ters, 

"Sen zaten etraf ma sulmeden, 
eziyet eden adamltrdan hotlanır· 
ım.,, 

"Oyie mi?,, Tec...U.U uyanı • 
yor. "Her halde büyük babanın 
kininde bir aaamet, bir heybet 
var. BütUn intantarı hiç affetml· 
yen, hepsini aUnahklr ve cehen· 
nemlik addederek HYinen bu kin 
kadar kudretli bir inaan hi&ai ,ar. 
medim.,. 

"Oıman bey kitap ıtbt konutu· 
yor. Al&, lll. Fakat, aen onun to· 
runu ve ıakirdi Olaydın lıdlçllk ya. 
tında timarhaneyi boylardm, Oı· 
man beyi,, ' 

Rabianın ıerin ıeaine ihtiraı a. 
leti giriyordu. Rakım enditelen· 
di. Pembe "Üıküdara ıiderken 
aldı da bir yaimur,, u olanca ne· 
§etiyle aöylemele batladı. O ıu· 
sunca Rakwm 

"Allahatkına bir tatlı tarafın. 

elan aça!nn," diyordu. 
Fant Omıen Rabiayı rahat l»ı· 

rakmak istemiyordu. Adeta knm 

ruhunun .iç perdeıi ıallanıyor ıi· 
bi, ucunu kaldırıp içini atirmek 
iıtiyor. Oıman ıarbin çocufu. 
Ulemaıının, canlı mahl6katın içi. 
ni yanp hayat ıırlarmı öfrenme
ie çalıttıkları toprakların mahıu· 
lü. Oaman, bir inıan ruhunun 11r. 
larını öirenebilmek için diri hir 
röiıil yarıp açmafa ruı olacak 
kadar fikri tece..Utün eıiri. 

"Meıeli büyük baban hattalan
aa, ölecek olaa, elini 8püp dııaımı 
almak iıtemez miıin, lıele iki ıB
zUm?,, Rabianm nıhuna neıterini 
biraz daha 10laıyor. 

"Onun duuı aanki dua mı? 
nnın CSlıün, Hmtine bile ufra . 
mam. Şom apını toprak kapaım, 
inf&)lah." 

"Suı, Rabia ... ,, Vehbi efendi Ra. 
6ianm biı katı ceplieainden mOte
•uir oldu. Fakat lası ıuaturamadı. 

"Fakat çoluiu çoculu htltUn 
tUn brlmturClu, efendim. Bil1e
nls neler ~ insana ne n
liat;"D; h'Ümr nrirdi. Bütfln sin 
ilam, celiennem, zebani &ma,ur
mı. içime &,nıu komdan Mı 
tilrlü kurtulanuyonım, J;eDd lltn. 
clye adar brtulam11acafa& .. ,, 

Sıcak, ağır liavada kızın adeta 
titredili hi11ediliyor. Tunıncu qdi. 
ta~ eetiı-- ..mm ....... 
Jarm acılığı ile taliall4a .tmiı. 

Vehbi Dede ağzn'dan marpucu 

çıkardı, doğruldu. Karı kocanm 
dil dalatmı ıWdttla diıllemiıti. Fa• 
kat Rabia onun kendi 1&1iuma 
temaı ediyordu. Büyük ı;,.ı;.. 

ıınm divanece hezeyanlannın 

daladıiı ruhunun hasta tarafı fer
yat edfyordu. Ve Vehbi efendi 
kendiıini Rabianın ruhunun bek
çisi telakki ederdi. 

"Beni dinle, Rabia. Hiç bir za. 

man korkunun kalbinde, kafanda 
batkaldırmaıına meydan verme. 
inan ki kainatta hi.likln Jlalket
mediii bir tek teY korkudur. inan 
ki korkuyu ilk hayvanlar, illC İn· 
tanlar acizlerinden, çareıizlikle

rinden kendi kendilerine, kendi 
içlerinde yarabnıtlardır. Korku, 

eEıane cinıinden bir ejderhadan 

batka bir t•Y deiildir.,, 

( DeıJamı var) 

Tetlrka No. 23 

boş bulunarak, Yllmazın kulağına 
eğildi: "Vallahi Necdet Bey vakasında benim 

Doktor Şahap 
töz alarak: 

hiç bir alakam yok!,, 
ailesinin vekili min etmeyi unutma! Zaten bana yatırır, bize de :makbuzunu gö•t" 

- He1eti hikimenin bu nokta· 
ya dikkatini celbederhn, dedi, 
buhran içinde bulunan bir adam 
bu kadar mantrklı ve kaç•maklı 
töz eöyliyebilir mi? 

"Allah söylettll,, 
O gün Doktor Şahap davasının 

muhakemeıi miihendiı Ziyanm 
aleyhinde olarak devam etmit ve 
diier tahitler dinlenmek üaere 
muhakemenin rilJ•ti bir ay IOD. 

raya talik edilmifti. 
Y rlmaz bey mahkemeden P· 

kar çıkmaz poliı müdüriyetine Te 
oradaki İflerini vardükt~ IODr&, 

I.:e1li1a tetekkür etmek üzere 
Beyoğluna gitmitti. 

Yılmaz, Leyll.11, tözünde dur. 
dulu için tebrik edecekti •• O gün 
Leyllnm m.hkemecfen ~akar çık· 
mu eTe lidecetini biliyordu. 

KaplJI çaldı. 
Sokak bpıamı alt kattaki Er . 

meni kiracılar "9"!flvdı. 
lhtiyar dudu,, Ler.li hanımın 

henüz ıetmeclifini llJ.ledi •• Yıl
maa cevaP. Yermeden Jiiriidü, üit 
ota çıı.tı. , ,. 
Yılmaz bey, u11&mn kOcaanu 

evde bulacaiınclan emindi.. Şaki. 
rba ralaataız olcluju için heı on 
liindenberi evden411f.rl ~iiiı.&. 
drjını biliY,ordu. 

Oda ka~ıımı vurdu .• 
C.•ap alaadı. 
Bir claba 'tUl"du.. • I 
Gene cenp alamaJlllC& meralC 

etti .. KaplJI itti •• içeriye girdi. 
- Leyi& nerdeJM .. ur .. Gel . 

mit1'en bekli,.,im. 
Diyerek iskemleye oturdu. 
Yılmaz hey mau.nm lizerine 

bırakılan bir kliıt parçatı ıör
müttü. Siıaraaını yakarak kiiadı 
eline aldı .. lmzuma haktı: 

söz vermiştin .. Biliyorsun ya!,, rirain .. Adliye ıeni derhal tahlif' 
Çok acele ve heyecanla yazıl · eder. Korkacak bir ıey yok. 

dığı, kelimelerin çabuk karalan . Şakir, Necdet be>: cinayetindell 
maaından belli olan bu mektup dolayı sorguya çekilmediğini ıB
Yılmazı epeyce dütündürmüttü. rünce, Yılmaz beye açıldıllJll 

- Şakir, Necdet beyi rüyaıın. pifman olmuıtu. 
da görmü§ ! Bu ne demek •• ? - Naııl da bot bulundum .• JJ-

yılmaz, Şakirin, Necdet bey Iah ıöyletti galiba! 
vakaıiyle alakadar olduğunu ve Diyerek kendi kendine kızıyof' 
bu korku ile yatıp kalktığı için, du. 
rüyaıında da aynı ıahıiyetleri Şakiri o gUn Taksim merkezİb' 
gardüfUnU •• cinayet ıalhaııba · den po1is müdüriyetine göndere& a 
bar ıanonlarmdan Cevat iamin • Ier. · 
de birinin de 'Yakıf olduiunu aft. Yılmaz bey polis merkezindell 
lamakta ıüçlilk çekmedi •• Derhal çıkınca, vazifesini yapmak mee' 
kapı11 kapa~ıp odadan çıktı ~e buriyetini duymuf ve ilk iti .(S.' 
mektubu .:e!>ıne yerlettlrdl. yaz Ruı) barma gitmek olmufltl' 

Y ılmat be:r Talcılm brakotuna Yılmaz bey, Şakirin on giill • 
geJlr ,.ımea Şaklrin komiHrlik denberi evde kapanmasının sebl' 
oc{aımcla bekle&llflnl tlrdU. bini timdi anlıyordu. 

Süir 1&Y&K& Yılinu beyin Necdet beyi yaralıyan adamd 
yanma IOb~arak: • Şakir olduğunda §üplıeıi kalma ' 

- :Vallahı beyllll, dedi, Lenım mııtı. 
Necdet 1Ny Yakaıiyle hiçbir al& . 
kam ,oktur. Bu, pnonlann ıe. 
veıelillnden bat1ca hirter. delil · 
dl~ . . 
Yılmu bey: • 
- Dur bakalım, meıeleyl iyice 

ulrıabm da ondan tonra ı&ril . 
ıilrilı.r.terak etınel 

Diyenle komiıerin yanma o • 
tUidia. 

- Bu adaiıtı neden karakola 
getlrdlnlı? 

XomlHr, Yllmu be1• ıu mala. 
matı Yereli: 

- Şof&r Şakir, arlcadaılarm • 
dan birine Jila lira1a kefil olmut. 
Borçlu borcunu YermMDif. Ala . 
caklı lıapaen ta111lkini •• paranın 
tahaillni lıtemlt.. Mahkemeden 
karar a1mıı. Biır de icranın tllmı
na tatbik ediyonaa. Parayı verme
dill için, kendiılni teTkifhaneye 
gtindenc•liı. 

Merkezdeki itirafı, mektupta • 
ki enditeleri elbette botuna de ' 
ğildi. 

Yılmaz bey bu hususta Şakirt 
bil'§ey açmadan önce, garson C• 
vadı ııkıttırmağa karar vermittl• 
Yılmaz her, bara girdiği zam_., 

ortalık epeyce kararmııtı. Orta 
cıa d~eaen un çıttten l)afd' 
kimıeler yoktu. . 

Garson Cevat ıarı saçlı, yin..t 
bet yaılarında yakıtıklı bir gellV 
ti. Yılmaz bey Cevada ıeılene • 
rek: 

- Oğlum, bana bir konyak •' 
tir! 

Dedi,hasır koltuklardan biri11' 
oturdu. 

Şakirin iti Cevadın aklmd-' 
bile aeçmiyordu. 

- Şakir yazmıf .• 
Diye mmldanarak 

baıladı: 

Merkea komiıerl bu Mlıleri 
okumaia ytlkMk ıeıle l&ylUyordu. Şakir 

merkeae daYetinin ıehe'binl anla

Cevat, Yılmaz beyi çok iyi ~' 
nıdıiı için, konyağı getirince: 

- Beyim, çoktanberi görün~ 
yordunuz? 

Diyerek gülümıemitti. "Leyllcrğım J 
"Bu gece Necdet beyle bar'daki 

garsonlardan Cevadm haşhaşa O· 

tur'duklannı rüyamda gönnüştüm. 
Sabahleyin sana söylemeğe unut
tum. Sen mahkemeye gittikten 
sonra, iki polis geldi .• Beni Tak. 
sim karakoluna götilrüyorlar. Eve 
gelir gelmez beni ara •. lcap eder. 
se Yılmaz beyin yardımını da te. 

yınca genit hir nefes k!dı: 
- Bu parayı üç güne kdar ve. 

receiim komiser bey •. Beni ıer • 
beıt bırakınız ! 
Komiıer itiraz etti: 
- Ben mühlet vermek aallbi . 

yetini haiz dejilim, of lum ! Seni 
müdüriyete göndereyim. Tevkif . 
hanede birkaç gün yatartın .. Bu 
müddet zarfında borcunu icraya 

•fil 
Yılmazın geçirecek vakti yo~ 

tu .. Cevadın yüzüne dikka~le ~ 
lı: . 1 

- Senden bir fey soracaJıd' 
dedi - Dolruıunu aöyleraen, el-: 
den kurtulursun ... inkara ıapa' il 
san, ıana her ıeyi aöyletınell 
yolunu da bilirim. 
. (Devamı~ 

Verecciiniz hangi büyük bir aervet benim bozulan 
itt ' 

ayni fellketin kurbanı bulunuyorsunuz . .-
uJdetimi, yıkılan hayatımı ödiyecek, beyefendi? .. 
"Hayır 1 Hayır 1 Bütün teklifleri !İddetle, reddediyo 
rum ve bu iğrenç pazarlığı kabul etmiyorum. 

Sazilnü kestim: V 
- Affederıini.% 1 dedim. Benim böyle yap~ 

hakkım var. 

- Niçin? . dlf 

hiç hesaba katmıyorsunuz: Size feda ettiğim ıençll 
llm, terbeatHllm ne olacak? İnsancı yapmak hakkı 
mı ne yapıyor6unuz? Sizin bir intikam zevkiniz için, 

Şiddetli bir heyecanla sesim titriyordu. Şimdi mak· 
ıadım biraa evvelki gibi beni evinden koğduğu için o
na itiru etmek, meydan okumak hevesi ve zevki de· 
lildi. BUyUk bir felaket karşrsmda saadetimi, genç 
kızlık hUlyalanmı müdafaa ediyordum. 

- Arif Nedret Bey evvelki ıün beni e~ı?~ 
kovdu. Daha hayatımda hiç bir kiımeden ıöf111ed 
en ı!ır bir hakarettir bu... JtJ~ 

- Fakat kendileri hataarnr anladı ve bunu 
Samiye Ekrem Toku ıellmlımakla g6sterdL bir kaprlılniı için bütün bunları yıkacak mıyım? .. 

Herkes isin Samiye Ekrem Tok olarak ka!acağrmı 

al:Syliyorıunuı. Fakatnüfuı ;üzdanımdaki kaydı ne ya· 

yonunuı? .. Bu bana evlenmek kapılarının kapanması 
demektir. htlkb&lde önüme, bana adını vermek istiyen 
fulletli bir ıenç çıkarsa sevilmek, zevce olmak aaa 
dttlnden, 'annetlfin tatlı duygularından mahrum mu 
kalacıfım? Niçin? Ni~in bunlan, sizin için feda ede 
cek mlıtm? Slıl td tanımıyorum, aevmlyorum. Sevmek 
değil size kar§t hakiki bir nefret bile duyuyorum .. 

Arif Nedretin mükalemeye giriıtiğindenberi sus
makta olan ihsan Bey birdenbire ıaae kanştı: 

- Azizim, Arif Nedret Bey ve ıiz Samiye Ekrem 
Tok hanı::ı 1 Eski tecrübelerime güvenerek ıize bir fi. 
kir vermeme bana müsaade ediniz. Sizin aranızı bul· 
mak istiyorum 1 dedi. Biribirinize bütün hislerinizi kar 
şrlıklr söylemeniz için sustum. Fakat biribirinizc na
hoı tı~zler söylediğlniri g8rüyorum. Herbiriniz öteki 
nl yaralamak çaresini araştırdı. Ortada hisbir sebep 
olmıkırnn ... Mademki her ikiniz de ayni §eımetin, 

Omuzlarımı silktim: · ~ 
En doğru ve hakiki vaziyet ilk karıılafma~~f": 

rif Nedret Bey hayatımda kar,ıtaıtrğım ve Jc•~ -,ıı 
cağım adamların içinde en az ıempatimi kaı• 
zat olarak kalacaktır. 

Arif Nedret tekrar eği1cfl ~ """ 
- Hiç olmazsa bu duygularımızda anl•ftt 1'lt 

hanımefendi. ÇünkU ben de ıizin kıdır ıntl:.,J 
kadına daha raatlamıdım. (Dntllfll 
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ti • Şeker propagan-
ııedzye kazananların 

1 adlarını ga~ıgoruz dası yapalım. 
Amma, şeker hastalıQı olanlar buna kızarlarmış 1 4 ikinci kannn 

tarlhll bilmece
mız•n halli 

l,-,~ 
caıveı kazananlar Veremlilerin de Çoban Mehmede. Cim Londosa 

Kendi dllşeo 
ağlamaz'dır 

--8-6 ---Y-wı_uf_T_engt_rg·-an--be•r•be-r-, -67-- k 1Zma1 afi m 1 ger 9 k İİ r ? 
Taltt Eyüp ortaokulu 
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' 

68 
- NAzun kııf "Zaman 10 sahibi sevailisi güzel kadına başmakalede Şekerim! 

muallim mektebi 3:10, 69 - Mita.t 27 inci o-1 '' ' P9 

'•r saat: kazanan 
ı.uı 109. 10 - Reflka sanaaaryan han Rad. diyebilmek için bir tekerlemeye lüzum görmüş; Hoş görelim, 

.Bınncl: N ezilı• Kıztaı;x 33. 
yoıtn atclyesinde. 71 - :Mehmet Alt 5' üncü 8ZiZiD1, IYÖOÜ( meselelerine kOrJŞmJy8 ae(mez 
okul 315, 72 - Cahlt 4' Uncu okul 525, 78 t"'t fil 

Itır boyun atkısı 
kazanan 

İktnci: E. özek Pt:>rteYnlyal lil!ICBi. 

~Uzdan kazanan 
't!çbcU: Zerefşan 59 uncu okul 466. 

~er mendil kazananlar 
l - lsmet GUnger Kadıköy Çanakkale 

'aı 17, 2 - I<\Q.mU I<:abataı lisesi 901, 
a 

..... Nejat Beyoğlu 12 inci okul 213, '.-

~r Aciman lııluııevi Ukmektebl, 15 - B 

>teJl Ayvansaray Kundakçt sokak 2, 

~ekerleme kaı:an.nıaı:__J 
6 - Macide U llncü okul 389, 7 -

ftı.:ı\'an tnann okulu 83f, 8 - Sadun Pertev. 

ıııhl llle.ll 369, 9 - Tureut Tamer Daı11ş_ 
kie.ıta lleesl 34, io - Vahit Kıvılcım Ça.. 

'1ar caddesi 93, Ali vuıtaslle. t BlakUvl kazananlar _ı 
11 - Panga.zi Kurtul~ kuyular hafı 25, 

ı2 
- HUmı!ye GUner Cumhuriyet ortaokulu 

~?3 
• 13 - Adalet Bey~lu Tomtom Cezalr 

'°~ 2, H - Recep ltrgibfay lılerdlvenk5y, 
1~ 

- :Sedrünnlsa üııkUdar 12, 

1 Birer kutu zart kalıt 
~ kazananıar 

16 - Ahmet kilçtlk karadenfz otelinde. 
17 

- Feyyaz 1stanb:ıl llseat 1060, 18 - İs. 
~ Oktav Dar111161Lfa.ktt Hıuıat Q. 1A - ~"r.-
~iıuü Bakırköy blrincl okul 180, 2-0 -

Fı 
a"«tp Beykoz kırkıncı okul. 21 - Selma 

ı.l l.ı:ıcı okul 411, 22 - Turgut ôıtllrk Zile 

llkJt1 okulu :o. ~S - Nimet Amm üakUdar 

~en o'kul 174, 24 - HaUme Edlrnekapı 
'>Ilı .. 
~ ... eçmez mahallesi, 23 - Cengi:ı: öncel 

~1ktaı kanıkoi sokak 11, 

t D-r kazananlar 

26 - Hacor Kadıköy pazar yolu bel<çl 
'l)t,_, 
~ "4lt 8, 27 - Mazhar Milb orta okulu 27. 

lıtt..rada., 28 - Nezihe Kadıköy !kballye 

~' •okak 12, 29 - Refik 45 inci okul ın, 
- Şermin .Aksaray 64 llncn okul, 31 -c . 

~ ~ecau Beyoğlu 39 uncu okul 1151, 32 -

tl\-ı Ka.ra.gllmrUk 50, 33 - Astım.an Bar_ 

- Acar Bele Şişli TerakkJ lisesi 811, 74 -

Celil 11 inci okul 163, 7:5 - Ftınızan Cihan_ 

gir kumrulu ııokak 48, 76 - Mehlika. Beyoğ 

ıu 20 inci okuldan. 7i - Ara Papazyan Pazı. 

ga.ltı llsc:ılnde 17, 78 - lhsan KaatmpB§a 

bilytlk Sinan pB.§a soka.k 24, 79 - Sabahat 

Selçuk kız okul'Jndan 20, 80 - Turgut Unu. 

tulmazkan 15 tncı okul ısıı, 81 - Vahan 

Zarta.ryan Heybelladada, 82 - ZUhal Paşa. 

bahçe Fahreddin yalmnda, 83 - Refet An

sal KabatB.§ lise.si -i4S, 84 - Stlha Beyoğlu 

29 uncu okul i7, 85 - Lcm'l Kadrrga 84.. 

1 Birer kartpostal kazananlar 1 
86 - Faik özden!Z Tica.ret okulu 7, 

- 87 - AsUman Nedim Beyoğlu Mahmut 

ağa. yokuşu U, 88 - Cevat Hazar Haydar. 

pqa llseal 876, 91 - Avni Orta.köy KarakB.§ 

sok.alt 3, 92 - Cemal Kulell Uaest 628, 9S -

saıme Gazlosmımp~a orta okulu 6, 94 -

Doğan Torunoğlu SenJozef ll.seal. 95 - Fe. 

ridun Fahri EyUp Akarçeome 3, 96 - OU.. 

zin kız lisesi 1377, 97 - Mahmure 18 tncı o. 
kul '36, 98 - Niko Bakırköy 28, 99 - Tu. 

na Nezih Pertevnlyal lisesi 813, 100 - Ay. 

ten Kadık!Sy Çe§ll'le sokak 48, 101 - l'aruk 

Kaba~ llsesl 327, 102 - satt Atılgan DL 

vutp&.§8. orta okulu SSS, 103 - 'Oııal Uza.k 

inhisarlar vekaleti levazım mQdUı11 otlu. 

104 - Vehbi Kumkapı Kadırga cadde.a 00, 

105 - Ziyaeddin Kum.kapı orta okulu 7, 106 

- A. Dündar Zile Altm yurt mektebl S30, 

lOi - Se.IA.haddln İstanbul lisesi ~2, 108 -

Varolan Gazaryan Eseyan okulu 93, 109 -
Ja.n bıçakçı Beyoğlu Rum katolflı: mektebl 

101, 110 - Hilmi Nuyan ıı ine! okul 386, 

11 - İrfan Göksel Senjozef Usul ll7, 112 -

Kemal kumkapı ortaokulu 266, 113 - LQt. 

futtah Şevki özengtn İstanbul lise.al 728, 114 

-- Nadir ldriıı Bakrrköy İstasyonunda, 1111 
- Amme K.ınalıada Ncraeyan okulu 22, 

116 - Cemal Ortaköy sandalcı mescit 24, 

117 - Fatma birinci okul 206, 118 - sua.t 

Oktay ~ inci okul 71, 119 - Nuri Akb.lııa.r 

lıüktlmct caddesl'lllPe berber. ;ı:ıo - SUheylA 

Hi inci okul 358, l Z1 - Nuri Yılma.7. 31 lncl 

okul 200, 12:? - Özdemir Edirnekapı diş dok 

toru Übeyd o(;1u. 123 - A. F. Kutsal Fatih 

;, ı2t - Jo"'erhat Şener Üsküdar Kösedayı 

sokalt 11, 125 - Güzin Beylerbeyi Fıstıklı 

sokak 3G, 126 - Halit Ed1rnekapı Meydan. 

Epeyce sinirli yazılmı§ mektu-ı 
bunuzu ve içindeki iki g.azete ke· 
siğini (kupür) aldım. Üçünü de 

1 
dikkatle okudum. Bu işte benim 
ne auçum var birader? Muharrir 
olmak her konuya bumunu sok · 
mak değildir ki ... 

Sizin sözünüzle ısöyleyim, (Şe -
ker lşi), (§eker düımanlığı), (ıe
kerciliğe kartı yersiz ve anlam ve. 
rilemez yol) vesaire... Bunlarla 
sizin, mesleğiniz bakımından aıkı 
bir ilginiz olabilir. Fakat benim 
hiç bir tatlı veya tatsız ilgim yok
tur. Çünkü şekerle başım hoş de. 
ğildir. Benim bu itte ilgim olsa ol
sa ıeıkerle memleket ve halk ara
sındaki münasebet olabilir. Bun
da da ben halk tarafındayım. 

Kaldı ki kesikleri gönderme • 
mit olıaydmız ömrüm oldukça Ö· 

nem verdiğiniz bu iıten haberim 
olmıyacaktı. Çünkü üç aya yakın
dD' ki rahatsrznn, hele bir ay:lan
lberi berbat bir karaciğer hastalı
ğından serilip kaldım. Tam bir 
perhizle kesin bir istirahate mah· 
kUm oldum. Bu mektubu da, bana 
göıterdiğiniz sevgi ve inanı karşı· 
hlwz Öırakılıamflk için .:zoraki ya. 
zıyorum. mni öyle açik açılC l:o
nuıtuğumdan ötürü balıtmız. i
nanınız ki çok samimiyim. 

:ıt- ~ lf. 

siz Zaman'ın bütün yazdıklarına ( 
ters olarak hücum ediyorsanız --

1 ki bunlar da kendi fikirleriniı. · 
dir'- Zaman'ın yazdıklar da öy
ledir. Bunda ana konuyu biribiri
mize darılıp biribirimizi incitmek 
değil, fikirlerin ve söyleyişlerin 

realitelere uyup uymamaları leş -
kil eder. · 

Otuz dört yıldanberi bizzat ma. 
mul şeker esncıflığı ile uğraştığı
nızı gene ıiz s.öylüyorıunuz. Bu O· 

tuz dört yıl içinde bir defacık bh· 
günün sabahında bir tek sütun ve 
bir günün öğle vaktında bir yanm 
sütun tenkit okumuısunuz, çok 
mu? Temiz ve tatlı zanaatınızm 

kefareti oluversin ne çıkar? 
Amma benden ısrarla bu işe 

karışmamı ve sizin tarafınızdan 
olmamı istiyorsunuz. Bunu yapa
mam. Bugünkü arhhatim, bilgim 
ve işteki yabancılığını buna müsa
it deği'ldir. Yalnız sizinle şunu 
yapabilirim: Şu sütunda sizinle 
baıbaıa verir ·ve o iki yazıyı bir 
daha okuyup inceleriz. Görecek -

siniz ki gerek (Zaman) ın, gerek 
ötekinin yazıları sandığınız gibi 
garazlı yazılar tleğildir. Biri o 
gün bir. başyazı bulmak ve bir -çır· 
pıda yazıvermek için, öteki 
de biraz tath bir mizah olu -
versin için yazılmıf yazılardır. Ge
liniz önce Zaman'ı okuyalım. Za. 
man diyor ki: 

~ I<Uçükl!nga tramvay caddesi 116/6, 

CI - Göbel Şl~lt tramvay deposunda blleL 

:at lit.Yl't km, 33 - bmet KocamuııtllfapB.§a 

cık soka:t 33, 127 - Sellmeddln 27 Jncl mek 

~44,~-ınri~Hb~~~~.ln=ıs=1==A=t=~=A=k=m=~==B=q=ı=~=a=ş=A=k~a=r=d=~=r=~===M=.=E=ro=1=s=a=n=y=~=u=k=o=~=ı=ı=1=6==B=w=u=K=~= 

Şimdi gönderdiğiniz o iki kesi
ği beraber inceliyelim. Siz ikisine 
de hücum ediyorsunuz .. (Zaman) 
gazetesi ıeke~ propagandasının 

aleyhinde bulunmuı: Bir fikirdir. 
Şeker propagandası yapılmama • 
)ıymıı: Bir görüt noktasıdır. ŞekerJ 
idaresi bonbon fabrikası yapm~ . 
lıymış: Bir dütüncedir. Niçin ek
mek fiyatı binmiı de teker in . 
mit?: Bir mukayesedir. Nasıl ki 

( ••. Halka "şeker yiyiniz, fay
dalı bir gıdadır,, tarzında propa· 
ganda yapdacağı hiç akla gel
mezdi. Çünkü insanların zaruri 
ihtiyaçları içinde (şeker) kadar 
is.mi de, cismi de zaten başlı ba~r
na ve çok canlı propaganda tet· 
kil eden bir neşne "tasavvur edi
lemez,,. Birkere <şeker) kelimesi: 

hıcı okuldan 92, 

- Veli Alp Eyüp orta okulu 720, l30 - Ziya 168 - Bican !stıklAI caddesi 65, 169 - Ha.. su Kandilli 32 fncl okul 82 - 205 - Adnan 

11 inCi okul 312, 131 - H. Avni Bayındırlık san Muzaffer Kwmpa~a Zincirllkuyu 206, 3·i üncü okul 639, 206 - :Muaa Kbım Da.. 

fen okulu 213, 132 - Adnan Dartl§şafaka 170 - !. Hakkı Harbiye lisesi smıf 7, 171 - ü af k 11 i 212 207 N d t D x. ı r ~ a a . ses , - • cc e e6 er ı 
ııse$l 213, 133 - Bülent GUrsoy Beyoğlu 

kazananlar 
ıı lncl okul 317, 134 - Ekrem Vefa liseııl 

a
1 

11& - ll'lkret orta. ticaret ınektebl 1129, 625, 133 - HulOsi İDönU ortn okulu 866, 136 

it - Ceuı Posta tevziat dairesinde, 38 - -- !ııman Derman EyUp 3S inci okul 329, 137 

~ ~t l<enıaı Canttlrk 1amet tnönil okulu - Kenul caıata Mahmudiye caddesl 28, 138 

~ 1\9 - Çlfdem &5 inci okul 612, .O - - Leman özkan Beyoğlu 37 inci okul ] 13. 

~ TaUıdll Vefa ıı.est SM, 41 - Rabfa 139 - Metin Pckcan lstanbul 42 lnct okul. 

._ ~rWt 50, 42 - tmıet Sertın Galat&. HO, Osman Şems!!ddln Falay Bakırköy ömer 

'~ta - MukaddM Akad ~tktq Kılıç. Naci sokak 100, 141 ·- Perihan Şımşek H 

l~ t IOkak 8, 4' - Recep kabala§ Uses1 tıncU okul 11. 142 ,..... Şaklp 7 inci okul ~13, 
l, j15 - Şevki, Oımıanbey Şafak sokak 33 143 _ Ytlcell\l!n Rıza Ortaköy, 14' - \'e_ 

' ' cihl Çelebi o~ıu Bostancı 47,14.5 - fü•m P..1 
'tUrk resmi kazananlar 1 • Ankara Albıı.yrak okulu 89, 146 - Barcu • 

te Arapya.n Eııeynn lisesi 3 tıncu sınıf, l ii -
I\~ - Şükran 13 üncU okuldan, 47 - All Çmğrr oğ:u han 36 , us _ Fuat 11 ıncl 
' VıLpuydi Fenerde, 48 - Hllaameddln okul Beyoğlu, 149 - İshak Ka91mpnş:ı T-iU
...... ~ 1•-~ •ı•, ~9 - ,. .. eliha. ~" ln"'l okul 
"" "" ._" 

0 
' - .,..., ... çtık hamam 1), 150 - Nevra Rona ikinci o. 

t1 -. Rezan E-ene Beyazıt & incl okut. 
......, ·• kul 521, 151 - Sevinç Burdur orta okulu 

l3, 32 Ş~ Topkapı Arpa emlnt ma.hıı.11881 110, 152 - Lcmfln örs Ankara ttfalle ıney-
'"llM __ - l'qar Bey~lu 35 inci okul, 53 - B 1 "'- ~"lll' uo do.nı Altay ap:ırttmanmda, 153 - ur l9.n 

~,a. ~çekapıda berber Balonunda. 34.- Uğur l!!tanbul lisesi ~7. 154 - Abdullah Kn 

' ıı lnct okul 599, 55 - Hirlstcı raı;llmrllk 15 inci okul, 155 - SU!ıl'ylı\ Ha.. 

bahtı Uf ll<>zkurt caddesi 223, 56 - Cevat seki iS c\•de, 1 ~6 _ sııbabaddln Dflir 29 un

'tl!l\ .. _~t:.:nbuı liııes! 1058, 57 - HUsameddln cu okul sos. 157 - BP.rÇ Çalyan Sam:ıtyn 
-...ııJıDA•-- ' 

~ltıa ~ --.urkör n~tncl okul 180, 58 - Me. ınnt mlldufaa caddesi 52, ııss - Sotırı Bey. 
11.tlb 

~filt t&.'r§ltmba kovacıdede l, 159 - oğlu tntiıbadem sokıı.1• 8, 1~9 - Vartan Ka. 

\:ı ~ ~ınner Çapa kız muallim mektebi, dıköy taksisinde 24i8. 160 - Ahmet J\flt.ap 

'· tt 'l'Utgen Sultanalımet Utangaç sokak otelinde kahveci. 161 - tıhaml Edirnekapı 
~~ - il. Oıtnmd V1tnezadı! Abacı LA.Uf Sarma.ştl< sokak 11, 162 - Nurhan Şimşek 
~·· 12 - Fikret Be~lktB.§ Muradiye 44 llncU okul 191, 163 - Sat:alıe.t ôzçellk 

ltı"lll.Yaı ~lrüt 10, 63 - tsmet Ôğ\lnç Per. Emlrgft.n Uk okıılu 117. 164 - Ve<lat Beykoz 

't ...._ P. ltaesı 550, 61 - Melek ltız liııeııı 709 Çayrr caddesi 26, tG5 - Ahmet blrtnct okul 

' n\~I Ataın İstanbul lisesi. 384, ıe5 - BUlent \'aroı Boyacıköy 11;;. 

Ahmet Tevfik beşinci oktıl 126, 172 - Bedik EyUp Orta oku1u .,12, 208 - N. Ürkü Erge. 

Şirin Taksim Sovancı sokak 11, 173 - HU_ nekon mumeyylz ca.ddesi 1>7, 209 - N. Al. 

eeyln Avni Beykoz kundu.ra fabıika:ıında, trnay Beşiktq kuyu sokak 3, 210 - Sama.. 

131 - All Reslmltay Basımevlnde mllretup. hat Cumhuriyet orta okulu 246, 211 - liur. 

173 - 8i1Zan Azaryan Escyan okulu smıt 6, han Cahit 31 inci okul 474, 21:? - Muzaffer 

176 -- Hilmi Bakırköy hastanesi .. 177 - - 38 inci okul 302, 213 - Necdet Ul Çarpmbn 

Sami Atılgan Fındıklı Osman çavuş yokuşu Yavuz Selim caddesi, 2H - Naci Mısırlı 

l'.?, 178 - v. Lengizınani Galatasaray Iıecsi, bahç~ sokak 88, 2lü - Mesada 21 inci o_ 

179 - Saim Can Oaltasaray ilk ıusım 57fl kul 144, 216 - Burhan Sezer 1stanbul lise.~ 

ıso - A. Necdı-t Ortaköy Gülteklıısoknk 6, 1761, 217 - Nida 42 inci okul 24~. 21!'\ -

181 - Be::lla Balat Lonca Ebe sokak 6, 1$2 Mahmut O'ekUdar ÇB\"U§ dede 41, 219 - Na_ 

- Hayat Değerlim So,·anağa mahallesi Da.1 im Berkel Pertevntya.1 lisesi 188, 220 - Ned 

taba.n yokuşu 6, 183 - Aristote.lls Tembell:oı ret Yefa lisesi ~3. 221 - tsmall Ülke Un

Abtd"I HUrrlyet caddesi ıso, 154 - H. (ızde. kapanı Attamataş 3, 2:?2 - .Xa.ziC Kadıköy 

mir Bnşlktaş DergA.h sok!\k 70. lS:J - trfan ikinci orta okulu 166, 223 - Bohzat Da"·ut

Tilrkiye matb.-uısında, 1R6 - Kcmıı.I EyUp paşa orta okulu 63. 224. - Ertuıtruı blrlnci 

N'l~ancr ilk okul 238, 187 - İsmet 37 inci mektep 196, 225 - Nubar Çiliglr Kuzgurıc"k 

okul 477, 188 - Bayhan Ortaköy camil~crlt Drama sokal> 19, 226 - Ertu~rul Kaan Ka.. 

sokak 6, 189 - A:i Şehremini Haymeydanı bata,, lisesi 288, 227 - !';'ecdet Konuk 49 un.. 

27129, ~90 - Erdemir Aksaray 29/1, 191- cu ol<u'dan. 22S - Mı-llh Tllmer 15 inci okul 

H. Hüseyin El'şiktaş eski konak sokak 21. l:St, 229 - Nurcdrlln ln~nU ortarıkulu 54.1. 

192 - İbrahim GUrsoy Soğana~a tulumba 230 - Muzaffer Atalay Kumkapı orta oku_ 

çxkma.zı 9, 193 - Mtlmtn Harbiye K. B. &.. lu 617, 231 - Ecmer Rum mektebi kebiri !'i5, 

pıırlımanı 1, :191 ıru:ımmcr Yula Mıı.llye 

Yektı.ıeti tasfiye muhasebesinde N'lyazl oğ. 

ıu, 105 ~ Ahmet Haydarpaşa lisesi berberi. 

196 - Malik Şişli Terakki lisesi 212, 197 -

Bedia. Algan Orta.kay Salkım sokak 6, 198 -

Muzaffer 7 inci okul 321, 199 - Ömer Top. 

hane H.tsaryanı sokıı.lt 22, 200 - Sabahat 

Göı;mcz Detterdar yokuşu yazıcı apartmıaru 

11, 201 - Muammer Cavit Sirkeci Mlllrt o. 

telinde, 202 - Baki tetanbul lise!!! sı:ıo. 203 

232 - Hayre<ldln Altbaş yilk"elt ziraat ensti 

Ulsünde, 233 - Nilco Po.pnrlopulos Yedlkule 

Hacr Mano sol·:ık HiO, 234 - Hnllt teıct-:ııı 

v<' telgraf fabr!l;a.~ında Yaşarın o~lu. 2:ı11 -

Mustafa Gürsoy EvUp Otak~ılar 35, 236 -

~Tlhat tı<ıl< llıwıl 402, 2:\7 - Hnsan Ayancık 

T<ıırtuluq ol<ulu 178. :!3ı! - Necdet Tnnı:cl 

llçQncU okııl 4!'tt 2:\9 - .M. ~er.•'"t tnı:nli 

ortaokulu l5G9, 2t0 - Nazan 411 !nr.1 okul 98. 

!?U - Emin Oğuz Mll!s orta okul 71, 

telaffuzu bile, her nedense ç.>k 
tatlı bir kelimedir. O kadar ki in-
sanlar tabii bir tedai i]e sevdiklari 
güzel bir kadma (Şekerim!) ... 
derler.) 

Jnceliyelim: Şeker için propa • 
ganda yapılması niçin akla gel
memi§ olsun? Binlerce yıldan beri 
malumumuz olan peynir, pastu • 
ma, kuma§, kösele, fındık, üzt?.m, 
incir gibi şeyleri - hele yerlileri· 
ni - propaganda etmiyor mu· 
yuz? Bu propaganda edjşinıiz a~ 
yıp sayrlıyor mu? Bunların ara· 
sın da onlar kadar fay dalı ve sıhht 
olan - bilhassa hepsi yerli malı 
olan - şekerlerimizi neden pro
paganda etmiyelim? Asıl ayrbın 

büyüğü şeker propagandaaıh1n 

§İmdiye kadar aklım!za gelmemit 
olutudur. Elbette propaganda 
edeceğiz, rekl$m edeceğiz nu
tuklar vereceğiz. Düne kadar şe .. 
ker için bir el tezgahımız yoktu. 
Ve Zaman gazetesi değişik ad
larla a,ayukarı yetmiı yıldanberi 
çıkmaktadır; neden (Bir el tez ... 
gahımız yok) diye feryat etmedi 
de bugün dört modern ve milli 
fabrikamız kurulup cayır vızır 
iılemeğe ve millete gıda olan şe
keri yetiıtirmeğe başlayınca (pro. 
pagandasına bile) yaygara kopa
rıyor? Sorulabilir a... Fakat biz 
sonnıyalım. Çünkü yerinde ol .. 
maz. Çünkü o tenkitler dem!ye
lim, itirazlar siyasi, iktııadi, cic!dt 
bir fikirle değil, biraz mizahi, bi .. 
raz hissi bir duyguyla yazılmıştır. 
Alt satırı okursanız anlarsınız ki 
Zaman'ın bu İ!lerde çok çekin
gen sahibi, sevgilisi güzel kadmaı 
başmakalede (Şekerim!) diyebil
mek için böyle bir tekerlemeye 
lüzum görmüştür. Biz de· hoşgö. 
relim azizim. Gönül meselelerine 
karışmağa ge1mez. 

Yalnız, ikimiz ciddi konuşa .. 
caksak (Zaman) ın yukarı f:kra
ıında bir noktaya ilişebiliriz. Za
man, şekerin herkes tarafından 

bilindiğine kani .. İfadesi bu. Mal .. 
ta arkadaşım aaym Bay Veliduı 
bağışına güvenerek söyliyeyim ki, 
işte <memleketi, Bakırköyle Nu
ruosmaniyeden ibaret sanmak) 
buna derler. Daha düne kadar; 
belki henüz bugün bile; şehir şe. 
keri çok bilir ve çok harcardı . Ka· 
saba !ekeri az bilir ve az l-arca.r· 
dı. Nahiyenin yarısı şe!~eri bilir. 
yarısı hasret~ni çekerdi. Kö!'· kö
ye gelince, köy .. yarısı şekeri i~ · t. 

miş .. Yarısı da işitmemişHr bi!e. 
Bu bir ateşten realitedir ki yıl :h
rımlısını biraz aşağıda göreceğiz. 

Binaenaleyh (Zaman) m g~zel 
sevg'lisine alenen (Şekerim!) de
mesine siz, biz nasıl gücenmfyor. 
sak, şeker propagandası yaptığı. 

nız zaman da size öyle kızmama. 
hdır. 

Birkaç satır daha 01'."Uyalım; 
(Zaman) diyor ki: 

{ ..• Şekere propaganda yap • 
mak ekmeğe propaganda yap. 

( Lutfcn ıayfayı çeviriniz) . 
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maktan daha aız rıülünç değildir.) 
Dedim ya, (Zaman) o yazısın

da hep mizahçı olmu§. Yalnız bu 
fıkrada mizahına biraz kara veya 
kırmızı biber katmış. Ayıplan

maz, bilmt:zliğindendir. 
Bu münakaşa uzun aürer. Fa. 

kat iyi olunca hazırım. Y almz fu 
kadar ve kısa aöyleyim: Biz ek. 
meği propaganda etmeğe ıekeri 
propaganda etmek kadar muhta
cız. 

Neler söylüyorsunuz azızım 

Bay İhsan?! Şu bir iki satırhlt 
aözümü iyi dinle: 

Biz tehirlerde Şarbay]arm <ek
meğin glüteni f<iyle olacak milü. 
teni böyle olacak) diye bol keıe
den hükümler kesip biçtiklerini 
biliyoruz. Amma ötede bu vata
nın öyle köyleri vardır ki kalu . 
beladanberi ekmek yüzü görme
mişlerdir ve ekmeği bilmezler! 
Canınız isterse inanınız. Ben göz. 
}erimle görmüşümdür. Bunlar ol
dum olası kavut yerler. Kavut, 
tuz değirıneninde çok kaba üğü. 
tülmüı ahlat kurusudur. Onu ıu 
ile çamur ederler, tandırda pİf i • 
rirler. Ve yiyecekleri vakit, yeme-

. 'den birkaç ıaat önce ıuya batı. 
· nrlar. Taşı yumuşatmak kabilin
'den. Kasabalı şehirden çoluk ço· 
cuğuna !kurabiye getirir. Yılda 

bir kere. Nahiyeli kasabadan bay. 
ramdan seyrana iki hamur simit 
getirir. Dediğim köyler de yılda 
Y.antn kere nahiyeden evine kum
lu paıpallı bazlama (bir seıit kö. 
tü elanek) götürür. Ve giden ev. 
ler o gece şenlik yaparlar. İ§te bu 
da realitelerin yıldırımlıııdır. 
Şeker hastalığı olanlar şeker 

propagandasına kızarlamıı§. Ve. 
remlilerin de Çoban Mehmede, 
Cim Londosa kızmaları mı 1rerek. 
tir. O halde topallar, Saimi ipe 
çelaneli: Koşu rekoru kırıyor, di
ye! 

Mizahi fıkraları bırakalım da, 
biraz ciddi görünenini okuyalım: 

.( ••• Ucuzluğa rağmen §eker 
ıarfiyatınrn artmaması olsa olıa 
da:ha zaruri ihtiyaçların ucuzla
maımdan, hatti elanek gibi "en 
mühim,, bir ihtiyacın bili.kit fi. 
yatının artmaımdan ileri gelmit 
olabilir.) 

Şöyle bir eleyelim: Ucuzluğuna 
rağmen teker sarfiyatının artma-
maıı ••• 

1- Zaman §ekerin ucuzladığı. 
nı kabul ediyor. Bunda mutabık
amız. Amma diY.ecekıiniz ki pa . 
lıahyken ıesini çıkarmadı da u
cuzlayınca kalemini zağlayıp ta· 
arruza kalktı. Orası aranızda hal
ledilecek meseledir. 

2 - Ucuzluğa rağmen ,eker 
sarfiyatının artmaması lafına ge· 
lince; bunun tam bir laf olduğu. 
nu mektubunuzda gene siz söy . 
diyorsunuz: 

Şeker sarfiyatı fiyatların inme
(liği IOD senede yirmi beı bin ton· 
Clu. Fiyat iner inmez kırk beş bin 
tona çıktı. 

ÇO&-< 
L.~Z ZE TLI OLUR 

Pekill ya. Daha ne istiyorau
nuz. (Zaman) sarfiyat artmadı 
diyip halkı kendi görü§ noktası
na lafla çağırıyor. Siz de rakam
lar, defterler kontrollar göstere . 
rek bir yılda yirmi bin ton artlı. ı 
diyorsunuz. Daha ne isterıiniz. 

Kırk bet bin ton yetmezmiş. 
Memleketin ihtiyacı daha çok
muı. lıte bu daha çoğu elde et. 
mek için Türk tekerine propa. 
ganda yapılıyormuı. Bu da ala. 
Türk ıekerine propaganda yapıl. 
mıyacak da Hüdeyde kamıılarına 
mı afiıler asılacak? Siz de çok ıi
nirliye benziyôraunuz Bay lh~an ! 

Sizin asıl kızdığınız şey Zama. 
nın (teker idareai bonbon fahri . 
kaları yapım) sözüdür. Zaman'ın 
bu dileğini biç kötüye yormayı . 
nız. 

Diyoraunuz ki (Zaman bu üs
tü parlak dileği ile apaçık bir 
küçük eınaf dUfmanlığı yapı . 
yor. Şeker fabrikaları bir küldür 
ve büyük ıanayidendir. Zaman 
yüzlerce fekercinin dükkanlarını 
kapayarak sokaklara dökülmesi . 
ni mi istiyor? Buıün bize iae ya. 
rm kunduracı eınafına, öbürıün 
terzi esnafına, ve bir gün bakkal
lara diiJman kesilecek. Madem. ki 
devletin kundura, köıele, teker, 
kumaı, fu bu büyük müeaeeseleri 
vardır. Soğandan §apkaya kadar 
hepsini . o venin demiyeceğini 
kim temin eder?) 

Beni bağııınız amma, <Zaman) 
henüz komüniıt olmamqtır. 

Yoruldum azizim. 
Şunu bir hülasa ediverelim. 
(Zaman) ın teker propagan-

dasına kartı bu hücumu mesleki 
vazifeıi iktizaaındandır. .(Za. 
man) lher §eyde bir İğrilik büğrü. 

HABER - Akşam postaıı 

(375) (150) 
,,. "" .\'• 

lıtanbul levazım amirliğine 
bağlı kıt'at için 35 ton zeytin yağı 
10 - 2 - 936 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksilt -
mesi yapılacaktır. Tahmin bedel~ 
17500 liradır. Uk teminatı 1312 
buçuk liradır. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalariyle ihale saatinden 
bir saat evveline kadar tekliflerini 
komisyona vermeleri. 

(391) (331) 

- -YAGLI YAGSIZ 
. . 

. > • .. • .... ' . : 

HECiP BEY . . ..... 

lük, bir ayrılık gördüğü zamanca 
:<Zaman) dır. Akai takairde vü. 
cudunun hikmeti kalmaz. (Z-a- --,_~L· 

man) ın (Ulus) gibi, <Tan) gibi, 
(Cumhuriyet) ve (Son Posta) gi
bi yazmaıını istemek realitenin 
ne olduğunu bilmemektir. Bunda 
realite ıudur ki "(Zaman) daima 
böyle yazacaktır ve (Zaman) ın 
yazılarını bu bakımdan ve kız. 
madan okuyacağız. <Zaman) ın 
bu karakterinden ayrılması (U. 
luı) un tekkeye mürit olması gibi 
bir 9eydir. Bazı arkacİaıla.r Za . 
man için demagog diyorlar. Ben 
kendi hesabına kabul etmem. De
magoji değildir. Demagojinin ka. 
rakteri ve yolu baıkadır. (Za. 
man) yetmif yıllık (Zaman) lığı. 
nı yapıyor. O kadar. . "" ~ 

Şimdi gelelim ıizin ıeker itine: 
Şeker propaıandasım yapınız. 

Saçların daimi surette tanzi . 
mi ve ıaçlarımzı tesbit etmek zan. 
netliğiniz kadar güç değildir. Bu 
hususta bir mikdar yağuz Biri · 
yantin maksada kafidir. Eğer ıaç.. 
larınız dalgalı ve havaya kalkık 
ve kıvırcık ise hiç üzülmeyiniz, 
Saçlarınıza Biriyantin sürdüğünii
zü kimse hissetmiyecektir. Bu Bi. 
riyantini kullanmakla saçlarınız
da hem kepek olmayacak hem de Yaz ıeçm~yiniz. Geçen 35 de 45 

bin ton mu satıldı. 36 da 90 bin onların ncşvünemasını temin e • 
tona çıkması için sözle, kalemle, decektir. Bugün siz de hemen bir 
afitle, hatta ıokaklarm yaya 'kal- tüp Nacib Bey yağsız Biriyantini 
drrımları üzerine boya ile propa- alınız bundan gençler, kadınlar, 
ganda ediniz. Milli bir vazifedir. erkekler, yatlılar hülasa herkes 
Yalnız tekere değil. Çöplüklerde memnundur. 
paçavralar var ya, atılmış paçav- - -----------
ralar .. Çöplüklerde kuru kemik. 
ler l'ar ya, atılmıt kemikler .. Hep
sine, her ıeye, Türkiyede ne yeti
§İyorsa hepsine propaganda ya. 
pınız. Milli vazifedir. 

öteki arkadatın yazdıklarına 
yer kalmadı. Onu da yarın yaza. 
rnn. 

AKA GüNDUı 
NOT: 
DaTıa a<;r.k adrt>sinizi verirseniz !fi· 

zinle konuşacak daha çok §eylerim rar I 

Operatör - Jinekolog -

or. Cafer Tayyar 1 

Paris Tap FakUltesl sabık , 

1 asistanı (Kadın hastahkları, l 
dojum) BeyoAlu A§acaml 
Rumell han No, 1 2 den 8 e 
kadar-. Cumartesi 9 dan 12 
ye kadar meccenen T. 44086 

~---------

Son - Sistem 
SOVVET 

NEDKALMiNA 
I 

. . 

. . istenbul Deniz Leva~ımı Satmalnı~ 
Komisyonu ÜAnları 

. . 

20,000 kilo zeytin yaiı 24/ lkincikinun/ 1936 tarihine raıtla" 
yan cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. Mo
vakkat teminat 697 lira 50 kuruftur. Şartnamesini görmek i•• 
teyenler her gün eksiltmeye girecekler işbu gün ve ıaatte temi
nat makbuz veya mektuplarile Kasımpaıadaki komisyona bat 
vurmaları. "72', __,/ . . ·.: . 
Tstanhiıl RelP.diyP.~i . ll:lnl~rı.\ 

Senelik muhammen kirası 10.'s lira olan Üsküdarda Tembel )11' 

Mehmet mahallesinde Demirciler sokağında yeni 71 N. lı dü1'1'} 
937 veya 938 .senesi mayısı sonuna kadar kir•ya verilmek üzere ~çı 
arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde I~~ 
lür. Arttırmaya girmek iıtiyenler 810 kuruıluk muvakkat .. t.~ııı:_, 
makbuz veya mektubiyle beraber 24 - 1 - 936 cuma gunu 
tS de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (139) 

Senelik muhı:.mmen kirası 12 lira olan Kapalı çaJ'!ıda Geli11t' 
sokağında 27 N. lı dükkan 937 vey<l 938 senesi mayısı sonuna le' 
kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi le\'~ı 
müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 90 kurutluk tP 
vakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 24 - 1 - 936 
ma ~nü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. Cl) (116) __/ 

Istanbul 6 ıncı icra Memurluğundan 

Emniyet Sandığın~ 
200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya ~ 

rilmesine karar verilen ve tamamına 976 lira kıymet takdir ~~ıı' 
lstanbulda Salmatomruk Kefevi. Dervif Ali .mahallesind_e E•· IJIP' 
yokuıu Ye. Sarraf sokağında eskı 11, 25 yenı 11 (No. taJ 33) ıı ,l 
ralarla murakkam kagir bir evin tamamı açık artırmaya v•J 

mittir. . . i'1 
Arttırma peıindir. Arttırmaya ittirak edecek mütterilerın . ~ 

meli muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçen veya .~illi 1"~ 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mute!'~ 
vergi, tanzifat, tcnviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arl\~ 
şartnamesi 4 - 2 - 936 tarihine miiladif salı günü dairede ııı'tl. 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 25 - 2 - 936 ed~ 
hine müıadif salı günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icr;~ i~' 
Jecek, birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenin % ,l 
bulduğu takdirde üstte.. bırakılır. Aksi takdir.~e son artt~r~clilfı 
teahhüdü bakı kalmak uzere arttırm~ on beş KUD daha temdıtdefl ı. 
rek 11 - 3 - 936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 t\J<' 
ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok •r.,~, 
nın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve ifliı kall'I" fi i 

1 

126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit ol~1f,rit1i~ 
potekli alacaklarla diğer alakad~ranm ve irtifak hakkı sahı~Jit' ı' 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını 'e Jı~ 
rihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyl~ bir~İı:tfle1İf~ 
remize bildirmeleri lazımdır. Ak"i takdirde hakları tapu 9ıc; t· ~ ~ 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır ~,ıııfl 
terakim vergi. tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan BelediY~ tıJ~ 
ve Vakıf icaresi ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedelı .

11 
9':( 

vededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almal< istiyer.Ier>t""'' 
h . ,,e 

2789 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen acız 

kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilin olunur . .(371), 

K•a 
~hın: sa 
lla.knot 
llftkı ı ~ . 

Dahi 

tur~ 

t-larl 
Mtın s 
ti~tına ra 

ığer d 
ht~iyele 

ti•zl 
Oerııbte 
~'Pfıh~ 
lllnıınu 

«•\erin<' 
hııdan 
&ene 
litıine 
l"ıcarf 
laha 

iti~;~ 
) tah 

8 ' Srr 

Av 

.\hın ve 
lı~vil~ ..... 
...... h 
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Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

18/111936 vaziyeti 

VIM mutfak takımlar1nızı çızıntı 

yapmaksızın, parlatır. 

AKTiF /1 PASIP 1 
Lira Lira 

Serm•r• ··············--·······································" I 1 ~ 000.000. -
k .... 

Yaş bır bez üzerine bir az Vım koy~rak 
temızlenecek eşyayı eyıce ovaıayınız.-, 

Vım çıuntı yapmaksızın temızler. 

~=~-.. ~ .. '..~~-~'..5.'..o 1 ~ ~~:::~:· ~ 
ktı~ ....................................... .. 875.t85. 39 

Oah114ekl Muh•ltlrler ı 

'tir~ 
S?SS .ı.76.34 ,,..,_ ............................. 1 L -----tiarl"911I M•ll•blrler ı 

35 327 353 58 

255.87634 

-lbn Sıft kflopım 4.401,2S3 6.190.727. 49 
~tııu tıltY111 kabtl Serbest dövlzleı ! l 054 995. 95 

.. ~i~e~~Yi~~~~ ... ~~ .. ~-~~~~ .~!!.~~~~ l l 1.092.219. 68 ı 8 337 943 J 2 
ttazln• T•hvlllerı: 

ılıtı L.1:!8.748.563.-

ihtiyar akçesi ........................................................ · 1 ote.756.67 

1 ed•vUldelci 8a11k110U•r: 

Deruhte edilen em ... ı nıktlye il. l 58.748.56S.
Kınunun b ve 8 lncı madde· 
lerhıe tevfikan hnlne tarı · 
fından vı <I ıedlyaı 1 l.327.785. -

Deruhte edilen enııu nnrlyt 
ba~uyeıl ............................ ....... 147.420 778 -
Karşılı~ tamamen ıltJl'I olarak 
tedavUlt il• VI"''"" vazedilen Ilı. 18.000.000 
Retı~ont n uk 'lblli ltlveten j 
redaville vatcdilt-n 1. 6.000.000. - 171420.778 -

147 4
20.

778 
_ TUrk Llr•ı Meveluau ............................ 14.986 0<ı:137 

t!>trahre edtlt!TI f'f'rlkı nıktiye 1 
unun ·1 ~c 8 inci mad· 

t.l .. erint ınftkan Hııtnf' tara· 11.827.785.-
dan vatı tedfyaı ., 

._nedat CUzdanı . ı:----
~ne bonoları ········· ····· ······ 1 l- 1.200.000.-
?ıcarı senetler -··········· ······ · ·· ı .. J 8 5 l 7.327.M 19 7 J 7.327.64 

.. ham ve Tahvilat CUzdanı • \ 

( 

Deruhte edilen evraltı n•k- ı 
4 ti~ahı hrtt'ı~ı esham •e 34 360 087.56 I 

tahviltt 1 itibarı kıymetle 

1 1 Serbest f.sham \'" Tahviltı •. 4.424.397.7~ 38.784485 31 

Avan•lar: 

Ahın ve cks•ı1 üzt·rine &Y•n~ 24.t73.45 
l'ıhYillt 81.t-rine anns . ~92.509.57 
lltese4arlar···-·----······· .. ······················· 

Döviz TaallhUdab : 
Altına tahvili kabil dövizler ı 1 117.704 35 
Diğer dövirler ve atacaktı 
kliring bakiyeleri . • • • 1 17.826.006.73 

Muhtellt .......................................................... . 
18 943 71 r oa 
53 386.245 44 

VIM 
TA KLiTLER 1 N DENl 

SAKININIZ r 

•11hteHt 

5.4 ı 6.683.02 

4500000-
5008069 ~5 

Yekin 7"-763.S16.56 
...... , .... 3. -Yekin 74.7CWU16 56 

2 IW'•rt 1818 tarihinden ltlbare11. 
' rıkonto haddi yliade & 1•2 - Altın Uzerlne avana JU•d• 4 1•2 

R EV U E Saatı 

Basın Kurumunun çıkardığı 

eo ••n•llk •lr tecrG•• mall•ulOdQr. 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
1936 Almanağı 

En gtlzel bir yılbaşı armatanıdır 
Bütün ıaylavlarımızla razetecilerimizin reıim albümü içindedir 

• 

Her nevi kol ve cep eaatlerl 

Kontörler, Kronoaraflar 
Cıfılotlu Nunl09~)'• cact. No. 30 

( Cıialoğlu Eczaneıl yanında) . 
Snor eaatl•rl 

•trıea ..-._.. .. Htıt.P: 

Umumi Oapo.u : latanbul, Bahçe Kapı, Tat Han 10 Telefbn : 21SM 
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- Nasıl üst tarafuıı't 
Jil bu sözleri söylerken kaşlarını 

ptnnttı. 

- Ben duydum. Marşal Uç bin e· 
kU vermenizi emretti. Haydi amca, 
ilst tarafını kasanızdan sayalım. 

Tttrlyen ve ter içinde Kalan Jil: 
- iç bakalım ahmak! dedi. 
Jillo itaat ederek boşalan kadeh

ten sonra döşeme taşlarının Uzeıine 

fll"·arlandı. Amcası ayağa kalkmrştı. 
Göıleri dönmüş ekil kümesi zihnini 
altüst etmifti. 

- Ahmak, üç bin ekli senin mi? 
Sen ıallba iyice sarhoş oldun. 

- Monsenyör öyle emretti. Hey 
amca! Paraları ver, yoksa gidip Mar
ple şlklyet edeceğim .. 

- Paraları \'er ha? Ya vermez. 
am? Sefil, ~ni mahvetmek mi isti· 
yorsun. Jlllo, benim ıüzel Jillocuğum. 
Onlar bende kalsrn. Bu bin ekü sana 
re ter .. 

Ji11o boş yere ayağa kalkmağa ça
lrprak: 

- Peki, peki! Görürüz. Bak Mon
aenyör ne yapar .. diye söylendi. 

- Jillo kt'ndine gel! 
- Ah, ne tuhaf gUIUyorsunuz.. 

Adeta korkuyorum .. 
.m. korkunç bir şeldtde gutüyor

du. Yilzü bembeyaz kesilmltti. Ü~ bin 
eküyU ,.eJ'llMlk onu delirtiyordu. Hele 
Jillonun gidip Mal'fllle şlklyet edece
finl dütGndUkçe btisbUtUn kuduruyor •u. Birdenbire: 

- Dinle Jillo, senin işine yaramı
Jacak olan bu parayı bana tatlılıkla 
ftrmefe razı olacak mısın 7 dedi. 

- Çıldırdı! Amcam deUrdi .. Ah, 
.. da çok iyi .. Bfiyiik kasa bana miras 
blatüt bft1 ••• 

Jftlo llzllnU bitiremedi. ihtiyar 

Uztdne atılmı§ ve eliyle atımı tıka· 

mııtı. Şüphesiz önceden ha&ırlamıt 
olduğu bir ipi alarak yeğenini ilkem
lesine bağladı. Bu o kadar çabuk ol
muıtu ki birdenbire korkarpt sar
hoşluktan ayılan Jillo kımıldanma.sı
nın imklnsız oldutunu girdU. Kendi
sini müdafaa etmek istediyse de elin
den gelmedi. Gizlerini deh,etle açtı. 
Vaktile amcası mahzende kulaklannı 
kesmek lsteditl zamanki ıibl bir kor
kuya kapıldı. 

ihtiyara gelince, yaramaz bir çocuk 
gibi dolaşarak Jillonım mua Uzerine 
döktiifil ekUleri birer birer dolaba 
yerleştirdi. Masanın üzerinde yalnız 
küçilk bir istif brrakmııtı. Bu it de so
na erince yeğeninin yanına ıelerek 
ağzından tıkacı çıkardı. 

Jillo bundan istifade ederek ha· 
ğırmağa haşladı. Jll sabırla bekledl 
Yeğeni bağırmanın fayda.sız oldutunu 
anhyarak susunca Jil soluk kanbhk 
la: 

- işte nihayet yola ıeldln. Bak. 
şu istifi ıörUyor musun? Bu ıenin 
pay1ndır. EIH ekil .. Mirua konan sen 
defil8in, benim! Gördün ya ne kadar 
kolay bir iş .. dedi 

ihtiyar gülümslyertk bir bardak 
şarap yuvarladı 

- Bu elli ekü ile bafka bir yere 
gider para kazanmaia çalı11raın. Fa
kat dik.kat et ve bir daha elime dü~ 
mel Çünkü artık sıra baıına gelmiş
tir. O zaman hiç merham.ı etmeden 
vUcudunu ortadan kaldınnm. 

Jfllo, çabucak bir karar verdL 
Ve her şeyi kabul etmiı slründU: 

- Mademki lyle iatlyonunuz hea 
de başımı alıp giderim amcacıtım
Bu elli ekil de bana yeter. 

Ç 1K T 1 
50 kuruş 
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- işte birinci keredir ki meyha· 
nemin Kece de açık oldujwau polise 
belli etmek istiyorlar. Polia ıelaln ba· 
kalım ne ıU•l haftcli&ler alacak! .. 

Birkaç aenerl ı 
- Katu, Kata 1 diye bğırdılar. 

- Katuaun hakkı var. Bütün ka-
bahat Jehandadır ı 

Şişman kıı tarzi7e verdi Ye Pacet· 
le Ruseti polise verecefim diyerek 
etlenmek iıltediiini söyledi. Gene ba· 
rıııldr. Ve "KonU§&n ild öl°'- meyha· 
nesini fÜpheden uak bulundurmak 
için iki serseri cesedi bafka bir tarafa 
aürüklemeii Uzerleritıe aldılar. Son
ra mUşteıiler dafıldı. 

Pagetle Raıset de meyhaneden 
çıkmak üzereyken Katu onları dur
durdu.: 

- Burada kalınız sizinle görU~ce
iim dedi. 

Meyhane kapandı. Işıklar söndü
rüldü. Katu, Ud genç kadınla birlikte 
bir odaya girerek onlara: 

- S6y1eylnlz bakalım. Kocakarıyı 
öldüren siz detti mi9inb: diye sordu. 

- Kata bizden nasıl ştlphe edi
yomun! TabU biz defUiz. 

- Bense, sizsiniz diyorum. Ba
fırmayınız. Hepsi botunadır. Katil· 
lerln sizler olduğuna sanıyorum. Hat
tA siı olmamış olsanız bile bUtlin de
liler aleyhlnlzedtr. Kocakarıyı sizin 
tildürdfltunUze dair şahitler var. Je
hanın neler söylediflnl duymadınıı 
mr? Susunuz, atlamanın sıruı değil .. 
Şimdi uzlaşırız.. Beni dinleyiniz. 

Pacet ellerini bitittirdi Kuet ba
flnı efdf. ikisi de korkadan ürtirtit
riyorlardı. 

- Beni dinleyiniz.. Ei•r bana i
taat ederMOiı kimseye bir teY ~yle
mem. Eier sözlerimi dinlemeı.seniz 

alı.i habel" veririm. Haqiai.ni iatene
nta aeçebWraiaa. 

Kı:rJar, difleri blribi.rine Y11rdgp 
halde: 

- Emretl de4.iler. 
- Bakınız. Sizden beş gtinllik bir 

itaat istiyorum. Bu da kola): bir ifl 
- Ne yapacajızt 
- Oltu al&e anlatıma. Fakat fhn· 

dilik burada yatacabıruı. Bu bet 
ıiin içinde dıpnya çıknuyaeabınız. 

Korkmay11uz. burada rahat UJ1DlDr1 

ve iyi yemek yenir. Kısaea bq rtln beıo 
nim mlqafirimsiniz. Böyle isU,Orum. 

- Kata, sana ttaat ecllyorUL Uıl• 
oturacağn ft glrUnmlyeeetll. 

- İ§te ilam olan da budur. Fakat 
iyi dU!UnU.nUz. Pazar gecesine kadar 
biriniz buradan ~arsa hemen pollM 
koşacağım. 

- Paar gecelll ne olacak? 
· - Paaar geceat aizl serbest bıraka· 

cağım .. Kibar kızlar gibi rfydireceğlm 
ve Tample gtdecekafnlz. 

-21-

JIL AMCANIN SON MUZIPLICI 

Bu "koaupn iki ölü,, meyhan .. 
.sinde bu vaka geçerken Otel Dimerne 
de de miithlf ve kanlı bir vaka olu· 
yordu. 

Okuyucularımızın bu vakayı hel"a 
halde bilmeleri lizımaeldiğini düşü • 
nerek burada anlataiız. 

Hanrl dö Bearn ile Prenses Mal"a 
gonun evlenişlnden sonraki, yukarıda 
söyledfiimiı büyük fırtınanın koptuğw 
bu rece Paıisin Uç yert dtkbtimw ç• 
kecektir. O devirde yazılan tarihlerin 
pek canlandırarak anlattıktan Luvr 
Mrayrndaki e~lence bu üç 1erln dı
ıuıdadır. Ayni suretle iki Parda>:arun 



HARE 
. ----------

133 - Loe, lvanoviçln silih atmasına mini 
olda. 

lM- Hakikaten bu kuş değil, bir in.sandı. 13:> - Bu Merihli iki yabancıyı korku ile 8er· 

136 - Aç o1duklanm lpret etmeleri üzerine 
Merihli onlara bir kutu attı. 

. · 
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birdenbire kayboluşiyle altüst olan 
Monmoransi konağı da bunlara dahil 
değildir. Nasıl bir f elAket bazırladık
Jan belli olmıyan bir takım Iflklann 
lumıldadıklan karanlık ve gizli köşe 
bucaklan da bunJarm aramna sokmı
yoruz. 

Bu tiç nokta, Katunun meyhanesi, 
geceyansında tekrar gldecefinriz Sen 
Jemıen Lokserruva kflisesi ve otel 
Dömemedir. 

Dük di DamvJJin konağı bomboş
tu. Marşalin btttiin adamlan öbfir eve 
gitmişlerdi. Bu da Dd sebepten ileri 
geJiyordu. 

En mühfmmi olan birinciai: Hanri 
dö Monnaoransinin ağabeyiai tarafın
dan yapılacak bir hücumdan korkma
etydt. Pardayanm birdenbire 21iyareti 
ita korkuyu arttırmıştı. 

Damvil kendi kendine: 
- Berek-=t versin ki vaktile haber 

alarak bu adamı tuzağa düşürdüm. 

Fakat kimbilir? Belki Fransuva da 
Umitsizlik ve yeisle jaııtiyomlarının 

başına geçerek gelir. Böyle bir kav
ganın sonunda ne olacağı kestirile
mez. Belki bu seferde bqrma daha 
nılithiş serseriler musallat ederek be
ni zayıf bir zamanımda kıstmp mağ
lOp eder- diyordu. 

lklncl sebep ise, Ma?f81 Parls ka
' pı ln rının muhafazasını Uzerlne aldığı 
için bu fırsattıan istifade ederek ken
Cll adamlannı Monmarter kapısrna 
41ikmiştl. Moröverin söylediği gibi Ka 
terin dö Mediçi Gizin ihanetini haber 
aldı. Paris, gelmek Uzere bulunan vi
Byet ordu1arlle fstilA edfiecek. Eter 
MI' fellket oluna o vakit marşal Mon
mart.el' k."\prsmdan kaçacaktı. ÇOnktl 
ba tapı, şimdiki evinin J.Bnında bulu
DVJONU. 

lşte bunun için otel Dömeme bo
şaltılmıştı. 

Bun11'111a bember, bu gece iki kişi 
konağa girdiler. Saat dokuza doğru 

kilerde konuşarak yemeklerini bitir· 
diler. Bunlar vekilharç Jil ile yeğeni 
JiUoydu. 

YanJanna girdiğimiz sırada Jil: 
- Haydi şu eski şaraptan bir 

bardak daha yuvarla bakalrm ! diyor 
du. 

Jillo kadehini eliyle doldurdu ve 
hemen midesine indirdi ve: 

- ömrümde bu kadar güzel bir 
şarap içmemiştim dedi. 

Jillonun yüzü şen, gözleri parlak
tr. Kendisini son derece neşeli sanı • 
yordu. Çakır keyf olmuştu. 

- Haydi oğlum. Şu açık dolapta
ki şişeyi de al. Daha nefis bir şarap 
içeceksin. 

Jillo ayağa kalkarak sendeleme
den aldığı emri yerine getirdi. 

Yeğenini süzen Jil kendi kendine: 
- Daha tamamen sarhoş olmadı, 

dedi ve JilJonun kadehini doldurdu. 
- Demek ki artık Monmoransile

rin konağına geri dönmek istemiyor• 
sun? 

.Jil1o kollarını havaya kaldırarak: 
- Oraya tekrar gitmek mi ha! 

Bunu a.klrnızdan çıkarınız amca. Dil 
kesici ihtiyarın kayboluşundanberf 
konakta ne büyük bir kargaşalık var 
biliyor musunuz? 

- Dil kesici mi dedin? 
- Evet. mel'un Pardayan kendi~ 

ne ihanet ederek olnrımm dilimi kese
rdinf ~1h·lt"df. Alı. ah.-

Sandalyesinin arkahJına dayanftft 
Jfllo kahkahayla gOlmefe f>aşlach. 
Ji1 de güldü. Fakat Jillo kendi güzel 

\ 

rediyordu. · 

y 
\ 
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düşüncelerile uiraşmıyarak bu gülüşe 
dikkat etmiş olsaydı mDtlaka kor
kardı. 

Jillo tekrar söze başladı: 
- Artık konakta herkes benden 

kuşkulanıyor. Bu işte benim parmağı
mın bulunduğundan şüphe ediyorlar. 
Amcacığım, size söylediğim gibi ora
dan tam zamanında çıktım. Az kalsın 
kafamı keseceklerdi. Kulaklarımdan 
mahrum ettiğiniz zamandanberi ben 
kafamı çok dikkatle muhafaza ediyo
rum. Sen de bana hak verir8in ya .. 

.Jillo, kulaklarının kesilmiş oldu
tunu hatırlayınca, hem kaf a.srnın ye
rinde olup olmadığını yoklamak, hem 
de zavallı kulaklarına bir veda işareti 
yapmak için ellerini başına götürdü. 
Titredi ve biraz ayılır gibi oldu. Am
cası hemen kadehini doldurdu. Jillo 
içtikten sonra gene söylenmeğe başla
dı: 

- Bu da iyi bir hileydi. Pardayan 
bana inanıyordu. Buna hala gülüyo
rum. Monsenyörü yapayalnız bulaca
ğını kendisine haber verdiğim zaman 
sevincinıten az kalsın boynuma sarı
lıp öpecekti. Evet amcarığrm, bu za
valh şeytan herife acıyorum ... Çok 
cesur bir adamdı. 

Jil alaylı bir tavırla: 
- lyi ama, kulaklarını kesmek 

istiyordu dedi 
- Doğru! Ah alçak .. 
- Dflini de kesecekti! 
- Gelsin de şimdi kessin bakalım. 
Jillo, bir bıçak yakahyarak ayağa 

kalkmak istedi. Fakat bir kurşun kül
çesi gibi tekrar iskemlesinin üzerine 
dUştU ve gülmeğe başladı. 

- Demek ki onun yakalandığın~ 
seviniyorsun 1 

- St-vinmek de söz mü? Hele Mon 
senyörün emrile bana bin ekü verdiği
nizi düşündükçe rüya gördüğümü sa· 
ruyorum. Bin ekil! Du kadar parayı 

ömrümde bir arada pek az görmüş
tüm. 

Jillo böyle söyliyerek kemerine 
vurdu ve para sesleri duyuldu. 

- Artık oraya gitmemeğe kat'iy• 
yen karar verdin ha? 

- Deli mi oldunuz amca? Ah, ah. 
İhtiyar amcam çıldırıyor galiba ... <;4. 
dip de dilimi mi kestireyim?.. Buna 
mu istiyorsunuz? 

- Ahmak, Pardayan artık orada 
değil! 

- Fakat kendisini ele verdiğim 

için herhalde dilimi kesecektir Ben 
bin ekümle yaşamak, içmek isterim. 
Dilqiz olursam nasıl içerim. Ah za. 
valh ekülerim.. Sizinle Jçemlyecefim 
öyle mi? 

JiJJo bu Andan itibaren gözyaşı 

dökmeğe başladı. 

Jil: 
- Paraların kemerinde mi? g&t

ter bakayım? dedi. 
Jillo kemerini masanın üzerine bo

şalttı. Ekliler yu\·arlandılar • 
Jil, gözleri parlamış olduğu halde 

tuhaf bir sesle: 

- Bunlan sana verdiren benim. 
dedi. Bir taraftan da kuru kemik ele 
lerile ekülerl okşıyor istif ediyordu. 

- Hem henüz hepsini hesaba kat
mıyorum ... 

- Nasıl hepsini? 
- Bana daha borçlusunuz? Am· 

ca, bunu içki pıJrası olarak verdliinizf 
söylememiş miydiniz, Fakat şimdi üst 
tarafını da vermeğe mecbunnuuız. 

• 


