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sva da 11 Alman idama mahkiim edildi. Rus -Al-

an münasebatının .kesil- ispanya sularında esrarengiz tahtelbahirler 

esieden ve vahim hadise ı·tdol,aşıyorlalr bir ~~!:~~örü ktorpilledil3er5 

k d k k l 
a yan ar ırıayor aya 

r vu uun an or u uyor b. k k .. d d. 1 
-------..00 ın as er on er ııer 
.•nya protestoda bulundu Alman eazete-
L.komünizme hücum ederek diyorlar ki: 

A • 

Asiler ilerliyemiyorlar icabında Italya ve 
OO••ac-------------

0Vadakİ katillerin pilançosuna yeni bir fasıl daha ih'\ve ediliyor 
Almanya asilere yardımcı ku• vet ırönderecek 
lıtanbul 23 (Hususi) 

lspailya harbı yeni Rusyada A.lmanlara mezalim yapılıyor 
1 23 ( Huausi ) - 1 
Ruıyada yakalanan lnıriltere 1250 tane son sistem 
suikastçıları ve ca· 

bir safha göstermek· 
tedir. Cumburiy«!tçi 

elan 11 kitinin Rusya tayyare V8 tırıyor •n idama mahkiim --........... 

kuvvetler isi kuv-
vetlerin ilerlemesini 
iurdurmuşlar. Cumhu 
riyetçiler bazı muvaf· 

ri Berlinde bürilk 
•Der doturmuttur. 

efklrı umamiyesi 
e dolayıaile Rua • 

talnuebatinın keail· 
ID •e çok vahi.n bl

Yak11 bulmuından 
~_..~. Hldiae etra
ır. •m..t...,.. aon haberleri 

-znma 1 lbaJmaaa-;.20 
1Dalıaakemeıiai biü;:"i 
llabkeme bu•lardan 

ida ... diferleri
malateHf cezalara 

karar vermiıtir. 
..U.k6mlan arasında 

•ebada bir de Alman 
--··- vardu. 

tıııL adan ıelen haber-

~ iMi mlllaeacli• ·~·· lltla edmiı ve Hitlercile-
ıizli polisi olan Ges· 

ile mlnaıebatta bala· 
lair Alman diplomasi 

tqvikile bu İfİ yap· 
~miftir. 
._~m mahk6miyeti ha· 
~ayada bir bomba 
.-.-.... ve bltOa Al· 
'-eteleri heyecanlı ya· 
~. Ye komlai1111e 
ı&.~ete baılamıılar· 
...._aayamn M•kna 
~ mabkimlann 

~plomatikt-ula· 
~ ııbr. 
~ dolayiaile Ruı -
._~uebatuun keail
' -...ada bir ,.yia çık· 

tle Berlia rady•a 
.... ~ tebib etmiftir. 
~~zeteleri .. Moıko· 

il Adillerin lraah 
yeai bir fııal 

f akiyetler de elde t.·..ıı•~~.u.· 
etmiılerdir. Ölü ve ~;;.Mi;~ 
adedi gün geçtikce t;;)~~:-,0·.-:i 
artmakta kış barbı 
daha feci bir hale 
getirmektedir. lar da bu tahtelbahirlerin yeni kuvvetle takviye edil-
lıpanaya ıularında esrarengiz kendilerine aid olmadıj1nı miıtir. Burada 14 tayyare-

tahtelbahirler dolqmaktadır. temin etmektedirler. Bu tah· den mürekkeb bir de ban 

81grad !3 (Radyo) - Politika gazetesinin Londradan Bu tahtelbahirler bir krava- ~~:::::ıa~pb:ya .~:~:mb~! kolu wardır. 
ahp veıdiii haberlere g6re lngiltere, hava kunetlerinip:ı ziri toı piUemiıler ve tabr"n taarruz yapmıılardır. Geaeral Frankonun orcla-
en la• bir zamanda d&nya memleketleri hava kaYvetlerin· etmiılerclir. Bu talitelbahirle- lıtaabal 23 ( Husnl ) - nuD o duları mliıklil bir ••· 
cha llıttın bir vanyete ıokmak için b&tOn fabrikalan faali- rin Alman veya ltalyan tah- lalyanlarlar Mayorkada bii- ziyete d&ıecek olur• Almaa 
yete geçirmiıtir. 'f ayyareler son sistem olacakl1r. ilk ham· telbalairleri oldaklan söylen· yllk bir deniz nutı vOcnda •e ltalyan kuvvetleri derW 
lede 1250 tayyare ve bu kadar tayyareye yetecek tayyare mekte ve iddia edilmektedir. getirmektedirler. Buradaki ispanya Alilerine yanlama 
meydaolan yaptırılacaktır. 

1 
Halbuki Almanlar da ltalyan· 10 bin ltalyan aıkeri 25 bin Koıacaklardır. 

A.rta-.;;-~ .. .;;t;t;°~I HALA. ÜMiD!-· _S_ö __ N_M __ E_M_l_ş __ 
tezahurat yapan Universite talebesi Habeş ımparr oru Almanya 

18 k , . k .1 .. 00

.. d•l'J• b. l•k VeMat'arİstan-
IŞI tev l e l al ır l protestoediyor 

Belgrad, 24 ( Radyo ) -

b • H h H l d • Londra'dan bildirildiğine 

ınası mu Ur en ı gö~e Habeıiıtan. imparatoru 
Haıle Selise, Mılletler Ce· __________ .. _________ _ 

Bir talebe beraet etti. ltalyan lokantası 
önünde de bir hadise olmuş •• 

lstlnbul 23 ( Huıusi ) - araıında Rllkneddin Feti ve yapılmıyacağını bildirmiıtır. 
lıkenderun ve Atakya mes· Lebid Fehmi de vudır. Roma 23 - Talebenin 
elelİ mlbıuebetile milsaade- Gençlerin muhakemelerine Taksimdeki nümayişi sırasın· 
siz miting aktettikleri için ' yakında baılanacakbr. da, Kaza Ditalya önünde 
tevkü edilen 18 talebeden Yine müıaadeıiz miting de bir hldiıe çıkmıştır. Za-
12 ıi Adliyece vapdan tab- tertibine teşebbiiı ettiklerin· b~ta kuvvetleri hemen. hi-
kikat neticesinde salaveril- deı dolayı bilkumetçe feıhe· dtalıaebye . mdaü~athale 'tmış ve 

. 1 d' T bk'k d e eyı gı m11tır. 
mı~ er ır. a ı ata evam dilen muallimler birliği ile TALEBE BERAAT ETTi 
ediliyor. milli TBrk talebe birliği bina· C · · · 

Gayri kanuni "larak Tak· lan bu..Aw.. zabıtaca kpablmıı umarteaı ~li bu hidıse 
d ah 

' &.... esnasında pobse hakaret 
lim e tez tirat hazırlıyan kapılan m&biirleamif tir. suçile tevkif edilen bir taJe· 
!Irk talebe birliği reisleri Karadenizli ıençler birliği be, meıbud cllrilmler kanunu 
ile halanndan 18 genç tev- bir toplantı yapmak istemit· mucicince derhal b k 
kif 

...ı!ı_· 1 d' 8 mu a eme 
eW1111lf er ır. unlar lerse de polis bu toplantının edilmiı ve beraat etmitlir. 

illve ettikleri Ye Moıkovanın sındaki kusurlardan başka- bunlar hudut haricine çıka· 
Ruıyadaki Almanlar• meza· ları mes'ul tutulmak iateni· nlacaklardır. 
lim yapbiını" iddia ederek yor . ., lstanbul 23 ( Hususi ) -
ıunu illve ediyorlar: Alman Alman gazeteleri Mosko· Dusyadaki idam mahk6mla· 

fi · · M k d k. vadaki diplomasi mahafilinin ıe rının oı ova a ı pro· lannın aabableyin karfana 
1 1 d b. bb Ahnanların idama mahk6mi· te1tosu a e i e ır teıe lls · · k f dizildikleri s•yleamektedir . yetını ço ena karıılacbkla- u 

olmayıp biitlln Alman mille- rını yazıyorlar. Diğer bir ha- " Dermontaı" adındaki Al-
tiaia iafialine tercBman ol- bere g6re Ruayanın aiyaıi man ıazetesi bu mllnasebetle 
muttur. Bu idam hilkmil bir poliıi olan Gepeu memleket· diyor ki: 
rezalettir ve adalet tarihin- te bulunan Almanlana· bir " BIHün medeni devletler 
de miuli yoktur. Sovyet listesini hazırlamağa memur Rusyayi ortadan kaldırma.k 
R•,aaaa ekoaomik ai7-- edilmiftir, Bir ilatillt baliade ifia birlepaelidirler. • 

miyeti umumi kitibi M. 
Avenol'e bir mektub g&nde
rerek Habeşistan'ın ltalya'ya 
ilhakını kabul etmit olan 
Almac ya, Macaristan ve 
Avusturya hiikumetlerini 
porotestonun Milletler Ce
miyetine mensub devletlere 
bildirmesini istemitlir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Muvaff akiyet rekorunu 

kıran Baıvekil 
f:'t ost Yugoalavyada çıkan Vreme ıazeteıiaia Iİy88I 
l.:ıl muharriri Ankarada yapbi'ı temaslardan d&ndllaktea 

sonra bir makale yazmıtbr. Muharrir, ba yamında lamet 
ln6nlinü Avrupada muvaffakiyet rekorunu yaratan Bapeldl 
olarak tavsif ediyor ve diyor ki : 

Politika, tıpkı Yugoslavya başbakanı Stoyadinoviç ıibi 
realist olu l.met ln&nii Türkiye milli ekonomisinin mabtelif 
meselelerine uygun bal suretleri tatbik etmektedir. 

Muvaffayetinin hikmeti ulusala daimi temas halinde olma• 
11dır. Filhakika başvekil finans vergilerinin mükellefler İçİll 
aiu olduğunu görür görmez milyonları cesaretle blclçeda 
ailmektedır. Çlinkü o bu milyonlann vatandatJann 111lbayaa 
kabiliy~tinia çoğa!~ası sayesinde geri gelecehini biliyor. 

Tilrkıye başvekıh yorulmaz bir surette çalJfır. Memurlan 
hafta sonu tatilinden istifade ettikleri halde kendiıi için .. 
tatil mevcut değildir. 

HALKIN SBSi HAKKIN SESIDiR 
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gezen Bahcede 
' Tahta bacaklı hortlak kimdi? 

~~~~~~~~~~---.. ---------~------------------
- 3 

Köşeden birdenbire bir ayağı 
tahta olan hayalet yükseldi 

Buhran asabı mı? Ben bu Her ıkimizde bu kanepenin 
meselede hiç birimizin böyle üzerine oturduk. Uzakta 
bir illetle malut:olmadığımızı büyük bir çayır görünüyordu. 
biJiyarum. Kendime nasıl Bu herhalde Villanın bah-
emin isem arkadaşlarıma da çesiydi. 
ayni eminnımı · besliyorum. Burada sessizliği ihlal eden 
Alay ıneselesine gelince: biç şeyler uzaktan akisler yapa-
bir kimsenin bahçeye girme- rak havada dağılan şimendü-
sine imkan yoktur. Kapı ka- fer düdükleri ve rüzgarın 
pandıktan sonra bahçeye tükenmek bilmiyen mütemadi 
girebilmek için oldukça mü- homurtularıdı. Sağımızda 
him bir şeydir. bütün pencereleri kapalı olan 

- Peki oğlum.. Ben size ev, derin bir uykuda bulu-
ne yapabilirim ? nuyordu. Ay bulutlardan 

sıyrıldığı zaman, etrafımızda 
- Doktor bu akşam be- evlerin damlarını ve uzaktaki 

nimle beraber parkta bekle- pencereleri görebiliyorduk. 
mek lütfunda bulunur musu- yarım saat Kadar düşün-
nuz ? celer arasında bunaldıktan 

Birçok sairülfimenam veka- sonra dakikalar saat kadar 
yiine şabid olmakla beraber uzun gelmeğe başladı. Flik-
hiçbir hortlak ve cadı gör- sin bahçenin bir noktasına 
memiştim. Tetkikatıma bü- dikilmiş olan gözleri de bu 
yük bir yardımı olur düşün- uzun süren tarassuddan yo-
cesile söz verdim. rulmuştu. Gözlerini oradan 

- Pekala. Teklini kabul ayırdı. yavaş sesle konuş-
ediyorum. mağa başladık. 

- Ben saat onda sizi al- (Tongel) muharebesine iş-
mağa gelirim. tirak etmiş olan Flikse hika-
Akşam olunca kapının ça- yeler anlatıyor, kahramanlık-

hndığını büyük bjr teessürle )arına aid vak'alar söylettiri-
işittim. Küçük bir lamba, yordum. Bir sigara yaktım. 
sıcağı odamı sarı ~ ir renğe Yanımda duran battaniyeye 
boyamıştı. Kanunevvelin sert sarılmışbm . Yavaş yavaş göz 
bir rüzgarı ıslıklar çalıyor, kapaklarım kapanızordu. 
pencerelerin yanıodan geçe- Birdenbire, adeta dürtül-
rek uğutuyordu. Ayın etra- müşcesine, gözlerimi açtım. 
fıoda duman şeklindeki Gözlerim ay ışıgının aydın-
küçük bulutlar görünüyordu. lattığı bir köşeye ilişti. Bu-
Böyle bir geceyi dışarıda rada hiçbir şey görünmiyor-

k h du. Gayet garib bir hissi 
geçirme içte hoş değildi. kablülvuku gözümü oradan 

Doktor .. İyice sarılınız. Ha-
ayırtıyordn. O köşeden bir

ve oldukca sert. Ben biraz denbire bir ayağ. tahta olan 
geç kaldım. Madam çok has- hayalet yük.eldi! 
ta. Çarpantıdan uyuyamıyor. (Arkası var) 
Buhıan geçiriyor. ••----

Fıliksin heyecan içinde 
bulunduğunu yüzünden oku
mak kabildi. Elleri titreyor, 
gözleri hiddinden fazla açılı

yordu. Gecenin karanlığı 

içerisinde yavaş adımlarla 

ilerledik. iki sıra ağaç bulu
nan bir yoldan geçtikten 
sonra bir kapının önünde 
durduk. Filiki! kapıyı gös
tererek: 

- Villay;ı girebilecek ye-
gane kapı burası ... Müsaade 
ediniz de açayım. 

İçeriye girdikten sonra 
Filiks kapmın anahtarını iki 
defa çevirdi. Karanlıkta 
biraz yörüdükten sonra, 
üzerinde örtülü bulunan bir 
tahta kanepeye tesadüf ettik. 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 151 inci sa

yısı çıktır. içinde Ismail hak
kının Meslek dışı öğretmen 
ler, Esat paşa ve felsefe ne
dir başlıklı yazıları. Fahri 
D.ılsar,ın yeni proğrama da
ir düşünceleri, H. Bezek'ın 
Alman kadın telekkisini ten-
kit eden yaııları, Dr. lzed
din Şadanın cemiyeti beşeri-
ye islabcıları başiı "h maka
lesi arasam lngres üzerine 
etüt, Hamanisman B. Cam
son 'nun denizaltı gemileri 
yazısı, Baltacı oğlu'nun haya
tın tefrika5ı, kısa tetkikler 
iç, dış, san'at, kitab, ekono
mi haberleri vardır. 20 sa
yıfa 10 kuruşa. 

RAMAZAN 
FIKRASI 

Irak prensesi kocasından ay- ı DUN~ADA 
rılıyor Rodoslu earsonun NELER 

ebedi aşkı sona erdi OLUYO ---oo---
Bektaşi babasının biri çi-

lenkir sofrası başında dem
lenip dururken içeriye sofu 
bir arkadaşı girmiş: 

- Bu ne hal demiş, yaşı
na başına bakmadan hala bu 
zıkkımı içiyorsun nefsini de 
acımıyor musun? 

- Arkadaş, demiş, niye
timi, maksadımı anla da ona 
göre bana çıkış ben nefsimi 
terbiye için bunu içiyorum. 
Bakıyorum ki nefsim baba
zanlığa sapıyor. Hep tatJılar, 
baklavalar, börekler, dolma
lar, helvalar yemek istiyor 
o böyle tatlı tuzlu şeyler sa-
yıkladıhça ben de aksine 
gözüne dayıyorum. uetura 
gibi rakıyı veriyorum zehir 
gibi şarabı bu gidişle her 
halde mum gibi doğrulmaz
sa yine kandil gibi süzülecek 

Cesaret imtihanı 
Pragda bir müssesede gece 

bekiliği için alınacak memur-
lar arasında bir cesaret mü
sabakası başlamış. bu mü-
sabakaya iştirak eden talip
ler, gece sabaha kadar, ha-
yaletler içinde ve ölülerin 
arasında tabancalar atılırken 
bekletilmişler. Gencin biri 
bu tecrübelerden o kadar 
korkmuş ki kalb sektesinden 
ölüvermiş. 

Tahsildar 
aranıyor 

Vekaletname ile iş göre· 
cek bir memura ihtiyaç var 
maaş dolğundur teminatı 
nakti bırakma şarttır müra
caat mektubla lzmir posta 
kutusu ~31 De 10 

Bir Fransız gazetesinin ha- r çevrilecek bir filim için 150 
ber verdiğine göre Rodos bin dolar ücret v•~rmeği ka-
oteılerinen birinin kapıcısı buf etmiştir. 
Anastas Haralambi ile evle- Anastas bu tek lifi derhal 
nen Irak prensesi, bu küfüv- ve memnuniyetle kabul et-
süz izdivaca bir nihayet ve- mişse de lprenses kat'iyyen 
recek olan mahkeme kararı- yanaşmamış, bunnn üzerine 
nı beklemek vaziyetindedir. karı koca bir ha.fta evvel 

Anastas Haralambi, zengin ayrılmek üzere !Kabre mah· 
olmak ümidile aldığı prensin kemesine talak istidası ver· 
ailesinden para sızmadığını mişlerdir. 
görünce işi sinemacılığa dök- Talak kararı nclan sonra 
mek listemiş, Bunu haber sabık kapıcının şöhretini kifi 
alan bir Amerikalı filim kum- derecede yapbi?ına emin bu-
panyası, Prensesle kendisinin lunduğu Holivuıcla hareket 
bizzat rol almaları şartile edeceği söylenmektedir. 
~------~~~---------~oo-----~-------~ 

Gelinle güvev odalarına gi-
rerken düşün bavıldılar 

Silivri~[HususiJ - Silivri- ı esnada üzerine ağu bir fenalık 
nin Küçük Kılıçla köyünde gelerek düşmüş ve bayılmış-
yapilan bir düğünde garip mıştır. Güveğinin bir ölü gi-
bir hidı se olmuştur. bi yerde yattığını gören ge-

Mahmud çavuş isminde linin de üzerine fenalık ge-
birisi ölmeden öğlunun mü- lerek o da düşmüş ve bayıl-
rüvvetini görmek emelile oğlu mışhr. 

Ahmcdi Ayşe isminde bir Gelin ve güveğinin yerde 
kızla nişanlamıştır. Nihayet yattıklarını gören davatlileri 
yet bir iki gün evvel düğün bir telaştır almış ve dügün 
yapılması kararlaştırılmıştır. evi bir havra yerine dön-
Gece herkes tuplanmış ve müştür. 
eğlenceler yapılmağa başlan- Gelin güçlükle ayıltılmış 
mıştır. Fakat güveği gelini ve göveği baygın bir halde 
alıpta zifaf odasına gireceği hastaneyi kaldırılmıştır. 

lOOOOOOOOOCOOOOO 

Müze müdürü Sökedeki tet-
kiklerin~ bitirdi ve döndü 
Antikite nakliyatı yapmak 

ve harabe işlerini görmek 
üzere bundan bir buçuk ay 
evvel Söke mıntakasına git-

tiğini yazdığunız Antikite 
Müzeleri direktörü Selahittin 
Kantar oralardaki bütün iş
leri bitirerek dömmüştür. 

Maliye Vekaletinden : 
Dağlarda ve harabelerde 

uzun ve yoraxa bir iş ve 
ayrıhktan sonra muvaffaki
yetle dönen seYgili arkada-30·5·934 ve 15-12 934 tar!h ve 2463, 2614 No. lı kanun

lar mucibince hasıla Sivas - Erzurum Demir Yolunun inşası
na tahsis edilmek üzere çıkarılması kabul buyrulan 30 mil-
yon liralık istikrazın 4,500,000 liralık üçüncü tertibinin kayt 
muamelesine 16-11 ·936 tarihinde başlanacak ve bu müddet 
2 l gün devam ederek 5· 12-936 akşamı bitecektir. 

1 - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka 
gişelerine ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi su
retile yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
125,000 tanesi 20 şer Liralık. 

4,000 11 de 500 ,, " 
olmak üzere iki köprüden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 Liralık tahviller için 19 

500 11 11 ., 4 7 5 Liradır. 
4 - Istikrazın faizi yüzcle 7 dir. 
5 - Bü istikraza ait şartlar ve menfaatlar hazırlanan 

1 izahnamelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-

kası ile Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye iş Emlak ve Ey
tam, Sümer ve Türkiye Zıraat Bankaları merkez ve şube
leri tarafmdan her yerde icra olunacaktır. 

Bundan başka lstanbul ve lzmirdeki diğer bankalar da 
kayıt muamelesine iştirak edeceklerdir. (1123) 

şımıza hoş geldin deriz. 
Haber aldığımızo göre bu 

son sefer de Priyen "Turunç
lar,, harabelerinden 1216 ve 
Milel "Balat,, barabe}erinden 
822 büyük küçük ceman iki 
bin otuz sekiz parça eser 
nakıl edilmiştir. Bunlar mil
lattan evvel altıncı asardan ' 
millattan sonra beşinci asra 
kadar arkaik, elanistik, gre
koromen, Bizans devirlerine 
ait mermer, toprak ve ma
deni güzel eserlerdir. 

Cinanca meşhur Millet 
tiyatrosunun hayvanat avla
rını musavvir mermer levha· 
farından 24 büyük rölyefte 
bunlar arasındakır. 
Getirilen bu eserler heykel, 

kabartma, friz, başlık, avani, 
başlık ve sairden mürekkep 
kıymetli şeylerdir. 

Her yıl birkat daha zegin-

Sigamoto . 
~ igamoto Breıi.J 
lc:JI yeni yapılan Çı 

şellridir. Bu şehirde bet 
yapılan ıayıları artan 
ler oturacak. ' 

Bugün yeni şehrin O 

25,000 dir. Yolları ge 
Birçok parkları vardır. .. 
ları kalorif erlidir. Bir t~ 
gazetesi vardır, tabii 

Seyahat 
i:ı ugüne kadar, eo. 
L:.J seyahat eden ıı>' 

Amerikalılar olduğu 

ediliyordu. . 
Son zamanlarda BelÇI. 

bir istatistik neşrediJ$ 
istatistiğe göre eıı fa ·~ 
yahat eden millet Belçl 
larmış. . 

istatistikte deniyor Jıı: 
Bir Belçikalı senede ot-' 
seyahat yapar. Alm•O 
lngiliz yirmi dokuz, ~ 
on dokuz seyıhata 9 d 
Londrada evli k$J 
lar haf tada bir g 

tatil istiyorJa( 

[! ond~ad~ " Evli "Lı 
cemıyetı " nao> 

kulüb teşekkül et 
Şimdiden üç bin az••1 

bu kulübün ilk içti 
Londranın Sen GI 
kilisesi başpapası Seıll 
riyaset etmiştir. 

Bu cemiyetin takib 
gaye evli kadınların d.j 
tanız bir gününde titı 
malandır. 

Cemiyete riy11et 
başpapas da kadınl~~! 
arzusunun husulü ıy 

türlü teşebbüsten ge~ 
mıyacağını ıöylemittir· 
azaları diyorlar ki: u 9' 
gününden maksad it 
mak değildirdir. Bir 
kadının evinin işlerini 
da tatil yapması kabil 
dir. Her gün mutad 
işlerini görecektir. 
tatil gününden ma 
haftanın bir giinünde ~ 
serbest olarak iatediJIA 
gidib masraf yapabil~ 
Erkekler isteaiklerı ~ 
kahvehanelere, kll;lJ 
gitmek hakkını bj Z 
Neden kadınlar da bfJ 
bir olsun eğlf!nmek -.; 
!iiz olmasınl~r. ? '!..,.,/J 
· leşen ve bugünkü ıne ~ 
dolub taşmış denece 1 
bale gelen lzmir 'A~ 
Müzelerimiz bu 101' t 
eserlerle artık bir k•~ 
kalmıyacak kadar . ~ 
ve birk:at daha ıeıtJ· 

muştur. 

Masamın üzerine dağılmış 

kağıdlar arasında son yazdı
ğım romanın taslağrnı bir Ben bir katil miyim? .. -1 -

o~~ 
karşısında kaldım. . 
Behzadın eser marifetJ 
ğunu öğrendim. Ba 
dün sabah alınca şuo" 
dım ki ikimizin birisi 1 
sa dünyada rahat ede 
ceğlm. Ya o beni öldiJ 
ve bu azabtan kurtu~.-

defa daha gözden geçirmek 
için toplayıp sıralıyordum. 

Günlerdenberi bu kağıdları 

bir araya getirerek temize 
çekmek arzusunda idim. Her 
gün bir hadise, sabahleyin 
uyanırken kendimde ·duydu-
ğum çalışma şevkini kırıyor

du. Gailenin birisi bitmeden 
diğeri çıkıyor. Bir gün zev
cem yeni bir elbise ister, 
kavgası akşama kadar sür
dükten sonra arzusunu yeri
ne getirmek mecburiyetinde 
kalırım. 

Ertesi günü kayınvalidem 

bir komşu dedikodusunu 
vesile ittihaz ederek ;>vi 

Anladım ki ikimizin birisi ölmezse rahat 
cehenneme döndürür başka 
gün çekildiğim tenha Boğa
zıçı sahilinde bile rahat 
bırakmıyan bir misafir küt· 
lesi gelib evi bastırır. Çocuk
ların bağırıb koşmaları zavallı 
evimi cehennemi gürültülerle 
doldurur. Bundan başka 
hayatta pahalı, eğer şe eseri 
temize çekib bir kitabcıya 
sunamazsam işlerim fenala
şacak... Bu düşünceler ara
sında evdekilerin kimbilir 
hangi mesireye doğru bep
birden cehennem olmasından 
istifade ederek biraz çalış-

1 

mağa karar vermiştim. 
Birdenbire kapı şiddetle 

çalındı. Al sana bir meziç 
misafir daha! lstemiye iste
miye yerimden kalktım 
Karşımda en aziz dostla

rımdan Radi duruyordu. Fa
kar one hal! Renk solmuş, 
gözler uykusuzluktan şişmiş, 
üst baş intizamsız. 

Radi göstediğim hayret ve 
endişenin farkında değilmiş 
gibi acaip bir tavurla içeriye 
girdi. Buşındaki çamurlu şap· 
kaşını çıkarmadan beni taki
ben iş odama cıktı. Odaya 

1 
vardığımız zaman kendisine 
dedim ki: 

1 
- Hayır ola Radi bu ne 

hal?. 
Radi bir iki dakika sessiz 

durdu. Halinden kendini bir _____ ..__,..,..., .. - ·-~ 
toplayamadığı ·anlaşılıyordu. 

Niyeyet soluğu bir edaJve 
titrek bir sada ile söze baş
Jadı: 

- Dinle.. Dün gece başı-
-;;- müthiş bir hadise geldi.. 

Sana baştan başa anlataca-
v 

gım ... 
Dostumun tavrunda öyle 

edemiyeceğam 

1 

bir yeis, öyle bir heyecan 
mevcuddu ki tüylerimin gay
ri ihtiyari ürperdiğıni duy• 
dnm. O sık sık birkaç nefes 
aldıktan sonra devam etti: 

- Behzadı tanırsın değil 

mi?.. Yanımızdaki konalda 
oturan avukat Behzad ... O
nunla aramızda geçen mace
raları da elbette hatırlarsın .. 
Kadın meselesinde, menfaat 
meselesinde; velhasıl her ve
sile buldukça lıana yaptığı 

fenalıkları da bilirsin .. 
Son defa hissiyatımı halal

daı eden me~um bir bidite 

ya ben onu ~öldürecel' 
.. " bir daha karşıma oP11 ~ 

hus siması engel otar• 
mıyacak. Evet. çare Ji 
8irimiz mutlaka öll0~-1' 
Mazinin elemli batır• J 
nimde kaynadıkça d 
cak gibi bir hal biti' 

d. aısP• dum. Hem ım•• ~ 
vücudumu ıaran bu 
bir tabib tarafında• 
edilemezdi. 

(Ark••' f 
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4&pkın delikanh KLARK GABL! •• iki filıel 
kadın :JOAN HARLOV • MY LOY 

a., laiz dence.le ncfii bir filimde buluştular, aeviıti
ve glrllnlemif mOkemmel bir mevzu yarattılar 

DAK~ILOSU 
FRANSIZCA S!JZLO 

: Betty Boop yıldız, renkli Kızıl Şeytan senfonisi 
ve Paramımt dtlnya havadisleri. 

--.- .. ~ - ... '1 

·kroskop gösterir ki 

1 

I. 

SiNiR 

DEPO: S. Ferid Ecz:ıcıbaşı 
Ş 1 FA . ECZANESi 

24 ikinci T!8fl'in 

r~a~r-
1 Bu hafta senenin en btlytik filmi 

Taras Bulba a 
E 1 HARRY BAUR - DANIELLE DARRIEUKS - JEAN 
E PIERRE - AUMOND ve diğer yüksek Fransız san'at-
8 karlarının büyük bir kudretle yaşathkları şaheserler 
a şaheseri 
B Rus danılan - Çigan müziki - Balalayka - Kazak aıkı 
R Kazak kalbi - En kuvvetli bir mevzu 
CI AYRICA: 1 ~tiki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 1 
~ dünya havadisleri 
~ SEANS SAATLARI 
Q Hergün 3,15 - 5,15 -:-- 7,15 - 9,15 Cumartesi, 
E pazar günlerı 1,15 de başlar 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur a vardır 

amEEEEmR~EBBBl18aa&11&BBBBB 

~ ~~~~...::::l ~·-s•• ····~~~ıı:=-•-s~~~4""3:~•3 

\~ M!az~ı~y-~ !ıiıt~~~~c~lı~~~~~ ku ~ 
~ u 1 

Gözt.ERtN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL >> 

llt ~mlarile kabildir, her cins en tık ve ıağlam 
Çerçivelcri ve ıineş pzlilkleri bmir k.emeralb 

otıeli albatla Nafız Göaprdlren aaat ve fizlük -.....az. 

maşlarını sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- ~ 
~ cek en müşkül pesent zevatın zevatın g erek kumaşlar- U 
~ dan ve gerek ise dikişlerden memnun kalacakları şüp- ~ 

i heıizdir. U - -
ft Zabitan elbiseleri de en sonnizamesini bihakkın tat- ! . ~ 
i bik etmek suıetile <iikili . ~~ AAaA•AAAAAAAAAAi•AAA•AAA ___ 

1 Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağında. = i • ....,.._________________ ~~---~~a:.t:oıS•• ...... kt:IS~W~~ 41 D o K T o R~ • 

ltERzı mehmet z~ki)M. _Şevki Uğurl Sınıf Mutahuaıa 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ele1'trik tedavisi 

laaair --1lirİllei beyler sokağı Elhamra Sineması 
arkasıada No. : SS T elcfon : 3479 

:-.. ............ mı:'ılllli!!:iiE:8BIE~~sE:IE .... -

ir kahvecilerine müjde 
dettcnberi piyuada bulamadığınız kahveler için 

--·~... yaf)ataa Bebe ve Başar marka Paket BiakOvit
., piy-ya ıakardık. Sayın lzmir lıallcının rağbe· 

. •• 8eH ve Ba.- marka Paket Bisllilvitleri gizci 
1ı11a en iyi bialdmtleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çcımelik caddeai asmalı 
mescit cami iarı11ında 17 4No,da 
Demm Bisklvit yapım yeri: 

lımail Atamer. 

~~*~~" Jt 
DOKTOR ,. 

A. Kemal Tonay i 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ,. 

L_ hastalıklar mütehassısı i 
~ ~e iatuyonu kartı•ındald Dibek aokak baıın-

.. ,.ı. e• ve maayenehaneaiade aabala saat 8 den 
laat 6 ya kadar hastala'ruu kahal eder. )t 
c:aat eden hastalara yapdmuı llıUilrelea sair )t 

t ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- ~ 
"'alaaaıma cevaı g6rilen Pbomotorakı muayene- '1 

._11atazamu J•pılar. Ttlefon: 4115 Mı 

--:n:~ 
engin kişesi 

Türk H-cıva Kurumu 

1. Na On 
) . olmak iatiyoraanız biç dunaadan ( ZENGiN 

a.dea IHr bilet alımı. Ba auretle hem yurdunuza 
"- lredillile biamet etmif olurıuam. Mifterilere 

.... .,W. OD Ye haftada elli kW'Uf tak· 
.. bhr. Zeaıin kifeai birçok vatandqlari zenfin 

'\t •ermlllr. 
"'-' Hi~ *4tti Kemeraltı karakol ittisalinde 

z•MGtN Kt~ıst 

Kemeraltında Hükümet karş,sında numara 24 e BiRiNCi SINIF • 
Hiç l>ir yerde şubesi yoktur ! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 

9 Evlül Baharat Deoosu 

-

411 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- .. 
411 lannı her sabah saat d1..-~uza kadar ve öğleden sonra • 
4' birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder ... 
1 Muayenehanesi : Beylt:r sokağı bay Memdubun labo· • 
• ratuvart karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. • 
41 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- it 
~ yiflil<, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastabldanı. 
1 • 
t••'•••••••••9t••w.•~·· ..... 
lWuhterem müşteri-
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ister 
seni'l, her halde İzmir.:le Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında { 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

( Soraski ve Albcr Baruh ) kumaılarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye ~deriz. SADIKZADE BiRADERLER 

fi&mmmmmm• .. mmmc+*?mm-.. 

~ HUSEYIN KAYIN 1 
~ Zarif, temiz, ucuz mobil ye evi 1 
~ Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 1 
~ kerestelerden yapılır n Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir . 
~ . Şekercilerde numara 26 
~Jı;;:.t'2~a..taa;:~:::ııuro::.t:=sa::.ts ••~~~~~~ti 
[~~~~~~:~~~~411 

C lzmir Yüıı Mensucatı 
11 ~ Türk A. Sirketinin 

1 Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 
40 renk üzerine Kız markalı "Arti" kvmaşlboyası 15 kuruştuı Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar : 

Satış yeri: 9:EYLUL~Baharat deoosu c::: Sagv lam 
Telefon 3882 ,.... 

. Zarif 
iÇENLER B'ILIR 1 Ve Ucuzdur 

~eş'enizi, hayatınızın zevkin.i. sıhhatınızın 1 Satış yerleri 
daıml surette korunmasını temıo edecek ancak ı Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
Yiiltsel, Kabadayı rakılandır. t2 Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oila 
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Kömür fiatlari 
vükselmiye 

başladı 
lzmirde mühim miktarda 

kömür istoku bulunduğu her 
gün civardan lzmir hanlarına 
ve kömürcülerine ve deniz 
yolundan da limanımıza mü
him miktarda kömür geldiği 
halde dün havanın biraz so
ğuması üzerine kömürcüler 
eğız birliğile fiatJarı bir ku
ruş yükseltmişlerdır. 

8000 Ton 
•• •• uzum var 

Üzüm satışları çok iyi de
vam etmektedir. Fiatlerin 
daha yükselmesi bekleniyor. 
Ege mıntakasında mevcut 
üzüm stok 8000 ton kadar
dır. 

Elıram maea
zasına hırsız 

ı?"irdi 
Dün gece Ehram mağaza

sına bacadan hırsız girmiş 

ve bazı eşyayi çalarak kaç
mıştır. Zabıta hadisey vaziyed 
etmiş tahkikata başlamıştır. 

E2enin kredi 
ihtiyacı 

Şehrimiz ticaret odası Ege 
mıntakasının zirai kredi ih-
tiyacı etrafında tedkikat 
yapmağa başlamıştır. Ted
kikat neticesinde bir rapor 
hazırlanacaktır. 

Hırsızlık 
Çayırlı bahçede Ali oğlu 

lsmailin evine duvardan at-
layarak giren meçhul bir 
ziyaretçi, 204 lirasını çalmış 
ve kaçmıştır. Zabıta hırsızı 
aramaktadır. - ... .......,._ 

İnfilak 8 ya
ralı var 

lstanbul 23 (Hususi) -Bu · 
gün Yudikulede bir tamir 
fabrikasında infilak vukubul
muş ve kazada 8 kişi yara
lanmıştır. 

Analar babalar 
Tahta ve taş üstüne düş

tüğü veya atıJdığı zaman 
kırılmayan cam su bardak
larının yeni modelleri ve 
renklileri Hükümet cadde
sinde Şemsi Hakikat ucuz
luk sergisine geldi. 

Çocukların mütemadiyen 
bardak kırmalarından bıkmış 
ana ve babalara hızmetçinin 
dikkatsizlikle bardak kırma
smdan usanmış bayanlara 
müşterilerin mustabdemlerin 
bardak kırmasından canı 

yanmış lokanta ve kahveci
lere müjde kırılmamasına 

rağmen fiatlar ucuzdur. 

(rlaJlua S..ı ı 

lngiltere ve Türkiye 
Eden, ln~iltere Türkiye aleyhinde hiç bir 

anlaşmaya eirmiyecektir. Dedi 
lstanbul 23 ( Hususi ) -

lngiliz kabinesi toplanarak 
mühim bir içtima aktetmiş 

ve ispanyanın bugünkü vazi
yetini görüşmüştür. lngiltere 
ispanya işlerine müdahele 
etmemeğe, Şarki Avrvpa iş
lerine karışmamağa taraftar· 

dır. 

Istanbul - Akdeniz mes
eleleri üzerinde son zaman-

ı larda lngiltere ile bazı dev
letler ardsında akdedilmiş 
ve edilmekte olan pektların 
Türkiye· Ingiltere dostluğuna 
halel verecek şekilde olup 

Fener bahçe Beşiktaş'ı '.2-0 
ma2·1ôb etti •. 

olmadığı sorulmuştur. 
M. Eden bu suale karşı 

da kat'iyetJe cevab vermiş 

ve lngiltere'nin, Türkiye 
al~yhine hiçbir anlaşmıya 

girişmediğini ve girişmesine 
de imkan olmadığını beyan 
eylemiştir. 

Bevaz kitab 
neşredildi 

lstanbul 23 (Hususi) - Hü
kumetimiz Antakya-lskende
run davamız hakkında ikinci 

Istanbul 23 (Hususi) - Fener takımı ile Beşiktaş takımı 
arasında yapılan mühim futbol müsabakasında F enerbahçe
liler sıfıra karşı iki gol atarak galip gelmişlerdir. Müsabaka 
çok heyecanlı olmuştur. ı beyaz kitabı da neşretmiştir. 

Karadenizde müthiş fırtınalar Bulgarist9nda 
var ! 141 kişi sürüldü 

lstanbul 23 [Hususi] - Karadenizde müthiş fırtına devam 
ediyor. Vapurlar yollarına devam edemiyerek en yakın liman- , 
lara iltica etmişlerdir. Kaza olmasından endişe ediliyor. 1 

• 

Hüseyin Cahid Istanbul Vali-I 
sini dava etti , 

Sofya 23 (A.A) - Dahi
liye bakanının emri ile hü
kümet markezinde oturan 
ve yalan şayialar çıkarmak
la iştigal eden 41 kişi, po
lis ve idare kanununun 48 
inci maddesi mucibince muh
telif ..-ili yet şehirlerine teb' -
it edilmişlerdi. ltanbul, 23 (Hususi) - Muharrir Hüseyin Cahid, köprü 

müruriye parası hakkında yazmış olduğu bir yazıyalağır 
cümleleri cevab vermiş olan İstanbul Valisi Muhiddin 
Üstündağ aleyhine hakaret davası açmıştır. Muhakemeye, 
yakında başlanacaktır. 

Mareşal Çakmak Ankarada 
Ankara 23 - Bükreşte toplanan Balkan büyük erkinı

harbiyeleri konferansında hazır bulunduktan sonra lstanbula 
dönen genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bugün 
lstanbuldan geldi ve merasimle karşılandı. 

ı 3 kurt 150 ko
: yuun oarçaJadı 
60 domuz da :300 ölçek 

oirinç yediler 

Kamutayda neler 2örüşüldü? 
Ankara 23 (A.A) - Kamutay bugün Refet ;canıtezin 

başkanlığında toplanarak 1936 müvazenei umumiye . kanunu
na bağlı cetvellerde bazı değişiklikler yapılması hakkındaki 
layihayı müzakere ve kabul ederek cuma günü toplanmak 
üzert dağılmıştır. 

• 
BiR ANA KATILI 

İngiliz kızı anasını 
boğazladı 

nasıl 

Madam T oll, bir köylü 
kadınıdır. İngilterede, Doul-

t ingde Somersette bir çiftliği 
vardır. Mnhitinde, hasisliği 

dikkafalığı ile tanılan madam 
Tolli'yi kendi ailesi halkıda 
sevmekte imiş. 

Bu aksiliği yüzünden hiç 
candan bir arkadaşı ve dos
tu olmıyan madam Tolli, 
gidef.:ek bir yer, konuşacak 
bir kul bulmadığından sabah-
tan aksama kadar, mutfakla, 
ahır arasıoda mekik dokur
muş. 

*** 
Madam Tolli'nin bir kızı 

vardır: Katlin. 
Katlin annesının aksine 

gayet uysal, melek gibi gü
zel, o nisbette iyi ahlaklı bir 
kızdır. Bütün kabahati, her 
istenilen şeyi yapması, hele 
annesinin emirlerini kusursuz 
olarak yerine gelirmek iste
mesidir. Buna rağmen anne
si en fazla onunla uğraşır-

mış. 

Tahammülün de bir hudu
du vardır. işte Katlin de bir 
gün sinirlerine hakim olama
diğı bir saatte öz nnesinin 
dayağına tahammül edeme
miş, ömründe ilk defa ola-
rak, ona karşı koymuş. Bun

dan fena halde şaşıran Ma
dam To li, büsbütün çileden 
çıkmış ve kızının üzerine hü
cum etmiş, Herkesin derin 
bir uykuda bulunduğu bir 
sırada engin sessizligin için

de bir boğuşmadır başlamış. 
Madam T oJli hiddetten 

gözleri dönmüş, kan beyni
ne fırlamış bir halde kendi 
kızını boğmağa teşebbüs 

etmiş, bu niyetle kızının kav-! 
radığı boynunu var kuvve-
tile sıkmağa başlamış. İşin 
feci bir sona varacağını se
zen genç kız, anasının bu 
umulmıyan hain tasavvuruna 
mani olmak için kendi ken . 

Muş (Hususi) - Bundan 
bir hafta evvel Hasik köyü-
ne 3 aç kurt hücum etmiş, 
koyun ağılına girmiş ve köy-
lü haberdar oluncaya kadar 
tam yüz elli koyun parçala-
mışlardır. 

60 domuzdan mürekkep 
bir sürü de gene köylü Ce
lalin pirinç tarlasına girmiş 

üç yüz ölçeklik pirinç yemiş
lerdir. 

Bu bavalide pek çok do
muz, kurt ve ayı vardır ve 
bunlar köylülere çok zarar 
"ermektedirler. 

.. """~"'""""""'-~ 
disini müdafaaya koyulmuş .. . 
Fakat kızından daha güçlü 
kuvvetli olan hain ana, ağ-
zından köpükler saça saça 
tazyiki arttırmış 

Kızı: 
- Anne bana günahtır. 

Beni niçin öldürmek istiyor
sun dedikçe katı yürekli ana: 

- Geber... Geber... Der
mış. 

Soluğu tükenbis bir hal
dedir. Nihayet can havlile 
son bir gayret gösteren 
KatiJin birdenbire anasının 
ellerinden kendi boynunu 
kurtarmış ve onun üzerine 
atılmış. Bu sırads anasının 
nereden çıkardığını görme
diği bir jiletle kendisini öl
kürmek istediğini görünce 
mukabil bir hamle ile onu 
yere düşürmüş ve üzerine 
çullanarak boğmuş. 

Kız derhal polise koşmuş : 
- Anamı öldürdüm .. Ba

sövüp sayıyor, beni öldür-
mek istiyordu. Ne yaptığımı 
bilemedim, onu boğmuşum. 
Demiştir. Katilin mahkemede 
avukat tutmıyacağı söylen-
mektedir. 
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DÜNYA POLl~rlKASI: 

İspanya harbı 
I• spanya barbı artık bir yılan hikayesine döndü. Her~ 

binlerce kişi ölüyor. Havada, denizde, karada 
boğuşmalar devam ediyor. Fakat hakikat olan birtef. 
isi kuvvetlerin ellerinde bulunan toprak miktarınıD f 
artması ve bu hiik:ümeti Italya ile Almanyanın taDJlll 
A lmanya ile ltalys, General Franko hükumetiai t ~ 

larına, ispanya topraklarının kısmı azamıDID b' 
hükümetinin işgal ve idaresi altına girdiği gibi •'. · 
göstermişlerdir. iki büyük faıist devletin lapany•d•lıi 
lal hükumetini tanımakta istical etmelerine bir saik t• 
dradaki beynelmilel bitarafbk komisyonu, lıpauy•Y16 ve mühimmat verilmesini tiddetle menetmek içio, 111 

tedbirler almadan evvel, ihtilal hükumetinin bütün i• 
da dilediği gibi, hareket etmekte seı bestisini temi0_.~ I 
ve bu suretle kontrol kouulmasına mahal bırakın•....,. 
şüncesidir. ~ 
A hiren ihtilal hükumetinin Katalonya sevahilioİlıı~ ~ 

altına aldığını ve Baraelondaki gemilerin der'
alınması lazım geldiğini bütün devletlere bildirmif ol ~ 
bunu gösteriyor. Ayni zamanda ihtilal hükumeti ~e0_.t ~ 
işgali altında bulunmıyan limanlara mübimn:ıat mübilll f. 
silah çıkaracak ecnebi genilerine karşı cebir ' ve şid~ ~ 
tereceğini de ilin etmiştir. Hatta ihtilal hükumeti~~~ 
gemileri muhtelif Sovyet vapurlarını şimdiden tefll.-
lamıştır. ~ 

Hulasa Almanya ile ltalya politika aabasındaki İf -{. 
Avrupanın öbür ucu demek olan ispanyada pek çab t.,, 
terdller. Diğer meselelerde dahi hep birlikte barelı'~ 
ceklerdir. Yalnız lingiltereye yersiz meydan okumadl• 
sonda çok dikkat gösteriyoriar. 

OOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOOOCOCOO OOOOCX>Ctc>COOooc)OCt0'1.,.. 

bJ't Maymunlar insaııların 
• 

nevı 
Leydi Tveeddale zengin 

bir kedındır. Muhitinde cü
mertliğile meşhur olan Leydi 
bütün vaktini seyahatlerde 
geçırır. 

Leydinin çok garib bir 
merakı vardır. Gezdiği, do
laştığı yerlerde ratladığı yüz· 
lerce garip hayvanları alır, 
besler, ehlileıtirir, ve ü:ıer
lerinde tetkiklerde bulunur. 
Madamın hayvanlaa arasında 
en çok meşgul olduğu, may
munlardır. 

İskoçyadaki evinde sayısını 
bile bilme diği kadar köpek
leri olan Madam, kedilerinin 
de kaç tane olduğunu daha 
bugüne kadar saymamıştır. 

Maymunlara karşı garip 
bir sempati beslemekte olan 
Leydi şunları anlatmaktadır: 

"- Maymunlar, hayvanla
rın en hoşu ve en merak 
verecek olanıdır. Bunlar zan
nolunduğu gibi zenci ırkının 
tereddi, tefessüh etmiş cinsi 
değildir. Belki insanların şey
tanlaşmamış saf bir nevidir. 

Benim bir torunum var. 
inanır mısınız, torunumu -
insan olduğundan mıdır ne
dir? - maymunlardan dalia 
az seviyorum. Geçenlerde 
çocuğun bazı hareketlerine 
dikkat edince, maymunlarla 
arasındaki bazı müşabehetle

ri sezer gibi oldum, ve he
men karar verdim: Bir may
m n yavrusunu ayıracak, ve 
ne netice alacaktım. inanınız 
bana, torunumla bir arada 
büyüyen, neşvünema bulan 
maymunların gösterdiği hal
ler ve değişiklik şayanı hay
rettir. 

Bir yaşındaki çocuk dört 
yaşındaki muaymuna mua· 
dildir. Bir maymun dört 
yaşına geldi mi, artık zeki· 
sı sabittir. Ondan fazla 
artmaz. 

Maymunların hakiki zeki 
ve tahassüs kabiliyetleri 
olmadığını söyleyenler, yanı
lıyorlar. Ben daima dikkat 

• • 
ımış . ~ 
ettim ve gördüm kt~ 
munlardaki his, iti"'~ 
hassası her vakit, bit~ 
orta heyecanı kadar bit.~ 

M•ymunlar derio ~ 
la ıeverler' nefret ,,.. 
gösteriş yaparlar •• 
sine kıskançtırlar.; -·•~ 

· Maymunların kt~ 
mahsus bir lisaularl ~ ~ 
Ve her zaman, • ff /. 
zevklerini, korkulatl~~ıt 
razlarını anlatmak IY" 

pdayı çıkarırlar.. .;! 
Ben ıu kanaat•~~ 

rum ki, bazı may~~ 
kikaten insan ıub ,,, 
uzak bir koludurlat· ., J 
meydana cıkarmalı tll(1 
pek yakında bir 16~ 1 
açacak ve tecrlibel~ ;_ f 
rinleştirerek naıarl1.:J1 
hakikat haline ko111P" 
lııacağım. ,, .,.._.../_ 

Affedile" 
bakayıt, 

vernilet• ~' 
Jliı ( ' 

33!l yılına kadıl .A~ ,, .. , 
kaya bina v~ .f~ı 

vergileri afte4J1 
Bina ve arazi ·~ , 

den bakaya olaıtl bi" 
miktari kununu ,.,, l 
affedilmiştir. . d• ~ 

339 mali senet• ·~I ~ 
olmak üzere bu tıfl ~ ~ 
tahakkuk eden ~i~• ~,f 
vergilerinin tukıo• ~ 
icap etmek~edir. 

B ·ı . .. u vergı erıo 

belediyeye de9' ~,)', 
basebile yeniden t•~ )' 
mekte olan devir ce ,r~ 

· de' '~ 340 mali senesıD .,.~ 
yıllara ait olan ,. ti 
)arının geçirilme:~ı " 
bina ve arazi ta ~~-
hakkuk memurJulı., 
mimen bildiril1Pİtt1.,;,, 

Bu vaziyet liıer:er~,
işinin eski seoe J~ 

·ı eP 
kısmına teım• b~ , 
yüzünden daha ça tıt'dt' 
edileceği anlatıldl• 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pivanko 

almağı unutmayınız. 
biletlerinizi lll~t!," 

Basmahane Çorak kapı karak~ '49 
Bay Hasan Tıhtin TelefoD· 


