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Veni tefrikalarımız 
1 - Entellicens servise karşı bir 
Türk casusu . 
2 - Polis hafiyesi X: 9 un yeni 
harikulade macerası . 

..... -....., 5 Kuruş _ Telef on: 23872 
Sene: s - S.11: 1470 9 ş_u_b_at:_1~36_PAZAR 

Paris ve Berlin 
'l'araftar toplamakla meşgul 
Siyasiler memleketler arasında 
seyahatlarına ·devam ediyor 
~ Petrol ambargosundan bir fayda çıkacak mı ? 
----,·--·;; ............... -ir~ı~a_n ~l'!_B!!,&!lnJn_ m_u!a!fak~t;tı 

ı\.ta~u~_k Belçika ik-iye ayrıl-
Şehrımız~ k t hl•k • d. , Şerefleodlrdller ma e 1 esın e. 

lata Atatürk maiyeti erkiniyle 
~ 11,40 da Ankandan 

lrtıaıe tehrimize gelm?ıtir. lı· 
~nda mutat zevat tarafın
...._ .. kaz.tılanmıı ve hazırlanan 
~le yarımda Dobnababçe 

J1na imnittir. 
~ ............. -· 
linkü fırtınanın 
marifetleri : 

Bir ~•lkenll b•tb 
l>uQ Büyükadada lodos f ,rtı 
~ J'ibünden bir yelkenli kaya · 
\. Sl&rpıp parçalanmak ıuretiy . 
~· fakat içinc!_ekiler kurta. 

1111 ~ HÜleyine ait olup lnebo • 
_. Oaın.n kaptanm idaresiade-

..A yelkenli kayık, Kumcu 
''1tJ·· tealim edilmek üzere kum 

11 &ir halde gelirken Yörükali 

Vallonıarla Flamanlar arasındaki 
nifak •on zamanlarda pek arttıQı 
için Paris end1eede ••• 

Şlmat cephesinde Habe•ler kuvvetli.-........... -~ .................. -:--···-·-

·----·--·· .. ···--_ ......... ---.... , ··-----.. ··-· .. ·-----···suik a s t 

muhakemesi 
Ali Saip, kendisini müdafaa 
ederken aQladı ve dlnleyen
lerı aQlattı. 
Müddeiumumi ile avukat Hamit 

şevket arasında 

Şiddetli münakaşalar oldu 
Muhakemenin mU~afaa eafha•ı bitti. ÖnUmUzdekl 1 
hatta cumartesi gUnU kar•r verUecek 

· (Yam 9 anaula) 
ı ı --·-•-wwwwww••- w••••••-•-

Kör Hasan kadinı kör 
çakısiqle 'do(rarken 
kapı UnUnde toplanan halk, korkudan 

biç bir harekette bulunamıyordu 

M 
· lngılterenın 

akalle ve Adua a senelik oı.n,öltliiTn .,.,...w........_ bak d d ee k e silaA h lan ma İzmir, (ffuausi muhabirimiz- Öğrendiklerimi tafsilitiyle )'Ul)'O. 

J ın 8 uşece mış den) - ilimize bağlı Tire kazasın- rum: 

Q•nup cephesinde ıtaıyanıar zorıu.. programı: !~~;!\:1~~17,:~=::~;.:: ~~~ Kar Huan admı tat11an ve ha-
- - iki mllyara yakll'I TUrk kikaten bir ıözü kör olan cani, el· 

Demi·, yolu ı·sıı·kametı·nde llrası sarfolunecak risisevdiğikadımvücudununmuh 
1 f 1 li yqlannda ve aslen Alaiyeliilir, 

"Deyli Telgraf,, gazetesi lqilterenin te i yer erinden yaralamak sure· 
fnötu•• rlU bı·r hu••cum Olacak ail•blanmaaıru zaruri kılan ıebepleri tiyle öldürmüıtür. Tireye giderek Tirenin Akko~u köyün~e om-

fÖyle anlatıyor: hadiseyi mahallinde tahkik ettim. (Devamı 2 ncitle)' 

1taa ~lldra, 8 - Tembienden ıe
~f bir mütahit Rö,ıer a· 
)'t llluhabirine askeri vazi· 
~~:nda ataiıdaki maliimatı 

"'1aıcaı1 - . . -
'1~ d.. enın tekrar Habeılerin 

yük faaliyet ıöstermektedirler. 1-
talyan tayyareleri muhtelif mmta
kalarda ve bilhaua Adisababa -
Cibuti demir yolu üzerinde sürek
li keıif uçutları yapmıılar, fotoğ
raflar almıtlardır. 

(Devamı 4 iinc:ücle) 
\t e 1>.ı Ufnıeai tarihi pek yakındır. 
~p •ukutu, Aduanm dütmesi 
tep)aede edecektir. Habeılerin bu -------- ---

tı r.._ Japtıklan ıece baskmla- 2 o o o 
1._ı,._.!!cle müeuir olmaktadır. 
~ ~ baskınlar karfısmda 

tt_ laJtat vermektedirler. Llr•lık bUJUk mU••b•k•mız 
I~ hetrerin muvaffakiyet sebep- .................. ~.!?. .... ~ ... !!~ ............. .. 
>'-"-:biri de bu cephedeki ltal
ttıı11p erlerinden bir k11mının 
ili)• Cepbeıine General Grazya
-.İt 0~111ı makıadiyle gönderil· 

8 ıdır.,, 

~au':'- l'&ğınen timal cephesinde 
ta.. ~ -.1ı bir hareket olmamıt· 
~ •rııı . . d 

t hele) ıçın e böyle bir hare-
Cel\ eJınıemektedir. 

"- hiıtı \ip cephesine gelince bura
'~aa ltalyan tayyareleri bü-

1)11 ------h ı-t vapur hAUl 

'İtalyanın Almanya ile bir uzlaıma 

;:::.:..ın.::~·u. Londracıa gözönlind• Olimpiqad ınÜsabakası 
Japonyarun hali hazırda siyaseti Al. A 1 t k 

manyanın kuvvetli bir ıekilde silahlan. m an a 1m1 n da b 1 r 
maaı, Fransız • Sovyet andlaşınası ve h d • 
Almanya ile Japonya, Almanya ile Ma. ya U 1 Va rm 1 Ş 
cariıtan arasında mütekabil yardım an. 
laımalan yapılacağı hakkındaki riva. 
yetler de İngiltere hükftmetinin gözö. 
nünde tuttuğu noktalardır. 

Söylendiğine göre, bu son anlatma 
geçen kinununevvelde, bir av gezisi eL 
nalltlda, Gömbö§ ile Göring arasında 
yapılmı§tır . ., 

lnailiz hükumetinin tuarladıiı tea. 
libat program 193S yılma kadar bitmiı 
olacakbr. Masraf 300 milyon ıterlini 
bulacaktır. 

476 işci 
kaza 

neticesi öldü 
Vqin.rton, 8, (A.A.) - Saylular 

kurulunun, Virjinyamn cenubu aaıü.. 
ıindeki Haakeneat tünelinin intuı bak. 
kında tahkikata memur edilen mesai 

K11 olimpiyatlanncla büyük maval laki)·etler kazanan Kanada takımı 
"Deyli Herald,. yazıyor. Ba )'llıhudinin Alman talmnma IOlmL 
01!--!vad -·-1--- ı"t&!..-L _.,1_

0 uoupa.,- v,-,......-n- IU1I& - mau açıla varalmamııb. Ve liste ç& 

pllılarıa mahsur 
...._ elciıı 9 ( 8 k •. mdı"r' komisyonu tarafından verilen ilk rapo. u .... 

cek Alman buz hoke)ri talmnmda Rucli tıjı zaman dahi, Rudi Bol'un ne ~ 
Böl iıminde bir ~udi yıldızın llulan. ne de fUııiyetine dair pzetelsde iza. 
maaı nazi mabafilinde hiddet uyandır. ı.. Çllanqbr • 

·~ ~.., ' A.A.) - Bir buzlu-
~lt ~ d&t vapur müatema 
.;_, re Tiençin açıklannda 
~~ ~ mahau. kalan Ya· .... , İlli~. 

ı····-••••••••••••••••••··-·----····-·-·: ra ıöre, mütealıhidlerin ilunali yüzün. 

ı~=~-=: .. ::.~.:: .. ::.·ı ı =~!=;.;.r=~ 
........................ ._ ............. --: hr K-ı tabki1-- d -.... ,_ .. ___ -- ınıı . uuuıyoa, -ta evun et • 

mek üzere fazla tahlİ .. t iıtemiıtir. 

IDlfbr. 
B -L eli .... .___ .J:. 0 __ Hokey netlcelert 

u ;rmuU yı ftllmlllya ıpor ,_ .. oma • 

tayin etmittir. l Gamııt, 1 - Buz berinde 
Her ne kadar lııimle, berkea önünde hokey müsabakaılannda dünya 

bir tenkit yapamıyona m, ••aıi mai f&IDP.İY,ODU olmaia en.~ mm-
maha6U ............ - - " ·~~)' .. 



HABER - Al<,am posta11 9/ŞUBAT 11936 --
ltalyanlar ne düşünüyor lsviçrede Nazi reisini öldüren 
~ _ _, ~ ,_,, ,,,_..,, ~-.-. ,,_, ..... ~ -
Faşist "Çeka,, sı 
nasıl şeydir? 

Suikastçı yahudi genç 
Habeş harbine ve faşizme dair sorulan 

sualleri halk nasıl karşılıyor'? 
cinayetini anlatıyor 

"Avrupa tethi7 
altında,, diye bir 
seri makale ne§ 
reden lngiliz mu. 

verdi. İtalya çok fakir. Sefalet çok 
büyük .. 

- Bu vaziyeti halk nasıl karıı-

"Kapıyı karısı açt1..Tabancayı kocasına sıktıf11, 
fakat patlatamadım... Boğaz boğaza geldlK··· 
Nihayet kafasına namlu deliğini dayadım., 

harrirlerinclen 
Con Spi11ak /tal· 
yayı ziyaretine 
dair 1 'Deyli He· 
ralcl,, gaz.eteıin· 

ele yaz.clıit yazı . 

larclan bir kaç 
parçcuı fÖyleclir: Spivak 

Harp mevzuu konufmnyorlar 
Trende: 
- itler nasıl burada? 
- Eh, fena değil sanırım! 
- Harpten ne haber? Halk 

Afrika harbini nasıl kartılıyor? 
Bu sırada muhatabımın gözle

rindeki pırıltı kayboldu. Batını 
benden öte yana döndürüyordu. 
Pencereden dıtan bir tatoyu gös
tererek: 

- Bunda manzara çok güzel! 
dedi. 

Ben, itilmedi sandım. Sualimi 
tekrarladnn. Bu defa da mevzuu 
değiıtirerek, bana ecnebilerin 1 -
ta)yada ne ıuyu içmeleri lazım 
ıeldiğini ıöylemeie ve bu yolda 
izahat vermeğe batladı. 
- ~-- Ne oluyorsun, dedim. Harp 
mevzuu üzerine söz söylemek is
temiyor musun? 

Ya vat bir sesle ve bot vagon içe
riıiuduıftli-ıUiıMfıiill'afııaa ..,. .. 
naralt: 

- Daha iyisi, bu mevzuu ko
nuımıyalım. Bırak gitsin. dedi. 

ita•yanlar ve faflzm 

Romada oturduğum bir otelin 
koridorunda otelin kaıibiyle karıı
lattım. 

hyor? Bundan bir kaç gün evvel telgraflar 
- Halk ne yapabilir? Daha iyi İsviçrede Davosda bir yahudinin tsviç. 

~ir gün gelmesini bekliyorlar. re Alman nasyonal sosyalistlerinin re. 
- Fafistlerin idaresinden mem- isi Wilhem Gustlo!'u bir suikast netice. 

nun mudurlar? Onların aldıkları sinde öldürdüğünü bildirmişti. 
Bu suikast, ve suikasti yapan yahu . 

kararlar kendilerini tatm:n ediyor di genci Davit Frankfurter hakkında 
mu? son gelen Avrupa gazeteleri şu malii. 

Sanki biryaya dokunmuşum gi- matı ve tafsilatı vermektedirler. 
bi, boynu birdenbire dört tarafa Davit Frankfurter Yugoslavyanın 

gidip., gelmeğe başladı. Asabilet - Vinkovce şehrinde doğmuştur. Ve biı 
mitti. Yüzüme bakmak istemiyor - hahamın oğlu olup yirmi sekiz yaşında. 

d 
dı~ 

~ B . u cınayeti işlemeğe kendisini teş. 
- Affedersiniz, dedi, hazırla - vik eden sebepleri şu şekilde anlatmış. 

nacak faturalarım var. Müsaade - tır.: 

nizle gideyim. - Ben hasta bir adamım. Şimdiye 
Nereye gittimıe, kartılaşhğım kadar tam yedi defa ameliyat mat.asına 

her hangi kitinin vaziyete ve reji- yatarak ameliyat oldum. Fakat doktor. 
me dair fikirlerini ıorar ıormaz !ar sekizinci defa daha ameliyat edil. 
gördüğüm manzara bu oldu. mem lüzumunda müttefiktirler. Gayet 

iyi biliyorum ki, bu sekizinci ameliyat. 
lsrar ettiğim zaman da bir ba- ta hayatımın kurtarılması imkanı olma. 

hane bularak ayrılıyorlardı. yacakttt. öleceğim. 
Fafl•I 11 Çek•••" Almanyaya ve nazilere karşı sonsuz 

- ltalyadaki "Husuıi mabke- bir kin besliyorum. 1929 da Liypziğde 
me,, denen ıeye dair bazı malUnıat tıb fakültesine devama başladım. Çaht-

ôlclürülen Nazi Rein 

bancaya konmuştu. _ / 
Gustlofun adresini bir telefon reh . 

berinde buldum. Hemen evine gittim. 
Kapıyı karısı açtı. Bana ne istediğimi 

almak l'stı·yorum. kan ve sınıfın en iyi talebesi idim. Bu. sorunca kendisine Almanca olarak Al • 
Fqist merkezinde idim. Ecnebi rada iki sene kaldıktan sonra Frank. manyadan geldiğimi, kocasile çok mü. 

lurta giderek tahsile oradaki Universi. 
kısmi reisi ve Roma üniversitesi him ve hususi bir şey konupcağımı tede devama başladım. Burada da sı -
ekonomi prof eaörü Erneıto Lama mfın birincisi idim. söyledim. Gustlof bu sırada yandaki 
·ı k odada telefonla konuşuyordu. Telefon 
ı e onuıuyorum. O sene nasyonal aosyalistler mevkii ik 

Y l 
konuşmasını bitirerek benim bulundu • 

ukarıki sua imi sorunca birden tidara geçtiler. Ve ırkdaılanma zülüın. 
ğum salona girdi. 

yüzünün mütebessim hali silindi: ler yapmağa ba§ladılar. Ve beni sını. 
~ · · tal b · ld - h ld ~ Hiç bir kelime aöylemeden tabanca. - Niçin Husus' mahkemeye da· un en ıyı e esı o ugum a e sıruı. 

b k 1 B ben. k ·· .. mı çekerek üstüne sıktım. 
ir malUnıat almak istiyorıun? ta ıra tı ar· u, 101 s0 gucume 

_ runkü naaı\ blf' ....... Ol..lu..,·nu ~itti. Yü P.9ef~e1,l{f~!~ J.i~\ b~n Tabaricam at:1 almadı. 
'W ..-.. •"'" de Almanya~ terlf'caere1ıt Beme gel. Guatlof Uzeri .. e •tdarik beni ku. 

öğrenmek istiyorum.. Bir uınumi d' '-•ı. ı .. ..ı,. T .. ı.. .... ~ .. ı • .., ....... ı cr xaraşına 
ım. 

mahkemedir, değil mi? Pek ili ni- Gustlofu tmımıyonım. Hiç bir gizli dayayarak ikinci defa tetiğe bastım. 
çin bu kadar eararengiz görünü- cemiyete memup değilim. Ben yalnız Tabanca bu sefer ate§ aldı. Ve ben bir. 
yor? Adını zikrettiğim zaman ni- hayatımın sonJna gelmit olduğumu an. biri arkasından başına ve boynuna be§ 
çin herkesin rengi kaçıyor? ladığımdan nczilerden bir intikam nl. defa ateş ettim. 

_ Fakat ltalyada tetkik edile- mak hırsile yınıyordum. Bu düşünce Gustlof cansız yere yıkıldı. Odadan 
ile tabancama altı kurşun yerleştirdim. çıktım. Kansı dişarıdan bağırıyor, im. 

cek baıka fey yok mu? Bana inan:nız ki, bu altı kurşun clat istiyordu. Evin önüne büyük bir 
- Ben her §eyi tetkik ettim. Gustlof için d~ğil. çok daha yüksek kalabalık toplanmı§tı. 

cum etmek istediler. Tabancamı onJa
ra doğru çevirince korktular. Birbitll
rini ezerek kaçtılar. Tabancam elüııd' 
ilerledim. Yolda hep son kurtunu dJ 
kendi kafama sıkmağı düşünüyord~ 
önüme bir ev çıktı. İçeri girdim. E,,"' 
bipleri benden ürktüler. Telefonun 11• 
rede olduğunu sordum. Korkarak ı"" 
terdiler. Telefonu açtım. Ve polis dite). 
törlüğünü bularak hBdiseyi anlat~ 
Gelip teslim olacağımı bildirdim. Git• 
tim ve teslim oldqm. 

işte bütün hldise bundan ibarettif· 
Davos, 8 (A.A.) - Alman haber P 

ma büroaanclan Gustlofun tal>atu -
kiliseye kaldırılmıştır. isviçrede otur" 
Alman milli sosyalist grupunun si:t"" 
sal memurlarile Hitler gençliği ~ 
tabutu bekliyorlar. Cenaze merasimi b1I 
gün yapılacaktır. 

lsv:çredekl aJr••I cln•retlef 
. "Niyuz Kronikl,, muhabiri yuıY"'! 

1923 de Sovyet murahhası Bo~ 
nin bir Rus mültecisi tarafmdan ölcliı 
rülmesindenberi hvi~e ilk Iİyui dl 
nayet iılenmittir. 

Bu defa öldürülen aclMn yahudil~ 
dütmanı bir HitJerci idi. Hitler:n h~ 
de ajanlığını yapıyordu. ...ı 

1898 de Avusturya İmparatotİP'"" 

Elizabetin Cenevrede kat:edildiii ~ 
denberi hviçrede bütün mühim ecrt'
tahaiyetler, polisin ihtiyati tedbirleri ~ 
le korunmakta olmasına rağmen bu 
nayet vukubulmuıtur. 

Hitler rejiminin h'riçredeki ajanı • 
lan Gustlof, son zamaa!arda 1.n·,,..11 
~._olan A&.- _...,...___ 
radaki harekibnı Almanyaya jornln ~ 
yordu. Ve söylendiğine göre onlarr. 

bezılannı yahudi gazetecisi Y uotiJ'.~· 
bundan bir müddet evvel yaptıkbrs 
bi Alman hududuna kaçırmak ve 
gelen deni verdirtmek istiyordu. 

Demokrat matbuat ta dahil old 
halde, hatta Bem meclisine bela~ ~ 
yerde bu adamın hviçreden çıkanlJI""" 
bile mevzuubahs olmuftu. Birkaç dakika öteberi konu§

tuktan ıonra: 

- Ahvali alemden ne haber? 
dedim. 

Şimdi bunu öğrenmek istiyorum. mevkide bulunan bir nazi niyetine ta . Dışarı cıktığım zaman üzerime hü • 
Mani varsa söyleyin. ... ...... .._. .................. ~ .................. ..;.. .. .,_,... .. .,.. .................... .-.............................. ~~~ 

Bunun üzerine profeaör fU ce· Tiredeki müthlS cınavet 
vabı verdi: 

Omuz silkerek: - Orası devletin düşmanlariyle 
- O kadar iyi değil, cevabını uğratan bir teıekküldür. 

Yanyada petrol 
madenleri bulundu 
Bu zengin madenler, Yunanlslanın bUtUn 

dahll.t lstlhlAklne kAft geldiği gibi 
ihracatına da yarayacak 

Y..mstanın bazı yerJerJnde bil- _ 
baa Eplr'in (eski Yanya vilayetinin) 
bazı taraf Jarında evelce petrol izle
rine tesadüf edilmişti. Fakat yapılan 
araştırmalar neticesinde bunların mü
him olmadığı anlaşılmıştı. 

Son umanlarda Atinaya garbi 
Trakyada petrol madenleri bulundu
ğuna dair ma\Omat gelmiş ve bu ha
berler Yunan payitahtında büyük 
allka uyandırmıştır. Yunan iktisat 
vekaJeti derhal ara~tı:malar yapmağa 
başlamıştrr. 

iktisat vekaletinin büyük memur
larından biri derhal garbi Trakyaya 
gönderilmiş n bu memurun petrol 
membaı izlerine tesadüf ettiğini bildir 
mest üzerine araştırmalar derinleşti

rilmiştir. Mühim sermayedarlar ıta 
bu işle alakadar olmuşlar ve Alman. 
yadan mütehassıs profesör Stvzer ,.e 
doktor Runge fenni tetkikata memur 
edilmişlerdir. 

Evvelce Ml!!lul ve Amerikada araş 
tırmalar yapan bu mütehassısl~nn 

tetkikatı tamamen müsbet neticeler 
,·erml~tfr. Bunlara göre bulunan pet
rol madenleri ehemmiyetlidir. Yuna-

Bir petrol amelesi çalııırken. •• 

nistanın bütün ihtiyaçlarından başka 
ihracat da yapmak kabil olacaktır. 

Madenlerin denize yakın olması ma
liyet fiyatmın az olmasına yardım 

edecektir. Petrol madenleri garbi 
TTakyanın Ferecik ~~ma yakın-
dırlar. · 

Kör Hasan kadını kör 
çakile doğradı 

ğı bırakarak orada eline ıeç~ 
kalın bir sopayı, bitap kadınıll ~ 
cudunun muhtelif yerlerine 

(Baıtarafı 1 incide) 

maktadır. Genç bir kadı olan mak 
iki yıl önceye kadar birlik yaıama 
tul Ayte ile cani arasında bundan 
vardı, Ayşe onun metresiydi. Fa
kat üç sene beraber yaşadıktan 
sonra nihayet bu hayattan oıan~n 
kadın, Hasandan ayrılmıştı, iki 
yıldır yalnız yaşıyordu. 

Bu müddet içinde Hasan müte· 
addit defalar ona g~ne eski haya~ı 
teklif etmİf, fakat kabul ettireme
mitti. Kadın yalnız yaşadıkça hu 
adamdan kurtulamıyacağını anla 
yınca, evlenmeye karar vermİ! ve 
vakadan bir haf ta önce Şerif adın · 
da bir kahveciyle nikihlanmıf, o· 
nu Tirenin Turn mahallesinde sa· 
bibi olduiu evine almıtlı. 

Bu haber Kör Hasanın kuhğı
na gidince, cani, hiddetinden ne 
yapacağını ıatırmıt ve vakit geçir
meden Tireye gelerek doğruca Ay 
tenin evine gitmittir. Sabahleyin 
evinde hamur yoğurmakla uğraşan 
kadını mutfakta bulan katil ka
pının arkasını sürmeliyerek onu 
tehdit etmit ve: Kocasından boıa
narak kendisine metres olmannı 
ıöylemiıtir. · Ayte bunu kat'iyetle 

reddedince o cebinden çıkar~ığı 
küçük ve eski bir çakı ile kadının 
üzerine yürümüt, yere yatın:rak 
biçare kadıncaiızı boğazından 
kesmeğe baılamı,tır. 

Ayten in feryatları etraf tan du
yulunca evin önü insanla dolmuı· 
sa da içeriye girecek cesarette bir 
kurtarıcı bulunamamııtır. Yalnız 
bir ihtiyar kadın içeriye dalmıf, 
fakat gözlerini kan bürüyen cani· 
nin kendisini ölümle tehdit etmesi 
üzerine hemen kaçarak dıtarda bu 
lunanları, gördüğü feci manz-a.ra
dan haberdar etmittir. 

mağa başlamııtır. fil' 
Bundan sonra katil bemell .,t 

dan kaçmıı ve biraz ıonra -~ 
ka mahalline müddeiumıa111I. ~ 
ve jandarma komutan: Habt.,lt' 
daç gelmitlerdir. Kadın bal ,, 
neye kaldırdmıf, fakat if ad~.,t 
lınmak istenirken derin is~ 
içinde k&vrana kıvrana ölııı~ 

Katili takip eden Yüzbat1 d# 
Andaç ve jandarmalar kell 
yakalamıflardır. ~ 

Soruya çekilen bu kanii • ;,tJ 
itidalini hiç bozmadan td t,I 
vermittir: ,,.,. 
"- Ayte bana hakaret 

den öfkelenerek öldürdiilll-•' J,sl 
Üstü bqı kan içinde -ye.~ 

k~nd~n hoılanır olan ~til'~~ff 
ğı suçun kdd tauycıofO~·· 
ği ıuçtan mütee11ir ıörüaıJO a,1~1 

Tireliler, kasabalarında J~ 
bir cinayetin vukuunu • 

11t;:.S.: 
karşılamakta ve büyük bır (,J/# 

mittir. icinde bulunmaktadırlar· 
Canavarhk fulı bu kadarla da kata devam olunuyor. 1/. Gjtlil 

Ayte içerde caninin bıçait al
tında inim inim inlemekte devam 
ederken komtulardan bir çocak 
da karakola koımuttur. Likin geç 
kahnmıttır, çünkü canavar adam, 
zavallı kadıncağızın boğazını par
çaladıktan ıonra dudaidarını. bur
nunu keamif, ıakaklarından oy· 
muş, karnını ve göbeğini deşmiş, 
ve sayısı yirmi sekizi bulan ufak, 
büyük derin yaralar açarak onu 
yasaması imkansız vaziyete getir-

bitmemittir: Hasan bu defa bıça-



Ilı l>iin, kartı sütunda arkadat ı
.~~ S..dri Erlem'in bir müıahede
tı! • 11.zmıttık: Tüccarlar, fabrika· 

•ta: 

Muallimler 
Birliği 

aa- kuma,ıanmza ecnebi dam Feshedllmell mi, 
•ı vu ' d. . llr. run.. ıye emır veriyor- edilmemeli mi? 

111 
8ö11elikle sürüm daha fazla o Muallimler bu mesele 

Et fiyatları 10 , 
kuruş yükseldi 

Bunun sebebi ihracatın fazla, 
sevkiyatın az olmasıdır. ~uı. Uzerlnde ikiye 

ıı-:11n bi~denhire göz~ çarpan ayrıldılar iaı..t~. e hır tarafını goıtermek • Et fiatleri son birkaç gün için- beplerden doğmaktadır: 
• lıtanbul muallimleri, Muallim- de gene ıüratle yükıelmeğe ve 1 - Türkofiıı=n bu yıl p.rkta 

't - Ob, ne i.li. ! - dedik _ Öyley- ler Birliiinin fethedilip edilme - koyun eti tehrin muhtelif yerleri· ald:iı tertibat ve Kan•a yeni ku· 
d;., hrli mallar, görünüt cihetin mesi meoeleainden dolayı ikiye ne ıöre 60 kuruıtan 80 kun•"' ka- rulan §Uben'n faaliyeti neticesin· 
)ar hbancılara o derece benzi· aynlmqlardır. dar aatılmağa batlamıtbr. Şu va· de Sovyet Ruıyaya her yılkinden 
~· Gerek feshin tazım olduğu. ziyete göre et fiatleri son bir ho.f. daha çok kuaphk hayvan ihraca· 

f>et e, lıa.lkın, tüccarın, yerliye rağ nu ve gerek Halkevinde yapılan ta içinde on kuruş birden yüksel · tı yapılmaktadır. 
~enıesinden esefland;k toplantının uaul•uz karar verdiği. mit bulunmakta iır. 2 - Bu yıl havalann iyi gitme· 

Gezsin (eski Senah ), ağır ceza1ut 
taraflısı olmadığım IÖylemekle beraber, 
yatlara hi!e katanlar hakkında fÖyle 
yazıyor: 

Çarıryı engizisyon laboratuvarlanna 
döndüren engereklerin parça parça edi. 
Jccekleri zaman da çoktan gelip gcçmit
tir aanınm. Bu utanmazlarm batı bot 
kalıJlan, namusluların kazancına ket 
vuruyor.Şu pisliğin kökünü kazımak 
gUç olmasa gerek. Hilesi tutulanlar pi. 
yasadan koğulurlar, ortada mesele kal. 
maz. Hem halk zehirlenmekten. hem 
tüccar haksız yere lekelenmekten kur • 
tulmuı olur. · 

* Galatasarayda 
bir meydan IIQıı n'ın fıkracııı olan arkada- ni iddia edenler, gerekse fahe ta· Merhabada koy,.n eti Pertem· ıi yüzünden hayvan'arm çiftlE".şm~ 

) .. ~~a, buııünkü yazısında, di n.ftar olmıyanlar Kültür Bakan . be günü 30, Cuma günü 35 ve dün ve kuzulama zamanlan erken gel 
"Y lığına mün.caat ederek ite müda . 40 kunıft&n satılmıthr. mittir. Golatuoray polis mukai olan ~ 

l'iiıJc erli mah kullanmanın her hale edilmesini iatemit'erdir, Bu yükıelit koyun bacına iki •l - Karaden~z~en, ı~ aık ha- yr, miri binayı illa satmlık iltiyorlanmf. 
larafından milli bir vr ı· _ lira ka''•r tutmPktadrr. Sığır ve valarm bozmaıı dolayniyle, son Bunun üzerine Cumuriyet, tenkit ıütu.. 

L_ Mcellimler Birligvi nı·zamna . _ _ı_ h-L•- :...:--da L--' · 
L uu.. sıra. da yerli töhretJerir. dana etlerindeki yübelit daha g\inlerde muntazam sevkiyat ya - nu..-. fU lllU& ·~
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1N&amıyor: 
'"'it .ıı-..l meı:nde, idare heyetinin Ju'"zum Bizim aklımızın ermed·~ı kta, b 
"1i.._"""' meaıne •hemmiyel ver· fa•'•dır. pılamamalcı.dır. ıg no • 

"""•'-h'"'I gördü~ü tak-1irde heyeti umumi - binanın timdiki vaziyette Beyoğlu cad. 
!in.1_ ,.;,_" a i yabancı töhretler pe. . d .1 k L l Dün me'?bahaya gi .lerek b·1 hu- 4 - Kurban bayramı yak1aştl· desi içine fırlamJJ kocaman bir (".ıkmtl 
·~~·aciz daM sayılabile , :yıd avet e . ere ııöri'teai oceği susta a1ikadar1arla temas eden lh için köylü daha mil!aİl fiat

1
er halile müzayedeye koııulnıuı o~n" 

.. "YWc in ft Y i var ·'ır. Fa!':at bu heyeti u · bir muharririmizin e::lin::liai malu· ı bulacag"'mdan emin olarzık elinde-leaıı. r aa ır. mumiyede ekseriyetin bu'unmuı • bu ;ıe bu ıelürde blibir ma1wnm 1H 
lerth. m_an, yürüyen, çalııan, i- mata göre bugünkü va-ıiyet şu ae- ki hayvanı ıatmamaktadrr. çıkarmamıı bulunmasıdır. Yeni vasıta. 

. .,,tn b ·1 lüzumunu göateren bir kayıt yok _ ----- ----------------------tiJı1· d ır mı Jet, bütün verimle . lann ıilrati ve çokluğu yüzünden Bey. 
o:r._-d d tur. Bunun JÇ. in vaziyeti tetkfü ş k • d • f 1 • ~ı dd • d tdık d )lptı •n• an oğruya tanımak; ar şımen er erı memur ve 05 ı.1 ca esı ara ça aralmı1tır. 

k .... ~. çıkardığı, yaf&Uığı her iıö eden viliyel son toplanbnın kanu· • Fırsat elvermipcn Galatasaray ı;.., 
a·' adile bilmek ister. ni olduğuna karar vermittir. mu•• stahdemleri ı•kram·ıye ı•st•ıyor sinin bUyük kapm istikametinde cad .. 

tak! ıahcle bunu istiyoruz ve bu is Diğer viliyetlerdeki Mu• ilim deyi düzeltmek, geniıletmek ve cüzeL -,... Bak ı Şa k d · ş k d 11 teıtirmek varken nasıl olur da Galata. 
.... erlcea tarafından... ·· birlikleri, hatta Oakü·'-r Muaıı:.- Nafia an ığı, r emır· ar emiryo arında 1400 ka· '"'et• • -ygı gor - ..... saray polis merkezi binası olduğu gıöi t':' diliyoruz.,, Birli~i kendi kendini f..Iıederek yollanna bir mektup göndererek dar memur ve müstahdem çalq- mUnyedeye konulabilir, ve nanl olar 
~et, lıu hususla ne kadar tel· Halkevlerine iltihak etmiflir. 5;,,, tirketin salın alınacaimı bildir- maktadır. Bunlar yaptıklan bir da yann Belediye bu bina yerine adeta 
~. f ~lunulaa, halka, tüccara di mevdanda ya'nız l.tanhul Mu- mitti. Bu mektup ıirketin Pariste- toplantıda Şart demiı}'ollan itle- sokak ortasında be,, altı katlı bir kule 
p~~kııcıya milli ıuur verilme· allinı Birliii kalmıttır. ki merkezine ıönderilmitlir. tici ıirketinden mükteslp hakları çdmıasma mUsaade edebilir! 
"'ııe~ yeridir. Ti ki, yerli mal Haber aldığımıza ııııre, yakın- nm tanmauwnı ..., keısdilerine lif ani.yan beri gelıin 1 

'llıbl ~· ~oiil ..-kıtılırsa - ec- EyUpte K1zılay da lıük6metle müzakereye sirit· maatlan nisbetinde ikramiye ve- * 
;""·~.ıiirülmek isten· temslll mek ilzere Pariıten Ü~ kit ilik bir r ilmesini iıtemitlerdir. Bili' medenıuet 
" olı n t""O aeTeee tav~Tfil'~~ v l'!i _ı_ ı._._ ....... LI •• Bu .;.t aruna· a. :..i ·ı 'Up w 8 L!... de L--a. M- Y1 

u ..• ızı ay hurumu ı:.yüp tu~:.= d • k • .d •• ·w- .,... -7•• -Fq f d a tır etın ı are mecHu idare re- çilmittir. Heyet maiazalar müdü- tarifi 
ta..• at, buna eritmek • • , tara m an dfüı akşam Eyüpte fa. isi Bakl'in de bulunacağı söyleni· ~I •tlerin· 1 ıçın. ma kirleri koruma demeği tiyatro aa rü Salibattin, yol bqmüfeUiti Ali Velit Ebüzzi7& --: 
'L_ ın ya nız zevahir itibariy- yor. R h k ··f • 1 · d ,-~-· -. -rsuz ol J k !onunda ııüzel bir müaamere ve . ıza, are et mu etııı enn eD Hakiki medeniyetin en sağlam, en 
it~ dört ı::1:1:1ı!!~ meindimr?u·:· rilmittir. Şirket, bir yandan Trakyadaki Refet Yamanlı, emtea anbarı mü- tasa tarifıerinJen biri de (ferdin masu. 
~~el . iıtaıyonlarda bulunan demirbq dürü Mesut ve muhasebe memur niyeti) tabirinden ibarettir. Evet, me. t\"' len ~ına ecnebi bir kadın ço- Kızılay azalarmm, kaza teık: qyalannı bir heyet tarafından tea- )arından Fuat'tan mürekkeptir. deniyetln en yüksek derecesi, brr mil. 
)' aL e erle dayanırken iki lira· latı erkinmm bulun:l••:ğu bu mü . pit ettirmeye bqlamıt\ır. Jet efradının (phıl masuniyet) terinin 
.._~nan (ve · · • d ıame k · A ı b•ıı.. Şark demiryollaıı memur •e -:'"il) en ıyı cıns a ını la· re ço samımı o mtJf, ,,,.... Bir yandan da ...ı.i vaııonlar ve • tam bir emn;yeı altında bulunmas.ı<hr. 
~Yeri~ malı çorap bir giyiti• sa Kızılay timsali ve bunu mi.ite lokomotifler sablığa çıkanlmııtır. müstahdemleri, çalıtbkları belıer Her terakki, her teklmül, refah, bu. 

"1ı it"h Yerlı mal, liyik olduğu yük akip verilen ııöylev ç..k alln•'an Bu lokomotifler ve vagonlar Zey- seneye mukabil kendilerine birer •ur, aenret, oaadet denilen her l<Y yal. 
.,__~darı güç bulacaktır. Kurunun mııtır. Miis_.,re•e Z.,bek ,. . tinbuma fabrikası ileriıinde dar- maaf nisbetinde ikramiye verilme- ruz 1 erdin nıaınudyetile hani olur. Fer. 

'i l a Yatlar da yanacaktır! kralan yaınhmt ve bir komedi maktadır. ıini istemektedirler. Seçilen he- din masun olduğu yerlerde aerbeat ça. 
~'iliz ıu yağlara hile karııtınl- temı;l edilmittir. ------------- yet bu İsteğin yerine getirilmesi i-

1
IJIM vardır. Serbest çalıtma maddi ve 

b lllesel · · çin tirket ve alakadar makamlar manevi inkiplm baılıca imllidir. Ma4 
o~lu.. eıı, pıyasaciaki ahlak 1f --ı.. .... d! ve manevi inkipf memleketi ümra. 
~- llUnun miyarıdır. Ayni dü· Bedava piyano wvnı" TAllJTmi nezdinde tqebbüsaıta bulunacak na, milleti refah ... uadete, dnletl -

~~klar, yerli ismini taııyan dersleri ı' lır. vet ve fCVktte nail eder. 
lllfea-..1 ber efyada yapılıyor. Ecne· PAgZAR Aydm h'\ttı hüklimet tarafın . Bu basit ve ham ilem bideleria 
... 'le l Beyoğlu Halkevinden: ETimiz. d bil k lildir l u~ ara hiç raılanmaz de ŞUBAT _ 1936 an satın alınırken Ay·hn timen - en · yU bilrhannu ise lngiliz polilt 
~ ~ iktn mükemmel mal yap de bedava piyano denleri açıl Hltıf: J:ı:;(. Zilkade: 15 diferleri tirketi memur ve milstah te§kil ediyor. 
~ e labnakl "'h mqtrr. Bu c!eralere yazılmak isti - demlerine beher hizmet senesi mu tngilterede polis cebinde tabanca 
~ı bı" a fO ret almıt ya- bile bulunmamasına mukabil, Amerika. 

~~hr~~e~lekr karıu.ına biz de yenlerin her gün saat 9 dan 21 e _ ... .._ kabili olarak yanmıar maq nisbe da poliıin :ıırhh otomobilleri, tanltları 
:i''l'ıl .. •rı çı armalıyız ve dı· kadar evimiz direktörliiiüne ı,q 7,N 17,M tinde ikramiye vermitti. ve ııütralyö.teri vardır. 
~?~•rilen mallarda hil• vurmalan lazımdır. _ _ tıte iki milletin, lld memleketin, iki 
~·)'-._ •• IÇın naııl ~alı~ıyorsak, iç - ------------ -- "- .... Kurban derileri medeniyetin arasındaki adm fark! tngD 

'ık;ın de ayni tekil kontrol Çarpı.ma ..::;.•·•• 12.28 ııı.1011_.. ıo,os ,,,.. Türk Hava Kunanu kurban terede pollı tabanca ta_,,.r, Anıeıf • 
.. ~ 0~.i .. ayni seviyeye yük Diin gece saat 

24 
le toför Ali . 412,07 ._.. o.u 12,00 1,33 ıı.•• deri ..eya bedelini her yıl olduğu ~a::!~,:;.~.ı::.'!:r;• ııütnL 

~, L Iİn'in bugün ileri ı·· d"' .. ·; nin idaresindeki 2098 numaralı , . P,i bu yıl da Kurum için topla . ---,-z-m--,.-r-d_e__:.k_ı·---
ll.f q,..ı a·· ur ug1 t b"l M ka !.:I ı. o•.r.rN ~ -.. ak.. f 1· ıı.i,,,'1 ~tuna nqletıiğimiz tek- 0 omo ı aç ya ııuer..en Har. ~- -· nua." ""OLDU• m uzere aa ıyete geçmiftiı . Ge. 

Jii( • erındedir: biyeye gelmekte olan 211 Ayılı Serend!p adaımıda maJa ryadaD ölenlerin çen yıllarda kurum İyİ tetkilitJan. komu•• n ı•stler 
ııı, Ilı Yak ı vatman Y usufun idaresindeki aayıll 00 

btnl bulmu,tur. Jd v d 1 ~hd-r a anan, ticaret yapa- Almanyadakl lplztertn miktan 110 mil. mamq o ugun an top ama işi de M h k d il O 11 D ,. Yerıı q tramvayla çarpıpnJ!lır. Otomobi- ""'" -""'· liylkiyle yapılmamakta idi. Bu a eme e R r 
.,. illa( ı.o 

1 
• lin ool çamurluğu eııilmit ve ma. llııl çıkardı İ\'L ~--t 'ı.. _ r elıkle, mukaddes kineıı· bozulmuıtur. )'IUllar, . Frana - ıncııtere bava yıl bu it daha iyi olarak bqanla· lzm" . B d uhak '~tt L~~ ııalınde. layik olduğu -==============--anı_qmaımıı ___ aJJ.ka __ ue_t&ki_p_e_ım_e_k_tedlrl __ e_. _:....=ca:k:t::ır::·____________ ır, v - ura a m eme-""llftlalıdır. I . feri görülen 13 komünist suçlusun-

( 

dan aek'. zi dörder seneye mahkum 

(Vl-NO) Q EH R •ı N ·DER DL E 1" 1. J.\ olmutlar,beıiberaatetmi,tir • 
tır. Araplar ~ ,• K Mahlnim edilen komünistlor 

.. ~&tısız ... -----::-::-:-~---..---...:.. ________ .:.,_:=~==-==-=---... J mahkeme koridorunda bağırıp ça· 
bo"k ına uarına ~ •• l K tırmağa ve komünizm !~hine teza· 

~11~ ... u: ot yapı~or ıJU egmaniqe ütüphanesı' hüratyapmata baıtadıklanndan 
t •ı;.,; •-elenn· ve bir jandarmaya da tokart allık-
' "'-th • an yazdığına göre Bir aıbdaımuz anlattı: larmdan haklarında yeniden zabıt 

~-........ ~.\taİda--Q

1

• _ ı~e:-in_deki _Araplar, N yapııtınldığının anlaıılmasına imkan yoktu. , 
1 
tutulmuştur. 

~lltl... - - ..... ıqr - e .kadar zaman oldu bilmiyorum. Fakat berhaL DUn 'Q .. \it Pi·--- h~ı .nuınayıı yapan d b" "ki dan f • . gene bir münasebetle Süleymaniye kütüphanesi. 
.. -•..... .e .ır .• ay azla o!du. Süleymaniye kUtUphan••ine ttim. Ka ld•m• m hkO bl h töıt-= ıaaıyahıa iıtirak ..... ne il pmm Ustilnde ayni kağıt, yalnız biraz daha l • m r •Jdut 

- · • Yaprnı 1 _.._ gıtmıştım. Kapıya fÖyle bir kagv ıt yapmtınlmı•: ı 1 · 8 H d J k • t lt~LI __ .. -: F t llrU1r. , ·:ı :ı sararmıt ve aoımut oıarak uurmuyor mu t zmır - ay ut u tan ::::.a• 
-...ııı ... 

1 
'Kitaplar tamif edilmekte oldujundan mütalea ..ıo. A 1 .ı., •

1
, ' l"llnaız mallarına 1.....__ L• -d.ı.-... caba bu tasnif ne kadar zaman ıilrecek? Kiltilp~ne JI idama mahkum olan Batta ' da 

111" 1 an tnı• ...-. nu ul1' mu - kapalı lralacakhr.,, l e ıtlerdir. Bu kAğrdm altında tarih filan olmadığından ne nman ne nman okuyuculara açılabilecek. Tasnifin mUtalca ••· bugün hapishane haatahaneıinde 
tonu açık olduğu halde devam etmesine imktn yok mu? ölmüttür. · 



----·--- HABER - i\k,am posta11 . -- ---------·. . 9/ŞUBAT/1936 

Siyasette iki grup 

Paris ve 
taraftar 

Berlin 
toplıyor 

Rus ve Italyan 
gazetelerinin münakaşası 

Petrol ambargo•u fayda 
verecek mı? 

ltalyaya kar§ı petrol ambargo· 
ıu konması ihtimali karşısında 
ltalyanın ne yapa:ağmı tetkik e . 
den ekıperler komiteai İtalyanın 
fazla miktarda petrol biriktirece
ğini muhakkak görüyor. 

Bu takdirde halyanın yapabi. 
let":eği tasarruf senede 110,000 to· 
na baliğ olacaktır. 

1(. 1(. • 

Almanya siyasi m<.hafili ltal . 
yaya petrol zecri tedbiri tatbik 
edilmesinin bir fay dası olmıyaca· 
iını aöylemektedir. 

Bu tedbir harbi durdurmıya . 
cak, belki ltalyanın Milletler ce . 
miyetinden çekilmesine sebep o . 
lacaktır. 

Stahermberg Muaollnl il• 
göru,ecek • 

Alman Hava nazırı General 
Goring'in Le-histana gitmek üzere 
olduğunu dün yazmıttık. 

Öğrendiğimize göre, Avustur· 
ya Batvekil muavini Prens Ştar . 
hemberg de Muaıolini ile gÖJ'Üf . 
meli üzere Romaya gitmek tasav· 
vu:Un'Cladır. 

HABER: - Malumdur ki, A . 
vuaturya, ltalyaya kartı zecri ted 
bir almamıştır. Avwturya ltalya. 
nm ıhimaye etmek istediği bir 
mem)ekettir. 1 

Prens Starhemhergin Londra 

ve Paris konuımalarına iştirak · 
ten sonra bir de Mussoliniyi gör · 
mek istemcti tabii görünse gerek· 

''Halka dehşet salmak için, esir
ıeri tayyareden aşaQı atıyorlar,, 

Hozda'nın ••YY•h•tl Temps ga'Zeteoinin Moskova mu- )eri İtalyayı ve umumiyet itibariy-ı Rus gazeteleri umumiyetle it~ 
Çekoslovakya Başvekili Ho~ · haberi Rus ve İtalyan gazeteleri a- le fatist idareleri kıakandırdıiını aleyhtarlığının Habetiıtan sefefl 

da da Parise gitmi,tir. rasındaki münakatanın son gün- kaydederek İtalyanın Şarki Afrika nin g:.içlükleriyle alakadar oldll; 

tir. 

Alman - lng:Hz mUstemleke lerde cazip bir şekil aldığını bil- harbinde yaptığı vahşetleri birer ğunu, Almanya İl"! yaklatJJl,ısl 
mUzakereıerl dirmelc:tedir. birer s,..ymaktadır. faıizmin ltalyadaki fena vaıif" 

Berlinde Almanlarla İngilizle· Bir İtalyan gazetesinde Bolte- Pravada ıazetesi General Graz. tinden ileri geldiğini de yazıyor 
rin ıayri reımi surette yaptıkları vik barbarlığına karşı medeniyeti yani'nin Habeıistandaki bazı harp lar. 
müstemleke mü:i~akereleri devam İtalya ve Almanyanın müdafaa et- ve idare metodlarını tenkit ederek Gazeteler Almanya ile Jtab'' ~ 
etmektedir. tiğini Francesco Coffolo isminde- sivil ahaliyi bombardıman ettiğini rasında bir anlatmanın İtaly•fl il' 

Almanların eski müstemleke • ki muharrire Pravada gazetesi tid- esirleri tayyarelerden aıağı attıra- çüncü bir devlet ı.ırasına dütü~ 
leri istemesi Londrada iyi karşı · detli bir cevap vermektedir. Rus rak Trablusgarp seferinde olduğu ğini, Orta Avrupa ve Balkanl•':C 
lanmıt değildir. gazetesi İngiltere ve Fransanın gibi halka dehtet saldığını yazı - ki menfaatlerini hiçe indirecef" 

Fakat bu hussta görüıme · Rur. dostluP.una ehemmiyet verme- yor. de kaydediyorlar. lere de mani olmıyorlar. Uerideki _____ ..., _____________ .,.. ___ .... ____ ...,. ______ ,......,._ ... ____ ..... ,,,_ ... 

müzakerelere zemin açılmış olu · 
yor. 

Zira, İngiliz hükiimeti bu gibi 
talepleri bugün nan.n itibare ala· 
cağa benzememektedir. 

Tun• mtaakı 
Bir Tuna misakı akdetmek hu· 

susundaki teşebbüsler de kendisi· 
ni göstermektedir. Fakat bu, ko · 
lay elde edilir bir muvaffakiyet 
değildir. 

Pariıte Poti Pariziyen gazete · 
ıine beyanat veren Yu.goı\.av kral 
naibi Prens Pol demi§tir ki: 

" - Böyle bir anlatma çok iti· 
nalı hazırlıklara ve Avusturya ta· 
rafından verilmesi zaruri taviz . 
lere bağlıdır.,, 

Dünkü fırtınanın 
marifetleri 

i""···············re;tı·k ........ -........ i Olimpiyad 
müsabakaları 

(BQf tarafı 1 incide) 

dos fırtmasiyle karşılatmış, ve 
yelkenli f ırtınanm tesiriyle kaya. 
lara çarparak batmıştır. 

içinde bulunan Osman Kaptan 
ve tayfa Ahmet kurtarılmışlardır. 

iki ev çlktU 

Rüştü nün 
Parls gUrUşmelerlne 

dair 
Fransız 

gazetelerine 
beyanatı 

Fransız Bafbakanının Dıt 
Dün gece saat 2,30 da Kasım· Bakanımız 'erefine bir ziyafet 

paşada iki kişinin yaralanmaaiyle vermesi üzerine Pariı elçimiz 
neticelenen bir çölane hadisesi ol· Suat ta Pariateki elçilik bina . 

muştur. sın da bir ziyafet vermit ve bu 

·1 
(Bcq taralı 1 inciJı) 

zet olan Kanadı. takımı, A~ 
yayı gayet iyi oynamaaına raı" 
ikiye kartı altı golle yenmittir· 

i Bundan batka İngiltere Jar#, 
yayı sıfıra kartı üçle yenmif, > 
merika ile ltalya da birbire hfı' 
bere kalmıtlardır. 

Kayakçı kadın•• .. 

Garmit, 8 - Kadınlar ar-" 
da kay·akla ini§ mi~sabakaları lı' 
nüz bitmemit olmakla beraber~ 
dinciye kadar neticeler tekııll". 

etmİ§lİr. 

Harp haberleri 

Çıkmaz Çetme sokağında bah· ziyafette Fran.ız Batbakanın . 
riye mütekaitlerinden İsmail in 55 . dan batka, Dıt Be.kanı; birçok 
numaralı evinin 4 metre irtifam · generaller, Franaada bulunan 
daki bahçe duvarı yanında bu- General Saim, Franaanın timdi 
lunan ve içinde arabacı Mehtne · Pariıte bulunan Türkiye elçisi 1 

Birinci, ikinci, altıncı ve .!'.ı 
dinciliği Almanlar, üçüncül'l'-. '-'-- ,_. - ,_, __ ....__., 

Cenupta ltalqanlar, 
şimalde Habeşler 

kuvvetli 
(Bcq taralı 1 incide) 

Zannedildiğine göre, General 
Grazyani bu demir yolu istikame
tinde motörlü bir hücuma geçme
ği dütünmektedir. 

Adisababadan bildirildiğine gÖ· 
re, imparator cepheden tayyare ile 

• ~iıalialiaya dönmüı ve oradan 

da hemen gizli tutulan bir istika
mete hareket etmiştir. İmparato
run kendisini takip eden İtalyan 
tayyarelerine izini kaybettirmek 
istediği anlatılmaktadır. 

Gene Habef menbalarından 
bildirildiğine göre, gittikçe şiddet
lenen yağmurlar General Grazya· 
niye engel olmaktadır. 

din ~a~t ettiji 53 numaralı bir Kamerer ve elçilik abılemilite
oda, ve bir auf adan iharot ,ovinin ri Don"rc:h., l(&.uuıa.uUcUl (;t:ltl.1 i 
üstüne yağmurların tesiriyle bü · Üner, Refik Amir ve elçiliiimiz 1 
yük bir gürültü ile yıkılmıttır. memurları hazIT bulunmuıtur. 1 

Gecenin bu ilerlemiş saatinde Dıı Bakanımız Paris aörii!· ·ı 
vukua gelen bu hadise büyük bir meleri hakkında, nikbin olmak- • 

~~-~~;,~~::i:li!i ,_No~~·~::-.~ 
tır. 

'(. .,. . . 
Gannif: 8, - Almanya ltalyayı S· 

Lehiltan Letonyayı 9 • 2 yenİnitlİf' 

heyecan doğurmuştur. Halk enka· la beraber derin ıörüşlü müta · 1 "' • • ~ 
zın altından gelen feryatlara ko· leaaını bildiren bir beyanatta 1 Miinih, 8, (A.A.) - B. Hitler f' 

iL il 1 k rt b 1 : bine aky müıahakumı kuanao şll§omuş ve 1ou zava ı arı u ar · u unmuıtur. 1 
b 1 • Kriıtile fU telırafı çelaniıtir: ıJ 

mağa af amııtır. Figaro gazetesi muhe.rririne =ı I'.:. Takdire değer muvaffakiyeti1' I 
Büyük bir tesadüf neticesinde verdiii beyanatta diyor ki: dolayı ıamimi tebriklerimi kabıJl 

kulübe tnmamiyle ezihniş ve yıkıl. " - Paria müzakereleri se · i niz. __,/ 
mı§ olduğu halde bir facia olma- mercii olmuttur. Yalnız, birçok 1 -
mış, yalnız Mehmedin 13 yaşın. defa yapılan yanlJ!lık, çokça.. Yunanistand~ 
daki oğlu Süleyman sol dizinden buk gidilmek istenmeıidir. Hal. 1 Duraunluk bir tdtJv 
ve kızı Muzaffer de batından teh· ' buki her şeyden evvel vaziyeti : ~ 
likeli olmamak şartiyle yaralan . daha ziyade vahimleıtimıek i elde edllemlyot ~ "E l l k mr«tır. . ihtimali bulunan tehditleri her· ı " r_ t • f U1J .,. !:. Atinadan ıclen bazı haberle ~ mane çı" er e me da ~~;~~;~~;.u:~:;:~~ı::;!; ·--~~~-~-~-:'..:.~:.'.::~:.~.~~:: .... ____ ... ! :.~b~:,::::..~~y=~.,~~ 

e1ıo··n Jermek aA Jetı• numaralı iki katlı ahşap bir evin ---·-------- tirahatı ruhu için yapılacak iyiı'~ 
45. uj uj üst katı tamamen yıkılmı!lır. E. eı·r sı·nema scbetile çıkarılan bu pyia fU • kt v vin bir miiddettenıberi kiracı bu · dir: . ıcil f' 

Posta •ıdaresı·nı zarara 50 ugu •• ı • Ayin için toplanan ahali eilrll_.rf. lamaması büyük bir felaketin ö . ato yesı pacak, asker müdahale edece~··~ 
için emanetçilik yasak ediliyor _n_ün_e g_eç_mi_,ıi_r. ---- ra iıtenilen tarzda bir bük~,,,~,,.. 

Memleketimizde çok eıki de · ı 
virlerdenbet-i kökletmiş bir adet 
vardır: Halk, mektuplarını ve e · 
manetlerini posta ile göndermek 
yerine muhtelif yerlere gHien yol 
c~larla Te)~a batka vasıtalarla el · 
den göndermektedir. 

Bu İf o kadar taammüm etmiş· 
tir ki mektup veya ef ya götürmek ' . 
için e!ki zamanların posta tatar · 
ları gibi emanet~iler teessüs et · 
mi§ ve postacılık yapmak karlı bir 
meslek haline gelmi!tir. 

Bu halin devlet gelirine büyük 
bir engel olduğunu göz önünde 
tutan posta ve telgraf idaresi bu 
şekil postacılık ve emanetçilikle 
kati bir mücadeleye giritmi!tİr, 

Bunun için zabıta vasrtasiyl~ 

muhtelif kimseler üzerinde yur · 
dun ltirçok yerlerinde ara§tırma 
!ar ya,,ı1mrş ve \..zerlerinde mek 
tu,P. b~lunanlar mahkemelere ve · 
"it.,. . . 
ı:~U". 

Şehrimizden de muhtelif isti · 
kametlere giden otobüs toförle!i· 
nin bu işi yaptıklan anlaşıldığm . 
dan posta idaresi bu otobüsleri 
yolların muhtelif yerlerinde kon · 
trol ettirmit ve Üzerlerinde mek · 
tup bulunan Çat·alca, Silivri, Kırk· 
lareli ve Üsküdar otobüsleri fO • 
förlerinden tbir çoğu mahkemeye 
verilmiıtir. 

IJtndbergln 
çocuğunun esrarı 

Amerikadan bildirildiğine gö · 
re, bir kadın, adliyeye müracaat 
ederek Lindbergin çocuğunun ça · 
lmma ve öldürülme esrarznı ay · 
dınlatacak bazı if,aatta buluııaca· 
ğını ~on dakikada haber vermiş · 
tir. 

Bu ka~ının sözlerinin hakil:a · 
le ne hıdar uyğun olduğu tetki~ 
edilmektedir. 

InfllAk neticesinde maaını ve aakert ıahsiyetıer, ~,, ... _J 
Bakırköy ilk harap oldu nin baıa getiriımesini ısteyec' 1,~ 

m ek tepıerl k On aresi Bu gibi pyialar, iki bil~ _.,J' 
119 Baraelon, 8 (A.A.) - Orfea · · · b 1 k iat•1 

partısının araaını u roa ·f". 
Bakırköy ilk mektepleri koru- sinema atölyelerinde ehemmiyetli yeise düşürmekte imit· 11 fi 1 

ma cemiyetinin senelik kongr.?sı bir infilak olmuf, iki ki!i ölmü! Kral parti liderltrile yaP'~ rt"~ 
bugu··n saat 11 de Bakırköy partı si görüımeleri bugün bitiriyor·...., 

ve bir kişi pek ağır surette yara · ku JOl'P'~ 
binasında yapılmıttır. sonra yeni kabinenin rU~ ıA' 

Senelik rapor okunullllU!, ge . 
lanmııtır. mircisi memur edtceği anlaP,. ~ 

Atölyede milli bir film çevril · 
çen senenin masarifi ve bu yılın 
bütçeleri alkı,larla kaıbul edilmiş- mekte idi. Atölye tamamen harap 

t. olmuıtur. 
ır. 

Yapılan intihapta: Kambiyo .-------------... 
müdürü Hasan Tahsin Ezer Londrad• mU••d•re edllen 
Şark Demiryolları müfettiş . ıtalyan karnebah•rları 

}erinden Rifat Yamanlı, emekli Loruira, 8 (A.A.) - Güm · 
Binbaıı Rauf arlar, Meliha Ate,, rük memurlan, Londra depola· 
birinci mektep baş muallimi F ah- rından birinde, 783 sandık kar· 
ri, ikinci mektep baş muallimi 1 nabahar müıadere etmitlerdiı . 
Dündar Kıvanç, dördüncü mektep ı Sandıklarda lnnsbrük ticaret · 
b&§ muallimi Rasim, odun tüccarı hanelerinden birinin marka.a.ı 
Asım, Bayan Umran Savniye, a . bulunmakta İle de bu karnaba· 
vukat Ali, di~ doktoru Mehmet harlann ltalyad-an gelcliii an · 

Riza, Muallim Bayan Saadet se . 1 ... ıa.ş.ıl•m•ıııııiıf•tı•r•. --------• 
çilmi,lerdir. -~ · - ---- - - ·- ·--- .. - -

Suriyede 
karışıkhkl~~ı; 
S . . b"'t"' ·-· 1'11 
urıyenın u un , ~., 

.,di)'O • tP'I 
karışıklıklar d~v~ .~. ; 
be, hükumet reısının _..eril' w' ,. 
lamıf, muhtelif ~ ~,ı
çıkanlmaımı iıtemifh"· ~,ti"' 
haliden, ıerek za:bıt• ı; ....... 
den yaralananlar •• ,,t'' 
dır. 17ir ~f 

Dün, Şamda, tal.be~ ~ 
tiyan cenazMine t~~ 
aonra, bqpapaza . 
etmiftir. 
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CambazlıQa 
sıı alışmış? •• 

a 
._ U, •olar? Mü.Ude et el~ 
1"'ı l'aa salıralnl - de • 

1U mlltlıif hakimi lukebnif: 
Kocuı ıeliJıoı' .•. 
Hem de elinde lrolkocaman hir 

kılıç ... 
Yiintli a1w ıelmif ... Fllbt 

metbur toplrlwnlılıinu bowa • 
mq. .. Hemen batmı ha•.,a lal · 
dmıut··· Eller ilepde yüriimeie 
bqlamıf. •.• 

Odaya ,irince, tnpİIİne, u · 
ıulla: · 

- Aman, koca• ulr.adan ıe · 
liyor ... Beni ele ........ r •• Ben 1&ir· 
filmenam taklidi ~L. -
diye fwldqaltihq ... 

Fakat, kocau da arbdaa ıi .. 
rinc:e, laiç ittifıai bcmnı,arak 
peacere,e doira yiirilmiİf. •• 

Dqanya ......... Ve, keneli ta · 
biriyle .ay&yeJim: 
•'fCurattm Höca hani lnailrleqe 

demit ki: 
•• - Ei• • IOP&JI .... ,. 

HD. MD de topal olmana ral · 
men •ı.. tek ayaklı ku ıibi 
kotmala hatlardm... 

-itte, t.en de, onan aiJri, Bay • 
ram P&fMUll WtciJle kesilmek 
korkma kartıamda bina chpndald 
ince ............. ..., .... erim 
-..ııJibn .,.....,..._ ... .,,.. ...... 

, ....... . 
dfilem~ .. ,,. 

• • • 
, 

cambazlık kudreti olduiunu anla
mıf. •• Atıkı, içeride, Paıaya: 

-Kim o? .. -diye haıkınnıı; 
IOIU'&, )'eDi uyaDIJOnD1lf taklidi 
raparak: - A7, .-milin, ..- • 
pm .•• Ne itin nr 7 .•. 

- Kana -.,. ıelcli.. Fa · ............ 
Beis.~ .... ı .Wiror .. 
, ......... clqan elilip bale. 

...ıat. lkiai de Mi ..Vfilmanam 
hk l.&IİMIİ JcU,ıamcla olduklarmı 
Wrll»irlerine ualatm.1.,... Ve re· 
alet yabımq. •• 

Fakat, ~· raW dmur 
mu? ... Kocumllua ,._de kaça-
rak, itte neticede Wi:rle 'barlara 
.1::.-.iia uyt__.,.. .... 

8u hiki)'elİni anlattıktan IOD • 

ra: 
- itte lcard ..... J _.. eledi. -

rol& --.s1.p aa,,_ p• •Y• . 
limht allfblw anWm Ja ?... . 

• • • • • • • 
(Mektup .. ,,..,j..,.. ..... _. .. 

& 

Tefrika No .. 85 Yazan: Murad sertolıu 

Ancello ve Roberto pencereden sarkarak 
dar çıkınbdan ilerlemeğe başladılar. Ufa~ 

bir hata yere düşüp parça parça 
olmalarını intaç edebilirdi. 

•••• lua•lann ...... ., f 
Aacelle ve Bobeı1o admda W ı 

alWafor keadllerlDe Ttlrk .W 
nnrek Roaoe bl..ıae ılrmif. 
1mltr. 81mdl pto zlndanlann· 
................. rlDlalr· 
... td)orlar. la•• Wrlllct 
tl•lnmt • .._ --.ar 
rülablrada•F· 

Kapıya dotnı aejirttiler. 
HQD"! 
Dıtarcla olamaz! 
Kapı içericlea iJice kilitlL · · 
Bumm Uurine ıene etrafı iJice 

aradılar. Füat tlnl1enin kendi· 
line ait ltir tek is hulM•ulılar. 

Ancello cebiacl• ufak bir mum· 
la hir çelcmak çıkardL Muma yak· 

Sua haau ftnCeiia Eter bea 1- tı. Mam J&1H•• dunrcla açılmıt 
lir, rahat Dobiiuon CUl&YUllllll kGç6k ltir kapı alribadü. Ora
eline clitecek olm b.a kqıclı o. ,_ dolrta ll•lediler. Mum af&iıfa 
kar, içinde JUılan ..,1 yapanın " JUbnJa dotnı :rılanbYI aza-

- Tahaf ıe..dGf .. Ben de aJ]Ü nan merdiftDi aydmlattı. Rober
teJİ HDden rica edecektim. 8- to: 

• • • • • • • • • • 

de lyle bir mektup hulr~ 
tım. 

iki ıll&htor da ko:runlarmdan 
çıkarclıklan hirer zarfı yekdiiu
lerine aatblar. Roherto sordu: 

- l1dmlsclen hirinin alclliiün:l 
.,.ıanlıJaC&iu? 

- T.Uiwia nilaayet iki 1a&t IOD 
1..11• 1-1 L B• L!..!-!-! V --1-ra 'll""'"'' ...._, •• Dlrmnmun ....... 

...... ...,.._... • Sa· 
wam ... •'ft ..... ,, ..... .._ . .__ 
dmblriaD ...... 
mUYaffak oı.-..tmm anlatılır. 

- Pek ili .. 'tYyle iıe son defa 

rak birhirlerini tıktılar. 
Ancello: 
- Yollarımız aincı.. kadM · 

bit. diye de• .. etti. 8eD zindanm 
meYkilai ilreaclia Bu eaatte iMi· 
tin tatoda hareUt durar. Bisilll i-
çin bundu .... ..... nldt ... 
......... Şbbcli ..... takip tıt 1 

AnceUo........,. faklatb. Hiç 
ıürültü etmeden camı ~b. Soara 
etrafa dikkatlice 1llr töz ıezdir-· 
dikta ........... ~- ..__ __________ ....., ...... .....,.. ........... ...... 

JAPONYADA . 

I den af&iıJa dolna lıpei• lietla; 
dılar. laeıba ...... ,_ .. -
varları yold111orlanlı. • ~ 
hir mildtlet intlildm IUl'a ...ı 
ftll bitti. Oalerlne clar .. --1tir 
, ... ıtı yohı çddı. 

Burada da A.....00 iade, a_. 
herto arbclaJirii...Mte ...._ e&. 

tiler ... 7..ı&ı 70ha...,. pk .. 
sun ıeltli. Niha:ret yolan dibi ... 
biterek ..... ,.. ... bir -
cliYea pi.ti. Barac1aa ela aDCÜ 
OD ba•..-Jr cıJddar. Ve k•clUefti. 
ni tabtadali ,....Jmıı, talaaf w 
bir odacıkta buldular. 

Amello, hi1l ıanmalda olaa 
lll1llDUll qı;mda tluanla ........ 
slhi ltlr tef buldu. .... ~ 
o:rnatm•• chnar bir bpr pW acıl
dı. V • clqatclan ıelen aeria bir m.;. 
va mamu llnclircli. Aacello: 

-DrJanfaJD f clİJ• baiırdL 
Em, hakibten dıpnda, ..... 

DUD Yeb'aıi• ............ H-ele ...... Wl'7- ___ , 
AncellO u. Rot.toa1111 ilk ta

qtıldan pce Ancello ptoJu sh
lerken bir ı&lıe ı&ma~, •• Wr • 
ğacın albııda Roberto ile hoiut-

Z lb' Ji,.f--wila'Wlcm dilri• 
de. •• 

Baraclan kale elldal ıHtl ai'-t 
ve •rar içincle tlrlnlJor ... •• 
berto: 

- Ba her halele tini,.._ ,_ı. 
nız kenclitiDe ait sbli hir 70la. 

- Bu rolu lirendilimis iri • 
da. icap ..ı ... lmllaaau. ~ 
nkit aeçinaeden ıeldilimis ,. 
dan i*' ........ • _..alara 
ıidec:ek ... Mt yöl ..,....i ... 

• 
yız. 

nan çıkıntıdan 1flrlmete hqladr. 
Roberto da tı.4iailli taldit ..,.. 

..., _ .,_, .. ,....,,. ,,,,.,,,,._ 
1'1111 ..,,, .. Ü 

iki atbdaı ıeae ı.tc&ld.n Jel• 
daa-pri da..ltileı. y ..ıtı ..... 
ai Wtlnlikt-. ................. ...................... 
mala liqladdat. Fabl tam ,_. .... 

Çıkmta ~.ele ...ı.t rahat yürü-
Ne6e - BU"""°"""- Çtlllıt IHı ...... ,,,..,.,., .,,...,.,,.. 

necek dereCede ıenit delildi. U• --------~ 
fak bir müyueaesizlilc, afak iti· 
hata in•mn a•ldta t!ü..,_ine v-t 
tatlar illtüa.te puplanmaıına .. 
bep olahilirdi, 

101& ı•itld ld blaldarma * 
bir c.ocU sılhll ıeldi. 

Am6ilo de Roheıto --..... 
titri,.... durdalar. .. .... ~ 
~~ ..... . 1.,...... .. 

R.ı..rto eap11.n_,aia: 
-5el 1mleclen ...,... 
- E..t, AilıJaa m Wı• 

ela._. .. MllllA."-

Bana rafmen her ildai de ıi
raı....tı bir 10pk kanlılıkla •• 
malaaretle .. tlar tdantıclan iler
ı-.te LDQQffak elda .. r. Bu _. 
retle~ )iz odaam ........ 1ra. 

~ıt.t iar p1clfl.,: ifo ~ " 
den. Fabl'-ne cııl•ı• oı..a 
ha;allta, lmrafatam. .. _ ..... 

a..;.,:~..;.:JD!lıtL~~lıılr,i wler ...... ııl lror. Y....,_ 

AK8AM •O 't'A81 
ıo~q 

lstanbul -... Ceddlli 
P-....._, W-Wnt 

Telgraf •dre•: letent>ul HABER 
Veaı ••••rl telOfonu. ııaıı 
kl•r• ve 11an .: : _. 

ABONE ŞARTLARI ,..... ...., 
......... t.00 ICr 8"IOO ICr. 
• .,,.._ 7ao ....... -a_,,.. .oo .. eao. '.,,.. ... .. .. -

iLAN TARiFESi 
Tı~t "6ft~ ...... t-..0 ................... .... _....,_ 

Sdi6i - .,,.,,., llitliri: 
H .. an R••lm Us 

"'Ilı ..,,..wMttn~nıı 

lliratle • ........ 
• dinledikten IODl'a: 

- Ki ... ,_., p.hiMz. diye 
ftaıldlJ&l'Ü ~,. atla.tı. 

Roberto el& keatliabai tafcip etti. 
Fakat ~en .V-ay ıtıiımn 
ma9Dm illlln9 dutan Mr ppka .. 
JI a:rdmlatmuı üzerine ikisi de 
...... irkildi: 

- Şinl,...U. ppbıı! 
-~ocluı! 
Bir uda odama her taıafma 

.. ıaclirdU•. Ha,..., tinlfeDİD 
bncluine ait hiç hir iz :rok. Ya
tak laeniis hoaalma_,, yalms ... 

-D...-..,,., 111'1ratlaflan ,,_. ,. ............ ,...,.,..,.,,,,, ~ 
fefeWrednb. 

- l'flM ..,,.. rıeriJV. 0...n Jia 
.,..... nwlflll 61r Wta talll dtlkrl 

eamn tiltGnde f&.,.._, ft man at· _ S... 6u .,,._.11 _,_ ... 
a.b maatolft claruJorclu. Roherto: ı Nuıa ,.. ala ~ ""1e.. _ ... ,......_. tf,...,..., _,,,..,...,. ••"!JlalWfilii 
.wL _. ........ 

lmletle bir çac:M ftl'. 

bdai ele otcı•nllı oluM Wr ... 
da lalıtlanm ~- v ..... 
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9 ·ŞUBAT. PAZAR 

lSTA:sm:,"L: 

ıs. Dans mwıiklsl. 19. Haberler. 19.13 Ret. 
raruımlıısion. %0. Türkçe plaklar; halk tür. 
külcrl. 20.SO, Stüdyo caz tango \'e orkes. 

tra gurupları. 21.15 Eminönü He.lke\'I gös. 

terit kolu tarafından temsll:"Hedef,. piyesi 

21.45 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus htı.vadi.ıı servisi verilecek. 

tir. 

H. ı.ItEŞ: (823 Kh.) - (864,.6 m.) 

17,30! Flüt konseri (Rumen halk §arkı. 

lan) 19 Mata§ orkcstramnm halk konseri. 

19,16 Stüdyo caz orkestrası. 22 Koro heye. 

U tarafından konser. (§Of: Nikulesku). 

22,46 Garb bcstekA.rları tarafından şark 

müziği (attıdyo orkestrası). 

nun \PEŞT~: (646 Kh.) - (M9,6 m.) 

ıs salon orkeıtram. 18,45 karışık gece 

konseri. 21 LlszUn eserlerinden konser. 23 

Zigan orkestra.sL 22 caz. 

MOSKO\'A J: (17' Kh.) - (1,724 m.) 

19,46 Çaykovskinin "Öjen Onegin,. isim. 

U opera.sının radyo ıı.dapt.a.syonu. 

l\IOSKOVA UI: (401 Kh.) - (7-18 m.) 

18 Sovyet bestektlrlarm konaeri solist. 

ler. 19,SO Mo.skova konservatuvarından na. 

kil (1atokholmlu M. Folkc Andersonun §an 

konseri.) 

BERLİ~: (841 Kb.) - (856,7 m.) 

20 Eklebenln "Gcnove!a,, islmli operası. 

23,40 dans mllzlğL 1, Orkestra. 

ROllA: (7U Kh.) - (429,8 m.) 

17,20 Erltreden nakil haberler. 18 Kon. 

ser. 23 caz. 
TUL UZ (Fnuı..1&): (911 K.lı.) - (328,6 m.) 

24,0lS 1ngWz müziği. 24,50 armonika or. 

kcstrası. l dans mllzlzği. 1,15 operetalan. 

1,30 Arjantin tangolan. 1.45 halk §8§rkı. 

ları 2 hafif muslkl 2,20 süel ma.rşlar. 

VARŞOVA: (224 Kh.) - (l.SS9 m.) 

17,45 mektep korosu. 18 caz. 19 keman 
konseri. 21 bahriye orkestrası konaerl. 23 

caz. 
MtlNlH: (7,0 Kh.) - (,03,4 m.) 

23, 40 Dana mtlziği. 

PRAG: (688 KJı.) - ('70,% m.) 

21,50: Rumen müziği konseri. 23,20: Ga. 

mi§ gıchrlnden kıt olimpiyadı hakkında ro. 

portaj. 23,40: Cazbant. 

\'İl'ANA: (~92 Kh.) - (506,8 m.) 

23,20: Piyano rcsUyall. 24,11: Cazbant 

HAl\IBURG: (OOi K.h.) - (831,9 m.) 

23,'°. Cazbant (Alman latasyonlarmm 

eluıerlsl bu ne§Tiyatı nakledeccklerdir.) 

KAL~DBORG: (288 Kh.) - (1.%61 m.) 

22 10: VIktorya ve HiBarl operetlnin 

lldnc1 ve OçUncU perdelcrt. 

KISA DALGALAR 
LO!IDRA: (Kısa aralıklarla, mohtellf u. 
zunlııklarda gfuıUn her saatinde mlltemadl. 

)'eD s;alraır.) 

18: Trio konseri. 20,20: Tango orkestra. 

al. 20,80: Orkestra ve ıarkı. 21,20: Yiyolen. 

aeı konser! •• 23: OrkcstrL 2,,20: Bando ve 

garkı. ı: Çift piyano konscrt. 

ZEESEN (Almanya): 

(Kıaa aralıklatla, mohtellf umnl~c1a 

HABER - j\li,am poıtaıı 9/ŞUBAT/1936 ' 

Trakya kalkınıyor 
Yakın bir istikba~de Trakyayı baştan başa 

Balkanlara bağlayacak olan asfalt MELEK 

İPEK 

BEYOGLU 
: Buhran bitti 

: Sekoya (kaplan kız)' 

.: Diktatör yol hazır olacak 
General Kazım Dirik bu kuru

ma da çok ehemmiyet vermekte 
ve kurumun hemen bir ~ok önemli 
toplantılarına ba~kanlık etmekte . 
dir. Bu meyanda bele:liye meclit~i. 
Mimar Kemalin kıymetli eseri o
lan Hacı Adil çe§mesinin tamiri, 
bayındırlığı ve oranın bütFn mus
luklarına borularla su verilmesi 
hakkındaki Genel lspektörlüğün 
teklifi be1ediye meclisinin son ka
rarlarına mürhet olarak girmiş ve 
i~e başlanmıştır. 

Bütün Türk abideleri Evkaf 
idaresinin verdiği paralarla aylar
danberi tamir görmekte ve lstan . 
buldan salahiyetli mimarlar, ya . 
pılan tamiratı tetkik için sık sık 
gelip gitmektedirler. 

Biiyük Sinanın (Darüssübyan) 
ismi altındaki kıymetli esenntn 
mühimce ~ir para ile tamirine baş
lanmr§trr. Burası Etnoğrafya mü
zesi yapılacak ve o devri andırıc1 
Türk eserlerivle don·atılaci!lktır. 

Edlrna-lstanbul ,asesi 
Bayındırlık Bakanlığı, Trak . 

yayı baıtan ba§a Balkanlara bağ. 
lryacak olan büyük asf.alt yolun 
yapılmasına son derece önem ver
mektedir. 

Bayındırlık Bakanhğr mHste · 

§arı Bay Arif birJiaç gün önce bu 
İn§aatr tefti! etmiştir. 

Köy yollariyle köprülerini, 
köylüler dikkatli bir programla 
ve mü§terek iş olaraK ele almış . 
lardrr. Trakvanm bütün köyleri 
biiyiik yoilara ve biribirlerine 
bağlanacaktır. Bütün yollan müş. 

İr levhalar, beton ayaklar ve de . 
mir sütunlar üzerine yapılmakta . 
CJır. 

Şehrin içme auları 
General Kazmı Dirik'in üzerin. 

Cle durduğu büyük işlerden biri de 
içme sularıdır. iki aydanberi 'Ar
navutköy ve Sinekli memba suları 

demir çember içine almmlJ, ya · 
sak mmtakalar gösterilmit, §ehre 
arabalarla ta,ınan damacanalar 
daha ııhhi duruma sokulmut, ve 
bütün çevresi ağa.çlamnıştır. 

Bunlardan birincisi tamamlan-ı 
mıf, ikincisi de bitmek üzeredir. 
Her ikisinin fenni kaptajı tehir 
Belediye fen heyetince yapılıyor. 
Bu sular gerçekten en kıymetli 

ve hafif sulardır. Azlığiyle bera . 
her yeni su hazineleri tehir için 
çok yetecektir. Bu sularm sürümü 
yalnız Edimeye değil Kırklareli, 

Uzunköprü gibi en iyi sulara 
muhtaç yerlere de yetecektir. 
KBycUIUjUn bUyUk hareketi 

Trakyanın dört il ve 22 ilçesin. 
de köycülük kalkınma hareketle
ri devam etmekte ve köy büroları 
esaslı bir surette faaliyete geçmiş 
bulunmatadır. Şimdiki halde 50 
örnek köyü ilan olunmuştur. An. 
karada ibeıılan yeni köy bütçeleri 
gelmiı ve köylere dağıtılmııtrr. 

Köy muhtarlanna bu bütçelerin 
bir elden idaresi için kaza mer . 

liezlerinde toplanmalaTı ve tatbik 
için konferans verilmesi emri ve . 
rl!iniştir. 

Kamyonet üzerinde taşınan bir 
film sinema makinesi Berlinden 
gelmek üzeredir. Devlet merkezi. 
nin bu hususta müsaadesi ve yar . 
dmu temin olunarak parası gön . 
derilmiftir. 

Bu cihazların filmleri bütün 
yüksek vekalet makamlarınca 
gönderilecektir. ilk olarak Sıhrat 
ve Sosyal yardım bakanlığının 

filmleri Edimeye gönderilmek ü. 
zere emir verilmi}tir. Filmler bü . 
yük köylerde ve büyük okul salon
larında göste ... i!ec•lc ve civar kôv· 
leriıalkma önceden haber verile
rek toplanmaları temin edilecek · 
tir. 

Bu filmler, Sağlık, iskan, Göç · 
men faaliyetlerini, Tanın, liay. 
vancılık ekonomi, ibaymdırlık iş • 
lerini ve kalkınma için modem ve 
pratik örnekleri gösterecek ve 
köylümüzün baıancı varlığına hız 
verecektir. Cihazın Marta kadar 
gelmesi ve ilkbaharda iJe giriş · 
mesi kattidir. 

Arıcıhk 

Anliaradan ve Adapazan fa.b
rikaaından ve lstanbuldan getiri · 

SARAY 

ı f " '- n} tkik d. *TÜRK en ennı arı ıcova an te e ı-
Varyete (Türkçe) 

lerek .{Dadan Blad) kovanları SÜMER 

Trakya için kabul ve tercih edil . 

ı: HUcum filoau ve LtU<rel 

Borjlya 

: Kadife maak• YILDIZ 
mit ve binlerce siparit verilmi• . 

~ ELHAMRA 
tir. 

: A§k kurba.n.t ve HWya 

Bu kovanlar 50 kilo bal ve o 
nisbette mum vennektedir. Be§ 

yıllık köycülük planına göre eski 
kara kovanlar tamamiyle kaldırı . 

TA..~ 

ŞIK 

ALKAZAR 

\ 

peşinde 

Hayat acılan 
Aşk senfoni.81 

Frankell§tayn'm 

ve Cinayet yolu 

• • Foll Berjer . 
lacatır. Bunlann hastalığa kar§? 
dayanıksız, verimi az ve arıların 

ŞARK 

ASRİ Hayat kurbanlan ve 11 
1 

ASTORYA 

numaralı polla otomobili 

Fedai donanma ve Hata 
yarıaını öldüren, balı alınmıyan 

en fena cinslerden olduğu tecrü . 
belerle anlaşılını!tır. 

ISTANBUL 
*FERAH 

M.tLLt 
Arı kovanları petek makineler: •H!LA.L 

Edime ile Çanakkalede kurulacak 
ve bu merkezlerden ham balmu . ALEMDAR 

mundan çıkarılacak petekler ka · AZAK 

Siltıh ba§ma 

Şen dul ve Korkunç .Uvaıt 

Altm hırsı ve Kemanlar 

çalarken. 

Kastadiva ve Vazife kall. 
ramanı 

: A§k bandosu 
zalara gönderilecektir. ....,,."'AT .,EY ~ : Teksaa kuırgaaı ve ıo 

Bu işlerin mütehassısı gelmis rUnmtyen adam. 

ve işlere haşhm~ bulunmatadır. - K A D 1 K Ö y 
Hayvanların lsllhı SÜREYYA : Pepo 

Yüz kadar haliıs kan boğa, at, HALE : Blr aşk gecesi 

merkep aygırları mübayaası i~in 
BAKIRKÖY. 

köy !bütçelerinden ayrılan pal'alar M1LT1YAD1 : Roma çılgmlıklan 
1 

Ziraat bankalarına yatırılmı§ ve A1LE Sineması : En çılgın geceaı 

ıiparit verilmiştir. Aygırların T l Y A T R O L A R 
mevsiminde gelmeleri de temin O· •ŞEHİR T. : Mrrnav 
lunmu!tur. ı *HALKOPERETl: Leblebici Horhorağa (74. 

T 
zo Dalmaa ve Kontınyotl.I' 

arını Bakanlığını tavsiye etti. in iştlr&klle) 

ği Ankara cinsi veyaz ve mavi ~ 
renkte eti, tüyü ve derileri kıy . <*> yıınında işaret bulunan lalmlerta 

1 
tafsllAtını llAnlarmuz arasında bullU"IAIDU&. 

met i ve yılda üç defa doğuran 

cins tavıanlardan sipariş veril . 
miıtir. 

Riiyi;ıl; mP1'ı,,,..ı .... !.:auwl. ı~u, . 

lerine kümes hayvanı tavuk, hô . 
roz istasyonları ısmarlanmı§tır. 

Y umurtactlı ve ambalaj işlerine 1 
de çok önem verilmektedir. 

Eski elbise alıyorum 
EN YÜKSEK FIAT VERECEClM 
KULLANMIŞ KADlN VE ERKEK 
ELBiSELER, AY AKKABlLAR VE 
ÇORAPLAR iÇiN HERGUN SAAT 

17.18 ARASINDA 
BEYOCLU ISTJKL.ı\L CADDESi 

TAN {ESKt PETROGRAD) 
PASTANESl 

KO'l\llSYONCU ADOLF. 

..AKIT~ 
PROPAGANDA SERvtst 

Aşağıdaki işleriniz için emirle· 
rinize amadedir : 

1 - Gazete ve mecmualarda en 
asri fikirler üzerine ilan, 

2 - Ecnebi memleketler gazete 
ve mecmualarında reklam, 

3 - İstanbul belediyesi hudut • 
lannda afişaj, 

stınUn her saatinde mUtemadlyen ~.) 1_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-~---------------------------

20: Konser. 21,llS: :MuaDd. 22: Varyete En VÜ ksek eser Bugün bu geçe H 1 LAL sinemasında ~ 

4 - Her nevi sandoviç reklam • 
lar, 

24,30: Musiki. l,lfi: Konser. 2•45= Varyete. s B LORETTA YOUNG. KLARK GABLE • GUSTAV FROEHLtCH 
MO KOVA: (Kma clalga): (25 vo 50 m.) t9~"'4d 

18,SO: Konservatuvar resttalL SIBIL SMIDT gibi kıymetli yıldızlann iki büyük ; 

İıİ4lnbul BılrdiQ\'lİ 

~ehir1i°ya t rosu 

111111111111111 

·········11...111 

Bugün saat 
11 de 

KARAMAZOF 
KARDEŞLER 

Türkçeye çeviren 
Reşat Nuri 

Saat 15 te ve 
Akşam saat 

111111111 20,30 da 
Büyük oper€C. (MIRNAV) Yazan: 
AFlF OBAY :Müzik: A. BOZER 

10 Şubat 936 Pazartesi akşs • 
mı büyük operet (MIRNAV). Na
şit tarafından bir perde komedi. 

Fransız f iaqf aosu 

A ALK OPERETi 

Bugün matine 16 c'I 

Bu akşam sa~ 
20,30 da 

Dost Yunanistanıı 
Kıymetli A ttistler. 
Zo:ı:o Dalmaa ve Kofinyotisin iştiral· ı 

LEBLEBiCi HORHOR 
Fiyatlar 35-50-60-75-100-125. 

Loca 400-300-500. Salı akşamı Ka

i 
L -A 
H 

A filmini birden görecd'5iniz. 

ş 

1 
N 
A 

Birinci film: ALT 1 N H 1RS1 
BüyÜk ihtiraz filmi Fransızca sözlüdür. 

ikinci film: KEMANLAR ÇALARKEN 
ne,e ve miisiki filmi Almanca sözlüdür. 

Bugün de-vami matineler 11 den itibaren baflar. 

Dühuliye 20 paradi 15 kuruıtur. 

B u g ü n T C R K Sinemasında 

Türkçe Sözlü 

VARYETE 
( Tivoli Canbazhanesi ) 

Görülmemiş Sirk numaraları, heyecanlı sahneler, artistlerin aşk 
maceraları, fevkalade meraklı ve eğlenceli büyük film. 

HARRY PlEL, LOU1S RALPH, HILDE HlLDEBRANDT, susı 
LANNER. Bu film Berlin ve Dresden'in meşhur sirklerinde çenil. 

miştir. 

Wıveten: Avrupadan Cenubi Amerikaya tayyare ile seyahat filmi 

~üsterilecektir. 

5 - El ilanları ve kataloğların 

tabı ve tevzii, 
6 - Her lisanda temiz ve nefis 

bir surette basma işleri, 

7 - Avrupada ve Amerikada çı
kan gazete ve mecmualara abone 

kaydı, 

8 - Avrupa ve Amerikada çıkan 
kitapların tedarik ve teslimi, 

9 - Avrupada yüksek mektep • 
ler hakkında malumat, 

10 - Avrupa sanatoryomlart 
hakkında izahat, 

11 - Avrupaya ve Amerika)'• 
seyahatler hakkında malUmat, 

12 - Avrupa otelleri hakkında 
malCimat, 

13 - Avrupa san'at müessesele• 
ri hakkında maliımat ve bunlartfl 
adresleri, . 

14 - Avrupa sınai müesseseletı• 
nin lüzum görülen kataloglarınıtl 
tedariki, 

• • 'f/C• 
15 - Avrupa müesseselerının 

katet ve acentalıkları. 
. bb.. tı sına· 

ı 6 - Her nevı teşe usa 10• 
iye ve tüccariye hakkında 1118 

· ı 7 - Muhaberat: Türkçe •. 
1 

m~ ~· 

manca, Fransızca ve tngilfıcedır. 

VAKiT - PROPAGAND~,;; 
SERVİSİ. !STANBUL - A~ 

Caddesi - Telefon: 2437 ~ 
dıköy Halede. 
Gi§e gUndü.z açıktır. 

. .... 
Te1:4ıs19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••im•••. ••.ı_ı_ı_ ı_ --~·

1 
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Büyük gün&hk&rlar 
Doktorlarla hayır sever/erdir ! .. 

Bu nddnada buDulfllaını Ameırn~aıoo 
pırc'fFesör nD&ve <ecdJDycır 

Çünkü bunlar beşeriyete layık 
olmıyan insanları muhafaza 

etmek için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar 

Caniler ve 
hastalıklılar Adeta 
şımartılıyorlar ! 

N evyorktan yazılıyor: 
Bu mektubumda, Murat Sert . 

Oilunun kıaırlaıtırmaya dair yap
tığı anketi, dolayısiyle, alakalan · 
dıran bir meV"ZUdan bahsedece · 
liın. Mesele son zamanlarda A • 
"ıerikada büyük bir alaka uyan • 
dlr'lnıftır. 

Colgate Onivenitesi batkanı 
~ktor George Barton Cutton ge
Çen gün gazetecilere demittir ki: 

- En büyük günahkarlar bel · 
ki de hayırseverlerle doktorlar • 
dır! Bunlar layik olmıyanları mu
hafa~a etmek için elden gelen her 
~Yi yapmıılardır ! 
b Bu beyanat Amerikada hemen 
erkesi taıırtmııtır. Çünkü Dok • 

tor Cutton memleketin en ileride 
~~len terbiyecilerinden olduğu si

l elini çevenlerde de imanının 

~lamlığı ile töhret kazanını§ bir 
l~ır. 

DoL~or ar hastayı tifalandır • 
rnak gibi role: insan"ı b' · ·· ·· :r ır Jf goru • 
l'orlar ve hayırseverler de yok:Mıl-
lflra yardım etm~lde toSyetenin 
1&ralannı bpatmağa uğrafıyorlal 
~ Doktor Cutton bu imani it· 
ere karıı §Öyle itirazda bulun • 
~a-dır: 
l '' - Y aıamağa liyik olmıyan
ara daha elveriısiz olmaları için 
l'al•arıyorlar ve layık olanlan da 
a1'la1ın sıralarına katıpnağa da -
•et ediyorlar.,, 

~· Bundan yüz .ene evvel Doktor 
~llel'in Paristeki Salpetriere ha -

::.hanesi hastahanesindeki mah . 
~· ~ kol ve bacaklarındaki 
,~ırlerin çıkanl:nasını emretme-
~{~ .zavallılara karıı olan asri 
"t\rtıcenin batlangıcıdır. 

Bu siyaset o kadar manasız bir 
~ ifrata vardırılmıtlır ki, bu
~ll en kötü canilerin bile iatira . 
~:le~ini temin ve fevkalade gü • 
d hır hayat yaşamaları için el . 
~Relen hiçbir §ey geriye brra. 

:Yor. 

ft.._l>olandmcı ve hınız kadınları 
~ia mahsus olan Nevyork 
~eli flıaneai Amerika vergi mü · 
..... tflerine tam 2.000.000 dolara 
hı.. 0lınuttur. Burada her ıahsa 
~~olmak üzere lekesiz, bem
'-'kı ~ odalarda birinci smıf ya · 
S\lb.~r. Yardır. Pencerelerde demir 
'-liÜt'«ltlıar yoktur. Odanın içinde 
~e ~el musluklardan ııcak 

'°hk ıu akar. 
,ı,ikanm erkeklere mahsus 
liık '1 h.piıhanelerinde de böyle 
ile,~ t:r vardır. Sing Sing hapiıha
'i .:de ise mahkumlar diledikle -
had. ı.otıarı takip etmeğe, kendi 
o1 ilde.,· · 1 · ... ~'-ti ıt erı yapmaga mezun . 
d, ~ve Yatama tarzlanndan hiç 
"~ ":vet etmezler. Çünkü baba· 

fil evlerinde bile o kadar ra · 

SACDA: Pllrriten sömürgecilerden ba 

zılan hayatın çok kolay, gayet yumu.. 

§Ak ve tatlı olduğu yerlere yerleştiler. 

Esir ve cariyeler onlara hizmet etti. 

Fakat keyf, ne~e ve rahatlıkla geçen 

hayat bunlam:ı ırkını eöndUrdU. 

Eundan yUz sene evvel doktor Pinel mahpualarm el 

ve ayaklanndald zlnclrlerf çıkarlmı§tı. Bu hareket 

aart insanlık dtl§ünceslnln b&§langıcıdır. Fakat fddl' 

lara göre merhamet ve tefkat duygulan o kadar bu_ 

dalaca ifratlara vardınlmaktadır kf bugün caniler, 

hırsızlar, hastalık saçanlar, zayıf ve çUrUk bir nesil 

Uretmeğe yrayanlar A.deta §tmartılmakta ve kendile. 

rine cesaret verilmektedir. 

lrf yarı ve çok aıhh&W gibi törUnen 
fU k\lCaman çocuk on yedi YR§mdadır. 

Fakat beyni ancak dört y&.§mdaki bir 

çocuk beyni kadar gell§ml§tir ve hiç 

lnklpt etmlyecektlr. Yanındaki dört 

yqmda olan arkadagı lse onu knvvet.. 

ten b&§ka her geyde ge~l§Ur. 

hat yüzü göremiyecelderi gibi ve
rilen yemekleri de bafka yerde yi
yemezler. 

Hayatın yer yüzünde başlamı~ 

olduğu gündenberi tabiat ana en 
kusurluları yatatmaz, bunlar 
evlat yapmağa vakit bulmadan gö 
çüp giderler. Bu böyle olmakla 
beraber zamanın dütünceai bede · 
nen, aklen ve ahlikan kusurlu o
lanlan yqatmak taraftandır; 

bunları tabiatin kendilerine yaz 
dığı mukadderattan kurtarmak 
için elden geldiği kadar çalıtılmak 

tadır. Bunları "göz göre göre ölü
me bırakalım,, diyen yok. Fakat 
kendileri gibi zararlı evlat yetit -
tirmelerine de müsaade edilme . 
melidir. 

Bakın Amerikalı doktor ne di. 
yor: 

" - Eğer delileri muh~Eaza 
için ısrar edecek olursak ırkın se
lameti na~ına bunları kısırlattır -
mamızı zekamız bize emretmeli -
dir. 

Tabiat bazı hastalara karıı, o 
· hastalığa tutlmu§lardan kaçınmak 

auretiyle bir mahiyet bahfet · 
mektedir. Şimdi i.e bizim mille . 

timiz mukavim ve dayanıklı bir 
millet olmaktan ziyade himaye e . 

dilen bir millettir. Eğer bu hima -
yeye bir teY olursa ırk mahvolur 
ve harabiye sürüklenir.,, 

Doktorun himaye dediği fey 
hükumetin sağlık tetkilitı ile kı
zıl haçlar ve bunlara benziyen ha

yırsever kurumlardır. Haıtahkla . 
ra kartı kendilerinde hiç muka. 
vemet olmıyanlar bu kurumlar sa

yesinde sürüklenip gitmektedir . 
ler. 

Baz! halkın zenginlik ve genif
lemeğe dayanamadığı sık sık söy
lenmektedir. Tarih de insan mu-

mn buna mukavemet edemediğini ı 
gösteriyor. Bununla beraber her . 
kes zenginlik için çalışmaktadır; 
çalı§mak iae herkes için iyidir. 

Doktor Cutton büyük medeni -
yetlerin bir listesini yapmıt ve 
göstermittir ki ne büyük mede . 

niyetler, ne de büyük tahsiyetler 
hayatın pek kolay ve yumutak ol. 
duğu ikliımlerden çrkmamıthr. 
Bunun en güzel misali Amerikaya 
hicret etmiı olan iki akmda görü. 
lebilir. Bunlar muhtelif muhitler . 

de tecrübeler için ilimlere veril -
miı iki sürü hind domuzuna ben -
zetilebilir. 

Sürülerden bjrisi hayatın çok 

kolay, yunlU~ak ve müsait olduğu 
garbi Hint adalarına gitti. Top . 
rak bütün yılın her gününde yiye. 
cek veriyordu. Elbise ve met.kene 
hiç de lüzum yoktu. Resimde gör -
düğünüz gibi bunlar çubuklarını 

yakar esir kızlann sunduklan iç
kileri höpürdeterek içip zevkleri . 

ne bakarlardı. Püritenlerin bu 
bahtiyar süriisü tarih sayıf asın . 

dan silinerek nisyan tozlan içinde 
kayboldular. 

Diğer taraftan iıe Amerikanın 
yeni lngiltere kıyılanna çıkan Pü
ritenler ancak müthit yorgunluk . 
)ardan sonra mahaul veren top . 
rak, soğuk kıt ve durmadan öldü -
ren yerlilerle kartılatınca biT ha · 
yat ve memat mücadelesine giri!· 
~iler, en elveri~li olanın yaşama 

hakkı bunları maddeten ve ma • 

nen yükseltti; Amerikanın bütün 
liderleri bu sürüden yeti§ti. ' 

Yeni lngiltete vilayetlerini bu 
adamlar t~ da emniyetli ve ra
hat bir yer yaptıklan ııra'1e. bir 

Amcrlkaya llk adrm atıınlarm karoıtqtıll 

tabii güçlllklcr, dUşman yerliler, burada an.. 

cak en elvcrlşll ve !Ayık olanların yaşayabl. 

lecrğl neticesini verdi. Bu nctıccdcn de sağ. 

lan, sıhhatli ve kuvveuı bir ırk meyda.Da 

çıktı. 

ihtiJal koptu. lngilizler kapı dıta· 
rı edildikten sonra, bunlar kendi
lerinin yer yüzünün en yoksul in
sanları olarak buldular. Ziyaret 
eden Avrupalılar bu yeni milletin 
ka:bil değil yaıayamıyacaklarım 
ıandılar. işte bu fakirlik duru.mu· 
dur ki, birleımit Amerikayı do • 
ğurdu. .. 

Bunların paraıı yoktu; A vnı • 
padan kredi alamazlardı. Fakat 
pek çok ağaçları vardı. Bunlan 

gemi yapmak için al atağı ettiler. 
Ü mitsiı:lik onların zekilarmı kes
kinlettirdiği için dünyanın en gü. 

zel gemilerini yaptılar. Bu gemi • 
lerle denizlere açılarak mallarını 
satmak için Çin gibi tuhaf tuhaf 
piyasalar buldular. Böylece "rhti • 
yaç, icadın anasıdır,, sözünü isbat 
ettiler. 

Yoksulluk Amerikayı zengin 
yaptı. Eğer tabiat ile yerU kırmızı 

tenliler bu kadar sert davranma • 
yıp da Püritenleri oqasayddar 
onlar da tifman olur tembelletİr1 
keyiflerine diifer ve tarih sayıf aı. 
lanndan ıilinirlerdi. 

Meıhur Liyolojist ve Nobel mü
kif atını kazanmıı dokıotr Aleksi. 
Carrel de son günlerde gazeteci • 
lere tunları söyliyerek Oniversi • 
te batkanı Doktor Cutton'nun filt• 
rini teyit etmi!lir. 

" - Ölüm medeniyetin biniti 
olmU!tur. Zayıflar, hutahklı o• 
lanlar ve deliler onun saldıntlan· 

na doğrudan doğruya mukavemet 
edemediler, yahut kendilerini has
talığa karıı nasıl koruyacaklarını 

öğrenemediler. T abiatin süzgeçi 
sayesinde kuvvetli ve akıllı olan 

yaıadı ve büyük rddar tetekkül 
etti. 

Ölüme karıı yapmakta olduğu. 
muz mücadele adeta tabiatin bu 
süzgeçini itlemez bir hale koy • 
maktadır. Zayıflar ımı'i bir suret-
te kuvvetliler derecesine çııkarıl • 
mıt ve onlarla müsavi olmuılar • 
dır. Ve medeni memleketler, öt • 
meleri lizmıaelenlerle dolmuf • 
tur.,, 

.. 
' . K. H. , 
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göstererek: "Şu herif kokain 
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Bir sa.at sonra Sinekli Bakkalın 
köıesbi dönüyorlardı. 

Giin güneıliydi. Göğün mavisi 
keskin kırmızı kiremitli damlar, 
köıedeki beyaz kubbe gayet seç
kin. Rabia, Osmanla barıımamn 
verdiği sevince rağmen dimağı 

doğduğu, büyüdüğü ev için teces· 
süsle dolu. 

Sokak kapısını, yılların paslan
dırdığı eski, kocaman anahtarla 
açtılar. Bot avluda çamaıır için 
gerilen teller oldukları yerde. Os-
man, orada, burada ku,lar için su 
konulan toprak çanaklara bakar-

ken imamla geçen son gününü ha
tırladı. Avluda serçeler ve birkaç 
güvercin sıçratıp duruyor. 

Rabia onu en evvel mutfağa 

götürdü. Raflarda vaktile, Moskof 
toprağıyla uvula uvula ayna gibi 
yanan kap kacak dizili değildi. Fa. 
kat bulatık çukurunun yanında, E- • 
minenin et kıydığı tahta yerli ye
rinde duruyordu. Üstündeki ya-
rıklar, çizikler Rabianın tek tek 
bildiği yerler. Osmana Eminenin 
et kıyrrasını tarif etti. Her itinde 

öyle bir tiddet, acele ve alet vardı 
ki. Vücudu gerilir, balta vururken 

wözleri fıldır fıldır sağa sola döner, 
içinden, yer altından çıkar gibi, 

Rabiayı fena halde ürküten bir 
homUTlu çıkard~ . • 

:OSm;ın güldü. 
"Kaynanamm temposu hep F u

rioso olacak. F nkat dikkat et, kav
ga ederken senin de tempon Furi-
oso.,, 

Rabia a.rtık dinlemiyordu. Onu 
elinden yakalamı,, örümcekli. ka
ranlık ocağın kemerinin altındaki 
kuyuya götürüyordu. 

"Bu kuyu tılısımlıdır.,, 
Kuyunun mermer ağızlığı ya

nında duran ipi ve kovayı yakala
dı, koYayı kuyuya saldı. Kulağı ku. 
yunun ağzında, kova dibe değince 
çıkardığı gümbürtünün akislerini 
dinliyordu. 

"Gece yarısından sonra kırk ko
va su çekersen, kırkıncıda bir pe
ri çıkar, define getirir.,, 

"Ben bu sesleri hep (opera) ma 
koyacağım.,, 

"Hangi opera Osman?,, 
"Sa .. 1 d' "? M' 'ka na aoy eme ım mı • uzı -

h bir dram yazıyorum. Adını (Tı
lııımlı K\iyu) koyacağım.,, 

"Beni oyuna konan, bir daha 
yüzüne bakmam, Osman.,, 

"Oyuna değil, seni Avrupa sah
nelerine koymak isterdim, teke
rım.,, 

"Haydi, yıkıl ıurdan .. Avrupa
nın sahnesi de, kendisi de yere 

. ' geç11n.,, 
Şimdi birinci kata çıkıyorlardı. 

Merdivenler gıcırdıyor. Perdesiz 
pencerelerden günet evin her tara. 
fını ısıtıyor, yakıyordu. 

Ev bomboıtu. Ona :ağmen Os
man, Rabianın gözüy!e, sesiyle, 
tavriyle, onu vaktile olduğu gibi, 
içindekilerin yqadıkları günlük 
hayatlariyle görüyordu. Sanki Ra
bianm çocukluk günlerine misafir 
ıitm1tlerdi. 

Ra1'ianm anaıiyle yattığı odada 
aya!ı karık bir beşik buldular. Çok 
eski o!duğu için mezatta satılama-ı 
ırııftı. Rabia durdu, baktı. Bir tür-

lü Emineyi betik salle.rken, ninni k k d ded· d h. h la m Bu 
söylerken tahayyül cJemiyordu. aça ÇiSi ır, 1, on an iÇ OŞ n am .. 
Parmakları gayri ihtiyari beıiğin köşeye neden oturdunuz? 
tahtasını yakaladı, yuat yavaf A " 

11 
d Leyla masanın altından garsona du. nun yanma sokuldu: 

sa a. 1
' sarı bir altın göstererek gözüyle Zeynep mevzuu değiftirmek - Hıristo, neden yannnrza ut 

"Huu, huuu, huuuu ... ,. . 1. . d' k d 1 L d 
Yarım seslerle, çeyrek seslerle bu 

gız ıce ıtaret ver ı. ma sa iye eyli.ya sordu: rama ın? 
Hristo ıarı altını görünce day!l- - Bugün lbrahimden gelen - Prensin benim hizmetimdtf 

e:nsalsiz ve tatlı ninniyi Rabia namadı .• Yavat yavaı masanın ya- mektupla bir Türk kızının lsviçre memnun kalmedığmı bilmiyd 
söylerken Osman hemen fesini çı-
kardı. O kadar, bunun güzelliği 

nına sokuldu .. Leylanın gösterdiiji dağ sporlarında birinci geldiğin - musunuz? 

san'atkarı büyüledi. Ve Ra-
altını parmağının kıstırarak aldı.. den bahsediliyor. Bu kız İstanbul- - Yenıem aana bir ,ey ıamst 

b
. h · d h . k'l Ve savuıtu. lu imİf. Siz onu tanıyor musunuz? lamıştı ! .. 
ıanın ra mın e enüz te ı 

l h 
w Zeynep zeki bir kızdı .. Leylimn - Adı ne idi o kızın?... - Sizi o mu gönderdi? 

a mayan yeni ayat ağır agır oy- garaona bir ıarı altın verdiğini gör - Lamia.. - Evet .. 
nadı. Çok hafif, adeta hissedilmi- memiıti. Fakat, garsona gizlice bir - Hayır .. Tannnadım. Garson yavatÇa elini koynud 
yccek kadar hafif ... ~klanmak is- ıey ısmarladığını sezmitti. Ömer Bey gülerek söze k~ - soktu: 
ti yen, korkan zavallı bir hayat Genç kız kendi kendine §öyle rışlı: - O halde emaneti ıize vere 
damlası! Rabianın yüreği attı. Ge- dütündü: - iftihar edilecek bir muvaf . yim de .. Lutfen hanımefendi 
be olduğunu bildi. - Yengem muhakkak bana b1r f akiyet doğruıu. Dağ sporlarım veriniz. 

Odadan çıkarlarken Osman: sürpriz hazırlıyor! ben de çok severim amma .. Soğu- - Ben zaten bunun için ıel 
"Anneni artık hayırla, şefkatle Hristo ortadan kaybolmuştu. ğa biç tahammülüm yok. mi,tim. 

yadet, Rabia.,, dedi. Lokantanın büyük kapısında gö- Leyli, Ömer Beyin uzattığı Hıristo, iki parmağının arat! 
1 

"Bundan sonra öyle olacak.,, rünen Ömer bey tam vaktinde gel- sigarayı aldı: na ııkıştırdığı küçücük bir pak 
''En son nerede gördün?,, di. Leyla itini bitirdiği için mem- - Kardeşinizin bu kızdan Zeynebe verdi: 
"Tabutunda .. Oıtünde bir ıal, nundu. bahsettiğine bakılıraa, kendisiyle - Aman küçük hanım, Ö~ 

bir de işlemeli krep vardı. Koca Prenı Ömer özür diliyerek ma- fazlaca ali.kadar oluyor galiba!.. Bey görmesin.. Beni havaya uçll' 
sarıklı ihtiyarlar omuzlarında gö- sanın batına oturdu: Prenses Zeynep aafiyane bir rur .. Mahvolurum ıonra. 
türüyorlardı.,, - Zavallı arkadatımı bet yıldır tavırla mırıldandı: Zeynep tereddütle paketi al 

Dizleri titriyordu. Tıbkı omuz- görmemiıtim. Babaıından büyük - Zannetmem. İbrahim kadın- Ve sargısına §Öyle bir göz attık 
larında Eminenin tabutunu götü- miras yemiı .. Fakat bütün serveti larla me,gul olmaz. Onun en çok tan sonra, her ıeyden haberi v 
ren ihtiyarların dizleri gibi. Fa- ni kumarda kaybetmiı. zevk aldığı teY, kitaptır. mıt gibi görünerek: 

Sonra Zeynebe dönerek: Leyli criildü: - Bunun ı'çı'n yen,,.em kat bu bir taklit değildi. Hakikat· •- • 
ti. o ka.dar ki Osmnn onu merdi- - Sen Abdü11elimı tanının! - - O kitaplar imana neler öğ • kaç para verdi? 

dedi • Haniya küçükken (Tanla) retir bilseniz ... lsviçrede yafıyan Diye sordu ve paketi r•ntas 
venlerden üçüncü kata adeta kol- T-4 daki kötklerine giderdin de, ıen bir gencin kadınlarla ali.kadar -01- yeri-tirdi. 
larında çıkardı. ı -'S' 

orada onun kızkardeıiyle oynar- maması için, ya çok duygusuz, ya· Garaon hakikati -- 1 -1 ---dı: 
imamın Odasında aa l>i~ hatıra, aaauuua . dınt Hatwliehnwt tmaf .. 1 hut da... · al~v-_di,~ 

Rabianın hıfza çalııbğı küçük Zeynep liatıralarsrtı yokladı: Sözü Ömer Bey tamamladı: mm t 
rahleyi buldular. A,ağıdaki heye· - Hatırladım ağ~beyciğim ! O - Kör olması lazım. Z~ynep merakından çıldı 
canı, ani zaafı biraz g~mitti. Zih- bu kadar dütüncesiz bir çocuk de- Ve ba,anı sallayarak ilave etti: du. 
ni ima.mla meJgul olmağa batla- ğildi. - Leyla doğru söylüyor. lbra-
mııtı. Kaşlarını bi!birine karıı- _Allah insanı tatırtmaıın, z~y him bu hadiseden fazlaca bahset
tırmıf. Latif kontralto ıcsi ihtiya- nep ! Kumar bütün -Mııırın hazine- mekle, bu kıza kartı gösterdiği a
rın kalın (baso) sesini taklide ça- lerini bile bir anda yutabilen bir likayı da nezaketle anlatmıt olu-
lıııyor, her hecede vuran ilitiraz ejdere benzer. yor. 
ve .taasaub aletiyle, imamın en çok - Sen oynamıyor musun? Zeynep kardeıi lbrahtmi bü -
sevdiği cehenneme ait ayetleri o- - Oynuyorum amma.. Eğlence tün kardeılerinden çok sevdiği 
kuyordu. hududunu geçmiyor. için, onun aleyhinde fena hüküm. 

Hayır, bu da taklit değildi. Ha- Ömer bey bu eınada masanın ö- lere tahammül edemiyordu. 
yatına ilk tekillerini veren eski nünde dolatan Hristoyu görerek Ömer Bey: 

k 1 
katlarını çattı: - Haydi bakalım, dedi, bu ge-

alıp ardan birine, bilmiyerek 
k d

. - Bu kokain kaçakçısının hı'z. ce buraya neıelenmeğe geldik. 
en ıni tekrar sokmuıtu. O ıeıi, o 

met etti~ masaya neden oturdu- Münakaıanın aıran değil. 
muhteıem cehennem tarifini gece •· K h nuz canım? Ben bu heriften hiç ade leri tokufturdular ve İç · 
gündüz dinlemiftİ. O zaman manL h l tiler. ' 
1 b

.
1 

d b Of anmam ... 
arını ı me iği u arapça iyetle- Leyli., Ömer Beye döndü: Leyla· ""~- - Be le 1

-
rin her kelimesini ıimdi biliyordu. vmer Y :xonuıuyor-

- öteki masalar 11krtık .. Bu · d u. 
"Türklerin erimit bakır olduğu ruını daha tenha bulduk, Ömer . 

gün, ve dağlar atılmıt pamuk 1ıibi ciğim ! Onun kaçakçılığından bi . 
olacak ...... O ıüphesiz alevli bir a- ze ne?!... Haydi otur. keyfine 
teıtir ...... Ve mezarlarından fırla· bak! 

yıp çıktıkları gün ...... Gözleri yer- Ömer Bey kokainden ve koka. 
de .... ,, ~ in çekenlerden hoşlanmadıığı için, 

(Devamı var) Hıriatoyu gördükçe sinirleniyor . 

Zeynep tuvalete ıitmek üzere 
yavatça aynldı. Salonu ikiye ayı
ran camlı bölmeden öteki salona 
geçti. 

Hıristo orada dolatıyordu. 
Zeynep bu tesadüften iıatif ade 

etmeyi düşündü .. Derhal garso -

Bir altını. ve bin miifkü 
tedarik edilen bu küçük p 
acaba ne vardı? 

man kokain hiç tanmmamıf, 
yabancı bir madde idi. ' 

Leylinın kokain çekt · 
Prenses Zeynep nasıl tahmin 
bilirdi? 

Zeynep garsondan mal 
almak istedi .. Çantasından bit 
tm çıkararak: '/ 

- Hıriato, bunde.n bana b 
paket al.. Fakat, timdi değiı.1' 
nında bulunsun .. Ben yann ~ 
dan geçerken, sana uğrar, al, 

Dedi ve garsonun yüzüne 
katle baktı: , 

- Bunu nereden aabn ahf" 
ıun? ~ 

- O, benim için bir sırd~~ 
çük hanım! Beni mazur ~ . 

(Devamı.;:}, 

yatta tecrübeleriniz var. Servetin size verdiği bir em
niyet, muharrirliğinizin size kazandırdığı bir kudret 

ve kuvvet var. Ne olursa olsun siz bu işin içerisinden 
kolayca ve zararsızca sıyrılabilirsiniz. 

Ciddi bir tavırla söylediğim bu son söıle~ 
hemmiyetle dinledi. Sonra evvelkinden dah• t' 
daha neıeli bir kahkaha attı: 

- Vallah bunu hiç düıünmemiıtim. Bu a1'1' 
verdiğinizden dolayı çok teıekkilr ederim• ıtl" 
sizi ortadan kaldırmak hevesi gelirse biç itirl' 
den razı olacağınızı anlamı§ oldum. 

Teflrka No. 40 

- Heyhat ben de öyle değil miyim. Aramızda 

mUpreket var ... 
- Şüphesiz 1 Sizin mukadderatınızın da ayni ol

duğunu inkar etmiyorum. Fakat bizim birleşmemiz 
öyle bambaşka, öyle aykırı, öyle komik ki. 

- Evet komik ve aykm olabilir .. Fakat ben ge
çecek günleri düşündükçe yüreğim sıkışıyor. 

- Oh §İmdiden bunu hiç de dU§ünilp kendimi 
üzmem. Yarın neme gerek. Ben bu akşam işin alay· 
1ı tarafını görüyorum ya ... 

DilşUnceli bir tavırla: 
- Bunda eğlenecek bir ıcy g8remiyonım dedim. 

Neşenizi de b ek yerinde bulmuyorum. Vakii siz be
ni hiç tanııx:ıyorsunuz. Fakat hiç olmazsa sizin ha-

- Peki ya siz? 

Gözbcbeklerim derin bir yeisle \ıulutlanarak ya
vaı bir sesle: 

- Ben mi? dedim. Ben yalnızım. Yapayalnızım 1 
Ne bir dostum, ne dayanacak bir yerim ve ne de bir 
ocağım var .. Beni hayata bağhyacak hiçbir rabıtam 
olmadığı gibi bilyük bir felaket anında beni kurta
racak hiç kimseciğim yok. 

Sonra biraz daha cesaretle : 

- Ha .. dedim. Eğer bu işi çabucak bitirmek .. 
arzu ederseniz .. söylediğiniz gibi benim varlığımdan 

hemen kurtulmak istiyorsanız beni ortadan kaldm
verirsiniz İ! olur biter .. Benim yokluğumdan endite 
edecek, kuruntuya düşecek biç kimse, hiç bir doıtum 
yoktur, 

N eıesi bana da sirayet etmefe baflaJllll~ 
- Şüphesiz 1 dedim. Fakat sizin ,.ade .,o 

min etmek için zevcelik aıkım pek de o Jcada' 
delili.. ;J 

Kızarmıı bir bıldırcını getirmekte ola? ~dif' 
hizmetçisi göründil. Arif Nedret gene eaki ' 

ni takınmııtı: 

K h · i .. n ı · · .c;yıcdid' - a veyı s ze got rmc ennı 
Bu aqam bana ev sahibi rolil yapınandl'1 
gideceğini düşündüm. Fakat çok otıı 
ÇOnldl yorg~nıunw:. ) 

( DeıHJlll' ,,at . 
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Suikast maznunları ıiıüdafaalarını yaptılar 
ı\li Saibin avukatı Hamit Şevket iddianameye 

cevap verdi ve Ali Saip kendisinin 
masum olduğunu söyledi 

Karar önümüzdeki cunıartesi günü verilecek 
~nlcara, 8 - Dün ıuikut dava

~~ Ağır Cezada devam edil-
11· Müdafaalar saat 10 da baı
tı'-•t ve S saat ıürmüıtür. Maz
t ~!ar yerlerine oturduktan sonra 
~· Ali Saibin avukatı Hamit 

kete: 
d' .._ Geçen celsede iddianameyi 
~ •ııleıniıtik. Bugün söz sizindir. 
"hının, dedi. 

d liaınit Şevket k11a bir mukad.::eden ıonra müdafaanamesin i 
e batladı: 

ti ~Sayın hi.kimler ! Biliyorsunuz 
~ekkilim Atatürkün aziz var 
ıı-.. kartı kurulan bir komplo
~ batında imi) ve amir olmak 
~la töhmetlidir. Mücerred bu 
' . dahi Ali Saib Ursav~ı 
)et .. nden vurmağa bol bol kifa-
d8..~~r. Atatürke suikast! Bu 
li-~ altında titremiyecek han
•iai·tiric vatandatı vardrr? Ben 
'bi).,1

1 ~nun olsaydım, kafasında 
~~hır niyeti dahi iafıyan ada 
der~Ueai~in keıilmesini teklif e 
ri}et laat lç,ınde yqadıiımız hür· 
'-ef ._mı; bu tam iıtiklili, bu 
içia ~e llamuau bize veren adam 
1'eQ1~e kötü bir m.,Jısadı dütü-
~ a:lribeti bu olmalıdır. 

carı 11 la6,ıe bir isnat yapılamıya 
~ ~ek ·ıiMin böyle b ir is
tt .

1 ~ 0 madıtmı iıbat ede
L_ tiz. lddıa makamı mü kk·ı· 
"'ld " e ı ıme 
~ı; ~en g.örürıün!,, dedi ve 
a.. , '?lıı arııvlerinden bahsetti. 
~ '1ı~I~ bu. kadar feci notları 
~ dlevı ıse hıyaneti ve kötülüğü 
"-' .;yalar muhtevasiyle anlatı 
~· adamın vaziyetinden niçin 
~~)e kad~r memleketin büyük . 
~ 1 ~berdar etmed;ler? Niçin 
~~Jeti. m~mleketin En Büyük 
' ~na ıblağ etmediler. Bu a -
'- lb aha geçen sene ne diye tek
,1.ı_~bua oldu? O doıyalar, oka-

-..ıa .. d ~ r ıçın e duran dosyalar ni 
nq •e 1c· 
'- llnden ıizlenivordu. 

'.h.... ! B&tkan ! Burası lehbü liiub 
w"Q "Ue~nd. s 11 ır. Burası bir mabed: 
' • Biz ıizin kartınızda 
t-~u etrafında hesaplaşma· 
~trhı ile. Hu•uıi kanaat ve en· 
d~ld· mahalli tatmini bura.ar 't ır. Biz mütehassıılarız . A
"- •eya müddeiumumiyiz. Bu
~-,':( IDevzuu etrafında vazi
'\t itti ııdataeak deliller, veaika
~~et 1;eiia. Bu kadar bedii-' 
~. l=il&aı Ulurken "bu adam Kürt . 
~\i ~Yerde dosyası vardır. 
~til • ~ben hayli uzun olan 
ddia ~etnnde ilk defa it ittim. 
~ &mı kanun v~ ilmi cezP. 
~~1-rd dlı~ vaziyeti idrak etmi! 

. ı u'--·· b 
k~~ lttJc·ı ıunun ıe ep ve muci . 
~?di, 1

8etnıiyecek §eylerden çe
~~ed· B~ha. Arıkan bundan çe-

ı. ur d 1 clö d .. u~ avası §ahıi oldu. 
~'dön=·· u .~z .. aöyledi; müekki
f ~ı-...: d: 10~ aoyledi; öteki maz
"~ 'd•bı ndu •öz aöyledi, müda-
·ıı l·ı nın en • t•d .. "b 1 • 111 e ll ıp ı aı vecı e en-

.\)· nuttu. 
~· t Sai'be. ''S 
t_~ll Jc0 Yli • en ~rkes cemiye-
~lll cllltı~a.n kopmuı bir a -
,'#11• ,, eıııyor S 
L. "'1 İddi · onra da Şlenr 
~ deıu "klllakaınu • 1 Ali Saib, Çer-
-""'1 ' rttür d. K ilin tetkiki . , . ıyor. ürtlük 

nı bızzat Ali Saibe 

bırakıyorum. Çünkü ben aile ıe
cerelerinin tr.hkikini meıleki hu
dudum har!cinde addederim. Fa
kat ıurasını söyliyeyim ki Ali Sai
bin kanında, kültüründe, seciyesin 
de Kürtlük olsaydı, Kürt isyanını 
bastımıağa gönderHmezdi. Ali 
Saib adalet sehpasından • kaçmış 
üç bet Kürtle Kütahyada Türk 
milletinin En Büyük Evladına hi
yanet ederek dütman safına geç 
m:ı, düşman bayra~ına bürünmür 
Elemle nasıl birleşebilir? Bunu a· 
kıl, idrak, mantık kabul eder mi? 
Bunun aksi bir iht imal Ali Saibir 
tuurunun mt'htel olduğuna işare' 
etmekten baıka bir fey ifade el · 
mez. 

Ben timdiye kadar olan celse 
lerde müddeiumuminin delil nok 
sanlığıyla kıvrandığını çok gör -
düm. Son celıede umdum ki orta 
ya deHn~" a•fl'"Jl\ktır. Filhak:ka 5!' 
sayfalık ilk iddianameıi yerine 95 
ıayfalık bir iddianame verdi fa . 
kat bunda yalnız rakamlar değiş
mit: 59,95 olmuıtur. Son tahkika
tın verdiii aon netice ka1111mda 
iddia mak•mmın yapacağı it eıki 
sözünü tekrn et"!ek olmamalıydı. 
Eğer hanıi hir müddeiumumi 
mahza evvelce böyle tôylediği i
çin "hala israr ediyorum,, derse bu 
makamın man!L'ını'liltmliilt Cle
mektir.,, 

Hamit Şevket bundan sonra re
jim hakkında bazı sözler aöylemit 
ve meseleyi ceza ve hukuk usulü 
muhakemeleri noktasından tahlil 
ettikten sonra Yahyanın ifadeleri
ne geçmit ve: 

- Atatürke ıuikast için teıkiı 
edilmit bir çele yoktur. Bu efsa 
nevi bir iftiradan ve isnadattan i
barettir. Eıaıen ne Yahya ile, ne 
Üzeyrle ve ne de diğer maznun
larla müekkilimin birleıtikleri gö
rüttükleri, anlattıklan görülmüt 
değildir. Oinkü böyle bir içt;'l'la 
nefsü1emirde viki değildir. Mü
ekkilimin maıumiyetinden emin 
olmaaaychm, bu davayı ne deruhte 
eder ve halli ne de müekkilimir 
elini sıkardım. Davayı parasız al
maklığım buna tahittir.,, ~~mit ve 
beraatini iıtemiştir. 

Ortada müddeiumuminin ıer 
dettiği delillerin mevcut olmadığı
nı ıöyliyen Hamit Şevket, Ali Sa
ib hakkındaki müdaf aastnı ıu söz
lerle b: timıitlir: 

"- Allah onu haksız yere yara· 
lıyanları ayni tekilde yaralasın. 
Kararınız Adliye aaçaklarmdan 
nurani bir amut halinde yüksele
cek, ve vatanın ufuklarma müek
kilimin masumiyetini bildirecek
tir.,, 

Bu müdafaadan ıpnra reiı suç
lulardan lclriıe ıöz verdi. idris Ha 
mit Şevketi vekil tuttuğunu ıöyle
di. Hamit Şevket ömrünün 60 m· 
cı yıl yükünü taııyan ve dünyada 
kendiıini ıuçlandıracak hiç bir e· 
meli bulunmıyan bir ihtiyar hak
kında karar hakimi Yahyanın ifa· 
deıinden başka en uf ak bir delilin 
b• ,lunmadı~ını zikretmekle ;kt;f,. 
ediyor ve ba~ka hiç bir beyan ve 
ya vakaya istinat. edemiyor dedik 
ten sonra ldrisi müdafaa etti, be-

raatini iıtedi. 
Reiı, Ali Saibe bir diyeceği o

lup olmadığını aordu. Ali Saib a
yağa kalktı ve cebinden bir toma· 
kağıt çıkararak okum-ıya bqla 
dı: . 

"-Tamamen masumum ve bi· 
günahım. Masumiyetime tamamen 
kani ve emin olduğum için dört 
aydanberi hesap vereceğim bugü
nü aabırıızhkla bekliyordum. Bu 
hesaptan ıonra açık alınla çıkaca · 
ğıma eminim. iddia makamınm a 
leyhimde ıerdettiği bütün feyler a
ıılıızdır.,, 

"llk duruıma rünü ifade etti
ğim bir "tahrif,. kelimesinden hiı
ıiyata mağliip olan müddeiumumi 
bu davayı adeta bir "Ali Saib -
Baha Ankan,, meselesi haline ge
tirmittir.,, 

Bu sırada Ali Saibin heyecan' 
aon dereceyi bulmuı ve ağlamap 
batlamıttır. 

Dinleyiciler arasında da, bazı
larmm, maznunun müdafaasından 
müteeaair olarak ağladıktan görü
lüyordu. 

Reiı bunun üzerine kendisine. 
iıtene dinlenebifeceiini eöylemif 
iıe de Ali Saf> kabul etmiyerek ıö
züne devanı etmi§tir: 

- Müddeiumumi • ddianame 
ıinde bana az kalaın ~eni dt -
yecekti. 

Ben Kürt değilim. Babam da 
anam da Türktür. Benim Kürtlü 
ğümü Cemil pqazade Ekremin i -
f adeaine, Haçonun ifadesine iıti
nat ettirerek söyledi. Bu devlet ku 
rulurken, kurulu9una iıyan et -
mit olan Haçonun tenkil vazifesi -
ni bana vermitlerdi. 150 asker, 2 
top ve makineli tüfekle Haçonun 
Avenesini ben dağıttım. Ocağını 

söndürdüm. Bu adam el'an hu -
dut haricindedir. itte timdi bu 
Haçoya baıvuruyorlar ! "Ali Saib 
senin kumandanınmıf, hakkında 
ne biliyonun?,, diyprlar. O da 
"O, Kürttür, bende mektuplan 
vardır,, diyor. Cemil pata-zade Ek 
remden bahıediyorlar. Bu adamı 
ben lıtiklil mahkemesinde reiı
ken tanıdım. Fakat muhakeme ıı
raıındaydı ve on seneye mahkum 
ettim. Şimdi hudut haricindedir. 
Gidip beni bu adamdan soruyor
lar. O da "Atatürkün düımanıdır., 
diyor. 

Ali Saib bundan ıonra ajan iz . 
zelin ifadeıine geçerek izzetin: 

Yahyanm kendi ismini de orta
ya attığını eöylemeıi üzerine Emin 
Broıkinin bir (ya!) Fkt: ğini ıöy

ledi ve müdafaasına ıöyle devam 
etti: 

''- itte müddeiumumi bu (ya!) 
nın ucunu benim göğsüme kaclar 
uzatmıt t Eğer bir (ya ! ) arıyorsa 
hududun öbür ucundan benim i -
çin yüz bin (yat) gelebilir. Hal -
buki istiklal "'- t,'-e.,..e!ince ~ııh -
k6m olmut Şeyh Saidin yakına -
damlanndan olan Emir. Broski hiç 
olmazıa intikam hiaaile derhal bl' 
'1·••••\lltl'l kat'i .~ .. t ~-1.,. hi .. ıaev ,..1.n.-

söylemez m;vd'? ~··n11 .,.,,. ... ; nev-
di? Bu 1111•havere beni h,. ...... , "'da 
!etinizde bu suçtan tebrie \le ten
zih etmif bulunuyor. 

Demiı ve lstanbulda iken hüvi
yetini ıaklamadığına dair birçok 
deliller göstertnittir. 

- Beni teıhir maksadile ve bir 
kaç defa tekrarla zamparalığım 

dan bahsettiler. Sinemaya kadın· 
la gidip zamparalık yüA.ünden da 
yak yiyenler de olmuıtur. lnsanır 
batına her fey gelebilir Ben bun 
lar için dayak yediler d~dim mi? .. 
Bundan sonra, kend=sinin suçlu ola 
rak tevkifini müteakip karııının A 
danaya itleri için gittiğini söyliyer. 
Ali Saib, Atatürkün kendisine, ti 
Trablusgarp barbindenberi yaptı

ğı iyilikleri anlatmıf ve ıözüne de
vamla: 

"- Böyle bir adama kıyılır mı? 
Değil ki suikast, bir kıiına can f e
da (dedi ve hıçkırıklarını zaptede 
miyerek cebinden bir sarı kağıt çı 
kardı) Bu sarı kağıdı 4 aydır ce
bimde tatıyorum. Bir ıarı yılan gi
bi içime zehir akıtıyor. Üzerinde 
"Atatürke ıuikastla maznun eski 
saylav 50 yqlannda ak saçlı Ali 
Saib,, diye yazılıdır.,, 

Ali Saib Atatürkten aldıiı tel
lıl"aftan tekrar bahıederek demit· 
tir ki: 
"- Atatürkün her görüt ve ka

naatindeki iıabeti gibi benim hak
kmıdaki kanaatinde de isabet bu 
lunduiu görülecektir. Gerçi elem 
11kmtı ve iıtırap çektim Fakat bu 
radan çıktığım gün Atatürkün eli
ni öptükten sonra Meclise hasreti· 
ni çektiğim arkadaılarımla kucak
laıtıktan ve dört ay ;hr yüzünü gör 
mediğim çocuklanmı bağrıma ha" 
bktan sonra hepıini unutaca~tm 
Hepsi helali hot olıun. Hatta müd 
deiumumiye bile .. Sözü uzatmıya
cağım. Bütün mukadderatımı yük
sek vicdanlarınıza bırakıyorum., , 

Bundan sonra müdafaasına bat 
lıyan İsmail hiç bir suçu olmadığı· 
nı ve eğer bir meydana çıkarıa ip= 
kendi eliyle boğazma reçireceğini 
söylemiıtir. 

Bunun üzerine hakim ldriıe dr 
bir diyeceği olup olmadığını ıor 
rnuı ve: 

- Ne diyeyim? cevahı üzerine" 

Müdafaa sıraıı kendisine gelen 
Arif ayağa kalkarak kendisinin it· 
kence ve tazyik rörciüğünü, h. ç bir 
siyasi itle münasebeti olmadığını 

ıöylemit ve Üzeyr de hayatını kılf. 
bir tekilde anlattıktan ıonra , l:öy
de huduttan kaçakçıların gelece
ğini duyduğu için ıüpheJenerek A
,..jfi hükumete teslim ettiğini ve 
masum olduğunu tekrar etmittir. 

Maznunlardan en -.on Yahya 
müdaf aaıını yapmıı ve fU ıözleri 
·ıöylemittir: 

- Evve1emirde inaanlar içinde 
öyle fazla mevkilerde büyüm üt 
kimselerden değilinm. en büyük 
tahıilim çobanhktır. Beni kara • 
kolda tazyik ettiler. Yalan söyle • 
mefe başlayınca rahat ettirdiler, 
otomo~ile bindirip gelinlik kız gi .. 
bi gezdirdiler. Ben yakalandıktan 
55 gün sonra müddeiumumi beni 
tevkif etti. Bu müddet %arf ında 
benim emniyet da:relerinde gez
dirilmemin sebebini müddeiumu
mi niçin tahk:k etmedi Suikaat 
bilen adam mıyım ben? Gütmt-k i
çin önüme be• ökiiz verıeni% ifçÜ· 
nü bulamazıınız, d·yerek bir kağı
da yazdrrdığı müdafaanameıini 
~iıe vermiıtir. 

Müdafaalar bittikten ıonra Ba
ha Arıkan Teisten müıaade alarak 
ayafa kalktı: 

- Avukat Hamit Şevketten 
başlıyarak Yahyaya kadar devam 
eden müdafaanın merkezi sikJeti 
benim terefim, her.im izzeti nef -
ıimle uğraımak oldu. Bunlara ce
vap vermek benim ıçin tene%zü1-
dür. Balla Arıkanı da Türk milleti 
tanır. Bu sebeple cevap vermiyo
rum. Hükmü Türk milletine bıra
kıyorum.,, 

Diyerek kanuni deliller hakkın
da Hamit ŞevketJe aralarında kııa 
ve şiddetli bir münakaşa olmuf, 
reiı bundan ıonra maznunlara, 
ıöyliyecek bir ıeyleri olup olmadı

ğını ıormuf ve "yoktur,, cevabını 
alınca celseyi tatil ederek kararın 
15 Şubat cumarteai saat 13 de ve
rileceğini ıöylemiftir. 

Çokat nahiye müdiirü Şemıettirı Saatte 160 kllometro 
kendisini müdafaaya b'\şlamıştır. gf den hl r tren 

- Müddeiumumi maznunların 
en korkuncu olarak beni gösterdi. 
Her halde müddeiumumi bu keli ·· 
meyi, dütünmeden kullanmıttır 
Bunu reddederim. Filhakika müd
deiumuminin huzuruna ilk çıktı · 

Roma, (A.A.) - Roma ile T o· 
rino arasında saatte 160 kilomet
re riden infilikh motör trenleri 
ihdas edilecektir. Bunlarda 150 
yolcu taşmabilecektir. 

ğım zaman haftalarca trq olma - ---- ---------
mı• ve periııan bir vaziyette idim Veni nesrlya't 
Belki o dakikada müddeiumumi -
ye korkunç görünmüt olabilirim. 
Bunda imil kendiıidir. Gene ma
kamı iddia benim Kür• o!duğum
ôan bahsettiler. Bunu kabul ede
ır.em. Bugün Türkive hududu da
h:Jinde bulunan vatanJaşlar. asıl
ları ne oluna olsun Türktürler.,, 

"Kendilerine ıorarım. Benim 
Kürtlüğümü nereden çıkarmı,lar .. 
Dilimden mi? Kültürümden mi? 
Me~'\"ıa""~-n Mİ? 1'ff azr~unlara ı.; . 

•A.n -~~"k~"' "A "·h onları dfüıvrP
: .. kt:r tf·ven Q,.h .. "-··l<ııı-"' & n~t, 

lı:raz d" hPnim Allahımdır ceva 
bını veririm.,, 

Yeni TDrk 
Eminönü Halkevi tarafından 

her ay çıkarılmakta olan (Yeni 
Türk) ün 38 inci ıayısı çıkmqtır. 
Bu ıayıda: 

Agl\h Sırn Levend, Salih Mü • 
nir Ç ırlu, Sabri Ander, Naci Kum, 
Dr. <.:. Türk, Kazım Sevinç, Naci 
Yüngül, M. Şakir Olkütqır, Man
sur Tekin gibi tanınmıt ünzalarm 
yazıları vardır. 

Ge~.~erle münevverleri alaka.. 
dar e..len ya~ıları toplamı• bulu • 
nan bu mecmuayı okuyucularımı "' 
za tavıiye ederiz. -------
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Belçika ikiye ayrıl
mak tehlikesinde! 

Vallonıarla Flamanlar arasındaki 
nifak son zamanlarda pek arttıQı 
için Paris endiflede • • • ı 

Orta Avrupada büyümek isti . ırkına mebueJar kendi lisanlarını 
dadını gösteren Alman nüfuzuna konutmakta, komisyonlardaki 
karşı gelebilmek için Fransa, Kü- müzakereler iki lisan üzerine ol . 
çük hilaf devletleri ve Rusya ara- maktadır. 
ımda mühim konuşmalar yapılır- Birkaç ay evvel bu istekleri 
ken Belçikada bir tak1m ayrılık teyit etmek i~in Dikamund tehrin
hareketleri görülmekfedir. Fran · de 150.000 kitinin iştirak ettiği 
ıanın ti mal hudutlarını muhafaza toplantı yapılmıt "Fransızlar dı · 
eden, Ren havzasından vaki ola · tarı,, sözleri yüks~lmittir. Fakat 
cak bir Alman hücumuna karşı tehlike bundan ibaret değildir. 
hayati bir rol oynamağa namzet Flamanların bir kısmı Hollan
olan Belçikada bu gibi hareketler da ile bir gümrük ittihadı yapa . 
Pariate heyeca~la karşılanmıştır. rak Valonlardan ayrılmak istiyor-

Belçikanın yedi milyon kadar lar. 
olan nüfusu Flaman Valonlardan Böyle bir ihtimalin neticeleri 
mürekkeptir. Birinciler Holanda çok büyük olacaktır. Almanyo.nm 
ırkına mensupturlar. Valonlar ise Belçika sahillerine yerletmesine 
Fransız ırkındandırlar ve Fran mani olmak için Almanyaya kar. 
11zça konuşurlar. Umumi harbe §I Fransaya müzaheretini esirge . 
kadar biribirleriyle iyi geçinen bu miyen İngiltere politikasını değİf· 
iki ırk araıında harp esnasında tirecektir. 
ve bilhassa sonra münasebetler Almanlar aahilde olan ve Fla . 
çok ıerginleımiıtir. manlarla meskun kısnnlardan de-

Belçikanın itıali esnasında Al ğil, Fransaya Valon vilayetlerinden 
manlar Flamanlara daha iyi mu · Fransaya hücum edebilecekle
amele etmiıler ve onlara bir ayrı· ri için İngiliz menfaatlerini tehdti 
hk cereyanı telkin etmiılerdir. etmiyecekler ve bu suretle lngilte· 

Banttan sonra bu cereyan renin bitaraf kalmasını temin e · 
büyümü§, zaten büyük bir mede · deceklerdir. 
niyete malik olan Flamanlar orta· 
ya bir lisan meselesi atmıılardır. 
Kendilerine mahsus mektepler 
istemi!ler, orduda Flaman ve 
Valon alaylarının tesisini istemiş. 

)erdir. 

Büyük mücadelelerden sonra 
ve meselnin vahim bir ~kil alma
sına mani olmak için Belçika hü · 
kum.:.ti Flamanların hemen bütün 
arzularını yerine getirmittir. Fa · 
f•at son aylarda bunların arzuları 
artmrıtır. 

Bunun için de Belçikadaki ay. 
rıhk hareketleri Pari&te dikkatle 
takip edilmekte, Almanyanın ge. 
nişlemesi ve askerlikten tecrit e . 
dilmit olan Ren havzasını i~
ğal etmek istemeleri Fransızları 

ürkütmektedir. 
- "Le Jour,, gazete$inden alı

nan malumattır. -
HA.BER1 

Bütün Fransız siyasası, Alman-
yayı cenuptan, tarktan bir 

çember altına almakta temerküz 
1 

ediyor. Nitekim son Paris görü§ · 

• 

Bu adamı 
canından 

bezdiren şey 

Grip in 
i tecrübe edin 
ciyc kadar çek. 
meğe mahkum 
olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını keser 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel 
ağnlanna kartı bilhaaaa 

müessirdir. 

.. 
\ 

GRiPiN 
Kınklığı, nezleyi, soğuk algınhkların. 

dan mütevellit bütün airı sıu 
ve NAC1lan sesirir. 

·. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

ECZANEDE 

BAYLARA TEKSAYT 
SATILIJ1 

Belediyelerin 
ve bava bOcumlarıodan korunma 
Komisyonlarının nazarı dikkatine ı 

Zevali ve tehlikeyi bildirmek için f almbmrz. 
da muhtelif beygir kuvvetinde 

CANAVAR 
DCDCKLERI 

imal olunmaktadır. 

Verilecek ıiparite söre: dWı: teıli, otomatik 
veyallut ta ayarlı sutla itler, Mdalan yükselir, 
alçalır ve düdüğün ceaametine •öre uzak me. 
seferlerden iıitilir tekilde 3 boy ;yerli mamu. 
lab olan ve Avrupa düdüklerine her cihetçe 
faile bulunan düdükler hakkında f abrilcamızdan 

hemen tahilat isteyiniz. 

Z Ü M R E ZADE A. Ş A K 1 R 
TUrk S•nayJI H•rblye ve Madeniye P'•brlkaeı 

• - latanbul, Haliç. Karaaiaç, Telefon: 4,3214 ..... l'J 
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H.;;··~ah . _.. .. . .. ···············-· .. 
aç karmna bir 

kahve kafıiı abnı7 

Kabızlığı 
•• defeder. 
iiHazıms1zhğı 
il Mide 

l~!~!!ı!~ si!~ 
ff dr. Aiızdaki tatsız. 

l
lıiı ve kokuyu iza.. 
le eder. Şiıeıi 75 ve 

120 kr. 

I~~~:. 
• dikkat. 

DEPOSU: 
MAZON ve BOT. 

TON 
er.:r:a deposu 

İt Bankası 

arkaaında 

No. 12 
Babçekapı 

K ŞE 

Flamanlar Belçikanın - tef · 
ldlitı tamamen ayrı muhtar - iki 
ırktan mürekkep bir federasyon 
halinde idaresini istemeğe başla . 
mıtlardır. 

melerinin maksadı budur. Lakin, -------------  NEOKALMiNA 
Bu suretle Belçikanın, iki ırk

tan mürekkep alayları olduğu ıibi 
iki parlamentosu olacaktır. Zaten 
,imdi bile parlamentoda Flaman 

yukarıki yazıdan da anlaşıldı · 
ğı üzere, Alman siyasası, Frann· 
yı en zayif yerinden vuruyor: 
Garpte, Belç•kada nifak yarata · 

rak, Fransa tarafına doğru, çem · 
berde bir gedik açıyor. 

Tt:.:J Q K iVE 

llR~~T 
BANKA51 

/ 
: 

, 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QAı-IAT-~O~Q 

Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekllQI· 

ne karşı 

HORMOBiN 
Tafsilat Galata Posta kutuau 

1255 - Hormobin 

Satılık iki ev 
Nişantafı Meırutiyet mahallesi 

Kodaman sokak 37 ve 39 numara· 
lı ve sekiz odalı bahçe kargir iki 
ev acele satılıktır. 

Taksim Gazhane caddesi 1 nu· 
mara'ı süt ;:üler kahvesinde Şev· 

kete müracaat. 

Ucuz satış 
Sade \.!V ~nası ve yeni dötenıe 

mutambalar azimet dolayısiyle 
ucuzca satıhktır. 

Taksim, Abdülhak Hamit cad
desi 58 numa;·alı "İris,, apartıma
m. 5. 

Grip • Nevralii - B"f ve dit afnları . Arfrifizm. Romati 

lstanbul llarici As
keri kıtaatı ihinlorı 

Kırklarelinde atair~a cinı ve 
miktarları yazılı çelik civata ve 
somunun pazarlıkla ihalesi 20 -
2 - 936 Perıembe günü yapıla

caktır. istekliler ıaat 15 de temi · 
nat mektubu veya makbuzu ile 
komisyonda bulunmaları. Evsaf · 
ları her gün Kırklareli Satınalma 
Kom~syonunda görülebilir. 

lup paraya çevrilmesine karar 
Fıçı fabrikasına ait marangoz ~ 
lat ve ~dentı 13/ 2/ 936 tarihine dl 
perıembe •ünü saat 12 den 14 dl 
birinci açık arttırma ıuretile H 
Piripaıada 276 numaralı fıçı fa 

da paraya çevrileceiinden talipı.tl' 
halline hazır bulunacak memo,. 

caatlan ilin olunur. 7121936 

(S88) <732 > Yeni çıktı 
Fiati 315 lira 90 kuntf; 350 a.1 

det Çelik civata ve somun. l Efendi ve uş' 
Fi-ati 650 lira 66 kunıt 1000 

d Ç l.k · Tolıtog a et e ı cıvata ve somun. 
Fiati 60 lira 30 kurut, 200 adet H. Alfat 

Çelik Tirfon. . Nefis bir blkA11 

Y ekCtn: 1025 1 ira 

• • • 
lzmit Garnizonu için 160 ton 

ekmeklik Un kapalı zarfla 17 -
Şubat - 936 Pazartesi günü ıut 

15 de satın alınacaktır. Tutarı 

23200 liradır. Muvakkat teminatı 
1740 liradır. Şartnamesi her gün 

komisyonda görülebilir. lsteklile . 
rin belli gün saat 14 de kadar ka
nunun istediii belgelerle teklif 

mektubunu lzmitte Satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. 

(565) (483) 
• • • 

Konyadaki kurumların ihtiyacı 
olan 370 bin kilo yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmu9tur. 

40 kuruş. 

lir' Muhammen tutarı 2$345 J' 
muvakkat teminatı t901g31 
Ekailtme 12 - Şubat - t#'. 
tamba ıünü ıaat 15 de 1' '' 
Kor Satmalma komi•JO"-;;..ı 
pılacaktır. Şartname iP t.o"i' 
vazım imirliii Satına._ rtı"~ı 
yonnndadır. istekliler f& ı,ı•ıJ' 
burada okuyabilirler. ş;'_' 
teklif mektuplarını 12 - 1, ı 
936 Çartamba ,ana ..-C 1111' ~ 
dar Konyada Kor Sat.-~ 

· · bul__. ~ . .d 
mııyonuna vennıt (F 

dır. (584) 
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lstanbul Levazım Amir-. . . 

Jigi_ Satınalma ·. 
Komi s yon u i ıa n 1 arı 

Tophane fırını için 240 adet 
pasa tahtası 13 - Şubat - 936 
Perşembe günü saat 14,30 da 

Tophanede Satınalma Komiayo . 
nunda Pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli beher adedi bir 
liradır. Son teminatı 36 liradır. 

Şartname ve nümunesini · görmek 
ve eksiltmeye girmek üzere belli 

saatte Komisyona gelmeleri. 

(410) (731) 

İstanbul .Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ili~ları 

İstanbul Komutanlığına bağlı 
hastahaneler için 800 çift terlik 

açık eksiltme ile 20 - Şubat -

936 Perşembe günü saat 15 de alı· 
nacaktır. Muhammen tutarı 1120 

Türkiye Zıraat Bankasından 
Bankamız Bursa tubeai için alınacak mobilya kapah zarfla 

siltmeye konulmuttur. Eksiltmeyeitlirak prtları tunlaı·dır: 
1 - Teklif mektu'>u "müddet zikredilmelidir., 
2 - % yedi buçuk muvakkat teminat akçesi. 
3 - Asgari yirmi bin liral.kbir iti def'aten ve mükemm 

yapmış olduğuna dair pyanı kabul veıika. 
4 - Bu İşe ait tarlname veaa:re bet lira mukabilinde Ankar 

Umum müdürlükten ve Iatanbul 'lirant Bankasından tedarik edil 
dir. 

Teklifler 17 Şubat 936 aaat 16 ya kadar levazım m;jdürlüğ 
verilmelidir. 

Banka te,.c·h haklcını muhafa"'=a eder (661) 

lstanbuJ 4ilncU icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipo~ekli olup yeminli üç ehli vuku 

rafından tamamına 1250 lira kıymet takdir edilen Şehremini 
Denizaptal mahallesinde Şehremini Topkapı cadd~si eski 305 
mükerrer yeni 407 f'i o. b zemin kat döteme ve sıval:ırjyle bir 
kat sıvası natamam bahçeli bir evin tamamı açık arttırm 
vazedilmİ§ olduğundan 23 - 3 - 936 tarihine müıadif pazartesi 
nü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttırmaıı icra edilece 
Arttırma bedeli kıymeti muhamme nenin ~ 75 ni bulduğu takd 
mütterisi üzerinde btrakılacaktır. Akıi takdirde en ıon arttıranm 

1 

ahhüdü baki kalmak üzere artırmR 15 gün müddetle temdit edil 

Devlet · Demiryolları ~E Limanları . .. . . . . 

liradır. llk teminatı 84 -liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 

komisyonumuzda görülebilir. Ek. 
siltmeye gireceklerin ilk teminat 

7 - 4-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak ikinci açık artırmasında arttırma bedeli 
meti muhammenenin ~c 75 ni bul madıfı takdirde ıatrf 2280 No 
kanun ahkamına tevfikan geri hıra !ulır. Satıt pe9indir. Arttırm 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin 7c 7,5 niıpeti 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bu 
maları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
caklar da diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
larmı ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
hileleriyle birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 rün zarfı 

birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
pu sicilli ile sabit t>lmıyı.nlar satJf bedelinin · paylqmuından h 
kalırlar. . Müterakim Yf!rıi, tenviri ye, tanzifiveden mütevellit bel 
ye ruıumu ve vakıf icareai ve 20 senelik vıtluf icareai tavizi müt 
ye ait olup onun tarafmdan verilecektir. Daha fazla malCimat al 
iıtiyenler 9 - 3 - 936 tarihinden itibaren !-erkeain görebilmesi 
dairede açık bulundurulacak arttrrma ,artnameıi ile 934 2615 N 
dosyaya müracaatla ~ezkur dosya da mevcut vesaiki görebilecek 
ilin olunu~. '(73~) 

işletme Umum .· Idııresi _ ilanları 
11 Şubat 1936 da yapılacağı ilan edilmi§ olan 479, 466 M3 ı çam 

dilıne ve tahta ek:;iltmesi feshedil mİ§tir. (728) 

Haftahk Aboneman Karneleri 
Akay İşletmesi Dlrektörlilğllnden: 
Köprü - Haydarpaıa - Kadı köy - Moda ve Kalamı§ hattında 

11 l'aprakh haftalık aboneman kar neleri satılığa çıkanlmıttır. (725) 
Birinci meoki oergileriyle ikinci mevki vergileriyle 

Kuru§ Kuruı 
~~·~t()b 

ı makbuz veya mektuplariyle bir . 
likte ihaie günü vakti muayyenin. 

de F ındrklrda Komutanlık Satın . 
a!ma komisyonuna gelmeleri. 

(612) 

Acele satılık hane , 

Lftlelide Aydınlık apartımanı kar
şısında 20 numaralı ev acele satılık. 

tır. Görmek için mahalle bekçisi Ha-

san ağaya pazarlık için sahibi Bay 
Abdullalta müracaat. 

240 PARDAYA ~1N nr,UMO PARDAYANTN" OT,PMU 237 -
licn ... :. c yavaş sc le baz.ı cmider Yer-
di. IIcrif: 

- Şimdi giderim, dedi. 
- Hayır, şimdi değil.. 

- Ya ne Yakit? 
- Bu gece, ben ancak üç buçukta 

gelebilirim. O şeyi kendim toplıyaca
ğım. 

- Sruıt üç buçukfa pekala! Saat 
iiçe doğru ben kolu ~evirmeğc hazır 
bulunacağım. 

Rüjjiyeri, başilc kabul ettiğini an. 
lafarak çıktı. Fnkat Tampl kapısından 
~ıkmak üzereyken birdenbire durarak 
mırıldandı: 

- Onu herhalde görmeliyim .. Eli. 
ne bakmak üıterim. 

-32-

ıl!AKINE 

Mari 'l'uşenin umulmayan bir za. 
manda geli iyle kurtulan iki Pıll"da

)an tekrar odalarına götürülmü~ler. 
di. lulplerinde yeniden bir ümit do. 
kuyordu. Fakat herkesten ayrı yara
dılışta olan bu iki adam duydukları 
biiyUk sevinci biribirlerine belli et
mekten çekiniyorlardı. 

Odaya kapandıkları zaman bahası: 
- Şövalye, bu sefer bu sevimli 

kadının hayatını kurtarmakta haklı 
olduğunu kabul ediyorum. Yay canı. 
na! Bir iyiliğe böyle knrsılık verecek 
b. ~ 

ır insanla karşılaşacak mıydım? diye 
bağırdı. 

Şövalye: 

- Bir değil iki in anin deyiniz 
baba. dedi. 

- lkincisi kim? Bizi kurtarmak i. 
~n Parisi yakmak. Tampli berhava 
@tmek elindeyken ,.e buna mecburken 
hu u~ursuz zindanda ölmem.ize aldı
rı etmiyen fonmoransi mi? 

~örnlyl', şen olduğu zamanlar ta
kındığı alaylı bir tavırla: 

- O zaman, biz de berhava olur. 
duk. Fakat ben .Ramosu söylemek is. 
tiyorum. Ilu muhterem alim, bizi Mon 
marter sokağındaki f elfıketten kurtar
mıştı. cembını verdi: 

- Ya, bu da doğru, şimdiden son
ra yoksa in~anlıkla tekrar barıı;;acak. 
mıyım? 

lki cesur serseri, müthiş bir ölüm· 
den kurtuldukları bir sırada rahat ra
hat konuşuyorlar ,.e eğleniyorlardı. 

\ ·e bu suretle tekrar hayata kavuş
ınalarile beraber gene ölüme, i~kence. 
:.re meydan okuyorlardı. 

Hu sırada, bütün konuşmaları ken 
<tilerini kurtaran 1\lari 1'uşeye dairdi. 

Nihayet bütün endişeleri geçti ve bu 
cc-sur ve güzel kadının muhakkakken. 

dilerini kurtarncaklanna lmnnat getir 
diler. 

O gün böylece geçti. HenÜ7. dışarı
sı aydınlık iken odanın i~i karanlık 

olmuştu. Jşte bu sırada kapı açıldı. 

Pardayanlann: 
- Acaba ku"rtuluyor muyuz? diye 

heyl'canln kalpleri çarptı. 
1\apıyı açan Rüjjiyeriydi. l\lünec

cim elinde bir fener bulunduğu hal

de içeriye tekbaşına girdi. Kendisile 
birlikte gelen askerler kapının dışm. 
da dizilmişlerdi. 

Rüjjiyeri iki mahpusu iyice görm~:k 

için feneıini kaldırıp şövnlyeye doğ. 
ru yürüdü. Ve: 

- Beni tanıdınız mı? diye sordu. 
Bu gelişe şaşan ihtiyar Pardayan: 
- Bu uğursuz hayku da kim o

hıyor? diye dUşiindU. 
Şövalye, müneccimi bir saniye 

vücuduna verecek kan yoktu. ~imdi 

bunu bir kere daha okumalıyım.? 
l1 ç kısma ayrılan bu el yazısı ki. 

tap acele yazılmış ve bir çok cümleleri, 
yarım kalmı§tı. 

Iliıinci kı..o;ıım, ruhun tekrar cesede 
girmesi mesele.o;ıi ... 

İkinci kısım: Ruh cesetten ayrıt-ı 
dıktan sonra aralarındaki kalması 

mümkün olan münasebetler •. 
Üçüncü kısım: Cesede hangi kanı 

vermeli ... 
Diye birer ser1e\'ha taşıyordu. 
Rüjjiyeri başını ellerinin içine ala. 

rak hu sonuncu kısmı okumağ~ başla
dı. Son-;;-ayağa kalkıp duvarın içine 
yapılan n üstü halı ile örtülü bulu. 

nan bir dolabı nçtı. Burada bulunan 
bir sürü kağıtların arasından bir to
marı alarak masanın üzerine yaydı. 

Bu büyük kağıdda bir takım hen. 
dese S'ekilleri ~izilmiş ve yanlarına bir 
takım ince yazılar yazılmıştı. 

Kağıdın üzerinde: 

''Oğlum Deoda, Kont dö Mariyya
kın tali cetveli, öbür bürcile münase. 
beti olan öbür bürcler., diye yazılıydı. 

O ,·akit milneccim bir takım ka
rışık hesaplarla uğraşmağa başladı. 

Bu he.saplardan birini bitirdikçe cet. 
' 'eldeki i§aretlere bir bakış fırlatıyor 
lıa~ını sallıyarnk hesaba de,·am edi
yordu. 

nu saatlerce sürdü. Gittikı;e yoru. I 
Jacağına gittikçe daha canlı olarak 
çalışıyordu. Yüzünde bir sevinç izi 
g(frünüyordu. Nihayet birdenbire: 

- Buldum I işte hana lazım olan 
adamın bürcO budur? Fakat bu adam 
kim? Oh, onu bulacağım. Bunun l<in 
1!7.ımgelirse bUtün gecemi K1t>manın 

üzerinde Te bütün günümü hesapla 

geçirecegim.. Pakat onu... Onu mu· 
hakkak bulacağım. Ben.. diye söyle. 
nerek bayıldı •• 
Bu baygınlık ya se'inçden ya yorgun. 
luktan ileri gelml!ti. 

Birkaç dakika sonra kendine gel. 
di ve: 

- Şimdi gtinqln doiD1881 yakın· 
laştı. Neyse, önümüzdeki geceyi bek
lerim, dedi. 

O vakit, ayağa kalkarak kiittlan 
gizli dolaba yerleştirdi. Ve rene orada 
bulunan kutudan bir hap alarak yu. 
tunca bütün yorgunluğu ritti derin 
bir ferahlık hissetti •. Saate baktı: 

- Saat dokuz .. Artık sabah olmuş. 

Pencerenin perdelerini açtığı za. 
man dışarısının gece oldufunu göre
rek dalgınlığını anladı. Evvelki gece
yi oğlunun ruhunu çağırmakla geçir. 

diği gibi bütün gününü de hesap yap. 
makla geçirmişti. Perşembe rec~inde 

bulunuyordu. Halbuki Mariyyakın ce
sedini laboratuvara salı recesi saba· 

ha üç.saat kala getirmişti. Bundan 
da anlaşılıyor ki Rüjjiyeri en az kırk 
iki saat bir şey yeyip içmemi~ ,.e U• 

yumamıştı. 

Kendi icadı olan yuttuğu hap her. 
halde çok kuvvetli bir şey olmalı ki 

ne açlık ne de uyku hissetti. Yalnız 

büyük bir bardak su içti. 

Bundan sonra RUjjiyeri bütün ge
ceyi kendisi için yaptırdığı gayet ku•. 

vetll bir dürbüne gözünü dayıyarak 

kulenin tepesinde geçirdi. 

Cumartesi gecesi kendisini çaftr• 
tan kraliçenin yanma gitti. Saraydan 
gerf döner dönmeı, oğlunun tekrar 
dfrilm~si için kanı lizımı:elen adamın 
bürcunu aramağa k_oyuldu • 
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O btlar .m..lftl ki JU111 bile dala anatul .. •lf ola .-ildir. 
dtllkle ,...,.m. Glslerlade hhal Soma. ••• tali eehellld ılw ele 
lllr .. pubJor •er llw.111 tamım1a- ..... 
Mta: rabt, Par4a7a111 .,. .......... 

- Bftt.. Odar. Ar«* flpla• Irat- kea otlm ıathı•w, lllual dwr. 
_ ... Bir .... ralraalar ..,.,.._ dL ..... ,......... ..... .. ..... 

;re mnla..,.rft ,_. ıa..ba dftalD da. .. lra•dl .,_....._..: 
...,_rd.. ! _......,_WB .....,,._ 

Geeealaaataltmada derba derin lllae ....,.., 
itlaf çekerek: Kat- ..,._~ .,.,.. 

- PardaJUI dfJe mnldaaıp tek- ini l•Hq, farklda el•ı ti' ...... 
nr baJıldı. lreemw -•N• ı•-Wrcui 

BIJJl7erlala ....... 111 _... .... uutra - .,....... 
otıuu tekrar dfrlba.a I~ ka- Yıldnlana .._,... .....,.._ 

lllDl1l nrllDl.a ........ ...... ...... ..... .,.. ....., .... 
lınaL. llütbtea, ..... ~ 
ı.eeı ... (tetkik edllea) tali cet- ••ra fhal,_.. ilM ........ lfk· 

ftllerf, Wrclama •bulHtleri, llmap ... "•• lal'fl fal'lmMla ·~ 
lar ftlllull •er 111 ba.._ oil•• utlpıdl .._,.~ BW ........ ~,. 
..u..a lcta,....... ...... ..... 1arna ......... _ ..... ..... 
... ~ 18pat edlJord.. Ji keadl • 'blba~ Dk t•p)a. 

Bw ••• lae: Sl'nlTe dl Parda- ra hqlamıda• ~de lraıarliftlr· 
JUdL mlfb. 

MIWf teertlbe flT&IJe dl Parda. H• deUUlba ....... elan sfM 
_..~ .................. .......,, ... .. ......... aca• .. .... pc.=: ei• enel bll 

Teia1ICI rktaJı ...... F•t ller 
a1ı1 '••w•~~ ..,.... .....a ,..._ .... ...,... 1ı1r 

7 

; ., 

••ktlrat tana - - dtalUne demıla abBeeimllk, llilalrllulık libl ...... 
- bir mbecclm keadt ..,.. lral'fl larla 1linllıklarnu anlatırlar a 
übaa adıktır. RUJJl7•rl atla• nala- Jllkan. 

Bl1Ji7erl p._. a. ...... pNL da tmrarladilma ahlerl 8171edllrtd 
GWI aıa,taa aeele it art tue be- ~mermer maa berlade ptu 
J'U Uiıt par.._ Bw IQıtlar ı..IJOt lratr, reaıl .. ranllf ~e llak~dall 
hlar. Yalna ... ,.._.. albda..._ ll'9rataftrdaa pkıp Tuaple afttl. 
naca e.ru. bua11 " krallilm dam- Montlfttln yanma sfrerek J&Hıll 
pm ftl'dı. kitltları ... terdL Montllk lnQaı.r. 

Aeaı. Rlljjlyerl, ellae P»k MIJ'lk okaJ1Ule& Mtlnecdae la87ret •• kor
bir kanet ..ren • ,._. -ır1ert, 1ıa,.1a ı.ıdr. 

h •IWt Uiıtlan .. ı elde etalttlT Nibayet: 
Aeaba Katerlnden mi alllUfbT Y.._ - Jl'akat, makia..ıa lfl\JIP lfl"' 
tüUt miydiler? •edlllal bllmlyol'Ul. Çbkl ma ._ 

Ba bize alt defll I RIJ.tileri ba U. ...Unberl kallallllmadı. :&aıannu. 
lıtlardan lld tanealal doldarcla. ,.. baslnlenle ftler 10luda slfllJOI! 

Sonra llborahftnll& inerek ala- •terini 811le4 
•ek tlsen 'balaun aamlan deilftlr. - ll•di; belll o adamla ,...._,. 
dl. Bm 111~ kere mecbur bhaıpı. rlnbl 
Çbktl bir ... '8ue rah• ~ - Pekllt, pllall IJleJme-
1. Wr kapı hud olarda. Moalıikle lt8,JJlrerl 8flli1& m.. 

- B1 etlum. Bnala ol ki .,. aece- rek aonanda bir tahta katlbtlila • 
den eonra, IAinqelen kam Ylaadna ludafa bli' ••hJa -tılar. 
ftl'eali•· Bsrarnlis .._.tııuı. Moatllk: 

'yeri 1111 altflst etme.I, ba Hll '11- - Herif eıa6m. O.•la a. .. 
fanı lpade aenl tatmak ._enlerin fU& Beı, de PllP Ud plkw la..,._ 
e11a4lela kapbllme.l lc!a bell bir- Ji& it olmba ...._ .. ı.m RI~ 

, leree nalın ortablı doldarabll•eal ... lbmJ: mJ , 
. ·~ Maleree kitinin 111• işaretini •e- - ea,.._ 
reeek olan vianm ~nr ~1ıeatoL Montlik selba Yererek ~ 

lftt dell blyle 811lfl7orda. Bis o- RIJ.fl1erl bllbe7e ıtdent lılr -
. na deli dlyorn. Çlnkt amk •11JP1a- pnkla atratıa• bir ...... rtlL Çar. 
,._ Uldm olam7or, en •lılılt llir le- pdE ı.eakh, iri kalah, ıeait oaal• 
nalllı yapaeak bir halde balunayorda. ..,.et kandil bir adam olaa bu Jaerlf 

1 
Pakat mlneecballk .,.. lllalrbubk- eakl bir kUrek mahk6•uyda. TUQL 

la alrqJuk dellllk DJJla•.-. Çia- de •...r bir ...ate slnaek prt11ı. 
•• o ........ .. .... ..... J'&hm affedllafttl. 
keadfal •et1ıdl. ••...,..tarta yazı- RIJJlyert utıı1an1aa lllrW" 
edan bile 15'12 tarflahule Parla iki lfaterdl. Herif itaat ecleeellal .-ıa 
,.. ID ......... )inal 10 kiti••• 111r lfaret ,.,... o ftklt, .... ut• 


