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Telefonı 238'2 
?p Niaaa 1935,.... CUM.AllTESI Sene:'· S&Jı: 1177 

Son dakika: Fransız-Sovyet andlaş
masl '''vahim müşkülit,, geçiriyor.! 

pek aQır şartlar tekllf etti sovvetler, Fransızlara 
(Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

Yüzümüzü kızartan misli 
ğ"öiüliıi.;fşbir ;P;! facias! oldu: 
- ı:uz - 6-2 ~ -~ - - - - -

Misafirlerinıize 
dayak attıkll 

1-2 Fenerin maQIQblyetlle neticelenen Llbertas maçında. 
Fenerli Ati Rıza gazoz şlşeslle göQsOnden yaralandı ... 

Viyanaltlardan da birkaçı fena vaziyette! 

Dayak bidisesinin mes'ulü kim? 
Dün Tabinı 1tadJU1Duacla Fe

nerbabçe ile Libeıtu 11!9Smdaıı 
IODl'a çirkin bir dayak Iİt4i-i ol
m111tur. Maçın teltillb 15 •1'•· 

madadır. Bmacla y•l••wa male-j dolna Cnat ve Fuıl Vipnah., 
- ....... .,.,.. aecmit -~ , •• r.ı=aı .... kup llliin•..tMd.a ... 
hicliıeliad• IHiheedeceiiz. ................ ,. Hatt&-.. 

0,.. v=srmda 10D d.1Efblara ludaa Wii ,_.... ..-ala b· -------------------- ........ ..___.. ...... 
• • • lam oyuncalan .... ~ 

ken biribirlsine ainliler. Bir la· 

Toşel kuruyor 
Buhran hali devam ediyor 

Yunan gazetelerine nazaran, Bulgarlıtan-

Flllstlnd 
kadın 

ke at:ıı 1 
dan ıDAll sesleri gelmektedir Yalıudi delikanlıları 

Kral aon. dWı aııe:re kadar ... ......, l•Dbıal •e Vi1 ... orta evlenecek kız 
yeniden Maarfif Nazın General ~ ppmqbr. 
Radefi, Dahiliye Nazm mirala7 1918 de liJut meelektea and- 6rı/amıgor/ar 
Kolefi, SiiYari ıma.tı u-Mi- lillf .e müelliflii• ~ bir 
fettiti General Zatanofa, Shari çak eeeıler-.Jtlmittir. ilim AJra. "FilWtiade .._.. Wr ..... 
topçma Müfettiti mirala1 Mayde- -.iti w •....Wit ldiltir cemi- keeatbtı ftl'Clır. 
nofu nezdine b.bal edetek kendi- )'etleri aDllllclaada. Lelili ı.hemli.r ...,_.MI· 
leriyle am ayn airiitm6t Ye ... t SoC- rettili ~.. Fllt•lı• 
17 de de Balp.riatanm 1ablk TGr- ·~,,,., 20 (A.A.) - Kral, B. 10D defa liiıent .-.. w..r... 
ld,. ve v.,._ Sefiri Totefi na- TOtefe hdut.1az ..ıthiyetler ha· IMUli cW.,.=h+=+m .......: 
dine ka1NI edip kendiıini yeni... hlaauta da yeni l.t•eldl, .... pimdi ...... Olmadıiı .. au. 
hinenin teıldline memur efmittir. bineyi tetldl lmwuncla Lası IÜ9- ............. aalablmalsfam 

Kahin.,-i tetkile melbar edilen 111derle lcaqılapulctada. Eeki -.._ıum dedllbae ..;.. 
T0tef 1887 de d~. TaWJ;. acll?'- nuın a .°"°'• bnclWnin ,_.di aile haJMı, •Ana 11 .. ı i., 
ni Büriilmelde bitirdikten Wll'a b.bine,. ittirakine tart olarak,... (l>eftm ı ael4e) 1902 d ld -....U Çaı .. •ıifun derhal ....,.

1 
________ _ 

• .,.:•~ha:~: .,_ 1ma1n1w .. tm, iltemekteclir. Yakınlar d 
General Zlatef, yeni b'bineye ımız 
~. Harbife nazırbiı- çok •dd u· 
m, General Radef berine alacak- şı e 1 
"\ ... blolııe. Kra1m tanwm;,ı. bir zelzele old 

il ~ haı. o~. Kral, bat- Lonclradan ıet. bir .. ._. 
..;::~..:ı.:;~ =:: ........ .ati..... . toplıyanlara.· . vekilı Hrbe.tçe ıntihap eylecliiin- re Greao~ ruatlw ... '"'Wd 
........ .._ wıl&il., ,...........,... ........ ---~·· lramiqanu ____ ,...._. .. -----. (Deftlllı 2 ndde) •iwoiraf &letiaJJDOD .... _. 
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Yunanistanda • S' 55 ________ _ 

intihabat ve 
Divanıharb 
fa Jeri 

Sclanik, 19 (Hususi) - Bir numarab 
divanı harp İsyana İştirak eden Demir 
hisardaki 21 inci alaya mensup zabitler 
hakkında karannı vermiştir. İki yüzbaşı 

müebbed küreğe, binbaşı Farandon, on 
be§ sene küreğe, binba§ı Kazancakis 
yirmi sene küreğe, yüzbaşı Luroyanni 
dokuz sene ağır hizmetlere, iki mülazim 
yedişer sene ağır hapse mahkum ol
mu§lar, diğer suçlular da muhtelif ceza· 
Jara çarptırılmışlardır. Elli iki maznun· 
dan 27 si beraet etmiştir. 

Diğer tnraftan Y enişehirdeki dıvanı 

harp isyana İştirakten suçlu siyasilerin 
muhakemesine ba§İamıştır. Suçlular 66 
kişidir. içlerinde dört general beı mira· 
lay, üç gazeteci, iki nazır ve bir çok ta 
mcb'us ve ayan vardır. 

Yunanistanın 

müdafaası planı 
A.tina, 20 (A.A) - Harbiye Nazırı, 

hudutlann müdafaasına müteallik 
pliinlan tetkik etmektedir. Hükumetin, 
yeniden istihkam inşası için üç milyon 
sterlin lira tahsisine karar verdiği 
hakkında yabancı memleketlerde çı • 
kan taYİanın Atina Ajansı, aslı olma· 
dığını beyan ediyor. Ajansın tavzih et· 
tiğine nazaran, müdafaa planı, henüz 
kat"yyetle takarrür etmiı değildir. 

Çaldarisle Kondilis 
mebus namzetleri 
üzerinde konuştu · 

Atina - Başvekil Mösyö Çal
dariı ve Başvekalet muavini har
biye nazJn General Kondilia dün 
uzun müddet müzakeratta bulun
muşlardır. Her iki fırka reisinin 
önümüzdeki intihabatta mü§terek 
listelerde mebus namzedi göster
meleri !hususunda evvelce anlaş
mışlardı. Fırka reisleri dün nam
zetler üzerinde görüşmüşlerdir. 

Gazeteler Başvekil ile harbiye 
nazırı arasında intihabatın bir 
müddet için tehiri hususunun da 
görüşüldüğünü yazmaktadırlar. 
Dıva.nı harpler henüz işlerini biti
rememişlerdir. lntihabattan otuz 
gün evvel idarei örfiye kaldırıl

dığı takdirde asilerin ceza mahke
melerine verilmeleri lazımgelecek 
ve bu davalar uzun müddet süre
rek bir türlü hallolunamıyacaktır .. 

Muhalifler (Ven.izelistler) vazi
yeti· ileri sürerek ıu veya bu nam 
altında intihabata iştirak etmeme
ği düşünmekte, müfritler ise, in
tihabata iştirak için evvela, idarei 
örfiyenin kaldırılmasını ve vatan
daşların aıyasal haklarını işgal e
decek surette vaziyetin tabii bir şe
kil alması lazımgeldiğini söyle
mektedir. 

General Kondilis, bu haberler 
üzerine gazete muharrirlerine, in· 
tihabatın serbestçe yapılmaaı için 
idarei örfiyenin kaldırılması ga

yet tabii olduğunu ve mufritlerin 
bu husustaki endişelerinin varit ol
mıyacağını söylemiş ve sözlerine 
intihabat gününün tehiri hakkın
da henüz bir şey düşünülmediğini 
ve dıvanı harplerin faaliyetlerini 
biran evevl bitirmeleri için gece 
gündüz çabşıldığım ilave etmiştir. 

Anayasada 
değişiklikler 

Atina, 19 (A.A.) - .\na ya. 
sanın tadili, hükumetin 1:1Hihiyet· 
lerinin genişJetitmeai yolunla ola· 
caktD'~ Kabine, yeni ana yasaya 
esas olacnk umumi prensipleri ana 

HABER - Akşam Postast 
=======~==========:::;:=====-========== 

Fransız Sovyet andlaşması 
vahim müşkilat geçiriyor 

Sovyetl er, Fransızlara pek ağır bir şart teklif etti 

Maamafi, La valin Moskova Eieyahati geri kalmadı 
Berlin. 20 (A.A.) - Alman is-ı dönmek için Stalinden emir aldı

tihbarat bürosuna Paris,ten bildi· ğım ve şimdi kendisiyle temas ede 
riliyor: ceğini temin eylemektedir. Bu ga-

B. Litvinofun, Cenevreden doğ- zetenin diplomitik yazıcısı, Moa
ruca Moskovaya gidişi, siyasal ma kovanın iddialarından vazgeçmi
hafilde, Fransız - Sovyet müzake- yeceğini ve bu takdirde Fransa
!ahmn son dakikada vahim güç- nın ya kabul etmeğe yahut yeni 
lüklerle karıılaştığına bir delil gi- bir formül aramağa mecbur kala· 
bi sayılmaktadır. cağını zannediyor. Çıkan mü~kü-

Resmi ve yarı resmi mahafil, lat B. Lavalin herhalde Cenevre 
metnin tefsirlerinde, telakki ihti- konseyinin kararını beklemek la
laflarından bahsediyorlar. zımgeleceği hususundaki israrın-

Mukavelenin, yakında B. Liva) c'!an ileri gelmiştir. 
ile Sovyetlerin Paris elçisi B. Po- Türkiyenin de 
temkin tarafından parafe ve niha- ismi karışıyor 
yet Moskovada imza edileceği be· 
yan ediliyor. Echo de Paris, Fransanın kabul 

etmek mecburiyetinde kalacağını, 
zira· böyle olmadığı takdirde, Sov
yetlerin, Yugoslavyanın, Roman

Cenevre muhabirinden: 

Doğruca Moakovaya gitmek za

ruretinde kalan B. Litvinof, Parise 
gelmiyecektir, · 

Karşılıklı müzaheret andlaşma
sına dair olan müzakerelere de

vam olunmaktadır. Bunun netice

sinde kartılanacak olan metin, 

Pariste B. Laval ile B. Potemkin a
rasında parafe ve B. Livalin ma-

yıs iptidasında mukarrer bulunan 

seyahati esnasında Moskovada im 

za edilecektir. 

tsas itibariyle bu hususta muta

bakat hasıl olmuştur. Şimdiki mü-

zakeratın mevzuu, Fransa ile Sov

yetler tarafından kabul edilecek 

B. Lavalin, Varşovaya ve Mos· 
kova seyahat;ne ancak 5 mayISta 
yapılacak belediye seçimini müte
akip çıkacağı söylenmektedir. 

yamn, Türkiyenin ve Yunanista- ve her türlü sui tefehhümden aza

Fransız - Sovyet müzakeratında 
çıkan müşkülat, Fraıuanın siyaıa
aı için gayet ehemmiyetli mesaile 
taalluk etmektedir. 

. Sovyetler, Fransayı, zahir bir 
taarruz vukuunda, otomatik suret
te yani Cenevrenin kararını bekle
meksizin müdahaleye mecbur et
mek istiyorlar. 

Gazeteler 
ne diyor? 

Oeuvr ile Echo de Paris, Fran
sanın Sovyetlerin arzularına muta 
vaat eylediğini ve lakin birkaç de
fa sözünü geri aldığım itiraf et
mektedirler. 

Kabinenin içtimaını mütealtip, 
Fran.sanm otomatik müzaheret 
prensibini kabul etmiyeceği, zira 
bu suret1e Lokarno mukaveleleri.Je 
tezat hasıl olmu§ olacağı beyan e 
dilmekte idi. 

Petit Parisien, B. Herriotnun 
cuma akşamı Sovyet elçisi B. Po
temkin ile görüştüğünü ve lakin 
kendisini iknaa muvaffak olma
dığını, B. Lavalin de sefirle müla
katının ayni surette neticesiz kal
dığını yazmaktadır. 

Oeuvr, gazetesi, B. Litvinofun, 
Parise uğramadan Moskovaya 

yasa komisyonuna bi!dirmi~tir. 
1 - Teşrii salahiyet münhası

ran saylavlar meclisine ait olacak· 
tır. 

2 - Masrafları icap ettirecek 
kanun tekliflerini ancak h;,ik\ımet 
yapabilir. 

3 - Reiricümhur hükı1ınetinin 
teklifi üzerine saylav m~clisini 
f eshedeb\lir. 

4 - Reisicümhur intihıb doğ. 
rudan doğruya ulus tarafır.dan ya· 
pılır. 

5 - Saylav meclisinin itimat 
reyleri hususundaki haklar' tahdit 
olunacaktır 

6 - Cemiyetler hürriyet\ tam o 
lacaktır. Ancak saylav meclisi ica· 
hında bu hürriyetleri tahltit ede 
bilecektir. Matbuat hürriyeti de 
ayni hükjmlere tabidir. 

7 - Yunenhların ntfan taşıma 
11nı yasak eden kanun kaldırıla · 

caktır. 

nın kendisinden yüz çevirecekle
rini tahmin etmektedir. Böyle bir 
ihtimal karşısında Fransa • İtalya 
itilaf mm tabi bulunduğu ltalya ve 
Tuna zümresiyle vaki uzlaşmanın 
akibeti neolacağı cayisual görün-

de formüllerin araştırılmasında

dır. 

Litvinof nereye 
gitti? 

Cenevre. 20 (A.A.) - B. Litvi-

mektedir. nof, arkadaşlariyle birlikte, oto-

Petit Parisien, Lokarno muka- mobille meçhul bir istikamete doğ
velelerini nazarı dikakte almağa ru hareket etmiştir. 
mecbur olan F ransanın, Sovyetle
re ancak Ren an..dlatmasının ahka
mı mu~ibince vakh>lan ta!lhhüda
tı dairesinde müzaheretini vade
debileceğini yazıyor. 

ltalyada mı 
Sovyetıerıe 
anlaşrtor? 

Roma,20 (A.A.) - Sovyet maha 
fili, yakında B. Litvinof ile B. Muı Omid verici 

bir haber ao1ini arasında bir mülakat vuku· 
Havasın bulacağını tekzip etmektedirler. Paris. 20 (A.A.) -

Bulgar kabinesini eski 
Türkiye sefiri T oşef 

• kuruyor 
(BW}taralı 1 ncide) 

den, bu defaki hükfunetin meşruti 
Gir mahiyet arzetmekte olduğu 
kaydedilmektedir. 

Bazılarına göre, yeni hükUme
tin bu suretle teıekkülü parlamen
ter rejime doğru bir adımdır ve 
bunu, askeri mahafil, müsaid bir 
tarz da karşılıyacaklardır. 

Sofya, 20 (A.A.) - B. Toc
hef'in müstakbel kabinesinin !U 
tarzda teşekkül etmesi muhtemel
dir: 

Hariciye Nezareti B. Kusey
vanoff 

Maliye 
Adliye 
Harbiye 

teff 

" 

,, 

B. Kanazirski 
B. Dikoff . 
General Zla-

Muvakkat nazırlar listesinde, 
sabık Başvekil General Zlateff ile 
beraber, üç yüksek rütbeli zabit 
dahil bulunmaktadırlar. Evvelki 
kabinede adliye nazırı olan B. 
Dikoff, Demokrat fırkası reısı 

Tzankoff'un tevkifi üzerine istifa 
etmi§ti. 

Huduttan top ve 
tüfek sesleri 

geliyor 
Atina, - Selanikten bura ga-

zetelerine bildirildiğine göre ıon 
günlerde Balgaristanda askerler
le siviller arasında bazı hadiseler 
cereyan ettiği bildirilmektedir. 
Dramadan gelen haberlerde Bul
gar hududunda dün bütün gün ge
ce yarısına kadar tüf ek ve top ses
lerinin geldiği ve Bulgaristanda 
vaziyetin karışrk olduğu haber ve
rilmekted İr. 

Filistin de 
kadın 

kesatlığı 
(Baştarafı 1 ncide) 

des,,de tehlikeye düşmü,tür. Ev
lenebilecek birçok yahudi kadın

larının F1listine girmesine müsa
ade edilmediği takdirde bu akı-
bet muhakkaktır. 

"Lehli h&hamlar birliği hususi 
bir içtim~ yaparak bu meseleyi 
konuşmu,lardır. Filistin idaresi
nin ülkeye daha çok yahu-li kadı· 
nı bırakmasını temin yolıü1da te
febbüslerde bulunacaklar.:lır. 

Ath 
müsabaKala 

Millazın Saim NI 
beşinci oldu 

Nis, 19 (A.A.) -Arsıulusal 
ma~ialı müsabakalar 17 Ni 
başlamıştır. llk müsabakaya11 
lus 98 atla iştirak etmİ§tİr. Bu 
sabak~ya iştirak eden bütün T 
zabitleri parkuru muvaff akıY 
bitirmişlerdir. Mülazim Saim, 
racabey harasında yetişen 1'ı• 
ismindeki atiyle beşinci olmut 
Türk zabitlerinin, bütün mÜd 
kalar neticesinde, çok iyi bir d 
ce alacakları ümit olunmaktad 

Çalışam kadınl 
(Ba§tarafı 1 ncide) 

gösterilen iltifattan dolayı çok 
ve müteıekkir olduğunu söyledi. 

Bundan sonra Lehistan mu 
Valin söz aldı. V c kadnllann 
11 meıelesinden uzun uzadıya 
rek bu karara "çahıan kadınların, 
iti yapan erkeklerle ayni parayı 
11,, kaydinin ilavesini istedi. Bu 
reye kondu. Fakat kararda eıaaeD 
temaı eden noktalar olduğundan 
ekseriyetle reddedildi. 

Bundan sonra Matmazel Gour 
kürsüye geldi. Kadınlar birliğinin 
Jetler CemiyetiJe münasebetini 
zadıya anlattı Ve kadmlann 
Cemiyetinde oynadıklan eh 
rolü izah etti 

Öğleden sonra da muhtelif ra 
rın okunma11na devam edilecektir. 
akşam kadınlar birliği murahhas 
refine Dolmabahçe sarayında çok 
vaffakıyetli bir çay vermiıtir. 

Yann da Boğazda bir gezinti 
pm da Tepebaşı tiyatrosunda • 
tinı yapılacaktır. 

Alman 
ordusuna 
girmenin 
şartları 

Berlin, 1.9 (A.A.) - Veni 
keri kanuna göre, orduy:ı bü 
sağlam, iyi yetiımiı ve sıhhati 
olanlar almacaktır. 

Orduya girecek kur'a efracl 
boyları en az 154 santim c.l 
tır. 

Berlin, 19 (A.A.) - H 
bakanı, her senenin 21 N 
hava ordusu için kutlanacak 
bayram güuii olarak ilıin PiflJ• 

21 N\san hava kahranıanJ 
ron Von Richtofenin ölüJD .. 
yıldönümiidiir. Bu sene ?.t 1" 
paskalya yortularına rastgeldi 
den bu merasim pek parlak 
caktır. 

lngiltere şifatıl 
notaya cevat> 
vermiyeceK 

Londra, 19 (A.A.) - insi 
nin Streza ve Cenevredeki Iİ 
tine ka:-11 Almanyamn yaptıl' 
fahi pı·oleıtoya cevap verildi 
ccktir. Esasen bu proteıtonUll 
pıldığı İngiliz sefiri Von • ~ 
mülal-.ahna ancak hususi bır 
nuşma ehemmiyeti verilme 

Postada yeni . teşlıl ~ 
H8:2irandan. itibaren İsta?~ ~ 

idaresınde yemden bazı teşkılat_~ 
cakbr. Senelerden beri zam ~-
bir kısım memurlann maaılarJlid' ti. 
tınlacağı, posta servislerinin ~ 
lı bir s~rette .tanzim ~dilecei1~ 
melctedır. 

Şimdi posta bat müdürlük 
de bulunan Bay Mazh1tr: da 
asaleten tayin edilecektir. 
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'ne uac, 'ile Y-o.i c !Benim qiit/işii!'ı;. 

...---~~ ~-

Spor aleminde örfi 
idare ilin etmeli! 

Dünkü maçlara dair malUnıatı 
ıpor kıımımızda okumutıunuz ve 
hayretle teeıtüfle ne ıöyliyeceği· , . 
nizi t&ftrmıtıııuzdır. 

Eminönünde kaldırım üstünde 
kesilen kurban ! 

Oyun oynamak üzere lıtanbula 
getirilen ecnebi futbolcular Fener· 
bahçeyi yenince. - Seyircilerin 
de iıtirakile, - kendilerine bir te· 
miz dayak atılmıt ... 

Hicazdan dönen bayanın 
adağı yerine getirildi ı 

Bravo doğruıu !.. F k b ·· ·· 
Bu memleket, eıki devirlerin Ticaret a at utun 

fena vaziyetlerinden doğan Türk· nakliyat durdL' 
)ük aleyhindeki dedikoduları ıi'l· borsası o da başka .. 
mek için bun~ . külfetl~e katla· Evvelki gün saat 15 e doğru biı· mu 
nıyor. Adımızı layık oldugu merte· HUdcesl son harririmiz Beyoğlundan matbaa • 
beye yükıeltmek için. bunca pro- zamanlarda ya geliyordu. Tramvay Eminönü· 

Paıandalar yapıyoruz. Viy~n~!ı dilzelmeğe başla.... ne geldiği zaman Yenicami iJıti • 
•porculara atılan bir dayak. bu· kametinde büyük bir kalabalığın 
tün fedakarlıkları sıfırla harap et· Son senelerde mütemadiyen a· biriktiğini, zabıta mem\irlarının 
11\eie kafidir! çıkla ve ticaret odasında alınan burada intizamı temine çalıştrk • 

Grap gazetelerini açınız. Sp~r borçlarla kapatılan ticaret borsası ı ıarını görmüttür. Muharririmiz 
ba.hialeri, orada, en mühim yerlerı· bütçesi hu sene nihayet düzeltile- hemen tramvaydan inmif, hadise
ni inal ediyor. Spor, artık.' ya.1· bilmittir. Borsa lik defa olarak ge· nin olduğu yere gitmi!tİr. 
nız adale kuvveti olarak değıl, hır çen sene }'ağiyle kavrulabilir va· Eminönünden yeni Camie sa -
İl'ade terbiyeıi olarak anlatılmak· dyete girmiş ve 935 için müteva· pacak yolun bir kısmı bir çok 
tadır. Bizim memlekette yapıla~ . b' b""t mak kabil olmuş· halkla kapatılmıftı. Köprüden ge-
L_ • zın ır u çe yap l t b'll h l' üd' d k 
uq atlanacak hale iıe ~~nevı ~~- en o omo ı er ay ı m et or-

h~t t receklerını de du- tur. na raldrktan sonra halkı yara bilip 
'"" en ne no ve . Bundan dört aene evveline ge- ,. tünün.. geçiyorlardı .. Toplanan halkın ek-
Hatırlıyorum: Bir gün gazete· linceye kadar bütçesini daima va· serisini fakirler ve dilenciler teı -

11\İze Amerikan gazetelerinden a}: ridat fazlasiyle kapatan Ticaret kil ediyordu. 
d'rğımız bir kliteyi dercetmittik. borauı bütçeıi borsaya dahil mad· Küçük çocauklar da yabana a~ 
Orada, bundan kat kat hafif bir delerin fiyatJannın mütemadiyen tılacak derecede az değildi .• Bun • 
spor kavıaaı görünüyordu ve altı- dütmeıi üzerine altüst olmaştu. lar itif~ kakıta sokula.bildikteri bir 
na fU müıtehzi ve haysiyet kırıcı Bu vaziyetin borsa, ticaret odaaı- dükkan.dan bir parça et aldrktan 
cümle yazılmıttı: nın verdiği borç para ile mevcudi- sonra çekilip gitmitlerdir. Et tev -

lıtanb11lda spor!? yetini muhafaza edebi imi~ ve al- ziatı haberi, sür' at le Y enicami 
Ecnebileri bir tarafa bırakalım. civarında duyulmuf, tevziatın bit-

Kendi kendimizin yüzüne naaıl ba· dığı paraları veremediğinden oda· mesine rağmeın gelenlerin arkuı 
kacaiız? Bu hidia.e o derece feci- ya 30 bin lira kadar bir borç bı· hayli bir müddet almamanuJbr. 
dir ! rakmı§trr. Bu vaziyetin devama Bu kalabaltk araamda -bir de 

Yen'
'lir.;.c• ,:ayak atmak! .• Bu, imkim o\madığınr görünce vazife· d'kk h 1. 1 O " ·~ şayanı t at ac l&e O mU§tuT. 

ne clern~ktir böyle? .. Bu zihniye· lerinden çıkan memurların yerine ıırada yoldan a~en bir zat merak 
.. •;n öaii .. _._,;ı ..... , .-Jirı- 411ıııha.·-memur almamal• bqlamıtbr. aaika.iyle kalaba1riı aeyre dalmıı, 

ileri varanlar da ~ıkaçak.. Son zamanlarda borsada muamele bir aralık kendi oğlunun da elin. 
Ercüment Ekremin bir. ~iki.ye~i gören maddelerin fiyatları dP de bir parça etle kalabalık arasın· 

vardır. Bir Arnavut mechsınde hır raz yükseldiğinden ve fazla mua- dan çıktığını görmüttür. Bir kaç 
işi reye koymuşlar; müs~vat haııl amele olduğundan borsa bütçesi· güntlür mektebe gitmeyip turada 
olmu•· bunun üzerine, reıs, taban- . . t' . d"" eltmek k~bil ol- burada dolaşan çocuğunu kula • 

:J', • l yh nın vazıye mı uz ~ d k ı k b ,. cayı çekmif, kendın~ · a e tar o· gın an ya a ayara za itaya gö ~ 
lanlardan birini vurmuı: muttur. --o- türmüştür. Kalabalık daiılmıf, 
_Şimdi ekıeriyet bizim taraf· Vail Ankarayr seyrüsefer intizama sokulmuftur. 

ı., ! Meğer, Eminönündeki dünkü ka-

Dem it .. 
Onun gibi, dayak atacak yerde 

d&ha kolayı v11r: Saldırmaları, ta· 
bancaları kopnarak sahayı ihata 
edelim ecnebi oyuncuları temizle
dik mi 'ıalebe mutlaka bizim ta-

ra.fta olur!! .. 

gltlf labalğtn sebebi fUYJDU!: 

Vali ve Belediye reiıi Muhiddin Hicaza giden bir bayan iki gün 
Üıtündağ dün akpmki trenle An- evvel lıtanbula dönmüttür. Bu 
karaya gitmitti. Ankarada birkaç bayan, Hicaza gitmeden evvel aağ 

salim lstanbula dönerse dükkanı -
aün kalacak, belediye işlerini ta-
0 nın önünde bir kurban keseceğini 
kip edecektir. -o-- adak etmi9tir. Bayan, nihayet 

Tıbbi eserler 
sergisi 

DUn açılan sergide 
kıymetli eserle var 
Üçüncü mmtaka Etibba Odası 

tarafından hazırlanan ilk tıbbi ki
tap sergisi dün açılmıştır, açılışa, 

istiklal martile başlanmış, oda re· 

is vekili doktor İhsan Kamil bir 

nutuk söylemiştir. Bundan sonra 
doktor Süheyl de bir nutuk söyle
miştir. 

Sergi büyük bir emek sarf edile· 

rek vücude getirilmiştir. Türk dok

torları tarafından şimdiye kadar 
yazılan bütün kitaplar, mecmua-

lar, riıaleler tıbbi alat tethir edil
mektedir. Sergi 30 nisana kadar 
açık bulunacaktır. 

-o-

Bir cemiyetin adı 
değişti 

Yeni Türk musiki teavün cemi
yeti ıenelik kongreıini evvelki 

gün yagmııtır. Kongrede cemiye
tin adı "Yeni Türk muıiki yayım 

kurumu,. çevrilmiştiı-. Bundan son· 
ra idar~ heyeti 5eçimi yapılmıtlıı. 

Alacaklannı isteyen 
gem teller 

Takıimde Cümhuriyet aparlı· 

marunda oturan madenci Arifin 

oğlu Ahmet aleyhine bazı gemici· 
ler tarafından dava açdmı~tır. Bir 
vapur sahibi olan Ahmedin gemi· 
cilerine para vermediği iddia olun· 
maktadır. 

Davacılardan Galatada Kara 
Mustafa pafa caddesinde 90 nu
marada Cemal babanın kahvesin
de oturan Muıtaf a 18 lira, Bahri 
28 lira iıtemektedir. 

Davaya 14 mayııla bakdacaktır. 

Yapılan muamele, mahiyet iti· 
barile, ~lattıfımdan farkaı:zdır. 
~:. ' aha bir ecr.ebi takımını da· 

1.meğe naaıl yüzümüz olacak?· 
Spor aleminde adeta hir örfi i

dare ilin etmeli, en zecri tedbirler 

Romen Onlversf döımıüt, di.in de koca bir koyunu 
idi dükanmın önünaeki ka1dmmlar Fakat Eminönü gibi latanbulun 

telllerl ge üstünde kestirip dağıtm.ııtrr. en itlek bir yerinde kurban kese -
Bükreı üniversitesi edebiyat ve Bu suretle hem adağını yerine rek seyrüseferi sekteye uğı·atacak 

fen fakülteleri talebesinden yüz getirmif, hem de dükkinma rek · vaziyetler ihdas etmek ne derece _ 
kitilik bir kafile Recel Karol vapu· lam yapmıttri'. ye kada: doğrudur bilmiyoruz. 
riyle yarın ıeıhrimize gelecektir. Hadiseyi yazdık, fikrimizi söy- Zabıta memurları orada bulun-

(VA•NO) Talebeler ıehrimizde yirmi dört liyelim: duklan için alakadar makamın 
--------:

1
---:1:--:l-;--;k-:l;-e:--r-.1 ıaat kalacaklardır. Kurban kesmek yasak değildi1'. bundan haberi. vardır zannederiz. 

ahns.lrdır. 

şııepçUer n s ~. A -------------------------

ş ·ıepçiler bazı dertlerını alika· r . . -] 
dar 

1 mak~lara bildi~dek üzere ş E H R 1 N D E R D L E R 1 
A _ ._ _ . . b' heyet gon ermeye 4'1tK&J"aya ır 

anlattıkları ::::;~h•y•lY•- Seyyar 
0

kitabcının 
28 Nisan bayramı 
~ Niıanda batlayacak çocuk 

yan ııok. im yazıyı okurlarsa büsbütii11 gf'im< :lı r. 

b h r taraftan 
l.)'ramı hazırlıkları . e htelif 

tl.ırıamlannn•tı. Şehrın mu .,. .. mere· 
Yerlerinde eğlenceler, musa 
ler verilecektir. 

~ultanahmedden )anan ~dli?·e. sam) ı nnkazına do~· 
ru yürüyorum. Ayasofya Muzesının d~"" durnrları o· 
nümde ihtiyar, altmış yaşmd.t .kadar hır adam. tııc;lanı~ 
üstüne m.uhtelif dil, \C muhtelıf mcnıı<la cskı. ) cnı 
harfli bir ~ok kitaplar s.ıra.lı~mı~ .satıyor. 

Yanına yaklaştım. Hır ıkı kıta hın fı~atınr soı duktan 
~onra konuşmağa başladık: 
~ Eskiden manifaturacılık yapıyordum. Sonra işle· 
,::: b;zuldu. On sene rnr ki böyle> sergilerde kitap sat· 

~o-- •. w.. • 

H k t Sbl makin gcçinıyorum. 
8 emler e Ecim tevkifhanenin lıemen alt tarafındadır. Hu ta· 

dild
i ro/lara her nedense lst~nbul hu~utları haricindcymiş 

8 e d k' ..;1.i belediycı lıiç ehemmıyet ııe!rmyor. B~ş~a scmtl~rdc 
. elediye ile Evkaf araıın a 1 ~;;Ik kaldırımların bozuk oldugundan şıkayet cdıyor. 
1htilaf1 halletmek irin dört 1aylav· 4 ıını ararsanız bu da bir bahtiyarlıktır. Demek ki hiç 
d.. 7 • • 8 a sokaklarında kaldırım rar ! Biz deyse yollar 

•llrelckep lair heyet seçilmeıı- olın°3tan ibaret .. Yazın deh~etli toz, kışın da yağmur· 
~~I karar verilmi!ti. Bu heyeti te§· topr iddetin~ göre diz boyundan bele kadar çamur .. 
"' edec:e1d • d'l tarın ş azlığını çöpçülerin seyrekli!iini 11aymıyorum· 

-.. .... -ıaAl.LıL-.a."' .... ...._- _e_n_n_iı..;.im;.;;;;.;;.lt!;;,;;.r;,.;;i...;t:.:.e.:.•bi.:.."_t_e_ı_·..ı.:;rşL~.~ın .. odaa:nı kiraya reriyorum. Altı aydır uğra· 

!la~h!'~i buraları /11tanbulun <'n giizcl 11cridir. flem 
l:Oga::ıç~nı, lı~m d~ Marmarayı o.öriir. llt'it-di11e bu taraf· 
fora dogru bı~ ikı eaddı• arsa bır Rt'll< İçind<• arsaların 

dkıy!u"dc~lcnmesı, ı:ı• apartwıanların yiikıwlmı·si İ!ldcn /Jilr 
<'g ır. · 

l\itaıJcı e1ini adliyt' :-aray an kazına do~ l'U <·evi rer •I 
salladı: · c ' 
. - Bu da bizim için ~ok fena oldu. J'erine ııcnidı•n ad· 

lı!'c sarayı yapılacak ~ıyorlar amma, dalıa /u•nü:: ankcızı 
bılc kaldırılmadı. Adlıyc binası yandı yanalı bu ı . r 
farda illd& eden dükkri.n sahipleri billıassa '·a'ıı·n .ml ~- • 'kt • ..l • • buld . • " ,, • cı eı ın 
mı arı ,,.rmıl/& u. Ne dıyelim? Bilmem ki" D""kk • 
sahipleri ciDar büsbütün usızlaşnıaıın diye klra u c.ln~~ 
gorlar. Yoksa esnafın burada hem gerinmcsin" ı d 
.J;:kL~- ki l 'mk • l' ~, ıcm e °" n-cuı • raaı vermeı ne ı wı yoktur Bı'r d 
·· l · · B al • c şurw ıog emek utenm: ur arı seyyahların pek bol -i t 

t>ttiklerl bir gerdir. tlgasofgayı, müzeleri, ıara11ı ;c~':::k 
içi~ hep bu yoldan geçerler. Adliye sarayı ankaz~nın bu 
ıekılde durması bunlnra kar§ı çirkin bir fl'll değil mi? 

-.. ,_, ,,_, .__. ~ z:._ı 

Avukat çok, 
muaUim yok 

Amerilwdıı oKlnnıhİ)'rtnm Tlognt.a 
~elırimfon ")azılı) m: 

~c/ırind<'11 :> 11zılıym. 
Kolombiyadn lü~ mundan tuıa avu

kat var. Buna mukabil mekteplerde ço· 
cuklan okutacak munlJiın yoktur. Mcm• 
lekette yedisi resmi ve iki•i <!r. devlet 

hazinesinden yardım gören huıuıi mÜ· 
eHeıe olmak Üzere dokuz hukuk fakül
tesi vardır. Bunlardan her yıl 100 a' u· 
kat çıkmaktadır. Buna mukabil birisi 

kadınlarll, öteki de erkeklere mahıuı 

yRlnız iki munllim mektebi vardrr. Di· 
ğer pedagoji enstitüleri 1931 yılında 

ökonomik zorluk dolayıııac kapatılmış
tı. Muallim mektepleri yılda ancak 30 
talebeye ıehadetnamc vercbilnıektcdiı. 

Halbu~i umumi tahsil için Kolombiya• 
nın timdi 24076 muallime ihtiyacı vaı· 
dır. 

Bir tarafta avukatlar işsizlikten vt 

paraııızlrktan kıvranırken öbür yandan 
da hükumet, çocuktan okutacak mual· 
lim bulamamaktadır. 

• 
Toprak satıfı 

Son zamanlarda Lehiıtandan Filiatl
ne hicret eden zengin bir Yahudi, ora· 
daki bir korrüıyoncuya müracaat ederek 

30 vagon toprak ıipariı etmi,tir. Zen· 
gin Yahudi fcvkalnde münbit olan bu 

siyah topraklann Filistin gibi güneıi 
pek bol hir yerde fevkalade münbit ve 

mükemmel portakal yetiıtireceğini id
dia etmektedir. Bir memleketten toprak 
aahn almak, ticaret aleminde ilk defa 
vaki olmaktadır. 

• 
Karakterini de~ittirmlyen 
yıldız 

Bir Nevyork gazetesi okuyucuları a
rasında bir müsabaka açmrf, ve ainem11 
yıldızları Rraımda ,imdiye kadar hangi
ıinin karakterini değİ§lİrmediğini, ve 

yıldız olmadan evv~lki lıe.ya\llc yılcb. 

olduktan sonraki hayatının <'n az fark· 
Jr oldufunu aormuıtur. 

Gelen cevaplar içinde yalntz bir tane· 
si doğruyu bilmiı ve mükifatr kazan· 

mııbr. Müsabakayı kazanan cevapta bu 
artiıtin meıhur köpek Rin-tin-tin 0 J. 
duğu yazılıyordu. 

lö;~eLiJ'Tlj 
Çocuklar1 ıa1rdı 

Arnavutköyünde oturan Ya
mandinin köpeği ayni yerde otu· 
ran polis Nafizin 13 ya§mdaki oğ· 
lu Emin ile Dimitrinin çocuğunu ı
sırmıthr. Köpek kuduz hastanesi
ne gönderilmittir. 
Bir han~er ır;ıkta 

Samatyada kürkçühatı mahall~ 
sinde §Üpheli bir vaziyette dolqan 
laanın üzerinde bir hançer çıkmıt· 
lır. 

Kavga etmltler 
Aksarayda Ordu caddesinde 

Sabrinin meyhanesinde midyeci 
Arifle Nuri alı§ veriş yüzünden 
kavga etmitler. Nuri Arifin sol 
gözünü üstünden yaralamt§hr. 

Çarrı;blar 
Kerestecilerden Eyübe giden 

ıoför Hasanın 3276 numaralı oto
büsü ile şoför Niyazinin 2540 nu· 
maralı otomobili çarpı§mı§lardır. 
ikisi de hasara uğramıştır. 
GUrUltU yapmışlar 

Balatta kahveci Mehmet ruhsat· 
sız calgı çaldırdıgı gibi arkadntr 
Jbrahim de gürültü yapmıf, ikisi 
de yakalanmııtır. 
Bayılıp düştü 

Beşiktaıta şair Nedim caddesin
de 83 numaralı evde oturan ve 
kendiıindc bayılma haıtalığı olan 
Ali kızı 21 yaşında Seher odada 
kaynayan ıuyun üzerine bayılıp 
dü~müf, yüzünden ve muhtelif 
yerlerinden yanmıthr. Seher Bc
yoglu hastanesine kaldmlmrttrr .. 
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Sir Con Saymen'i sabah Gazeteıerı '"Ee • • 

ne dlyC!'lar? s 1 r Kad 1 rı 
atlatacaklar! "Çanakkaleyi tahkim ·--.................... _, HA BE R, I 1 ........................... ....., 

etmeliyiz,, Nakledeo: J D : rto. 59 
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lngiliz muhafazakarları dış 
işleri bakanını değiştirmek 

istiyorlar 

KURUN-Asurı Us bugünkü ya· 
Zf.Btnda boğazlann emniyetinden bM· 

( Vlı • rtO ) ! tefrikası ! Aşk ve His R0!~ .................................. i ........................ .. 

setnıektedir. BoUa.zlann. tahlı.im edil· ~-··· 
mesi etrafında ileri sürülen Türk Kadın, iıkarpinini nihayet al " 
rıoktai na.;arının çok doğru oo lüzum- dı •. Ayağına geçirdi. Sofaya var • 
lu olduğunu söyledlfı.'ten sonra yamı· dı .• Kapıyı aşarak bahçeye çıktı. 
m §U ,ekUde bitiriyor: Ortalığa bir pembe renk arız 

Ansızın dutdu, 
··vdeJjıı! Bir çam ağacının go ıt 

dayandı. Gözleri doğan güne! ~ 
rafma. çevrilmişti. O tarafta, 1"1~ 
ta, aiıler dağılmı§tı. Güne,teJ1 ~ 
mızı oklar gibi ziyalar çıkıY0r 

Lomlradmı yti:alıyor: 
'Mayıı nihayctincleı tu'id edileı<:ek kr•· 

Iın yı] dönümü ıneruiminden aonra 
Mak Dotıaldin lnalliz &q&akanbimdan 
iıtifııınu 'Vereceii haberi arlık ıerçek· 
leımit bulunmaktadır. Bun"'1 da sebebi, 
doktorlannm kendiıini devlet itleri ve 
parlamentonun ıinir J'Ol'UCU müzakeTC· 
lerile uinı§maktan katiyen mcnetmit 
'\lmalanclır. 

Mak Donaldm ıibht tebepler dolıa· 
yısile tnıiliz kabineeinden çekilmesi, ye
niden intihabata :müncer olabilecek bir 
kabine buhranı doğlırnuyacaktır. Avam 
kmnarasmda muhafaı:akir partinin kuv· 
vetli ekıeriyeti hük:Umetin Mister Stan· 
ley Baldvine teılinı ediloc:eğini ıröıtcrİ· 
yor. 

Baldvin ba§bakanlrğı iıtememekle be
raber bı:ı makama ç.ıkacaktır. Deınek ki 
Mak Donaldm çekilmeeile hükUmctte 
hiç bir IU'llntı ihtimali yoktur. Ancak 
intihabat yaklaşmıı olduiundan Baldvin 
kabinesine yeni elemanlar alniak sqre· 
tile hi.i.kumetini kuwetlenclirmek mec
'buriyetindedir. lıte bu kertede Sayme· 
nan ne· :yapdacait gibi mühim bir mese· 
le ortaya çıkacaktır. lnciltore dıı hakanı 
Saymen muvaffak olmuı bir adam de· 
ğildk. Bunq kabinede kondiıine arka· 
daşbk etmekte olan mubafauki.rlar .ÖY'· 
Jenıektcclir. Alman teslihati meaeluinde 
tutturduğu yol ve bilhaısa BeTlini ;ziya
reti meaelesinde gösterdiği is:rar §İddetli 
•enJritJenı sebep olmQftu. 

Hitlerin Venay nıuahedesinia mocbu· 
ri ukerliğ~ dair olan ahkiminı kendi 
kendine Jağvet~eaiııden tonr• Berlin 
ıo;rahatinden vug~ilmeıi husuaunda 
Mac Donaldla Baldvin ayni fikirde İCÜ· 
ler. Aııcak Sa')'lllen ve vkadaılari Hit• 

.. , ıQ.ıe 1:3:tüfrimk ıuretilc u:deıduilcceii· 
..... , ni . .aıı..-y"wdr. Seymenin bu ithı hana'i 

<lüşün:::oei le hareket ettiği k«t'iyetle keı-

tirilemiyor. Şurası muhakkak ki gerek 
Mak Donald gerekse Baldvin bu teya· 
hıı.te muvafaka~ etmek, yahut ta Sayma· 
nin ietifıı.sma katlanrna.k §İklerinden bi· 
riıini kabul mecburiyetile karıdaımıı
lardı. Baldvin kabinede bir aarımtr iıte
miyordu. Iıte bunun için Saymen Berli· 
ne gitmek izinini kopardı. Ancak bq, ha· 
diıe mubafazakarlann dı9 işleri bakanı· 
1ss c1eöittirmek isteklerini )cQvvetlendir· 
di. Onlarm bu makam için en kuV'll'etli 
namzetleri mühürii has nazm ve Sil' Jon 
Saymenin §imdiki kontrolörü Mistor E
dendir. 

Malt Donaldm çekilmesi İngiliz ka· 
binesini yeni baştan kurmak mecburiye• 
tini doğuracaktı. Saymeni kabinede mu· 
hafa:n suretile muhalefete ıevketınek 

iıtenmediii takdirde, o keni kebinede 
maliye bakanlığının kendisine ven1sne• 
sinde İsrar edecektir. Halbuki batbakan• 
lığa çıkmak için en sağlam bir merdiven 

olan maliye bakanlığını Nevil Çamber· 
lain katiyen brrakımtz, Bundan baıka 
timdiki harbiye bakam Lord Heyltam 

maliye bakanhimı kendiai için iıtiyecek· 
tir. 

Bütün bu kan§ıklıklar içinde en iyisi 
Saymeni açıkta bırakmak ve bir kaç 
kİ§iden ibaret olan liberal taraftarlın·ile 
Avam kamarasında muhalefte geçmesi· 
ne göz yummaktır. Muhafazakarlar bun
lartn kendi aralarından çıkmalarını çok· 
tanberi gözlemektedirler. Ancak Mister 
Baldvin hiç te böyle diitünrnüyor. O 
hükıluıetin ulusal bir mahiyet muh~a 

etmesini istiyor. Saymennin çekilmui 
ve tvafta1Iannrn Avam kamaraımda 
gürültü yaparak muhalefet sıralarına 
seçmesi böyle bil' iateğo engel olur. Bu- . 
nanla beraber herku Sir Jon S..ymeni 
Britanya drş İ§leri bakanhğmdan uzak· 
laıtırmak huıusunda müttefiktirler. 

"Herhalrde Fransa batı ınnırlarıJU.Tı, olmuştu. 
ltalga ı:ıe Frama Avuturya toprak· 
larırıırı, Rusya Garp sınırlarının emni· Bahçeden bir toprak, çiçek ve 
yetini ne derecelerde iıtlyorsa. Türki- deniz kokuau geliyordu. Her za· 
ye de boğ~laruı va latanbulwı emni· man ınağmummuş gibi duran çam 
yetini o derecede istu. lıtenıekte yer· ağaçlarında bile bir neş'e vardı. 
den göğe kadar hakkı öulunduğu. da 
açıktır. ôtelcl arınulusal emniyet ted· Kamilenin ilerlediği ince yol, 
birleri cuaaında lata.nbulun ve boğru· gölgeler içinde kayboluyordu. 
lamı emrr.igett bu mmtakanın da .ıııi· Ağaçl&rın yaprak1anndan her 
ldlılanmaaını kabul etmek en kat'i bir birine azıcık tebnem ıinmiş, azı-
zarurcttir.,, cık da fecir ışığı vurmuştu. 

CVMBURlYET - f'Ullll8 Nadi Mayıs sonlarında, Marınara~ 
bugün yazmış olduğu. baş yruido. dün~ ne güzel olur ... Öyle tatlıchrlar ki .. 
g« kadlnlannırı memleketim.izde top
lanmlf olmaları müna.3ebetiyle kadın· Geceler, yerlerini sabahlara ter• 
lık hayatrndaıı balıaediyor. B~im kettikleri zaman rutubet boldur ... 
memlekette kadına kar§ı en genif İnsanı ürperten fakat canlandıran 
haklar verildiği halde kadınlık nıese· bir rutubet .•. 
lesinin Tıalledilmiı aayılamıyacıığım Her fCY hareketaizı ıeui~di. 
söylüyor. 

ftl/LLIYET- Ahmfd Şükrü Es· Buna rağmen, ortalıkta neş'e var• 
mer de fcadınlıTdaıı bflhsetme1dedlr, dı. Bu nei~e, ağaçlardan, çiçekler· 
12 ncl dünya kadınlığı konflreıinin den, taşlardan, topraklardan fı§· 
Türk kadınlannın aıyasal hoklarını kırıyordıı ! 
aldığı bir gene ifüul.e yapılmasının. Sevki tabiileri, Kamileyi elin· 
mes'ut bir lrddlse olduğunu. kaydet· 
tikten sonra, dünya kadın. hareketle· den tutmu§ koşturuyordu. Koku• 
rintn ufak bir tarihçe8i'ni yopıgor. ve lar, ~iyalar içinde yüzüyordu. 
y(l.fl$ını fu ft:kUde bitiriyor: Ku§ların henüz cıvıldama· 

"Bir kat; oürıden berl illkentlzin de- dıklarına dikkat etti. Onlara bak
ğerli konuları olan. otuz· ülkenin ka.· madan yijri.tdü. Lavanta. çiçekleri· 
duı mürahhoslan görmüalerdir kl, bu 
amaçlar tamamigle Türkiye Cümhur. ni çiğneyerek g~ti. Sank\ bugüne 
luğunun da amtıglarına uggurıd.ur. kadar onJara kendi eliyle bakma· 
.Biıim amaçlarımız da. uygun olduğu DUf gibi .•• 
içindir kl, konqrerıiıı ıehrimiztlft top· Yaptığı bu hareketten ürktü: 
lannuıaoıı Türk Kammu. yilrekten ae· "-Fakat ben, ne yapıyorum? 
len 3evinçle ktırfdamıttır. Nereye gidiyorum? Diye düıün· 

U~ak ve yalan ülkelerden gelen dü: 
kadınlan saygı Ue aeldmlarken. ve 

Kuş kafesinde. genç ka.d~ 
çok sevdiği bir kut, birdenbired• 
sayha fırlattı. Onun arka•111 

diğer kutlar, ıabah konıerlefl 
başladılar. 

K 1 b . . "h~., imi e, u mıni mmı ,., . 
cıklarm her birinin seıini tşfll: 
Dost ıeıler dinler gibi onların ~ 
lerini dinledi. İtte bunlara 
"Allahasmarladık !,, demek ıe 
kinden kendini alamadı. Ç 

Çahhklara doğru yaklaıtr. 
inuı. geçtiği yerden, dalları a.r' 
dr. 

itte, cinı cins ku,Iarı ... Se"İ 
li arkadaşları ... Onların her bif 
isimleriyle çağırdı .. Onlar dılı 
hiplerini görerek uçuıtular .. 

Kamile, elini kafeıin içine~ 
tu. Çok alışkan olan kuşlar, k 

0 n üzerine kondu. Genç k' 
bunlardan bazılarım dışarı~·~ 
dı ve ıahverdi. 

Kutlar, göklerde haleler r 
dikten sonra geri döndüler ... CI 
hanımlarınm koluna kondu]ıtf• 

Kamile, onları oktadı, telı' 
yuvalarına soktu 

Fakat, o eınada bir §ey diJıt 
tini cel·betti. Kaf eain bir kö~eİ 
de, renk renk tüylü bir ku§ cıl 
olarak yatıyordu. Zavallı 

(Deva~·J "''} 
kendilerine nwvalfakiyetler dUerken, -----"":"""':~-----------~-------
Türle ulu.şunun duygularına tercü· 
man ol.duğumuzd.an ıüphe etmlyo· 
ruz •• Nakkaş .Selım 

Yüzümüzü kızartan 
bir ''spor,, faciası 

ZAM AN - ZantOll imzalı yazı bo-- k k b t •' 
~a:ı::;ı:m~:;:r;;!~: arısını ay e mı~ 
için mulıakkak surette tahldnı etme- ·...,, , ..ıjl 
mi~ 16.ztmgeldiğinl söylüyor. Çocuglle blrllkte perişan bir vaziyette" 
AKŞAM - Alqamcı bugiln köıe· 

sinde I mdr Vlldyetin.in yapıığı nıem· 
leket gtfzintilerirıin çok iyi ve faydalı 
olduğu.na bunu bizim de yapmonu.:nn 

Cibalide Cami sokak 28 numaralı evde Nerimanı ablasının yanma bı~ 
Ben gelinciye kadar orada kalac•~ 
Bundan on beş gün evvel 1"v f.' 
geldim. Haticenin ablasına gittiııt· 

• (Ba.,tarafı 1 ncide) 

fakat büyülç bir teeuüfle ıöyli· 
yelim ki iş bununla bitmedi. Bir 
kiımı oyuııçular halkla beraber 
kendilerini takip ettiler. Tqlar a• 
tdıyor, camlar kınhyor~ fı~r liıan• 
da.n imdat aeıleri yükteliyordu. 
Diğer tal'aftan da birkaç münase
betsiz, hakem Adil Giraiin da üs· 
tüne hücum etti. Zavallı heU<eın 

yumruklar, ve tokatlar altında i· 
çeri odaya zorla. kapağı a.tabildi. 

Soyunma odasmda dayak faslı 
durma.dan devam ediyordu. Ni· 
hayet misafirler abdetıhane kunu 
m geçerek oraya ıığmmak mec-b'll• 
riyetinde ka1drJar. Bu esnada ıı~· 
re.den geldiği belli olmryan bir 
tite Fen.erli muavin Ali Rt~ın 
göğsüne çarparak kan içinde bı· 
raktı. Bir Viyanah oyuncunun da 
kafa!lı yediği yu.mruklardan dola· 
VI şişmi§ti. 

Poliı vaziyete hakim olabiıldik· 
ten ı;onra, düdükler çalmmağ.a bat 
Iadı. Nihayet m~er çekilerek o
yunculara hücum eden halkın aa.v· 
1~tlerine karıı konabildi. 

Ali Rıza ile yualanan Viyanalı 
oyuncu Taksim eczanesine götürü· 
lerek ilk tedavileri yapıldı. Diğer 
taraftan polis bütün oYtUtc.ularr 
Taksim merkezine celbederek ifa· 

1 elerini aldı. 
Zavallı misafirlerimiz büyük bir 

ıeesstir ve korku içiııde idiler. Böy 
le ,b,r vaziyetle karıılqacakla.rmı 
akıi:arma bile getirmemitlerdi. 
Fakat olan oldu. Vi,.analılar bU· 

ayıp hatıra ile memleketimizi ter· 
kettiler. 

Bu hadisenin Tiil'k sporculuğu 
ve Türk miıavirperverliği a· 

leyhinde ne kadar fena. teıirleı· ya· 
pacağuu aöylemek beyhudedir. 
Maaleaef bu gibi çirkin, ve yüz kı· 
za.rtıcı hadiseler sahalarımızda 
ıık .şık tekerrür etmektedir. Ayni 
zamanda bilhaua yabancı takım· 
lara ka.rşı hu çirkin hadiseleri 
çıkaran1a.r aşağı yukarı hep ayni 
§&hıiyetlerdir. Ve bu §ahsiyetlerin. 
şimdiye kadar bir cezaya. uğradık· 
lan da asla görülmemitir. 

Dünkü hadisenin mes'ulü kim· 
dir? Bizce mes'ul ~ahıiyet bir de· 
ğil, bir kaç ta.nedir. Bunları birer 
birer yazıyoruz.: 

iyi olacağını siiylüyor. 
SONPOSTA - Bir Yıldız imzalı 

yazı bir çok ahval" haatolıkların 
harplerden dalıa tehlikeli olduğunu 
söylüyor. Ve bir çok ırkların fıarpten 
değil, hCl&talıktan inlircz.: ettiğini Ud· 
ve etUgor. 

oturan nakkaş Selimin zeV(esi bir hafta· 
danberi ortada yoktur. Kanamm bir ka
zaya kurban gittiiini tahmin eden Selim 
zabıtaya müracat etmiş, bu kayıp hidi
•eııini haber vermittll-. Nakkat Selim 
dün bu hidise hakkında demi§tİI' ki: 

"22 gün evvel Tuzlada iı çıktı. Çağır4 
dılar, &ittim. Yalnız gitmeden evvel ka· 
nm Hatiçe j]e on beş yatındaki kızım 

-------....------- ··~····••:t1111rnı• ı························· !i • _... ... , .......... -········--=: 
Galatasarayh- il HASAN Kremi~ 

lar•n çayı ili ou··nyada mevcut I;!: M st afbıkahye~ Gala.ta.aa.rayblarm büroaundan İ =· I' 
Milli hakimiyet bayramına te· ii k ) J fi . i :: U 5 8 8n1 n 

düf eden önümüzdeki 23 niaan si rem er n en ne s i~ . . , 

nun bir gün evvel evden "ben ~ J 
geleceğim., diyerek çıkmı,, gitnııf 
iunu öğnndim. CibaJideki evimi'' 
tim. Orada da yoktu. Akrab11lııı1, 
konu ve kom§umuı;u da doJaşt.ıııt- ı 

madun. Ktzıınla peri şan bir bald'.r, 
dım. On be§ senedir pek iyi geçindı 
karmun hayatmdan endi§edeyirı" 
nıuı için zabıtaya müracaat et~ 

1935 salı günü saat 17 de Tokatli· il:i e. n sıhhisidtr. Nazik_~.1. bır marıfet_:',.ı 
Ya.n aalonunda mevıim sonu müna· a cild it kadınları o ha ,~ H ii Son günlerde sarhoşluk 1\1. f 
tebetiyle verilecek olan çayıı. Ga .. li yat arkadaşıdır. f h· ~~ cerh vak'aları çoğalmaktadır. o;, 
lata.saraylı arkadatlar ve Ga..lata· d tiyarları genıa.]e ii Kasımpa§ada gene böyle bir ~ fol 

1- Uk mes'ul hakemdir, Adil ıarayı ı~venler davet olunur. :i · '\' Ş"" :s muttur. Kaıımpaşada Sürüri Y0 "" ~ 
Gi~y aaharun ortaımda ba,lryan ~tlrlr ve gençleri gü- H 97 nuınarah evde oturan En,,erıJ, ~ 
çirkin hadiselere karşı ceza ver- çin ayrı ve muhafazaıı bir yer yap H zelJeştlrJr insana H aabıkaır t~li küçük ~ıı.staf11 ;,~ 
memek,kabahatli oyuncuları oyu.n 1 mıyan stadyum idareai. U . • ii şılıkh rakı ıçerlerken bır kadırı t(' 

i' ebedt bir taravet ei sinden aralarında kavga çıkt01f doı'; 
dan dışarı çıkarmamak, ve mÜSll• - Spor rubunı~ henüz iyi alma· il veren HA s AN K re- 5! kavga tiddetlenmif, kafaıuaterı u-~ 
mahakar davranmak auretile ilk mlf, ve anlamam~f, mem1eketimi· R • n oJan küçük Muıtafa bıçağını . ~ ~ 
hatayı işlemi!, böylece sinirlerin ze gelen miaafir ve ecnebi bir ta .. ;imini UDUtmayJDJZ. İJ Enverin üzerine atllmıı, En-verı tıf•; 
daha ziyade gerilmesine, ve asa· kuna kartı el kaldIJ"an halk arası:· !! il cağından ağır surette yaralaıt'ıf lı"') 
biyetin artma.sına sebep olmuıtur. na karıtmıf bazı münasebetsiz, ve H lı ver c;an aeısile fer:yad edi~'., Jılf"~ 

2 - isimlerini saymak isteme- terbiyee.i:2: inıanlar.... H Kutu SU 50 H Mustafanın ak1ı ba§fna gel1111'~ofl'~ 
:; Tüp ha 11 n de 20 ii istemiştir. Enverin feryadını .,et'~ 

diğimiz, fakat bu gibi hadiselerin Bu gibi hi.di&elerin bir daha te• İ! H işitmiş, hetllen bekçiye babet ııt· :J 
hemen hepsinde rol oynıyan ve kerrürüne meydan vermemek i~in H i! sokak kapısı ça1ınmıya ba§l•ıflS~e>~ 
kavgayı çıkaran bazı oyunçular. mes'ullerin tidd,tle cez•landırıl· İi :! çük Mustafa kapıdan kaçaı11! ııc• 1 

3 - Bu oyuncuıların evvelce çı- maıı ilk planda bir memleket bor· ji HASA N DEPQS U: İi anlayınca pencereden arkada"' 

kardıkları b\:l gibi çirkin hadiseler cııdur. Ali.kıt.dar IJla.kaınların sü .. E :! atlamıı, kaçmı§ıtr. ~ ~ 
den ıonra lazım olduğu kadar §İd· ratle ve tiddetle harekete geçme· E Ankara, Istanbul, li fçe:-i tinnler En'7ari 9~ ril' ~ 
d 1 d k il hanesine kaldımuılarclır. E"), fi f 

ette ce:za an ırmayan teıkilat lerini 'bekliyor ve artı , ecnebt ta· Beyoğlu il b tehlikedidir. Sabıkalı Mı.ı•t ,,Jıf" 
4 - Hala hakemlerin ve oyun- kımJarm gözlerim.izin önüllde da· İl ka1'§ı bostanlar ara&ında dol•f 

cula.rm sahaya girip çıkmaları i· yak yemeıini ıönnek iıtemiyoruı. ıu· kal tı 
e==;;;r======rnı::m::m:mmm anımı r. 
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Şa i n• n fabrika ının 
işi tıkınnda 1 

O .. c u· no. 88 brik Yazanı 

Kadır~an Kaflı 
Büyük Deniz Romanı Alman slllb fa ası 
-------•ı harıl bani çalışıyor 

Yarım saat sonra Ali R is 
Oluç Alinin yanandaydı 

Essen' den yazılıyor: 
H~ eaDUP1da düDJ&lllll en 

büfiifc ıilih f abrikalarmclan biri 
olan Krup fabribluı Venay mua
Welinin ko,d.P aoeclmiyetler 
dola,.,.iyle patlak veren buhran
dan timdi kendiıini kurtarma.la 
muyaffak oldup sibi, ~a· 
mn yeni YUİyeti dolayııiyle refaıb 
ve zensinliie doina da ada at 
mala baflamıtbr• 

denisin. 
Ali Reia hütlD Yaaan'• 

aclatan, halt& A)iiye, • ~ 
ı . -:ı..; f81ıirleri 11119 

D-..1- SIDll' • ..,. • .__,_ 
ftallU9t • • isİDI ....... 
dolapq, karcleflDID 

"':'fb7 de Olaç AIW. a,nJah 
"ki ~ _-ı, olmafla.· Bir ..ı.h i.= ~ priindü.. 

Lnentlerill çoiu da o • ••·~· 
lttanlnılu ı&rmemıtlerdı ... kadar ..L.. , _ _ ar. 

BiJiik ye Jtiıklek au'f'&l'ıanaa 
u1-1 Ji)leelea km f1m 

dmda ıvaa_. . 1 .a.lü " 
abbeler, ince manan er, 

parlak nmkli konakkr, o...-. 
aablleriaiaôlpa .. ... 

•• lleiu ?ti:.: ... .... 
.-ıa.: iSrilmD ,.. ..... .. 

._ •-· 'c1a ·d"ap ..... ıtil•rce 
•• clıpn " ltatb 
ıeml, ka:rık ye •nclallar, 
.,.,... bir dlDJ& idi. . 

'--~ •. lü' •e büyük bır Bu aunaar ıuı .., 
tehrl rüyalarmla s&neler, ayan • 
ınak iftemiyecelderdi. 

<a.li ıecen 1...nere •e kaPt • 
lara ~ ilerliyorlardı. Hele 
Halicin atama yakl.,tıldan ~ 
... ,.ı.n.. biJ"i*lük •• ,uaellilı 
... ••cafi buluyordu. ı. Uca 

Kara Yumfla beraber • • 
..... Anefi....-... keadıleri· 
ni -~i ..-ı. .. 

a..ebt venba ki Oluç Ali Pa -
.. .,.,.. •• o, ad•flM .... . 

..... iknlD)ar ,....~ ..... . 
.._ .......... Wr ildei onan ,. • 

nında duruyorlar, ıarayı, ka111 kı · 
yılan ıöateriyorlardı .• 

Oluç Ali Pa .. nıa Jalm da _. • 

c:ıktaJllllf··· 
Büpcek bir 7etkeati ona ııere • 

elen ıeldiiin~, kim oldutaau aor • 

da.. 
Oluç Ali , ... ,. araclı~IDI ... 

laJJDC& hemen yol ıa.terdı. 
y IMl eonra Ali ReilİD , .. 

miü :U atmlf, Ali Reil de '-lıi 
bca Jeyeatıeri:rle birlikte ~it • 
PapDID yabam& ct,lra 

tiL k için 
Ali p ... ontan ~ıl-

auld koprak .. w ... 
Kacaklqtılar •• 

.. _..1_ -.çlı#io?. 
- ncu •-· ., __ ..ı • • a 
- Ala, ,. ... , .. wu..... . 

.......... 
-•lamadmmı? ... -Ha,.. ... 
- ı...-tlerden ODU tamJ&D ___ , 
-Kara L 
Kara Y...r. alllır& Olllf A• 

uı...,..PM ...... ... .:.. ....... ,, ....... 
,s..ı .. 
~~. reiaba ,...... .... 

mtipUDüsdür. ...... ki 
-Oyle ............ 

A,..,S tamJol'lllD .. ı .. 
- Onma adı StelJadır. • 

• 
ı....t-1-- ... eehcinin 

- ......... Mime-

Ali reia aorclu: 
_ Ben ıitmiyecek miytm ~ 
_ s.. 1;.ena limmm !.. Saraya 

pdecetb-· PadipaDDJz k'&Ç defa 
IOl'IDUf. .. Hele Sokullu çok merak 
ediyor " biran enel ıönnek İa· 
tİJOI'· Kara Yuauf bu ite yeter de 
artar bile. .. Bakaana cin ıibi ıöz· 
leri 'f'&I' ••• 

Kan Yaaaf Jbllmnclu. 
_ EIWt ,. .. m... Onu ne ka· 

dar anclilimİ bilaenis, buna f&f· 

ma•dm•I •. 
DiJwc:e1cti; fakat IUll1L 
Kara YaMll biraz aoma Oluç 

Alinin WhJuı •• upjiyJe bera
ller p!llJ• ptiler. Lev•ntlere 
.......... rerler ıöeterildi. Oluç 
Ali ~ mutfaimclan aüzel 
bir siyafet çekildi. 

0 sin tldncl Selimin cam ıdal· 
llllfb. Bir Rua p.li olan aon ıöz 
d ine lmaUfb. Hma artık ondan 

- ......... Deiittir-mek...,.. ... Fabt yerinden 
kal ...... .__. ıllmek, orada· 

,..... liizelİD ar&· 

..... 11pnele • Gtenl· 

~ dalcın dütünürbn 0-
hll Ali papam l,..bahb bosp-
ı•t .. • tltinlili pDÇ km laabr
Wı. O- çok aüsel oldqa Wr 
lraç defa blafma ça)mmlfb. Sa· 
raydaki kadınlar, bütün kadınlar 

a , · . .. 

Krupun raporluma ıBre çelik 
kwmlan hami kabiliyetlerile ça
lıtmaktadır.Bu kısımlar 2,200000 

ton ham demir •• 2100,000 ton 
ldilçe <' hk ifli,ebilmektedlr. 
1933. 1934 imalit 71bnda fahri· 
kanın mütahdma adedi 43409 ki 
tiden 810'73 kifiye çıkmıtbr Ye bu 
fabrikanın tubelerile ticari kııım• 
lannda çalıfaD)arm aaym 12313 
den 14187 ye Yarmıtbr. 

Yeni n•"''•t 
Mftztk ve san'at 

hareketleri 
Müzik ft l&D&t herektleri aıec

muuının 8 inci ayııı çok zencin 
yazılarla çıkmıttır. BilhHaa için
de Rua aanatklrlann memleketi
mize ıelmeleri münuel>Miyle bu
rada OJDJJ&caJdan Şah Senem ad
lı opera haklnnda "°" didrate ..
yan Ye süzel bir yan yardır. Bü
tün aanabeverlere tawiye edeı iz. 

Kapitalizm buhranı 
Jktiaadt deTletçllik mlelUfl Hamdi 

Bll§llr, Paril Untnnftad Prof eslrJe
rinden Piru'nun "Kapitalizmin buh-

tir. Eeer lladİll ltlbu17le 110 ..,.,. 
...:. twtmakta,_ da, alnfNı •euulana 

• ..... ,. 
22

' ehemmiyeti 1JalmnnaÜll dlllatle kar-
.. ıci S.U. .........,., taftm ıılanmala ll)'lktır. 

w ,.ı.s • ..... çini'-, hlible•, Bua'tln Wl deftlD etmekte olu 
atlu aeclirlerle liillü odaya, dirt lkeaomtk " ktltlrel bahraa Te b
yandaki ...tef " altmcLm bir rarmsblı sflulee ulataa ba .. r1 

malı .. ,..,. clalım clalaııa bap. 1---~--~-·--fti)'e-ede_m. __ 
yordu. Dopulcba" iki el:m.biri- AÇJk örütme 
birine nnhL 

Yeal maballede Bay Semaeddia: 
Kapkam bir la...- •tuı ye- Fikrbıb '°" ıfbeldir, fakat • cuete

di defa yere kapanarak ~aünde misin hacmi dola)'lm71e bizim tatbik 
ctiqq durdu. etmemize ... ıeset lnakln slremlyo

lkinci Selim: 
_ Bua bak! .. ~ AH pap 

........... im ..-itti ,. ... bili
JGnUll cleiil mi,_ 

DiJeaordu.. 
- E•• SaJtumJ .. 
Bil ... olur mıytla laic? o, .... 

..... ........ eeJi bilmel• --

........ 8ilr•• ,_ lrafanma ................. 
- ... ...,.,. .,.. ! .. 0-

............. t-
... hltamm!" 

i..u.AJte ......... beriWr 
....,. ... ~'°!'~ , .. 
.. ..... ..,_ ınmek IÇlll cu 

HABER 
k am Po ta ı 

IDARB BVI 
JSTANBUL ANKARA CADDESi 

'Npef ~ı lftAJIBVL •ım 
~ T-ım11 ..... :IUıe 

A8Gnl! tARTLARI 
1 1 1 U8JI* 

._,..,_ - - UM .... 
l:a.elıla IH "6 MI 1111 

iL.An TARIPUJ 
'ibret ........ -- Uıll 

..... .... 11 ... qlllf. 

..... .n.k balNMdıklan 
lglia ..... , ... , ... ,.hat ...... 
ra ha.- vpklariyle 1ndalatu ! .. _ _ ___ ___ _ 
laslan .. ...,.... •ile. .. o, bir 
liD ,..liphm om ela pftrabile
celbü ......, .. , titri,onla. 
Ha,Uin~ ,Jabus eeki ı"iik ha· 

taralar wa Kara Yamf ftl'Clı. 
Ata, ODU bir daha bulabilecek 

81İ7cli -

KUPO 
102 

5 

c 
G~rea: 

..... Ceblclellkl• .... , "'ılr98zl• P•cl ... llı 

AH .C.nglaln b .. ıncl•n 89'••1• 

-42-
Nihayet bir lokantaya ıircliler .. I - Sana acınm.. Çektiiin ar 

l>idckiada ıeçtilderi yolda iki lar '-P ,... ... •'- kalacak... 
.andal19yj devirdikten aoma bir - Acaip •• Buna nerden ketfet-
mua bqında kartı brt11a otur • tim.. 
dulu. DükW ... bah._n llCi • - JCethtmeye la- 70k.. 
titn mtlfteriler ha aandalye dm - Çünldi b9Dim hc+a- aitti. Gas 
rerek içeriye girenleri ıörmek için koycha da ondan... 
batlannı kaldırdılar. - Sem m .......... ar? 

Demir, bir aandalye üzerine X...r•v• kur ,..........,. 
kendini ld•ta a""lfb· Ali ibü- bmi kim mı•ıllebilir. 
rerek etrafma helnnıp s&ılerini - Dem;r, doetmııııl Sea INlk 
kırpualc lratlialne Wr laü1'k at ~ abp ....,_ .... r F•t 
ıiilil ftl'llÜJ• çalqıJorclu. Palto- MDi affedi7orum, çUDkü ........... 
aunu, ulaya uarken, sıladaki IUD ! .. 
bir taPka ile felllliyeyi yere dü- -Camau ulana benim. Daha de
ı&nnlftil. YUI eclenm ta bclehteld prÜI 

Yere düten ppka ile temaiye- ,usGDde ha~. 
nin sahibi olan ima boykı, tit· _ Acaba buna ceearet edebi. 
mu •• ıan :rüslü adana: lec.k miain? 

- Bunlar ne kadar ela becerik· - Merdan mı olmyortuD? 
ıis IBlanlar, dedi. Demir ilana .a,hırlma kadehin 

• at, ibtiyarlıtma balanı- içindeki fU&bı Ali c-.-. u.. 
yarak keadiıini ıenç bir kız li· tiiDe flrfatmrfb. Fakat Ali c..,i. 
bi ıüaliyen bir kadınla beraber daha o kadehi .,.blarkm Mr ta· 
lrartılıldı, J&llQlclaki mr ma- rafa çeldlmit oldula iPn prap 
ada oturuyorlardı. BunqlDUf al· arkadaki maaada oturan f\pnan 
mm ._ moda bir bukle ıiillüyor· ve ima bo7lu utm yüziine ıel-
du. c eli. 

Ati Cenıi• nihayet oturanil· Kua MJba at, hqmı aalbJa· 
mitti. Ganonlardan biri diifen rak tarabı akıtmaya çalqırkenı 
ppka ile .-..i:re:rl tekrtr altık- - A ! dedL Ba kadar ela ol
tan aonra yeni milfterilerin 8n8· mu ı. Ba elence terbi781lxe laa· 
ne talııak çatal 1nçak wı peçete ,.. reket edlldili airllmemJttir· I!· 
tirip koycht •• ne latecl~erini fenclil .... Sis plO. bncllnbl 
aordu. U,amakten hatb Mr ar hlll ...,baaede l&DIJOrlUllUI 
_..,.. olmıyan O...ir pnona J&t- Demir mmlclandn 
lan bir taftl'la 1-ldr. Demi' cnap _ Çok .........._ Si• at-
vennemiftl AH Ceaais ftlt8Jl a- memlflnn· 
lıp bir göz ıezdirdikten sonra ar- _ Fakat hepal healm lal._ 
kadaıına ıordu: ıeldi. Eier nfteDııİD Gatüal de 

.,...., si*'-t 
naplu 

- Ben c• 1 is-im, decU. 
- ç., mı? budala.. ..,, .. 

diaini kahYecle IUUJOf ! 
Ganon ! Ne oluna olawa fabl 

iyi bir feJ Yer. Bilh•• iyi ..,..., 
çok iyi olacak ama. •• Fena İle , .. 
ri ıltiiriinün ! 

Ali Ceqis ppkumı Jere eli· 
aürdüiü için bir türlü affedemi
yeD ıifman adam mırıldandı ı 

- Cialiba çok İçBaİfls 1.. 
Hail ıeft51ik tub7aa ilıtinr b· 

cim iki arbdatı ~atalı. 
den ıeçirdiktea IOlll'& talakirlU 
bir taYJl'la chadaklarm btildi. Ba u 
racla kadnua laa hareketin: ıöım 
Ali Ceqia bir kahkaha koJUY• 
nrek Demire: 

-O! .. itte ıilael clediiia...,.. 
olmalı. .. hele bcau De 11JPD Wr 
çift.. Allah biribiriaa ........... 
Muhakkak lmnler llqia,.... 
ı.mı~ ............ 

Demir Cftal' ........ • .... 
lawntini anealr alslerlni • ta
tabilmete aarfediJ01clu. Ywk 
ıeldi. Ali Cenıis arbclatmm ta. 
batım doldararakı 

- Hardi ,... m&li• ıelir
.m. .. cWi. Küsik lnznt."-n•· 
bakanu UJlmn bçu-.. ..... 
HD ,. t.ecriibe et.. 

Demir ~ olatturarakı 
- Nuıl? O bmacla m7 
- Batallah lll&f&llala... Nam 

• kendine pldi. Yalla komtu· 

elim. 
-.AffedeniDls.ef•dim. 
- H• Jerim berbat olda. 
Bu konupaa ...... Ali 

c.,ia ıiilmem• isin ...-bal 
yilaüne lrmiiftii. Fakat lula boJ'· 
la, fipun adam Jiaiaii alr· 
.. WYkİDdeD Jsmdisiai ..... 
rum eMmi,..pü ....,.._. all
niip baktı ~• iN Mf• lrahU\au
m batmD&dı. Bir top aUrler sibi 
kendiaini lmalab. .. Jma -.,.. 
.atıWr•Jll .............. 

- Efendi l Niçin 
-.cleclL 

- Hatınma bir 181 P1• L 
Ali Ceaaisia .... ala71911 tam-..... ...,. ......... ,.. 

hana &Jala ... ..., ...................... .......... ,. ........ 
- .... .. ahl.U... 

claD pimi•, .. ıiW .......... 
bYp etmek ana pkqma •• Ri· 
ca ect.lm pi .• 

DiJeıelc lrocumı tlttlrdl. 
Ali C.ftlis, ilelDcleld t'*P 

clatnu kalclınp içti YI: 

- Ne terbiyesia '-lf ....... 
De.irs 
- Ali 1111 ! lf&lms olaB-.... 

Her aittilimis yne dabt- b• 
p çıkannia.. 

- Şarabı herifin 
•taa•ct.ıuim .. 
-Sanaattıtmu peldll 

.... 1tatlteleflF f .. yQslal •..:-L:L 
L ... ......, ı.achlr dir-u Bir lmıun, bir ıineiin lıile dı- ı---------·---ı ma matmaselcl• delil f'I arlra· 

maclaki antikadan bahtecliyo. 
!.. . _...,..__ 

-0 ................ ... 
............. ldtiJI ... c.-

prp lcbd, ...... puan............... , .. 
..... ı.. 

fUI pkamıpcap ha duvarlar
tlan. aotuk •• karanlık lr~ridor
...... bba türlti clalanre Ye ... 

•ı.tia bJnattı1ı odalardan •· 
.. lmrtalaWlinli, _ 

Zatım 8&Jltlymılanbı 
- ş...,. ....... padiı • a. 

at etmeclikçe ancak 111 olarak 
çıkahilirler... Onu ıiillemifl•, 
slYdinnitler, padi .. hla, tehzad• 
isle l&üfOrken neler t11Jlfece-
1ini, nel• ppacaluu anlatmq. 
larclı. 

(Denmı nr) 

ram. 
- ..... _.__ lılarika 

VZDlttiM. 
-Al- Çaplama 1U ... 

.. ,., ,._. pW .. _,.. .. 
-Nipa.....,.,_t 
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''Keşke artist olmasaydık!,, 
Erkek 

elbiseli 
kadın 

1 Necla: 
lngllterede sebebi 
alaşılamıyao bir 

kaza oldu 
lngilterede erkek elbisesi giyen 

ve ağzını daima mendille kapalı 

tutan bir kadın bir trenden düşe • 
rek öteki trenin altında ezilmiş -
tir. 

Bundan birinci sayıfalarmda 

tafsilatla bahseden İngiliz gazete. 
leri, şöyle yazmaktadırlar. 

"Newport'da erkek kıyafetinde 
bir kadın bugün öğleden sonra bir 
trenden düşerek bir başka trenin 
altında ezilmiştir. 

Cesed, hastahaneye götürlüp 
muayene edilinciye kadar bunun 
bir kadın olduğu kimsenin aklın -
dan geçmemiştir. 

Gece geç vakit, polis tarafından 
kadının hüviyetine dair bir iz ele 
geçebilmiş, kadını oğlu tanımıştır. 

Kadın 55 yaşında ve Lili Bentley 
adlıtlır. 

Giydiği elbiselerin bir fırıncı o
lan kocasına aid olduğu anlaşıl -
mııtır. 

Tren kadının bindiği jstasyon -
dan 3,45 de kalktddan sonra New· 
port'ta geldiği vakit, bir kadının 
tamamen aksi istikamette giden 
diğer bir trenin rayları üzerine 
düıtüğü görülmüştür. 

Kadının düştüğü tren, istasyona 
varmca birinci mevki komparti -
marilarından birinin kapısının a
çı:k olduğu ferkedilmiştir. 

c~ed üzerinde kadının hüviye
tine delalet edecek bir şey buluna· 
mamışhr. 

Eski moda ve çok giyilmif bir 
"evlilik,, yüzüğü ceketinin cebin . 
de bulunmuştur. Bundan başka 

mücevherat yoktu. 
Üzerinde bir çok dini el kitabı 

ve 1kağıd bulunmuştur. Tek kişi -
lik üçüncü mevki bir bilet göze 
çarpmıştır. Fakat, kadın, biletin 
gösterdiği yerden çok ileriye ka . 
dar seyahat etmişti. 

Ke;;_disini trende görmüş olan -
lar, şöyle anlatıyorlar: 

. - Bir kadına benzediğini his -
sediyorduk. 

- Başında beyaz bir de sargı 
vardı .. 

- Ağzmı ve gözlerini hemen 
aaima mendille oğuşturuyordu. 

Sanki ağlıyordu. 

- Y anmdıt.ki bir kız kendisiyle 
lionuşuyor ve durmaksızın bu ka • 
dına: "Sesiniz ne kadar kadın se
sine benziyor,, diyordu. 

Ve bir hamal demiştir ki: 
- Bu kadının muhakak bir 

derdi vardı .• Pek iyi anlayamadım 
amma, hali böyle gösteriyordu. 

- Eski kadın artistleri 
istemiyorlar! şimdi qenileTi 

'l . ' var, 

Halide • • 
qenı erı ..• 

- Onlar bizim qerimizi 
taş çatlasa dolduramazlar. 

Mallar meydandaf.. 
Halide ve Necla 

tiyatrosuna 
Şehir Halide §İmdi "Habibe Molla,, lıktan vazgeçerek 

• dönecekler nıi? 
Yakın zamana kadar Darülbe - çık bir hayan Halide olarak gör -

dayiin koca karılığını yapan ba - düm .• 
yan Halideyi lstanhullu olup da ta Pangaltıda Poyraz sokağı .. İğri, 
mmıyan yoktur. Fakat, bütün İs- büğrü yokuşumsu sokakta (30) 
tanbulun tanıdığı ve sevdiği bu ar- numaralı evi bir bakkal gösterdi .. 
tiıtin dehşetli bir rakibi vardır: Zile bastım .. İçeriden yiırmi elif 
Habibe molla .. Senelerdenberi ls- miktarı bir: 
tanbul radyosunun mikrofonun - - Kim 00000 !. Sadaaını şıpır . 
dan memleket halkına: da şıpır bir terlik sesi takib etti. 

- Canlarım, ciğerlerim!.. Hizmetçi kapıyı açtı. Dar bir av-
Diye seslenen bu tok sözlü, doğ. )uya girdim .. Beni karşılayan bir 

ru özlü, bu hasletlerinden dolayı bay hüviyetimi öğrenince hizmet -
bittabi patavatsız, tatlıya, tuzluya çiye seslendi: 
karışan, yaşayışımızın komik ta- ı - Kız, küçük hanıma haber ver 
raflarını, genç, ihtiyar, kadın, er • misafiri gelmiş!.. 
kek, dul, bekar binbir tip içinde Beni birinci katta küçük bir sa
canlandıran, di:linin neşterile bun- lona aldılar .• Bir kanape, iki kol • 
ların üzerini örten zar gibi ince tuk.. Köşeye konulmuş bir yemek 
riya nikabını yırtıp sıyıran bu ha- masası .. içi çay, kahve takımı do
şı hotozlu, parmakları kınalı ha - lu bir vitrin .. Duvarlarda artist re
tuuncağızın şöhreti çok defa Şehir simleri as ıh... Oturup, bekliyo • 
Tiyatrosundaki çaçaron kocakarı- rum ... Dakikalar geçiyor.. Gelen 
yı gölgede bırakmıştı. giden yok .. Bir arahk yukarı kat -

Fakat, bir zaınandanberi Hali_ tan bayan Halidenin sesini duyu -
deyi Şehir Tiyatrosunun sahnesin· yorum: . 
de göremiyoruz. Çünkü, 0 gelini -Ayol, kız sen bari aşağıya 
ile geçinemiyen bir kaynana gibi in .• Çocuk yalnız kalmasın ... Ben 
hiç umulmadık bir gün pılısını pır· bir türlü giyin.emedim .. 
tısını toplayınca başını alıp git- - Canım ben onu tnaımıyo • 
miştir. Halideyi, radyonun Ha- rum ki ... 
bihe mollası takib etti. İkisi bir- - Hay AJlah iyiliğini versin .. 
den bir müddet kayboldular. Bi _ Tanıma, ne çıkar .. O seni tanır .... 
rincisini geçenlerde Ankarada gör Senin gibi meşhur bir artisti ga -
dük. Oynadı güldürdü .. Fakat bir zeteci olur da bilmez olur mu ? . 
gün gene ayni geçimsiz kaynana Ses kesildi .. Gene gelen giden 
huyu iıJe, tasını, tarağını toplayın- yok .. Bir on dakika daha geçti.. Ni
ca soluğu lstanbulda aldı. Şimdi lıayet bayan Halide salonun kapı • 
onu bir başka sahnede görüyoruz. sında göründü.. Arkasından da 
Etrafına toplanmış dişili, erkekli Darülbedayiin eski, emektar ar
·bir &ürü amatör gencin a~asmda tistlerinden bayan Necla geldi •• 
çalı§ıyor. Karşılıklı oturduk.. Hoş beşten 

Halideyi tekrar sahnede gördü _ sonra söz döndü dolaştı sahneye 
ğümüz gecelerden birinde de rad- geldi .. Bayan Ha'lide derin bir gö ~ 
yodan kulağımıza aşina bir ses ğüs geçirdi: 
ge'ldi: - Ne diyeyim, her şey kısmet· 

- Üstüme fenalık geliyor, a le .... Tesadüfün bir cilvesiıyle sah -
dostlar! Şimdi şakkadak düşüp neye atıldık .. Artist olduk ... ,, 
hayıla.cağmı. Böyle iş olur mu hiç? Necla, Halidenin sözünü kesti: 
Yedi ceddime tövbeler tövbesi.. - Olmaz olsaydık! • 

Halka şehrin dört bucağından - Neden bu şikayet?. 
dedikodu dağıtan bu pişkin teyze- - Vaziyetimizi görüyorsunuz .. 
yi tamdık: Bizim memlekette san'ata, san'at · 

Habibe Molla ... Nedense ismini kara kıymet verildiği var mı ki ... 
değiştirmiş .• Kimbilir belki asri • Senelerce, çalış, yetiş, emek ver .. 
leşmek iatemştir. Tiyatromuzun Sonra da böyle bir köşede pinek -
kocakarısını, radyonun Habibe le ... 
Mollaaını, piıkin teyzesini, ben, ı - Tekrar Şehir Tiyatrosuna 
geçen gün, evinde hanım hanım ~ dönmene imkan yok mu?. 

Eski Darülbedayicilerden Neclii 

Bayan Necla bu sualime başmın 
sert bir hareketiyle cevab verdi : 

- İmkanı yok.. Bizi almıyorlar. 
Bayanı Halide ilave etti: 
- Disiplin varmış, efendim, di

siplin, işte onun için ·bizi almıyor -
lar .• 

- Raşitd Rıza ile anlaşama
mazhğmız beratraf edilmedi mi? 

- Anlaşamadık .. Hem efendim 
benim Raıid Rıza ile çahşmağa 

niyetim yok .• Biz, Muhsinin tar -
zınıda çahşmağa alışmışız. Başka -
lariyle yapamayız .. Şehir Tiyatro -
sunun dışında sudan çıkmış balığa 
dönüyoruz .. (>Bayanı Halide içini 
çekerek sözüne devam etti.) On 
bir sene çalıştık ... Halk bizi tuttu, 
sevdi .. Şehir Tiyatrosu bizi açıkta 
brraktı diye aç duracak değiliz 

ya ... Bizi seven halk gelir gene 
görür. Şimdi yalnız çalışacağız .. 
Heyetimiz amatörlerden mürek -
keptir. içlerinde artist olarak ben 
ve Necla var ... 

Necla - Bakalım ne olacak?. 
Neclinın bu tereddüd ifade e • 

den sözleri Habibe Mollayı kız -
dırdı. Araların.da hafif perdeden 
başlayan bir münakaşa oldu: 

Halide - Muvaffak olacağız. 
Neda - Ben bu fikrin aley -

hindeyim ... 

Halide - Ayol kız> sen de tu -
hafsın ... Biz Darülbedayie karşı 

gelecek değiliz .. Kendi yağımızla 
kavruiacağız .. Fakat, bu kadar se
neden sonra gidip de Şehir Tiyat .. 

"Pişkin teyze,, oldu .• 

mam .. Altı ay yevmiye ile çalıştııı1' 
't• 

Maaşa geçirmediler .. Turneye gı 
medim diye de istifa etmiş addet' 
tiler .. Efendim eski kadın artisti' 
. . . 1 ş· d' ·ı . "'" rı ıstemıyor ar.. mı ı yem erı 

yenileri .... ,, 

Bu son sözler Habibe Mollaf
1 

büsbütün çileden çıakrdı: 

- Y eniJeri görüyoruz... Mali-' 
meydanda .. Onların hiç biri biıİ~ 
yerimizi dolduramaz... Eskilet'.~ 
yerine yetişen yok .. Ban,a Amer• 
kadan hile (Aziz arkadaş! Mofl0 ' 

loğunuzu memnuniyetle dinliY0 ' 

nız. Sizi candan telirik ei:leriı·, 
diye tebriık mektupları geliyor· 
Ben Darülbedayide mahalle karıJ 
rolleri yaptım, muvaffak oldurtı ~ 
Gün geldi, dekolte giyindim, dıı~ 
settim, salon kadını oldum .. ffe. , 
beni hiç bir rolü.nıde yadırgarııtt~ 
dı .. Sanat cıyak cıyak bağJT'JOş 
bacak sallamak değildir ayol!· 11

, 

Bu sırada hizmetçi sarı, kırl1'l1 , 
zı, eflatun renkli fincanlarla ke.b, 
ve getirdi •. Habibe molla sarı fi1' 
canı bana uzatırken bir mani sof' 
ledi: r1 

"- Sarardım, soldum, aY"tl' 

döndüm.,, Je 
Kahveleri içerken dedikodı.ı fe' 

vam ediyordu .. Bir aralık sö~' · 1 
riha T ev fiğin yaşı üzerinde kB-11

, 

kıldı. Bayan Halide kendini wtt', 
madı. Kıvrak bir kahkaha koyV 

verdi: .. al· 
- tlahi çocuklar .. Yaş kiJÇ f' 

müş ne o'lacaık?. Herkesin ;;. 
yüzüden bellidir. Ben yaşını 

1
' 

yanlara kızarım ve yaşımı dUtıi ~ 
da saklamam .. (35) yaşındşipl, 
diye de ilaıleme bangır bangır 
ğırırım; ne zarar var ayol!.. bfi 

Kadınların önünde yaş b . .,.~ill 
etmenin fen alıklarını bildiğJJll 
sözü değiştirdim~ bt ' 

- Habibe Mollayı nedeP 
raktınrz?. u1' 1 

- Mollalık filan kaldı ını e.r J' 
Pişkin teyze oldum .. Soy a.dı~;,-ıı 
Pişkin koydum .. Bu dünyada 1 

yaşamak için pişkin olmalı!·· f~' .. . ıı ' 
Prova saatleri yaklaşbğı jıÇ eıi 

la duramadım •. Pişkin teyıe ~i~' 
sıkarken, misafir sever e~ 9

" 

[erinden olduğunu gösterdİJeıjlİ-1 
. - Biz lüks artistlerdeıı J~ 

,,ıı~ ., 
C8nce.~ızım.. Telefonla t b' 
a'lmağa lüzum yok. .. Ara 5ı1~tı!·•' 

k h · · · .., buYıı ttf 
rosunda gündelikle ça'lışamam. acı a vemızı ıçmege .. P'~ 

Necla - Evet, ben de çah§a - , lhl(cin Arif Goft, 
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Libertas Feneri Genlilere 
anıeliyat! 

Ye Il d İ • • Koca gemiyi kaynar 
(Bata tarafı 7 inci sayfada) • sai?lam ve muhafazalı bir yer yap· suda nasıl haşladılar? 

Ve maç ta böyle asabiyetin sor 
dereceye çıktığı bir anda bitti. 

işte bunclan sonrası hem çok 
feci, hem de çok ayıp oldu. Halk 

• 
oyuncularla hakemin üstüne hü-

cum etti. Soyunma idasınm camla
rı kırılırken ben dışarı çıktım. Yol 

da Fenerli bir oyuncunun göğsü 
kan içinde olduğu halde eczaneye 
~itiği gözüme ilişti. 

Yazımı Stadyum müdü: iyetinP. 
çatarak bitirmek istiyorum: 

Ey Stadyumcu baylar! 

Cebinde parası olmıyan bir spor 
hevesliıinin maçı parasız seyret· 
mesine mani olmak için dı, kapı· 

nızm önüne kat kat parmaklıkla~ 
koyuyorsunuz. Hani söz aramızda 
stadyumun kapısını öyle bir tah
kim ediyorsunuz ki, değil içeriye 
bir adam beleşten hatta lstanbulu 
zapteden ik · nci Mehmedin bile 
girmesine imkan bırakmıyorsu· 

nuz. 

mak için beş para sarf etmekten 
çekiniyorsunuz. Bu ayıptır yahu! 
Bır maç esnasında halk pekali 
asabiyete gelebilir. Oyunculara. 
ve hakem~ karşı birkaç terbiyesiz 
elini ı ... ;~tabilir. Bunun için muha· 
fazah bir yer her zaman lazım
dır. 

Fazla b'r metelik almak için ka 
pının önüne kat kat demir kafes
ler koymaktan çekinmemek. diğer 
telik sarf etmiyecek kadar hasislik 
cimrilik göstermek en hafif bir la· 

birle dir. 

Allah göstermesin, ya bir facia 
olsaydı? Bunun mes'ulü kim ola· 
caktı? 

Stadyumu dolduran yüzlerce poli
sin vazifesi nedir? Stadyumdan 
içeri biletsiz adam bırakmamak, 

stadyumun varidatına zarar vere· 
cek olan her ıeye kartı koymak 
mı? Y okn içeride aaayifi temin. 
bil hassa hakem ve oyuncuları mu· 
hafaza etmek mi? Doğrusu anla· 

Halbuki diğer taraftan oyuncu- yamadım. 
ların soyunmalarına yarayacak M.S. 

Tt::J Q K iVE 

t 1 R'6b.T 
B~NKA51 

, . ' · .... ~ ·- ..: . . ' ", 

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye bir r na en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matb~at Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

- V AKIT idare evine müracaat •. 

lki parçası ayrı ayrı yerlerde 
yapılmış olan Fransızların 26500 
tonluk Dunıkerk kruvazörünün par 
çaları önümüzdeki temmuzda bi
r?birine bağlanacaktır. Bu vapur 
bize gemilere yapılan operasyon
larda ileriye doiru atılmış adımla
nn azametini göıtermektedir. 

Bir gemiyi iki parça halinde 
kurmak cihan harbine takaddüm 
eder. O zaman göllerde işliyen va
purlar iki parça halinde inta edi
lirdi. Bu ıemilerden bazılarını ln
ailiz, bazılarını da Amerikan ter
saneleri yapmqtı. Ancak birinci 
defadır ki bu İf kocaman bir harp 
ıemisine tatbik edilmektedir. 
Fransız hükUmeti 3500 tonluk bir 
kruvazörü daha ayni tekilde yap
tırmak niyetindedir. 

Bu biçimde "gemilere operasyon,, 
iti armatörleri çok yakından ali
kadar etmektedir. Çünkü böylece 
,·apurların Ökonomik tartlara gö
re düzeltilmesi imkan dahiline 
girmektedir. Bundan böyle vapur-
ların boyu iıtenildiği gibi k11altı
laıbilecektir. Şimdi lnıilterenin 
Weanide teraın~inde iki filep 
ameliyat görmektedir: Bunların 
kıç tarafı kesilerek tekneye yolcu 
kamaraları ilave olunmakta ve is
tim makinesi yerine mazotla itli
yen makineler konmaktadır. lıte 
onar yqmda olan bu gemiler böy
lece yepyeni bir halde tersaneden 
çıkacaklardır. 

Gemi operatörleri arasında ln
giliz'lerin Smitb Dock co birinci 
gelmektedir. Bu tersane gaz şilebi 
olarak yapıhn11 vapurları yolcu 
vapuru haline koymakta, vapurla
nn kıç'larmı değiıtirerek yeni bi
çim kıç yapmaktadr. Yahut gemiyi 
baıtanbata deği,tirmektedir. Şim
diki vapurlar biribirinden ayrıldı
ğı zamall her birisi kendi batına 
yüzen iki parçadır. Vapur ikiye 
ayrıl~ktan sonra istenilen tadilat 
yapılmakta, görülen yerler kesil-

• mektedir. Bu operaıyonlar için bir 
çok sebepler vardır: Eskiden bol
luk ve zenginlik zamanlarında ya
pılmış 10000 tonluk bir gemi tim
di çok masraflıdrr. Bunu 7000 to
na indirmek lazımdır. Böylece ser 
best sabalar ortadan kaldırılınca 
vapur daha iktiıadi olur, klivuz
luk, liman, fener ve diğer resimler 
eksilir.Çünkü bu. vergiler vapurun 
tonajına göre hesap edilmektedir, 
Ameliyat gören vapurlann hızı art 
tığı gibi ıarfiyatı da azalmaktadı.r 

Vapur yapıcılarının zekaları bu 
kadarla kalmamaktadır. Geçen·ler
deLyn tersanelerinden birinde bü
tün bir vapur kaynatmağa kalkıtıl 
mııtır. Bu vapurun aamıçlarında 

nakledilmekte olan yağ donmu1 
olduğundan boşaltılamıyordu. Va· 
puru ikiye keımek çok pahalıya. 
malolacaktı. Operasyona bqvur
makdansa bütün gemiyi ısıtmak i
ti dütünüldü. Gemi kuru havuza 
sokuldu. Havuz geminin sarnıçla
rı hizasına kadar su ile doldurul
du ve bu su istim boruları vasıta-
siyle 11ıtıldı. Hararet derecesi ya
V&f yavat yükseldi; İştim bütün va 
puru ıardı. Yağ da böylece eridi. 

Sarnıçlı bir baıka vapur için de 

r Yeni Kitaplar --------·,• operasyona müracaat edildi. Va-

1 
pur üç parçaya kesildi sonra da 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
MetJıur Engels'in bu evrensel utaörgütü Haydar Rif at tarafından 
dilimize biiyük bir muvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmııtır. 

Ozenle tavsiye ederi7. Fiatı 50 krf. 

bu parçalar biribirine yapıftırıla
rak meydana hem sarnıçlı, hem an 
barlı bir vapur çıktı. Böyle hem 
sulu, hem de katı ~ya taııyabilen 
bir gemi armatörün daha İf İne ya-

Kısırlaştırma 

Kanunu Almangada 
nasıl tatbik edili1JOr? 
Bu makaleyi "Amerikan ilim,,/ 

mecmua.ı V cıJİngtonJa Alman •e
larethanesi vaııtcuile elde etmif 
oldufundan, içindeki fikirler Al · 
manyanın re•mi Jiifünce.ini tem
•il etmekteJir: 

Geçen yıl Almanyanın kabul 
etmiş olduğu kısırlaıtırma kanu
nu her taraftan bir takım mülaha
zalara sebep oldu. Unutmıyalım 

ki Amerikan birliğine dahil cÜm· 
huriyetlerden yirmi yedi tanesi a
tağı yukan yirmi ıenedenberi 
viladi hastalıklarla malul olanla· 
rın doğumlannı eksiltmek ıçın 

kanunlar kabul etmekte bulun 
mutlardır. lskandinavya memle · 
ketlerile lsviçrenin bazı Kanton'· 
lan da buna benzer kanunlar yap· 
mıılardır. Macaristan, Çekotlo • 
vakya ve lngiltereden bile bu ka · 
nunları alkışlıyan sesler !şitilmek· 
tedir. Almanya bu kanunu niçin 
kabul etti ve nasıl itlemektedir? 

Birinci mülahaza: Cemiyete el· 
veritli olmıyanların bakmıı, dev -
Jete pahalıya mal olmaktadır. 

Sağlam her çocuju tahsil ettir · 
mek için Almanya yılda 75 mark 
aarfetmektedir; hafif kafalı bir 

çocuk için olan masraf bunun iki 
üç miılin~ çıkmaktadır ve ulah 
istaayonunda kötü bir çocuiun 
balam masrafı bunun yirm' misli· 

dir. Deli bir adam vergi mükel
leflerine günde altıdan sekiz mar· 
ka kadar mal olmaktadır. Cinai 
temayülleri olan delilerin tecrit 
ediJmiı mahallerde huami ~e~~ · 
ret altında bulundurulmalan için 
günde 20 mark masraf yapılmak
tadır. 

Bugün yaıamak için çetin bh 
mücadeleye giriımit olan Alman· 
ya, bu kadar ağır masrafları ver· 
gi mükelleflerine yükletebilecek 
vaziyette midir? 

Alman İcısırlaıtırma kanunu 
aklen hasta olanlardan baıka 

müzmin alkolikleri, yani ayyatla
rı veraset suretile intikal edecek 
bedeni hastalıkları, gene veraset J 

suretile evlada geçecek körlük sa· 
ğırlık ve dilsizlik vak'alarmı da 
ıamildir. 

Kanunun en ziyade ıözettiğ~ 

amaçlardan birisi de sağlam ve 
temiz kanlı bir ırk yetiıtirmektir. 
Almanyada her doktor tesadüf e· 
deceği akli hastahklan hemen en 
yakın sıhhat müdüriyetine veya 

tetkilitına bildirmek mecburiye
tindedir. Bunun üzerine sağlık 

müdüriyeti yahut hastanın veliıi 
kısırlaştırma ameliyatı için "te · 
varüs edilmiş hastalıklar mahke : 
mesi,, ne müracaat eder.Mahkeme 

iki hakim ve iki de mütahassıs 
doktordan mütetekkildir. Mah · 
keme ha.tayı muayeneden sonra 
ailesinin sa ğhk tarihini t~tkik e · 

der. Eğer illetin miras 
geçmit olduğu tahakltuk 
mahkemenin. göstereceği 

auretil~ 

ederse 
müta · 

haaaıs bir operatör hemen ameli· 
yatı yapar. K11ırlatbrılmağ3 mah 

büyük bir ketumiyet muhaf ... 
dilir. 

na kadar Sistine kilisesinin 
çağıran çocukları seslerinin 
liğini muhafaza etsin diye h 
edilirdi. Bu acı ve cinayetkir 
meliyata kartı o vakit hiç bir 
raz sesi itililmezdi. Halbuki' 
laıttrma ameliyab o kad~r acl 
madığı gibi hadımlığın vücut 
akıl~a yaptığı fena tesirleıİ' 
yapmaz. 
Eğer inaeniyet müstakbel 

)erin sıhhat ve saadetini tenıİJI 
debilecek muvaffakıyetli bir 
bulmuı ise bu çare ile insani 
mütebaki kısmına keder ve 
kaynağı olacak bedbaht bh 
nt~ıillerin üremesine mani o 
vazifesi cümlesinden değil m· 

Almanya hükômeti bu itte 
sani vazifesini tatbikten 
bir fey yapmamaktadır. 
Scientilic America mecmu. 

Doktor G. T laomalllı 

tlE;t_ 
TCı llleül'J 
ELiNDEKi 
K.ALEM 
OLMALI Dl,.._ _ _. 

Kitap almak için 

bütçeniz 

müsait değil mi 

Bir Lira 
ile TUrklyede ~ıkall 

bUtU~ kltaplar1 temi• 
ciltler l~lnde okuy•"' 
blllrslniz. 

• 
6 Ayhk abone ücreti 

1 LiRADIR 
Kltl'plar1mız 

lerimlzln ellerine"'• 
dar gönderllmektecl~ 

Yeni 
Ankara caddesi "o 

kum olan mahkemenin b·ı bük · ır----llhıııııııtlflıİıııımıflllllQ 
müne itira7 ettiği takdirde. "te - Şişli ~tfal hastanesind• 

Göz mUtahassısı doktot' var üs sureti le gelen hastahklarm 1 • 
"istinaf mahkemesi,, ne müracaat Rıfat Ahmed Go~ 
hakkı vardır. istinaf mahkemeti. J C. Halk Fırkası Sir8SIJI lfS; 

·ı k f k .. .. sesi karşımıda 32 :numara 
verı en ararı muva ı (lorur~~. vene saatleri ~aat la ten t8 ı 
ameliyat mecburi olur Ye her ıkı .. --.... - •• ııııııııı._.-... -~~ · 

'L-~- ft.--~--~---~..&-ıı-ıtJ..-~---u.---a..-.. 1 1 1 j 
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Osnıanlıcadan Türkçeye Sö~ 
klavuzunu neşrediyoruz 2 

1 - Ô; tür~ köklerden gelen 
sözlerin km~ (T. Kö.) beldc~i 
(olametf} kurım~ıur. Bunların her 
biri hakkında sırası ile uzmımılarımı· 
:uı (miiıelıassl,$) ya;ılanıu gmete · 
lere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karfılıklann iyi 
ayırd edilmesi için, geregıne göre. 
fransı:{alan da ya::dmıf, ayrıca ör . 
nekler de konulm~wr. 

3 - Kökü ıürkçe olan keümele · 
rin bugiinkü i~lcnmi~ ve kullanıları 
feküleri alınmııtır: A.su ak olan hal:. 
alı ügüm ol.an ki.ikü~ türkçe '"çek •. 
kökünden gelen ıekil gibi. 

lnfirad - Teklik, tekkalma 
Ornek: Bo.U inliradda aciz olan 

iluanlar, birleflnce bül/Ük bir kudret 
iktlşab ederler - Teklik halinde ek. 
ain olan in&anlar, birlqince büyük 
blr erk ~dinirl~r. 

Münferid - Tl!k 
Ornek: Bıı, nıünlmd bir ltdtliu. 

~r - Bu, tek bir hôd"edir. 

Münferiden - Teker teker 
Örnek: Münferiden geliniz - Te· 

ker teker geliniz. 

Tef errüd etmek - Tekleşmek 

Örnek: Akran ı·e enuali araıında 
teferrüd etti - Tagdafları ve benzer
leri amaında teklqti. 

İnfisah - Boıulma (Bak: Feshet· 
mek). 

lnfisal etmek - AynJmak, ~ıkanl· 
mak 

inhidam - Yıkılma. yıkılım 

MaJlf inhidam (Bak: Mü§rifi ha • 
rab - Kabak 

tnhil41 - Dağılım - (Fr.) Diao· 
1utfon. 

fabilir. 

tnftil!l - Açılma - (Fr.) Vacan · 
ce 

Örnek: Bu vazifelerde hiç bir in. 
hilal olmadı - Bu. Ö</~ı:lerde hiç bir 
açılma olmadr.. 

lnhilll (bozgunluk anlamına) -
Ç-Oıüntü. 

Ornek: içtimai bir mile.aesede glj. 

rijlen inhilcil - Soagal bir ltrırunıda 
6iirülen çözüntü. 

KabillinhilAl maddeler - Erirler 
Örnek: Suda kabUl lnlrildl madde· 

kr pnledrr - Suda erirler 11111lar • 
'tbr. 

Münhal - Açık - (Fr.) Vacant 

OrMlt: Mllnltal .,,.,.unJz gok - A • 
~~~1/0k. 

tnhfmak <Bak: lptill) - Dtitkiin· 
]tik. 

OrMir: Omla kitap okumak. inht. 

mai lkr«:t»lndedir - Ondtı ltitap o· 
lumak dli.fldhıliik deree.ind«lir. 

inhina - Eillim, ba~tnıe 
IJnutk: lnlılna bilmez bir irade -

•IUlnt bilmez bir irade. 

Ornck: Bu topraklardaki inht • 
tat - Bu topraklardaki ingizlik 

inhitat - Alçalma - CFr.) Degra· 
dation. 

Münhat - lngiz - (Fr.) Abaisse 

Örnek: Münhat olan yerler - /n. 
gi.z olan yerler. 

Dehşetti in hizam (Bak: İnkıraz). 

Inikat - 1 - Bağıtlanma, 2 -
(Meclis terimi). 

Inikis - Yansıma 

Örnek: Evler ve aiicırlaruı durgun 
ıuya inikô.sı çok güzel görünüyor • 

dıl - Eder ı:e ağaçların durgwt ıu • 
ya gansrm'l!ı çok güzel görürıüyordu. 

Jnikı\s etmek - Yansımak 

Örnek: Yürek temizliği inaanın 

çehresine inikds eder - Yürek temiz· 
!iği insanın çehresine yanaır. 

Initaf etmek - Çevrilmek 

Örnek: Nazarları ona initaf edin • 
ce - Bakı§ları ona çel1rilince. 

lnkAr - Yadısa 

Örnek: inkar nedir bilmiyenin t . 

manında kıymet olmaz - Yadıaa ne· 
dir bilmiycnin inanında değer olmaz. 

lnkAr etmek - Yadısamak 
örnek: ı·aptıklannı inkar etme • 

di - ı·aptıklarını yadısamadı. 

inkıbaz - Büzülme 
Ink1baz - Peklik 
tnkılAb - Devrim 
Inkıraz - Batım 

Jnkrsam etmek - Bölünmek, la • 
:ııımlanmak 

örnek: Bu şeklin dört parçaya in· 
kı.samı - Bu f eklin dört parçaya bQ. 

lünmesi. 

İnkisar - Kırılma, kırgınlık. 
Örnek: l'erdiği nf'tice onu inkUara 

uğTaltı - 11erdiği sonuç onu kınlmı· 
ya uğrafı. 

Bu sözleri duyunca içimde acı bir 
inklşar duydum - Bu sözleri duyun· 
ca içimde acı bir kırgınlık duydum. 

tnkisan hayal - Umusa 

Örnrk: Bu iıtc inkisarı hayale 
düştüm. - Bu işte umusaya düştüm. 

inkisarı hayale uğramak - Umu· 
sanmak 

Jnkisan ziya - Yalkın 

İnkişaf etmek - Gelişmek, açr1 • 
mak 

Örnek: razı yazmakla çok inkifaf 
etti - ı·a:ı yazmakta çok açıldı 

Çocuklarmızrn bedenen de inkiıa. 
fına çalır;malıyız - Çocuklarımınn 

bedence. de gelişmeaine çalşmalıyız. 

tnkı~ - Ke!ilm"e. 
lnkıta etmek - Ke!ilmek 
fnkıyad etmek (Tebaiyet) - Ba . 

fınmak, başeğmek 

Örnek: Kendimizden dalta yükıek 
imanlara inkıynd edebiliriz. - Ken • 
dimizden daha yü~ek insanlara bQf· 
eğebUiriz (bağınabiliriz). 

İnkıyad ettirmek (Tebaiyet ettir • 

mek) - U:rurmak Münhani - Eiriç 
ln1':.·~f - Sapma 

Ornek: DOğru l/flldan lnltlralı ıe • 
Wfgl. bu 1ıakt tliiftü - Dolru.ıyol. 
fl«11 """"°" yüzün<kn bu hale düftü. 

inhiraf etmek - Sapmak 

ÖrMk: Ba.şka milletleri emrine 
iNayatl. rtebaigct) cıttirm~k l•tiyor . 
du - Başka ulusları emrine uyurnuık 
i.atiyordu. 

tnhisaf, Jnldsaf - Tutulma 
Ontd:Ba~TcatinlıWdbU(MaWr 

f nkıza etmek - Sonalmal 
insaf, nısfet - Ekit 
Örnek: insafına flğınırım - Eki. 

tine ııjınırım. 

lnsicam - 1 - Tutarlık, 2 - (E· 
debiyat terimi) 

Ornek: Sözlerinde imicam yok · 
tu - Sözlerinde tutarlık yoktu. 

lnsidad etmek - Tıkanmak, ka • 
panmak. 

lnslllh etmek - Soyunmak, yü · 
zülmek 

örnek: Saıtki lmanlıktan imiltih 

etmi§ü - Sanki imanlıktan aoyun • 
11Ul§tU, 

lnsiyakt - Içıüdel 

İnşa etmek - Yapmak 
Bina etmek - Kurmak, yapmak 
örnek: Bu evi 1985 te inşa etmiş • 

ti - Bu evi 1895 te yapmıttı. 
tnşia etmek - Şavmak (Bak: 

Eşia). 

İll§İab (Teşaub) etmek - Dallan. 
ma~ kolsalmak. 

Şube - Kol 
Örnek: Bu yol dört ıubeye ayrı • 

lır - Bu gol dört kola ayrılır. 
Inşikak etmek - Yarılmak, çatla· 

mak, ikiye ayrılmak. 
inşirah - Ferahlık, iç açılma 
Örnek: ln.firalı. i{inde geç~n bir 

gün - Feralıllk içinde geçen bir gün. 
lntaç etmek - Sonuçlamak, bitir· 

mek, sebep olmak. 
Ornek: Ba İfi intaç edemeden -

Bu ifi bitirenvden (a°'"'çlıganuulan) 
Bu hatalık ölümiinü intaç etti -

Bu ha.1talık ölümüne aebep oldu. 
İntak etmek - Söyletmek, dile ge. 

tirmek. 
Ornek: Fergadl dağları tOfları in· 

tak ed«ekmifçuine - Haykırıaı dağ· 
lan tQflan dile aetirirc~ine (aögle. 
tircesine). 

lntaş etmek - Çimlenmek, yeşer· 
mek. 

Örnek: Tolıumlar ilattıfa hafla. • 
dı - Tohumlar çimlenme11e (geeır • 
'IMge) btıflatlı. 

lntıba. - DU)·uş <Bak: His)i iz -
(Fr.) fmpreuion 

Örnek: Onun bende bıraktığı inti· 
ba hiç de igi değildir - Onun bende 
bıraktığı iz hiç de igi değildir. 

İntibak etmek - Uymak 
tntif a - Sönme 
İntifa - Faydalanma, Ulğlanma 
Ornek: Paraırndan daha çok inti. 

fa f ikrivle - Paraaından daha çok 
faydalanmak (uığlanmak) fikriyle. 

lntihab - Seçi, aeçme, seçim 
Ornek: Mebua intiluıbı 1umib bit • 

metli - Sqlcıv leçlmi h.UU bitme • 
dl. 

lntihabetmek - Seçmek. 
Örnek: lkkkn. blrlnl inWuıb et~· 

liainiz - /lcUkn birilti ıeçmellşiniz. 
Müntahab - Seçken 
Örnek: Memurlaruıu meganuıda 

en mür.tehr'·ı hangıidir? - lı11arla . 

ten başka bir şey bilmezdi. - Zengin· 
lere kapılanmaktan bQfka bir ıeu bil· 
mezdi. 

lntisab etmek - Yamanmak, gir · 
mek. 

Örnek: Bir i~ intüıab etmek -
Bir i§e girmek. 

intişar etmek - Yayılmak, çık . 
mak. 

örnek: Yeni bir haber intişar et • 
ti - Yeni bir haber çıktı. 

intizam - Düzenlik 
İntizar etmek - Beklemek, gözle· 

rnek. 
Örnek: ı'ürudunu:a çarıçeşm ile 

intizar ediyorum - Gelmenizi dört 
gözle bekliyorum ( gözliyorum). 

lnzıbat (Zaptürapt) - Yasa 
Örnek: inzibat, bir memleketin i . 

dare.sindc en ehemmiyetli bir şey -
dir - l'a8a, bir ülkenin çevriminde 
en önemli bir şeydir. 

t nzırnam etmek - Katılmak 
Önümüzdeki layüad müşkülata bir 

de bu inzimam etti - Önümüzdeki sa· 
yı8lz giiflüklere bir de bu katıldı. 

Inzh·agah - Çekilge 
Örnek: Bir zamanlar §ehirlerin 

hercümercinden el çekerek bir küçük 
köyü inzivagti/ı ittihaz ctmiıtim. -
Bir zamanlar şehirlerin karga§alığın
dan el çekerek bir küçük köyü çekil • 
ne edinmiştim. 

ipka etmek - Bırakmak, alıkoy • 
A\:ak. 

lpka kalan - Dönek 
İpka kalmak - Dönmek, kalmak 
İptal etmek - Çürütmek 
örnek: Taahildatını iptal etmek i· 

çin binbir yola baş vurdu - Bağıtla· 
rıru çürütmek için binbir yola baı 
vurdu. 

İptidat - Ham 
lptidat - nkel 
Örnek: Akvamı iptidaiyenin ma ~ 

lumatı da, mahareti de iptidaidir -
ilkel uluaların bU,,Ueri u 'ilzelll14i de 
ilkeldir. 

f ptila - Düş ünlüK. 

iptizal - E.:ıya;:.: .ma ~ 
Örnek: Bu yoldaki mütale~ 

tık iptizale uğradı - Bu yol 
lar artık bayağılaştı. Jıl 

Irade <İhtiyar anlamına) """'ti 
irade (Kudret anlamına) """ 

.;· 
J 

lr.ı .te etmek - Buyurmak r' 
Urnek: Böyle yapılmasını 

ettiler - Böyle yapılmasını b" 
lar. 

tradl - trd~el 
Gayri iradi - trdesfz, ird~ 
Örnek: JJ/ücerred hareklılı I 

yc.<ıinden mesul olan insanlaf',I. 
iradi lıarekctlerinden ceza UÖ",ıl 
ler - Yalnız irdesel lrareketle ,1 
soraclanabilen insanlar, yatll 
hareketlerinden ceza görmezler• 

1rdeli - lrdeli, eneı·jik 
tras etmek - Vermek J. 
Örnek: Çekirgeler toprağıfl iJ 

lüiğine zarar iras etti - Çek ,1 
topragın ı:erimliliğine zarar vt 

lrad - Gelir 
Örnek: lradiylc geçinir bir atll 

Geliriyle geçinir bir adam. ~ 

Jrad etmek - Getirmek, ,·e~ 
Ornek: 1 - Nutuk irad etti" 

Söylev vermek. .JJ 
2 - JJf üıal irad etmek - ()rlt1" 

tirmek. 

DfJZELTME 

Kılavuzun 24 üncü sayısın"J 
ci yaprağın ikinci sırasında, fi! 
satır §Öyle olacaktır: 

lnad - lnad (T. Kö.) 
(lnaıl) sözü türk kökünden 

ğine göre, bunun yerine yazıl 
lan: 

İnadına - Zoruna 
Satırı lüzumsuzdur. 

ÖNERGELER 

Kılavuz sözleri üzerine, Tıst" 
nüı (ULUS) ta çıl•tığuulan ~ 
ü:.cre bir a i inde, isti ~ 
ni bir önerge ileri sürebilirler· 
lar T. D. T. C. Genel KaupU1". 
~elı·il altında gönderilecekdr: 

Örnek: Oyun iyi bir şeydir, yaJ. 
111z iptilft derecesine ı·armamalı - O· 
yun iyi bir şeydir, yalnız düıkünlük 

dereceaine rarmamalı. l•••••••llİlll••••~ 
Müptela - Düşkün 
Örnek: O adam işrete müpteltl • 

-lır - O adam içkiye düşkündür. 
Müptela olmak - Düşkün olmak 

y , 

ogramak. yakalanmak. 
Örnek: 1 - BUmem neden bu aıra

da oyuna müpteld oldu - BUmem ne
den bu sırada oyuna diiıkün oldu. 

2 - Korkulu bir haıtalığa müplc· 
ld oldu - Korkulu bir h08talığa uğ • 
radı (yakalandı). 

lptina etmek - Dayanmak 
lptisam etmek, tebessüm etınek -

G~ilümsemek 

O&nıanlıc.a ••••••• keümesiıll 
lavu:da ••••••• . kar§ılığını 
(yahut: yeter) gömıüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • • • • • ı • ' ' 

• • •••• .- ••••••• 4 

•••• 1 •••••••••• 

Ônergem §Udur: ı • • rı) 
lm#l 

( 1) Burada bir önerge göa~ 
mi yen yazılar üzerine bir şey 1' 1 
nuyac:aktır. . ______ _,,, 

,, .. !.: araaında en aeçkeni han~idir? •••••••••••••••••••••••••• 
Müntahib - Seçmen 
Örrıek: MdU8 ilıtilıa6ında ntiüıta· BQ y Ü k 

hlbl aa"iler llV ~r - Saglao tefi • 

m';:~~:~'ttı;;;ıerogverir. Tayyare Piyango~u 
Ornek: intihar da bir cürümdür; 13 

fakat cezaaı da cüriimle birlikte re. ~ • d• k d • • 
kllmiı olur - Ölünç de blr ıuçtur, ı~lm ıye a ar bınlerce kişiyi zengııl 
'111Cak CHaı da IU(la birlikte ~kil• etmişt• y • t t•b 1 A - .. (lf 
mif ~r. ır. enı er ı p anını gorull 

tntiha~ etmek - Ölünmek, kendini 7 • k . J • • 
öldürmek .cı eşıuesı 11-Mayıs-1935 tedıf• 

Müntehir - Ölnük. 

ÖrMk: lllünUhir, intihar etme: • B •• •• k Jk • • 25 OQO L dıf 
~~. =~:,=:.~«; ı!: uyu ramıyesı : • ira J 
dığı ya~ında.... .,... · 

İntikal - Geçme. 
intikal - Anl&Ylf, van§a 
Örnek: Seriülintikal bir adam -°""""'r - B aldltat trdulnuı bU1Mı 

blr /liM,Ur. lnsaf etmek - Ekitmek Çabuk anlauı~ı (çabuk var'flı) bir a. Doktor Ahmet Asım 
Ortaköy Şifa Yurd ?nhfsar (Monopol) - Tekit (Bak: 

Hasr). 

İnhisara almak (Monopolize et • 
111ek) - Tetitlemek (Bak: Bur). 

JnhHat - Dütüm - (Fr.) D~cUn, 
atf afalunent 

iJf'M1c: Z~ inhitat kO'"'f• 

--- illa - •tdaındcıki dil • 
fllna loırıqmuından WlL 

futtat - lnıfılik - CFr.) Abl.ll
._ent 

örntk: lnaaf etme:: miainiz? - E· 
kitmcz m~in!:1 

insan - insan 
insani - İnsel 

örnek: ln3anı hislere hllrnıet gös· 
tcrnıelldir - insel duygulara ıaygı 

g&urnıelidlr. 

lntıibab etmek - Dökülaıek 
DrM!c: Kınlırmak, Karadenlzt 

innbab eür - Kızılırmak. Karad~ni· 
ze döklJlür. 

dam. 
İntikam - Öç 
Örnek: intikam, yuregı kemiren 

bir kurttur - öç, yüreği kemiren bir 
kprttur. 

İntikam almak - Ocalmak. 
Örnek: intikam almak için onu öJ. 

dürdü - Ocalmak için onu öldilrdü. 
tntlkamcA - Oçgüder 
Örnek: O ne intikamdı bir adam • 

de - O "" ~güder blr adtimdz. 
fntfsab etmek - Kapdanmak 
OrMk: t.ı,inlere intlıab ctm1k. 

rramvoy gol:.:, Muallim Naci cad. No 115: .-'.! 
fstanbulon en güzel yerinde geni~ bir park ortasında her türlfi ,;ti' 

konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her 
ha talara açık hastahane. 

Yatak fiyattan iki liradan (tf baren 

Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit, fıtık, buor 
lıenzer ameliyeler için huSMf, fiyatlar, arzu edene fiyat 
bro,ür gönderilir. Telefon: (42221) 
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Haşarat uyanmadan yu
valannı ve tohumlarını FA VDA ile tahrip ediniz 

• ek, sivrisinek, ıüve ve bütün haıarat uyanmaia batladı. Havalar ııındıkça haprat çoialır. Bütün hqaratı kökünden keımek için b.ıpratı 
Yaz geliyor. Tahta~, 1?1 veodalann haYuma ve tabtalann, duvarlann kenarlarına, arslanna bolca FAYDA aerpiniz. Ve tahta kuru JUV&larmı FAYDA ile tahri 
yuvalarına ve etyalann uzenn~ arattan kurtulacak ve rahat edecekıiniz. Bilhaıaa apartımanlarda, mutfaklard• yemekleriniz!. erzakmm telviı eden hamam böcek(, 
ediniz. Bütün yaz bu muzu amlar1. bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes bayvanabnda, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve aiaçlar üzerindeki tırtılla 
rini, abdeathaneler~e,;:: d" • KutulU 30 büyük 50 kunqtur. Bir kiloluk kutu 80 kuruttur• Hasan deposu: Ankara, lıtanbul. Beyoilu. 
behemehal FYDA de & e ınız. 

- JlAGAST ANIN OCLU -
ıı ____ --::.:..:.:..-:.....-----~~~-::-:-:-7""----:: 

_F_ra_os-uvanın ppüne dolumda. Jlyet, lndamk gizlerini ona çevir-

- Bir aanlye sonra, Juuıçerlmin U· dl: 
ağımın dokundufu yeri d• - Siz burada bulundukça hiç bir 

lee°;ekpatı'rrm .. Yoı.. •• bu genç kızı bırak t terden korkmam? 
.. ...,.. gibi F Manfred titredi. Sadece: 

parmak, bir demir uç ransu- _ Geliniz ı Dedi. Genç kızın koluna 
vanın göfsUntl acıtmıştı. girerek takip oı ... adıfma emin ol· 

l1dshdJı. de yflztl btlkfllmUf, morar· duktan ~,,ra vilrUdii. 
auş korkunç hlr bal almıştı. , ...... Kralmm hafiyelik slbl adi 

Fransuva, bir saniye kadar atef bir şeJe tenezzül edeceğini aklına bile 
saçan gUılerlni Manfredin ~eri: ıetirmlyorda t 
dikti Bu gizlerde iyle delice Cc 71S adım kadar makta, kibar 

t, .. le .dddetll bir auılm girdi Jd, ..ar1n••11 bir eTla ininde dudu. Ve 
sare ))1 !r __._. ....mele ı• •• ..,. 
ilUmUn soğuk urra- demir takmalı acele ile Ud kere nr· 
üifor _.... da. 

Fransa Krah korkta ! Btr ~ aniye 80llra, kapı açrldL 
Genç mm Wleihd tutu eDerl fa• Geç, ddcll yl.IUI, dlfllaeeli bir adam, 

ftfÇ& geVfldi. eUade il* olduiu halde glıilaclU: 
sarararak. lelldeU,erek Mr adım - Kapı çalı§mızclan sizi tanıdım. 

prl çekildi! r~ priniz aziz doetum .. 
Sonra bir ah dalla- Sonra Wr a- - Metr Dole, ini pnç km yanuuz. 

.._ daha. da mlafir etmenizi yalftrmak için 
o 't'Bkft Manfrecl koluau IDcllrdL pldfm. 

Ve hayret Yedcl bir_,.. kaablıkla: - Bot aeldfıdz.. Safa geldiniz.. Gi-
- Gldbds, Se*et.H•I dedi. dlll karmla lmun Avetf a)'&llclıra)'llll 1 

Kral botuk bir 8e9le mmldandı: Glrlllhı mm slalndfr. 
- Senerl, korlm111•-. flnldl J'7et bir adım attı. Güzel ;yüzü ay• 

•empalarm buada.. Karubkta .,.._ dıalıjm lpıule tamamen ıöıiindü. 
pzJflyorlar. Manfred bu )'Ud, gözleri kamqa-

0 vakit delilraalmm llUiadeB du- rak biran seyretti. B11 mrada genç 

~·JD&llllf bir ..,. ~: im: 
eevtetmaaP 1 GfindWa. müa· -Size nasıl tefelddlr ecleeeiimi bil· 

.ınJZJn içtnde etse relfp bir kadı· ınlyorum Miillyö ! diyordu. 
._ cebreden acJaınm alplı olduianu Bu anda boluk bir velvele ftitildl. 
ıt.krarlıyacaiJm. Bu uzaktan, karanlık sokağın içinden 

Kral bafırdl: gell1ordu. Delikanlı, Jfyete cevap 
_ Gelmemfıl ı vermeden, ev sahibinin elini tuttu ve: 
_ Gelecetim ! - Doetum, bu çoe1lfa kendi iz ev· 
-Nereye?.. lldnın: gibi bakacağmır.a. yemin edi· 
- Lumuuısal niz.. dedL 
Maafred 0 yaklt, korkudan 1Mal si· - v -"min ediyorum. 

bl donarak .,.1 titreyerek ba ftk'ayı - Her ne olana ol81m onu burada ..,..._ ••C ima cliadU. Deminki balınak isterim. Ona muhafaza edece-
..... Mlllbllttlll 11d, tatlı bir .. ıe: flnise söz veriniz! 

- lliç bir .. yden korkmN'JUSI d• - Namuaıa i1eriae IÖa veıifo-
& naı 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalon hattmda 22 Nisandan itihwen tatbik 

olanacalc ilkbahar tarifesi lakelel .. •ulnutbr. 
Cep clefterl-1 Gitel..ıe eatrhnaktacbr. 

llldtüar tarifeainde sainti poıtaluma tabıiı olunan Mfwler Pvtem· 
be siinleri üpmı ~ , 

Adalar - Kartal - P•cliie 
Anadolu hattına 
Kadıköy - Haydarpqa)ra 

Cama Günleri Sabahı 

Adalar - IC.ütal - Peacliie 
Anadolu hattına 
Kadlköy - Haydarpapya 

Saat D. 
19,41 
17,40 
20,30 

8,00 
7,45 

1,50 

(2020) 

evrozin alın 

- RAGASTANIN OOLU - u 
koltukta oturan genç bir kız çıknkla 
İplik btlldlyordu. 

Karpsmda genlf bir iskemleye 11-
mfllen iri yan bir ihtiyar kadm uyu
yordu. Odanın effUI, bir blJl)r, bir U· 

fak iki dolap, ayaklan oymab bir ma· 
sa ve bir ~ iskemleden ibaretti. Son 
derece sakin olan bu yerin aeulslilfnl 
bir duvar saatinin mutazam tiktak· 
lan bozuyordu. 

Ocatm kenannda, bir mum qıiı 
içinde oturan genç kısm &Hrlnde be
yu bir elhlle vardı. 

Gayet muntazam dalplı an saç
larla 118818 ammU n çok gbel bir 
haf, çok zarif ve ince bir ;yüz, masum
ıuta '" saflıla dıllJet eden temiz ve 
dolru bakıtlı gözler b1I kızda tik ba· 
kıfta size çarpıyordu. 

Sanki Favat'un Margritf satırlann 
arasından ta§lrak bu kız teklinde 
eanlanlDlftl. ıfazaa çdmlı dvduru-
7or. Ve balap aerl bir balya lfiade 
dalıp sfdfyordu. O vakit slPU kaJla. 
nyor ve kızararak: 

- Dam Manelen onwı ismi Man· 
fred'clfr diyor .. Manfred !. Ne g61el 
isim.. Bunu hiç unutamıyacajnn !. 
Sözlerini mınldamyor, 10nra ıene d• 
vam ediyordu: 

- Hareketleri, taTirlan ne kadar 
mafrur .. Gizleri lpde pmdlyı ka· 
dar bilmedlflm anlamadılnn tatlı bir 
duygu, tuhaf bir balecan hU1111le geti
riyor. 

Bu sırada ihtiyar kadın uyandL 
Tell§la saate bakarak: 

- Vakit ne kadar ıeçmif.. Ala Jf. 
:yet ba pek fena.. Diye batırdı. 

Jiyet glUlmaedl: 
- Dam Manelea, aizl uyandırmak 

istemedim. 
- Çabuk odama siclinbl Eler ba

lıanız, mum ve •tef aöndinnek çanın
dan aonra blll 117aıuk baludula
muzu dayarsa.. 

- J>otru.. Zaftlb babaalnn ?. 
Jlyet •-• alarak OÜllDm b· 

pana dotn JlrldtL Koca kin ap. 
san keaflerek birdabin: 

- Yarabbi?. Babpde biri pzinlyor 
aambr ı. dedi. 

- Bir 111 detfU Rflzgh yaprakla
n kımıldatıJor. 

Jiyet eldafl bitirir bitirmez kapı 
sanki yıkı1I7onaq sibf tlddetle apl· 
dı '" diı1 ~ içeriye lirdi. 

Dam Marselen aa bir ptbk .. ,.. 
Q.1'ak bulundutu koltala 1*a16. 

Jtyet sarardı.. 
Fakat ıpk elinde oldufa bide ... 

tin bfr tanrla dvda. Hafifte titreyen 
bir 8e8le: 

- SenJirlerl SllDflr oldalunu
su ılrfl70ııua. J....,._Jaıom bö7le 
haydutlar gibi nam1111lu bir ne ıtr
melerf blb'lk Mr aJfaklıld1r. Çıkınız?. 

Jlyet panaatıyle bp111 sleterl
yordu. 

Kral hararetli bir 1e9Je: 
- Aman yarabbi, bu hali He ne ka· 

dar da güzel cll1e .,.....dı. Sonra pp. 
kuı ıllndı olduta halde ilerledi: 

- Gtlzel ~ak 1 Sin hiddetlendir
mek btlytlk bir cinayettir! Fakat llzl 
nuıJ bir adaınm MVdillnl '" &flmu· 
zı ne kadar muann saydrfmı lfre
nince affedeeekllnls... 

Jlyet hiddetinden titreyerek bay • 
kırdı: 

- M&l;vl 1 .. Mill)'I .. Buradan çıtı. 
nal 

- Çıkmak mi? .. Pek llll. Fakat 11· 
zlnle beraber 1 Ah çoc~ Bflaea .. ı 
ne kadar aevi7onm ! Duaarlan• 
genç bir qkm yakıcı alev'71e ... ı ta
tllfU)'or. s.rv.& lat.v .waT &aıa. ... 
nf Wer ... .,., Gel.. Gel.. Bk Pall
p olaealrmat 

- Alçakl RalU ladael 
Kral Wrdenllln a-t kısı kollama

daa yakaladı. Jt,.& korku ile halı· 
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~ Türk matbuatında bir yenilik olarak sayılacak bu roman. birinci 
t defa "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir .inema seyreder gibi takib 

Gizli bir ~ete Pavrs isminde bir zengi 
dürüp servetini elinden almak istiyor. Fakat 
vetin asıl sahibi Evetin ismindeki yeğen' 
Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan k 
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rarak kurtulmak: istiyordu. Fakat - Şu haddini bilmez rezilin üzeri· Delikanlının sesi tekrar gÜrledi: 
kuvvetli namus hırsızı za·rnlhyı koşa ne hücum ediniz! Diye bağırdı. - Bu borç pek hafif .. Varda 1 Sa-
lrnşa götürüyordu. Buna gür bir kahkaha cevap verdi. km! Şimdi uşak borcunu ödüyorum. 

- İmdat! Yetişin! lmdat.. üç Jantiyom kıhclamu çektiler.. İşte uşak i~in mösyö! Korkusuzca a-

- Meryem hakkı için çocuk serke~- Sansak: lımz .. 
lik ediyor. - Geri çekil terbiyesiz herif! Diye Hiddetli bir küfürden sonra Esse 

Ilirinci Fransuva, kaba eliyle genç gürledi. olduğu gibi yere yuvarlandı. 
kızın sesini kesmek için ağzını kapa- Esse: Meçhul şahıs La~atenyeriye hücum 
mağa çalışıyordu. Bir .kaç sıçrayışta - Pis uşak! Sözleriyle alay etti. etti. Kral haykırdı: 
bahçeyi geçerek sokağa fırladr. Laşatenyeri: - Aman kendini kolla. 

Jiyet: _ Cehennem serserisi! Hakaretini Teke tek kalan iki rakip şiddetle 
_ imdat! İmdat! Diye inledi. fırlattı. çarpıştılar .. Fakat La~atenyeri derhal 

gerilemeğe mecbur oldu.. Delikanlı-
Birinci Fransuva hiddetle: Meçhul şahsın uzun krhcı parladı. nm kılıcını bütün gayretine rağmen 

- Şimdi birisi imdadına gelmeğe Alaylı sesi işitildi: burnunun dibinden ayıramıyoı·du. Ve 
cesaret etsin bakalım! dedi. - Şeytanın boynuzları hakkı için bu kılıcın ucu parlak bir yılan başr gi-

B. d b. e gecenı·n karanlıiY iç' "Ok comertsiniz Mösyöler •• Lakin ben ır en ır ' "'r ın- '.'< bi onu büyülüyor hareketlerini şaşır-
de bir borazan gibi tınlıyan bir ses bütün söylediklerinizi iade edeceğim. byordu. Meçhul şahrs, büyük bir 50• 

yükseldi: Ben borcumu çok iyi ödeyenlerde- ğuk kanlrlıkJa, dövüı;;ü ı:ıon dereceye 
- Heeeeeyyy! .. Kadınları ağlatan nim.. ''aran bir heyecanla seyreden, Krala, 

bu rezil serseriler kimlerdir? Alçak- Dört kılıç çatıştı. Kranlıkta dört bir taraftan söylüyordu: 
)ar! Hırsızlara nasıl muamele edildi- şimşek çakmış gibi parıltılar dalga- - Bu Mösyö için de merak etme-
ğini göstermek için kılıcımın tersiyle landı .• Sert, kısa takırdılar, soluk so- yiniz! Onun hakkını da ödeyeceğim .. 
&eliyorum! luğa nefesler yükseldi.. üç arkada~ Size borcumu ödeyenleı·denim demiş-

Sansak bağırdı: düşmanlarım önden, arkadan, yan-
dan sarmak hu "'uı·etle kahbece malt- tim. Dörtte bir, üçte bir, tam .. Ben da-- Yanaşma! .• Yoksa gidersin?.. ., 

- Kıhc kılca dar yerde bulunmak vetmek istiyorlardı. Lakin onun bir ima öderim. Mösyöye hangi cinsten 

h 'd ı o v 11 h vılan gı'bı· çevik ' 'e uzun kılıcı cehen- ıazım. Güzel doğru bir vuruş.. Açcl ! 05uma gı er.. .. a a i bunlar " 
nemi bir daire çizerek hepsine yetisi· Tamam .. Serseri borcunu da ödedim .. 

Jan ~~.ı ı>mlar! Kadın hırsızları. • 
~a~ ~': ·sini seçiyorsunuz: Darağacını yor, hiç birine göz açtırmıyordu. Göğsünden Yorulan Laşatenyeri 
ınl' l"ll·,·ıt ku"'tu··gwu··nu·· mu"?., S 1 k d t l 1 boğuk bir inilti ile yere yuvarlandı. " onra on arı -u ur an a ay ı ~es 

.. 
1 

• •· ı· d gene yükseldi: O vakit meçhul şahıı:ı doğruca Kra-
Uu -ıoz erı soy ıyen a am pence- lın üzerine yürüdü, ve: 

l'enin hafif ışığı içinde göründü. - Kendinizi koruyunuz .. işte öde-
- Bu kadını huak hırsız! Diye em-

Bu, mağrur yüzlü, cesur bakışlı, nıeğe başhyol'Um. Bu terbiyesiz için! retti. 
dik bıyıklr, hakaret ve alay dolu bir Alınız Mösyö ... 

Kral bağırdı: 
gülüşle eğilmiş ince ağızlı bir delikaıı- Sansak inliyerek çekildi.. Meçhul 
lrydr.. şahsi\ kdıcı sağ kolunu bir boydan - Sefil, benim kim olduğumu bili-

B. · · F b ı bı·ı· boya delı·p germ1·0.c tı·. yor musun? ınncı ransuva, u umu mıyan 3 ·"J 

tesadüf karşısında durarak kızı yere Laşatenycri ile Esse kılıçlarını kal- - Sen gece vakti bir cani gibi ev-
bıraktı. Lakin bileğinden tutuyordu. dırarak hücum ettiler .. Kılıçların so- lere giren bir namus hırsızısın ! 

Jiyet delikanlıyı gördü. Dudakla- ğuk şakırtısı gene işitildi. Uzun kıhc - Mel'un asılaacksın ! 
rnu!a bir gülümseme belirdi. Onun is- gene cehennemi daireler çizerek ",n. - Eğer seni bu duvara çivilemez-
mini mmldandı. Sonra kuvveti kesi- lryor, bütün saldırışları geri attığı gi· sem .. 
lerek bahçe duvarına dayandı. bi gittikçe düşmanlarına daha çok so- - Ahmak! Iı:ımimi söy1iyerek seni 

.Kral: _______ ktıluyordu. --~--------------_.... ....... xetmekliınm· at 

bu senin ölümüne sebep olur. Diz çök 
sefil, dizçök t Karşındaki Fransız Kra
lıdır. 

Delikanlının acı sesi cevap verdi: 
- Ben de ismimi ilk ve son defa 

olarak taşıyan Manfredim ! Anasız, 

babasız, yersiz, yurtsuz Manfredim ! 
Serseriler Kralı Manfredim ! 

Birinci Fransuva asabi bir kahka-
ha salıverdi: 

- nir serseri ... 
- Bir insan Mösyö! 
- Ben de boş yere hiddetlenmişim ! 

Vak'a pek gülünç! 

- Dikkat ediniz de feci bir tarz~ 
dönmesin! 

Laflar gittikçe sertleşiyor, acı acı 
vızıldıyordu. Bu bir serseri ile dünya· 
mn en müthiş hükümdarı arasında 
geçen hayret verici bir dil düellost 
idi. 

Birinci Fransuva, alaylı bir tavırla: 
- Artık bir söz söyleme yiğitim, d~ 

di. 

- Öyle ise sözü kılıçlara bıraka· 
lım .. 

- Git seni affediyorum! 
- KılıcımZT çekiniz, krhcıntzi çeki-

niz Mösyö! .. Pavide yenilen bir kılı· 

cm bir serseri krhcı karşısındaki me· 
baretini görelim! 

- Haydi çekil serseri! Yoksa cel· 
la.da teslim edilirsin! 

- Ya siz?. Siz de şu anda benim 
merhametime muhtaçsınız! 

Kral sapsarı kesildi. Daha gurur· 
lu, daha hakaretli bir ıa,,rla: 

- Dinle! Son defa olarak söylüyo
rum. Yoluna git! Sana hayatını bağış
ladım, dedi. 

- Son defa olarak siz de şunu din• 
Jeyiniz Mösyö! 

Manfred bir adım daha attı. Kolu· 
tt ~ 


