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Dtinyanın en kud- 1 

retli harp gemileri 
Akdenizde.,, 

(: fng'lizlerın meşhur Nelson harp gemisi 

akat bunların ltalyayı ·tehdit 
maksadile 

yollanmadığına 
işaret ediliyor 

İngiliz gazetelerinde okunduğuna 
göre Milletler Cemiyeti toplantısını 
yaptığı vakit Akdenizde ye Cebelüt • 
tarık açıklarında 11mumi harptenberi 
en büyük bahri tahşidat yapılacak . 
tır. 

- ... -ıa:wwws..,,_ ________________ 1 

Kanıutav 
Kış t:at:ili yapıp 
yapmıyaca§ı 
ancak ayın 
yirmisinden 

sonra anlaşılacak 
Ankara, 12 - Kamutayın, kış 

tatili yapıp yapmayacağı an· 
cak bu ayın yirmisinden sonra 
anlaşılacaktrr. Meclisin bu tari
he kadar toplantılarına devam 
edeceği anlaşılıyor. 

- .... 

- - __ ... ________ ... 

Sovyet 
Rusyada 

Sir Çingen devleti 
kurulması 

düşünülüyor 
Macaristan da 20,000 

Çingeneyi 
topraklarından 

çıkarıyor 
Havas ajansının verdiği bir ha· 

bere göre Sovyet merkez icra ko
mitesi Sovyet toprak1annda bir 
çingene devletinin kurulmasını 
dütünmektedir. Rusyada 61,000 
çingene vardır. 

Diğer tarahan Macaristan da 
topraklan içinde bulunan Çinge
nelerden 20.000 ni toprakların -
dan dı§anya çıkan:naya karar ver· 
mittir. Buradan çıkacak çingene· 
lerin yeni kurulacak çingene dev· 

cu_, ___.. :.u.a .... ı ..... rı1 ,. .ı" ...... unu1ıı la..A...,L.A. • 
tınrn siyasi bir mııınası oJmadıfmı n Jetine iltihak edecekleri akla ge -
son İngiliz • Frausız konuşmalariyle lebilir. Çingeneler tarihte devlet
bir münasebeti bulunmadığını söylü . ler kurmutlardır. Son devletleri 
yor. Bu, diplomatça korekt bir ha. Orta Avrupada idi. 
rekettir. Hakikatteyse, Akdenizde bir --------- - - -
ilitilaf çıl<trğı takdirde MilJetler c~ - Piredeki i ngiliz 

Fransı-'a p mı·yeti ile birlikte hareket etmek için torpito muhribi 
:ıoı rın rovena :zırhluı 

. (Devamı 2 ncitle) Manavralar yaptı 
......____·-------~~~~~~~~~~~~~...:.-~~ 

Amerikalı 
Milyarder · Morgan 

Yunan veliahtl da 
bulundu 

Atina, 12 - Pire' de bulunan 
Jngiliz Mouilles torpido muhribi 
dün Saronikoı limanında manev· 
ralar yapmıfbr. 30 kadar İngiliz 

Piqango bitti, talihliler 
anlaşılıyor 

50 bin lirahk büyük 
ikramiyenin amortisini hangi 

numaralar alacak ? 
Tayyare piyangosunun üçüncü 1 

ketideıi bu sabah bitirildi. , 

--~'l':'!WlJ~~~~~~~.._. ı 

Bu keşidenin büyük ikramiye
si dün çıkmıttı. Elli bin Ura kaza
nan 29533 numaralı biletin talili
leri anlatılmaktadır. 

Tahtakalede kırtasiyeci Mar • 

1 
donun mağazasında katip Rafa • 
il, Ni§antatında Dikili tat mahal• 
lesinde bakkal Ahmet, F eriköyde 
İtibar çamatır fabrikaımda mu -
h!'sebeci Viktorya ile Saniye ve 
arkadaılan büyük ikramiyeyi ka
zananlar araımdadır. 

Büyük ikramiye çıkan biletin 
750 aıağıaı ve 750 yukarısına ka· 
dar olan numaralardan sonları 3 
le bitenler ikiıer lira amorti ala• 
caklardır. 

Yalnız 29533 numaranm 700 
yukarıtı 30U3 olmaktadır. Halbu
ki piyangoda 30000 den fazla mı• 
mara yoktur. Buna göre otuz 
bine kadar o1anlardan sonları 3 

le bitenler ikiıer lira amorti ala • 
caklardır. Bundan sonrası için bir 
numaraya dönülecek, 233 numa • 
raya kadar olan numaralar da i
kiter lira amorti alacaklardır. 

sorguya ~ekildi 
lJrnumi harpta yalmz Mo~gan 
müessesesi 6 milyon sterlin 

zabiti bu manavra1ara iştirak et· Galip (Bora) piyesindeki makiyoji yle r7e eski teşekküllerden birinde 
mitlerdir· Elefteron Vima, gaze • arkadaşları arasında. Xişaretlisi Galiptir. 

para kazanmış . 
Aırneırn~aınoını lYlmlYlm'i lfilaıırba 
9Drmcesnlfl)e se~ep inle nmnş? 

hak;rnerikada silah imal ve ticareti 
rnda °"e . ~ 

Yan • nış tahkikat yapan ve a-
azasınd . 

Yon A . an rn iirckkep olan kom ıs-
, rnerika · ·ı :rind . nın en büyük ınahyec? e-

ırtişt~~ rnılyarder J.P. Morgan'ı dinle· 

J.P. Mor b" ırıi gaıun bankasl har ıumu-
e~nasınd J . . . 

aldı - a ngıltere ve Fransa ı~ın 
ster~~ ~~f hane tizeıinden 6,000,000 

B ~ar Yapmıştır. 

tesinin yazdığına göre Yunan Ve- (Yazısı 2 incitleJ 
Iiahtı da bu 30 zabit meyanında ---------------------- ----
imiı. Doktor Ahmet Asım Onur: 

.,,,.,,-~ ..-....... ~ -----= ,_,, ~ --

2000 
•• 

"Once nüfusumuzu çoğaltma
lıyız. Kısırlaştırmayı belki 50 
sene sonra düşünebiliriz,, 

Llrallk büyük 

müsabakamız 
No: 12 

;·················· .. ······································ Fırtınalar j . . . . . . 
1: 

: 
; 

lngı l1:ere 
adalarında büyük 

t:ahribat yaptı 
Londradan bildirildiğine göre, 

: son fırtınalar neticesinde Britan· . 
ta f 

nnu l\forgan kendisine komisyon 
ra ında . 

İf n sualler sorulduğu ''akıt 
Şa etrniştir. Morgan Senator Nye İ . 

• ya adalarında 17 kişi ölmüstür. 
Birçok İngiliz vapurla~ im • 

dat istemektedirler. Mersey neh • 
ri munsabında batan Bradda va· 
purunun taifelerinden beş kişi bo
ğulmuştur. 

harı~merikan milyarderi I.'.forgan, 
ıu1?umi esnasında İngiliz ve Fran 

sıı kabın ı · .· 

Demiştir kl: i 
"Bu hükumetler için 600,000,000 

tal - e eıınc nas rl mübayaa acen· 
- rgı Yaptıklarını anlatmıştır. 

sterlin değerinde harp levazımı ısmar-
( Devanu 10 uncuda) 

ltaıvanıar Makalle 
düşmedi derlerken 

Habeşler "aldık!,, 
diye bağırıyorlar 

Bu kimdir? ... 

; . ················································· • ! Tamdınızsa adını buraya yazınız~ 
1 , .......................................................... t t . . . 
: . ············-···································' : . . ., .............................. -............................ ; 

Fırtına Almanyamn Neuss şeh
rinde de mühim tnhribat yapmış -
hr· 250 kişi yersiz ko.lmışlardrr. 
Hükumet bunlara yardım etmek. 
tedir. 

Dusseldorfdıı ~iddetli bir fırtına 
ile beraber yağan dolu neticesin
de iki kiş i ölmüş ve 12 si ağır ol • 
mak üzre bir_sok kişi yaralanmı,. 

Doktor Ahmet Asım Or.ur 

(Yazın 6 ncJcicıl . 
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Tayyare piyango
sunda kazanan 

numaralar 1 

2 O, 00 O 2~~ --~,:i- ....,.~-=-:~=-=~:-:-:--,~~E 
lira kazanan 

21798 3481 22598 19326 
23596 26662 

5624 
1938 

23564 
23045 
23020 
6161 

Bu numaranın 750 aşağısmn 11865 
ve yedi yüz olli yukarısına kadar 12837 
sonları dörtle biten numaralar iki· 6308 
şer lira amorti alacaklardır. 8960 

2 
' 

17457 
10866 
12158 

Liralık milkAfat 9777 
Her numara beı yüzer lira kazana 17017 
cak. 

z4s11 
3131 

11427 
7086 
5364 
8111 

17168 
805 

3447 
5191 

1931 
22871 
2227 
'1686 
8270 
3391 

14177 
26994 
26040 
18505 

25522 
21190 
15819 
21314 

7728 
29291 
1391 

23426 
29270 
8068 

11464 
6674 3797 
8676 19138 

16803 4863 
23375 16904 
11856 158 
24189 13089 
3284 21344 

23222 665 
21200 20442 • 
23817 27715 

12,000 
23753 
22292 
23782 
11413 

lira kazanan 436 
27574 
25011 

6378 
11119 
17762 
15990 

6059 
16799 
24820 
29365 
20867 
20893 
13804 
26866 

4109 
7341 

13259 
26926 

17189 
27994 
21643 
18674 
15666 
21718 
12890 
21755 
21533 

353 
2317 

24027 
22167 
13803 
14004 

8636 28091 
40 Ltra 

Bu numaranın 750 a..,idma 
ve yedi yüz elli yµkarısına kadar 

sonları birle biten numaralar iki

ıer lira amorti alacaklardır. 

7!g~ 234'Z8 
16869 4616 
4850 6400 

10,000 
Lira kazanan 

25204 

3619 
19962 
8907 

23383 
21491 
17453 

B 750 ... 27464 
u numaranın aıagııına 

d. .. 11° k k d 8987 
ve ye ı yuz e ı yu arısına a ar 
ıonlan dörtle biten numaralar iki- 13296 
şer lira amorti alacaklardır. 6154 

9272 
1000 Lira kazananlar 23006 

19938 28462 902 

500 ı~tra kazananlar 6
96

10! 
6912 28305 18481 26109 7 

25275 25288 29912 7452 14743 

27975 28654. 
3517 

16549 
200 Lira kazananlar 2542 
4515 9720 8962 l 0793 16628 

29309 28112 15943 4916 872 
16566 22395 25302 6102 27920 

9324 9710 25710 6779 11318 
19276 14867 13322 16915 17667 
8540 4200 47 9508 13596 

8404 25603. 27631 

100 Lira kazananlar 12608 
8806 10164 15308 10756 10533 

29952 5523 20327 1381 4577 
18563 29 8407 . 400 21586 

5885 22335 1929 3825 24153 
7535 24975 3029 1247 8943 

12103 21166 10816 28229 24401 
2806 12795 17954 28047 18700 

29124 19324 4974 17835 8712 
19467 11086 25312 28~~ 27232 

50 Ltra kazananlar 7868 
7271 645 5440 7743 12617 
8022 5770 29588 3257 15537 

10664 14862 5111 13062 28638 
18688 8SOO 28525 14555 16783 
ı 7484 18303 4838 257 43 13809 
8690 6246 19452 9505 22519 

17079 1705 16891 25863 29400 

2960 
15725 
6932 
5800 
2500 

23224 
26640 

3386 
9250 
8160 

23780 
6103 

11869 
23155 
13073 

946 
25883 

23955 
11227 
18739 
20757 
10925 
12378 
19185 
24569 
12963 

4049 
29399 
28853 
12745 
19074 
29401 
26114 
20295 
29719 
9560 

15409 
18250 
16761 
15141 
24376 
24508 
8807 

10958 

5722 
22890 
13131 
10596 
7283 

29021 
9588 

11592 
4489 

29729 
26833 
23544 
24528 
23784 
12519 
lq498 
20230 
5996 
6341 

11568 
681 

13172 
6822 

24890 
25033 

446 
23811 

62 
17346 
22511 
9538 

27554 
10173 

28623 
10347 
191981 
25820 
10566 

iBOB 
22869 
2234r. 
9446 

18961 
10267' 
2708 

22287 
18229 
13181 
18613 
29982 
24121 
29983 
2483~ 

9703 
5638 

20700 
9933 

23565 
28476 

415'7 
19815 
22169 

728 
6602 

11523 
15187 

kazanalar 
1 41'46 

3708 
12482 
9360 

19082 
28330 

15229 
7402 

13308 
18520 
10998 
17994 
8623 
3559 
1394 
7480 

15971 
11943 
15079 
16397 
7865 
9726 

24979 
10555 
2943 

26446 
2912 

24427 
22549 
3944 
9210 

13538 
15372 
1959 

13630 
22856 
10417 

5975 
22336 
19681 
6Sı44 
2446 

18995 
27647 
23340 
9713 
6268 

2:'1~~ 

8119 
11321 
9358 

12071 
24572 
14270 
29620 
19175 
10425 

9671 

23088 
29202 
4619 

12646 
178 

12716 
5015 

19466 
23216 
2773 

19162 
1113?. 
17040 
8519 

16665 
23825 
23421 
18364 

25095 
2308CS 
22393 
16324 
10920 
23717 
6510 

72 
20372 
18805 
5150 

15479 
2261 
4277 
1116 

21113 
6997 

14753 
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Harp gemileri 1. Galip 
Akdenizde 

(ea1ıara1ı ı incide> Dün kendisine taç giydirilefl, 
blitün ihtiyat tedbirleri alınmış bu • gece J.übilesi yapılan sanatkif 

J 

Jübilesi 

lunuyor. .il 
Milletler Cemiyeti konseyi top. ·ıçin Halkev·ınde to·· ren yapılac11~ ~ 

)andığı sırada, İngiliz anayurt filosu. 
nun belli başlı parçaları, Sir Rocer Türk tiyatro sanatk&rlan dün 1. Ga-ı sonra kendisine sanatkarlık dip~ 
Bekhovs'in kumandası altında Fran. lip Arcanın yirmi bet.inci sahne yılı do· le bir kupa hediye etmi!tir. 
sız ikinci filosu ile. Cebelüttarık açık layui~le j~~iles~i kutluladılar. A Banu müteakip CeJaı Tahsin .~ 
larında bir yerde bulunacaktır. Galip Turk tiyatro aanatkirlıima, dair bazı babralannı anlatnuf, ~ 

Bu belli başh harp gemileri arasın . çeyrek a11r yılmadan yorulmadan emek din Sevin de Galip için yazdığı 1'it f' 
da 33000 tonluk Te)son ve Rodncy n vermiş bir sanatkardır. Bizde bu yaıı okumuıtur. 

22000 tonluk tayyare gemisi Furyos görebilen aanatk&rlardan jübilesi yapı • Galip kendisine karıı yapılan lıll' 
bulunuyor. lanlann üçüncüsüdür. Ne mutlu ki ontı zahürata: ~ 

Nelson ve Rodncy ile birlikte bu günü, temiz ıııklı verimli bir geç • - Duyduğum sevinç bana i~ 
Kayro ve 23 üncü muhrip filotillası miıle olgun bir geçeceğe bailıyor. için 'büyük bir vaat halinde .. ~ 
da gidecektir. Galibi her tiyatroyu seven ve bilen Bugün, hayata yeni doğdufwnu ,,,,.,.-

Bu değişimin neticesi, Cebclütta. insan gibi sever, ve beğenirim. -Galip diyorum. . 4. 
rıkta kullnnrlacak ku\'ı·eti daha sıığ • yüksek tevazuu ile daima kendini ıiz· "Bana verilen kıymet bende ~ 
lamlastırmak olacaktır. lcmiı, daima ön ve bat sıralan arayan sanat kıymetini gören ve ltilea ,,,,,.. . 

ikinci Fransız filosu llrotany, gözler .ağırb~~lı Galibi tam yerinde ıö· ver muhitimizde, yüluek mille~~· 
Provcns harp gemilerini Ye tayyare rcm~mı§ler~ı.r. .. dir . ., sözleriyle mukabele etmiıtir• 
gemisi Bearn•ı ihtiva ediyor. Tıyatro ıçın Yazılan yazılar ve soyle· Gece de Şehir Tiyatrosunda 

Aynı zamanda garbi Akdeniıde nen birçok ~~ler Galibi bir i.sim ve~•. sanatkar için hazırlanan jübile 
birinci Fransız filosu Korsika açık. satırla ıeçmııtır. Pek yakın bır ıeçmııı mııbr. ,,, 
larında bir yerde ma~evra yapacak . habrlanak Ermeni sanatkarlar ve di • Buıün de saat 16 da gene Galil' 
trr. linden kurtulan Ertufrul Muhsin, Raıiı Beyoğlu Cumhuriyet Gençler ~ 

B Rıza, Şadi gibi aan.atürlann kendini ilk linde bir tören yapılacaktır. T~ 
u filo altı ağır kruvazör, 24 muh. ~ 

. t 1 .:ı ~ • 1 gösterdiği sırada Galibi de buluruz. Ga· evvela Müçteba açı• nutkunu ~aö1•v 
rıp ve orp to, yeui <aenıza tJ gemisi :s 

' 'C Komandan Test isimli 24 deı•iz lip o zamandanberi kendine has varlık cek, sonra Baha aanatkinn , 
. ve değerle görülür. Darülbedayi kuru • Murat Sertogwlu edebi kı--::.:.. tayyar<!Sı alan tayyare gemisini muh . ,, .•. _ 

tevld ir. luıunda kurucular arasında gene Galip Jimi izzet Kayacan tanatmı 
vardır. O tarihlerden bu tarihlere kadar en s&nra da bir perdelik bir piy .. tJI 

Bunların hepsi visamiral Nm•:c'. d • 
k 

Darülbe ayı müeaaeıeai birçok aanatka· nanacaktır. 1 
nin umandasındadır. _.,,_ 

n kendi bünyesine almıt ve kendi bün· ---- ---------
Birinci filonu:;ı üç harp gemisi mn. 

nevrada rol almıyacaktır. Fakat bun. 
lar da Tulon'da derhal denize çık • 
mağa hazır bir nziyctte bulunuyor. 

Nihayet şarki Akdenizde, Si.ivcyş 
kanalı açıklarında bir yerde lngiliz 
Akdeniz filosu bulunacaktı r. 

Mecmu unu toplıyalım: 
1) Cehelüttarık açığında, bir lngi. 

Uz ve bir I<'ransız filosu. 
2) Korsika açığında, yahut Tu • 

londa bir Fran.~ız filosu, 
3) Süveyş kanalı açığında bir tn. 

giliz filosu; 
bulunacak demektir. 
He• nı-_., lHll" ~ndlellli .... th 

kruvazörleri, tayyare gemiler i, hafif 
kruvazörleri,-muhripleri, denizaltı ge 
mileri ve muavin gemileri vardır. 

Bunların hepsi, tam harp kuvvt>tl. 
ni haizdir. lcap ettiği takdirde bir '38 . 

at içinde harekete geçebilirler. 
Cebelüttankta, Maltada. Tulon. 

da, Bizerta'daki Fransız Ye İngiliz 
~il bahrileri hem Fransız, hem in • 
gilizler tarafından kullanılabilecek 
vaziyettedir; diğer Akdeniz devletlt-ri 
limanlarından da ayni suretle istifatle 
edilebilecektir. 

Gemilere ilaveten, şimdi adını 

söylemek tstemedtkleri muhtelif mev. 
kilerde, muhtelif milletlerin hava kuv 
vetleri hazır bir vaziyette bulunmak • 
tadır. 

yesinden çıkarmııtır. Bu değiımeler i· J a p 0 n 1 ar 
çeriginden kendini 11rarb çahımalariyle " 
fikir ve gayelerini tiyatro ve sahne uğ- Deniz konferansınd 
nma bağlamıı olan üç bet sanatkar a· ~ekilmeye karar 
rasında gene Galip vardır. Ertuğrul ">' 
Muhsinin Avrupadan döndüğü sıralar . VermlşJer j 
da bulabildiği birkaç arkadaı . arasında ş 1 m d i ne o 1 a ca I< 'I 
Galip de vardı. Galip buıün aktör lldmı Alman 111 
taşıyan biricik sanatkardır. Her sanat • _ • 1 n g Z --
kar karakterine uygun rolü ile tanılır. Amerıka • Fran• 
Burada en çok muvaffak olur. Çünkü az ve Sovyet deni
çok kendi bayı'llmt veya hayatına uy • anıa.,ması mı 'I ~ 
gun bir rolü oynarnııtır. Halbuki Galip Londra, 11 - Pazartesi ~ 
müellifin dilediği, hayalinde Y•tatbiı toplanacak olan deniz konfe~ 
~irib~~.!e~_!l_t_~~ ~~.. alı •al>ahına talik edilmi tir • .,, 
sundan Beyoğlu Fransız tiyatrosuna ka· gıhz kabınesı Yöhu uır Pu.,...., 
dar nihayet Tepebqı Şehir Tiyatrosunu ıyaparak Japonyanın iıtek~I 
buluncıya kadar ıüphe yok yalnız yer tetkik edecektir. 
değiıtirmeklc ka?mıyan sahne hevcsklr· Haber verildiğine göre 1 
lan, Darülbedayiin eski çocuklan ıenç · kabineainin vereceği karar 
leri büyümüı, yetiımit birer sanatkar olursa Japonya deniz konfe 
olduklan nrada Galip de vardır. 1 ı · · k ·-i1' aınin ça ıtma arına 19tara e....-

Galip iyi bir insandır. Galip kuvvetli 
bir Mtatkardır. Galip rejisördür. Telif cektir. I 
ve tercüme ettiği birçok eserleriyle bir Son gelen bir telgrafa ıöre t/ 
tiyatro müellifidir. Galip makyajı sah- Japonya deniz konf eransındaJI 
nede yaratnuştır. Galip kostümü eser - kilmeğe karar vermiıtir. 
den değil hayattan ve zamandan seç • Şimdi ne olacak? . ~ 
mittir. Galip tipleri okumakla kalmamıı İngiliz gazeteleri esaıen ~ 
o tipleri benliiinde yaıamıı ve yarat - daha evvelden gözönüne al~ 
nuıtır. Türk tiyatrosunun verdiği eser· r .. 
)erden geriye doiru gidersek Galibin bu mesele etrafında yazılar J 
omuzlannda tatıdığı rolleri dütünmek mıılardır. Deyli Herald gaz~ 
kıymetli san~kirm değerini bir kat da· ne göre, bu takdirde bir So.,-~ 

"Deyli Herald" ın diplomatik mu. l 
ha yükseltir. KaEatası'nda Galip bir fa· İngiliz - Amer ikan deniz an a~ 

habiri diyor ki: 
"Yalnız şunu da söylemek lazım. 

dır ki, bütün bu hazırlıklar kat'iyyen 
tehdit maksadiyle değildir. 

ltalyaya karşı karadan veya de • 
nizden harekete geçmek veya Cenev . 
rede askeri zecri terlbir almak a~la 
tasa,-vur edilmemektedir. 

Fakat ltalyada sürüp giden coş • 
kun konuşmalar, ihtiya t tedbiri alın. 
madığı takdirde, Musolininin meyu . 
snne harekete ge~mesi ihtimalini Nr 
türlü uzak gösteremiyor. Bu hareket 
petrol zecri tedbiri konuldufu zamıtn, 
belki de konulmadan başgösterebi . 
lir ... .,, 

Bu sabahki posta ile gelen Alman 
gazeteleri de ''Dünyanın en kuvvetli 
gemiJerinin CeheJUttarıkta toplanm!Ş 
olduğu,, na ;şaret etmektedirler. 

. -o--

Ağva NumunekUyD 
oluyor 

Vilayetimizin Şile kazasına 
bailı , Ajvada modem bir nahi -
ye kurulmaktadır. Bu nahiyenin 

son bir yıl içinde bütün caddeleri 
parke ile döıenmi~, derenin ağ
zındaki bataklık kurutulmuştur. 

Şimdi Ağvada büyük bir ağaçlan

dınna faaliyetine giri~ilmiştir. 

Aivada iki bin ağaç Jikilmekte • 
dir. 

cianm kendisidir. Topaz Volpon Galip 11 yahut Alman. İngiliz - Anı.~ 
demektir. Tokat yiyen soytan'da Ga • _Fransa ve Sovyet deniz anl•fP"' 
lip içli bir atıktır. Thline akan nebir'de 
dilenci, Unutulan adam'da sabahcı kah· ıı yapılabilecektir. ~ 
vesinin ataiıbk müıterilıİ, Hamlet'in Ayni zamanda Amerika ;J! 
kralı, Müfettit'in valiıi, Kara Mozofla- pin adalarında bir üssübahri 'jl 
nn babası, Mary Dugan'da müddeiumu· edecek, İngiltere de Bahriııı ı 
mi, Kör'de amca, Iı adanu'nda patron, Kebirde bazı adalarını tahkiıl' 
ölü evi'nde kambur kardeı Galip oldu· decektir. 
iu ıibi. .. Y aıin hoca' da ken&si; Kafes F k .. k ijtf 
arkaaında Davut hoca, Aynaroz kadı • a at umumı anaate g " 
aı'nda Gregoryus, Süt kardeıler'de saf ponyanın deniz konferanıı~ ,t. 
asker Yqar c.Iiptir. Calip faciadan çekilmesi, o kadar hüy~k b~# 
komediye kadar vodvillerden operetlere dite ile kar§ılanacak bır h• 
kadar hiçbir rol Ye tip yoktur ki: Qe - değildir. ___;/_ 
rine alnıasm ve muvaffak olmaam ... Bi· baJl 
ribinnden bambatk• karakterde oıan Ankara - ıstan 
bu tipleri parlak bir üstünlükle baıar· , haltında lşllyec~ 
mıt efi az bulunur bir sanat adamıdır. yeril JokomotlfJc;• 

Semscddin HAmid Güne~ 
* • * ge 1 d t ~ 

Dün tiyatro sanatkin Galip Arcanın Devlet Demiryollarının ~) ~ 
sanat hayatına ablmasmm 25 inci yıldö- yada yaptırdığı yeni lokoıııo&Jtı 
nümü münasebetiyle Eminönü Halke • h • · l · L kooıO"':İ ıe rımıze ge mııtir· o • ıJ' 
vinde büyük bir tören yapılmııbr. tıP 

Tören ev•eli 1>ir koro heyeti tarefın· ler Sirkeci gan nhtımına ıe 1' 
dan verilen bir konserle baflamış, bun- mittir. Bı radan Hayda~ 
1an sonra Halkevi Bqkanı A,ab Srm geçirilecektir. f 
Levent sahneye gelerek törende hazır Devlet Demiryollannın ~ 
bulunan birçok tanınmı, nnat , .• ilim ni tokomotifleri Almanyad• I' 
adamları k~mnda Galibin hayatını, f b .k d ı so~ a rı asın a yapı mıttır. 
, sanat için yaptığı mücadeleleri anlat - k fi •-d omoti er itlemeğe bat.-•""..Jlj 
nu~. bundan sonra şahneye davet ettiii ~J 
Galibin baıma defne dallannclan yapıl· ıonra Anka.ra-İnanbul ar dlf':/, 
nuı bir sanat tacı koymuı ve: · ki ıefer müddetini kııma1' İ 

- Bu taç, bu batti defer. Dedikten hasıl olabilecektir. 



tr U SONKANtJN _ 1938 3 

~ 9Ötilfiütı: 
•tlPllk rnesi;k 

haıına 
9etırıımeıı tO B k 1 A t 1 1 ,!<o•'!_~!.n ~·m~ ~ 

s-~~. F.abrettin'ın .. Tarı"h KOi r a an ·~ının am m .. ~U~•"-!•~ 
... illi 1 Vellt (Ebfl~~uhtelff-. 

~~·:;;~ç=~: Muallimler talebeleri mektep z~u~~ca?..::rr1r1.,:ı!:'= 
etaaelcted· Jenı veaıkalan ihtivl'- k d k) bahsederek, bagtlnkU Zaman gazete • 

"~cl:in tarihi J&Jm&kiçin dışında on trol e eee er ::. ı:.:.:ı =l§=~nlak Nr 

İ•tifact~ radyo ı:ıerkezlerinden de Şehrimizde bazı orta okul ve j re itlerini üzerine almıt olan di • J Aynca Kültür lıpekterleri, '-· Bay Vellt, Falih Rıflunın kendW. 
leaae.i .. etm~k lazım ıeldiiini aiy- liae talebelerinin kalıTelerde ya . rektör ve muavinleri le talebeyi da tında mektep kasketi bulunan ve- ne: 
Pelı 'e?ne,. Hi~et Münir de blanmHı Kültür Bak•nhlmı ö- ha yakından tanımaaı tabii olan ya talebe ol~uiu, halinden anla- "- Senin ananın Yedne kabahaU 
l'i&-_. lı cahp bır fikir ileri ı!i· tedenberi &=·-dilen ba i- ehem- muallimlerin vazifeleri mektep tılan ıençlenn bar, kahve ve sa· seni doianaaktır! Zaten ka...tetfnln 
-....,vr, -- 's- altında arıtın röriiniiyor!,, dedJğlnl 

_ "H miyet Termeie .evketmit ve Ba . dıtma çıkmca bitmit olmamaktadır. zino aibi yerlere deTamlarma im- ve buna benzer hUeumlarda balaada. 
diye atta,, kaydı neden?... . kanlık bu meaele hakkında mühim Direktör muavin ve muallimler kin bırakmıyacaklarcbr. Bu ıu • tunu yuıyor. Karpbk venaek için, 

a.'~;:-Jor. bazı kararlar alm1ttır. mektep dıtında da imkin dahilin. retle talebe mektep haricinde de Falih Rıfkıya: 
••Ola&. ~lti,, kelime.ini kullanan Batün Kültür Direktörlükleri de talebelerinin hareketlerini ta· mektep idareleri ve Kültür lapek · "- Senin baban fQydu, fakat be • 
ilciat c1.'~raı eden arkadqlarımın vurtuile mekteplere bildirildiği kip ile mükellef bulunmaktadır • terleri tarafmdan ııkı bir kontro- nlmkl fiyle mezfyetlf adamdı ... Talud. 
Wlba aldı! Çünkü, lıkend~r bir tamime ıöre mekteplerin ida- lar. la tabi tutulmut olacaklardır. lln biyledir, bense Fransada oku • 
1111a1111ı!'-li1oyu, Hikmet Münir de dam ... Ecnebi di11'-re vukufun ıa de. 

""'-- •1eıı.,•dyoyu,a.anüne••- ıstanbul Ankara telefonu ::":~s~~:."=: 
• .. lf. 11man1 M'fitarekede sen şunu yapmııtın da 

4-J llf·h· A b d • t • ~tı d h ben bunu yapmııttm ... ., tarzında bir lliıi.a 11.,t ~ cihe~ .~~et Mü Ekonomi bakanlığına Y 8Şln 8 yeni eSISa 8 8 8 cevap veriyor. 

~; oır teklıfı ılerı almlf bağlanması kuvvetlendirilmiş olacaktlf ço~ı:~.· !~.:.~.:"!"'.:.::. 
af6l L '!'eınlelıetlerintle oldafa hazırlıkları ilerliyor Şimdi tamamen devletlepnit' bazı tadilat yapılmaaı zanlretini lerfmlzfn bu tarzda mUnakap etme. 

~er""- ıl k ti '-l·k l b l ı· Ekonom" lerini yeni nesle verilen h09 bir örnek 
~ . -·~ ı , mii erraa ı atan u ımanmm 1 olan bütün memleket telefonla . ortaya koymut ve yeni teklin hal· telilll edemiyoruz. 
ltfı ,,:,6ır rneılek, bir etüt me•· Bakanlrima raptı için Finans Ba- rmın tanzimi ve Jnınedendirilme- ka açılman iti bunun için bim Her kalem mfhnkapaı, neden: 
~ rtlır.. kanlıiı ile Ekonomi Bakanlığı a· ıi için büyük bir ıayret arfedil • ıeri kalmlfbr. - Senin anan ... 

,,.. ~ rnerlteclerillden edilecelr raamda Ankarada yapılan müza- mektedir. Aldıiımız malGmata ıin yeni - Senin bahan-
' - Ve yeni utilaeye ~e- kerelere ittirik eden Liman Ge . Bu meyanda evveli Ankara· tekilde Ankara-latanbal telefo • Sözleriyle mahalle kavgalarına 
~' ,._,,o ile nqretlilmelı için nel Direktörü Raufi bi~ IÜD latanbul telefon mükalemelerinin mmda ayni anda kartılddı bet mii. benzesin? 
alile, Ve '°1ay anl'lfılır tarihi tem- için 19hrimize ıelmitti. Genel di· düzeltilebilmesi için umı müddet. ŞDphesiz, kabahat ne Falih Rıflmla, 

A.~ırmalıtlır. re•~ıır bu-'• tekrar Ankaraya ha- klleme yapılabilecektir. Şimdi ;.e ne de Vellt Eblizziyadadır. Polemik 
_--..._ uv ...... tenberi yapılan çabflll&lar aona bu hatta brfılddı olarak iki mü . 

'İlla derhal Ruıya ıeldi. Bi. reket edecek ve yarın Ankarada ermittir. Bu .uretle yeni tekilde klleme yapılabilmekte idi. Yeni L Adabının hen tiz teessüs etmemiş olma. 
diJe~lekette naııl muhanirlik devam edecek olan konutmalar • ay batından itibaren Ankara ile !etler ~-•---dan l~·-bala _ ı.. sındadrr. Yoksa, şahsan karp karşı1a 

vır da 1 .ruuuu• • ...,.. ..... ıellp konuı11111anız görürsUnh ld. Dd 
lcoııı llıeılek varsa, orada da bulunacaktır. stanbul araamda koDUflllalar tanbaldan Ankaraya aeai tehiri- bqmaharrlr de ~linyanın en naük. 
~ tranaç. diye inanlar mealek Umenaa Ekonomi Bakanlıiı . batlıyacaktır- çinde en yalan merkalerde konu· en çelebi, en hatır alır insanlarıdır. 
'hl etaaektedirler. Bunlar, tifa- na hailuonaeı eau itiharile b · Gerek Ankara aerek latanh.da Fakat, anane lyledlr ki. kalem ellert. 
~ ..........,rlerdir. Bizim halke- rarlaıwııftır. Yalnız !İmcli yapılan aeai çofaltıcı ve fazla miikAleme tulurcaıma Tazih bir hale ıetir • ne re~nee zehlrll nl§ter kesiliyor. 
q14 ~biil eden müesseselerin konutmalar bir takım teferrüat imki.nmı veren aletler yerlerine mektedir. Ayni zamanda bundan Bu sahada da bir lnktllpçıyı mDnd 
ta.rıa., t.JJQfurcu1'lere 107 u-.... ı .. .ı ........ , ... ,"""' ... uu.-h."1,;J:,. n • ı .... "'1 ..... ~.~ Y•lnı7 yapıl&J1 l~ sonra Ankara-İstanbul hattındaki gibi bekliyoruı. 
'tıa Ol'a aGnün en enterea- De.Dl Ba\anlıiı •aridata taalluk rilheler Et1iftetiir " ~ .._... ~ ela h6ae a.Plmit * llotJ mevzuları hakkında vesikalar eden liman kanallannm Ekonomi kezlerincle bu seaitl...-i• .are oıac.\br. 
~Yardır. Hatipl~r, mekt~p Baluınbiına demne tekil itibari· Cerrahi kongresi n• Hukuk talelleel aemı,.11 
ldeP :.ti fa~ka fabrika, kiiJ köv. ıe muana hahmmaktadır. Dfter dan dönen Bu sabah idare 
~ raa P b~!&f~rk, bunlan, oku- taraftan ıümriik anbar •e antre- doktorlarımız ~ d ~ 1 ınıyenJere, yahut hi- polannm Ekonomi Bakanlıima Seyyahatla'rını heyeti seçlldl 
,._,_e Oauınaya ! ku Halmk faldilteai talebe cemiye. 
. ..,..,a 1 nara, o yamı- dem arzu edilmekt. .ed .. ir. Fakat anlatıvorlar ti•---·· bu .. L-h -·t ··lrizde "'-1 an atırlar. bunda da bazı mütkılit meyda • 

8 
d b. " d..1_.. 

1 
M M1-·-
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' ha eket halkı da her mevzu· na çıkmaktadır· un an ır mi U'CI "" ı · alay kafkünde toplanmıtbr· 
l.ltl"- ı. herdar olur. Diitüncelerde • • • ıırda toplanan cerrahi konsreıine Konsreyi eski idare heyeti rei-

._ auauıe 1 ı· Genel Direktör 19hnmızde bu- memleketimiz namına ittirak • . ıi Kerim Al"IDft Ye bir kon-lf ... ._ e ır... 1 d dd arfmd Ek .,_._.. 
~U bizim aibi okur yazan az un uju mü et z a ono- dea prof.ar doktor Tenik Rem rre diTanı aeçilmeıini söylemİf • 
ı-,flaı et için bu uaul, ne kadar mi Bakanlıiı bat müpviri Von zi, Klzma lamail, Omer Vasfi Te tir. Bundan aonra divan aeçimi • .._.-:"'!· Hatiplijin bir meal•k der Porten ile birlikte bu menu- Emin eneliıi sün tehrimize dön- ne ıeçilmit ve bqkanlıia Halda 
..._

1
1.i ıhdası, radyomusda bile lar ünrinde tetkikler yaparak bir mütlerdir. ikinci batkanlıia Bedrettin aeçit • 

b.ı.. -~ bothık dolduracaktır. teldi hal &uJqmnauna çalıfllllflır. On bet ıün ıüren bu 1e1&hat mittir. 
._~nün ki, eski zamanın vl· haldanda profeaar Tevf"ık Remzi Ealri heyeti idare ve teftit hey. 
il) L.~e C&ıni hatipleri yerine hir ltalya btir_ir: ıazeteci1• ıu ıözleri aöylemit eti raporlan okunmut ve ıiddetli 
1 '97aın--- d lht 1 n münakatalardan sonra heyeti u • lJa • U -:--tız ır. Halbuki, on- tyacı o a 
lert d 9-: 811 ıcazetJer aibi, halkev- at'yonu bizden - Mııır cerrahi konareaine 1- mumiye tarafmdan tasvip edilmit 
ltit&tı. ICazetıı konf eranaçdar t•t· alıyor talya hariç olmak bere 42 ınillet tir. 

~•P&bilir. yapmalıdır. Jtalp ile aramada yapılan hir ittirak etmittir. Halk bizim Türk Yeni idare heyeti aeçimi çok sü· 
1.-.._-:- lcoııtatan, mii•terek manevi anlqma üa.-ine Jtalya lriildbneti olduiuJnmu öirenince bize çok rültül;i olmuı ve 148 reye kartı 
-,~ lbaı1A_ -r h.ı--.. ı 15.000 k. iltifat etti. 11 muhalif reyle yeni heyeti ida-
o an -u··:~-wp· derecyi bulmam19 bir ... ıik i .. ,,_ o an 1

-

1 - .....:......:._1_1--a:_: K d 1.:- k re aeçilmittir. 
izllladır. iz için, bu, ne derece lo afJona ta918mea ....-acawuuuZ OllSJ'8 e u°"O f&Y&Dı dik-
ftf • .ıeı_. b den tedarik eıtmel• karar vermit· kat raporlar okundu. Bilhana Mı- Seçim neticeıi tiddetle allat • 

flc ... , IQ ti 1 m llr halkım çok mOfküJ Yaziyetc lanmıtbro İdare heyeti riyasetine 

le alr, ha)k a p erdp ldüpler do- • LttLA--&: ha:..:..:.. d'ı.:ı...ea Nilde türemit Yenı· bı;r Nuri aeçilmittir. Konıre saat on 
a,ıer ara. JilbeleceJr, tehirlerJe ftalp llUIPllll"W _,~ ... ayır· YT"" binfe bİlmİftİr. 

tll' ha nıda bailar dotacak· 11111 olclatallO bin fıra11 Romad.. kurttan bahaedildi. Bu kurt ban- ----
de .. ha: '-anlamı iyilerini • iler- lramhijo id&re9iDe J&bmuıtır. Af- yo almak için nehirlere ıirenlerin rüklemekted-ir-. -----
d_. •isi ' .lllecldahı dinlemeie Iİ· Jonlann MYki 'hqünlerde bqlıya- ricuduna dahil olmakta ve ona Koqre dört aene aonra Viya. 
le di~J ' ~ bir duhuliye ile hi- calmr. tedaTiıi imkln1tz bir haıtalıia ati: nada toplanacaktır. 
lir. z:• •rzutanu ıhterecek· ---------------------

~-tdır. a= Ad ~da b&,leleri de [ E H R ·ı N ] 
lZ • nıçin olmam? ·o E R D L E " ı· 

~ (Vl-NG) a'C 
Uh1at11 1 ..__ ..... -.. --~~--------........ --_..._._ __ __ 

..... ~1o:ae~!:11n•0 Şoförlerden bir şikAyet 
telif 11• IJe, aon zaın•nlanl&mah. Tamdıj11ll bir kadm ulatıı: "Aeüa fO(irkr 6u dütkrlnden ne zaman ~ • 
ı,11 d ~ıız hareketlerinden do- _ Bn _.,,. ıdallfll fOförlerinln garip bir &hl. reeekln1. 
naJıı-~ Jedi otobüaün • letme kn ..,.. °'°""""'" 616 l«ulınlann yamndan o•rl,,r • 811 alzler çok dofndar. ÇtlnkU ben de bl~ok defa. 
~eleriai abnıttır ~ . ka, tJler ,,alnızaalt, 61zı telıllkell oltU"ak kadar Nku/u. lar torörlerta ba pkllde hareket ett!lderinl ve blrt'>k 
..._.~de otobUa :.ı-...:_ IWD IJOF ,,. """ ıanunızda flddelle kornalannı çalmak .,, • kadm Ye kızlarm kasden çok yakımndan seçerek onl:an 
;::.--:~. ait 1-.L-~e. halda rrllı/t. 6ü1 irilldllOrlar• Urk8tt8kleriaf llrdUm. Ba fena Adefll!ri bir dn pekltl 
kat .laeledi, ~·Fa· ,..,,,,., • Mll'i .,,,,.,.,.,. anlamıgonun.- ,,,,., bir fada ile de nlhayetleneblllr. Bana yapan toför1•rtn 
11.JJ-..al& • taaadililc ha haldmn .. ~""*,,..,..,,.,,, glnln 6lrlluk bir iki facia Ua d~ ha haydan vugeçmelerlnf diler. belecilye seyri.sefer mi! ı 

'-anunmcta delildir. ~ iti 6n '" ;lı,.adc bundan korku,orum. marlannın da nasan dikkatini celbeclerlz. · f 

...... ................ - - 2-~----=-A.Junet Ajuflw, latellektul (JUi 
mbener IMab) meflı .. ana nur1 
anJadıtmı lllyl117or 

Benee lnteUeetRI """"""" •ul11al 
f eı;klne pkma De ldldn giUulellk maddi 
ve mUuınl1d llllfG!flftan ziyab ha"""1a 
lllCIMd kwnura ltıgmet veren ve ona 
kar11 lıuuaı oe flUITlu bir aldka göt • 
tern adama denilir. 

\
1e Ataotla, bu görtiştinO, eski Ya. 

nandan, Romadan da misaller glste. 
rerek pek gflzel izah ediyor • 
Yalnız, bir cihete itiraz edecefb: 

Ataoila, intellekttiel'I, aii•delik ha. 
yatın faaliyetinden hayli ayn. olduk. 
~ esiri bir nim illh llder tellkki e-JI. 
yor. Halbuki bu teknik, sörat devrin. 
de eski Yunana nazaran vaziyet an. 
erk defiımemit midir? "'Günd~lfk 
maddi ve mihanikl,, diye bir istisna 
koyarsak, sanaylln, iktisadi faaliyetin, 
hattA matbuatın ve daha nice nice u. 
rl mUemeaeleria i~inde fntellektHel 
yoktur ma dlyecetfz? ..• 
ŞimdL hayat Ue nazariyeler, biri • 

birleriyle daba f ula bafhdır. ilah • 
terem ietaclm b8tfln tarffl mkl dmr. 
tere göre~ cletradur. Fakat flmdL 
ki dema detlflklitlnl tebarb etttr. 
memlf sanıyorum. 

l>et'rlmlzln lntellektflellal dndelnt 
maddi ve mlhanlkf hayat ipade ara., 
yıp balmap mecbaru. 

(Bat Sir) 

Bir olomobtl bir 
adama çarptı 

Dün saat dokuzda F mddds 
caddeainden ıeçmekte olan bir °" 
tomobil, Sinan admcla 35 ,..,ı. . 
rmda kadar bir adama çarp&rals 

Jiaünden, batmdan Ye ricudiinüa 
muhtelif yerlerinden yaralanma • 
ıma aebebiyet •ermittir 

Derhal yetiten aıhhl imdat 
~obili adamı Beyoilu h-.taha~ 
neaıne kaldll'llllf, lruaJi ,...,_ 
toflr de :r•glaneaıp. 



' ' , •' 
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talyanla Makallenin düştüğünü tekzi~ 
ediyor --N-e-ln-g-il_t_e-re-,-n-e_d_e_F_r_a-ns-a-ye_n_i_b_ir_s_u_l_h __ S_~--~~ 

Makalle ceoubuodaki projesini tetkik ederlermiş Ah~H!~:ı~ı~o:.~r;Y' 
Şiddetli Fakat Italyanın bir sulh Şimdcyekadartambir~ 

muharebelerde teşebb .. u·· nd b ı ac ~ ~~~~:y::ı:tr~!I d~~=e~:~~t 
Habeşler US e U un agı milletlerin efkarı umwniY11~ 

dikkatle takip edilmektedir· 
·ı . .. ın· •• f Büyük zayiat J eri SUr uyor gilizlerinenbüyükliberalhl 

harriri A. G. Gardiner, .Alıo'~ 

Gr;;~i;~ni Ingilizler Mısır - Bingazi ;;;.~:~i~~J:.Y;~~:;l:;:~~ 
Kceunvvuepttlaenri hududuna asker yıg"' ıyorlar ;~~.E:::::i::::,:::;~ 

ğe henüz hazır değilıe de, 'f11.
1 

ilerliyorlarmış Fransa ve lngiltere yeni birer lercemiyetininHabetiıtanif~ 
le alıtındaki ciddiyet ve ı•~ 

Buna karşı üssü bahri vücuda getiriyorlar ~:~.=~~f~:,ı;,,7!:'.:;~~;nd1 
Habeş 1 e f" Londrada ltalya elçisi ile yeni lngi- hududuna külliyetli miktarda asker yığ- lnglltere lt•lyan somall•lne geçiriyor. Buaüne kadar ·~~ 

V Jiz Dı§bakanı arasında konuımalar ol - mt§lardrr. Tanklar ve ağa toplarla tak· hUcuma hazırlanıyor · ·d' F k · h~'" b Jlı alvalden lngilterede iyi malumah olm .. ı ıa. ıyı ır. a at netıce ilJa e ..ı 
h mu§tur. viye edilen bu kuvvetlerden batka, yalan ·ı V Al " t•· arekete geçmek l zımgelen bazı çevenler lngı'lterenin •ar- ğı. e manyanın mut Fransanın timdi Pariste bulunan Ro- da nıiltereden ve Hind.istandan gele • "' ~ 

niyetindeler ma elçisi, Fransız Ba§bakaru ile tekrar cek olan askerin de buraya gönderilme• ki Afrika kıyılarında Kenya müstemle- sisteme filen iıtirak etmesi 0 Dün öğleden sonra gelen ha - görüşmüştür. Fransız gazetelerinden si aynca bildiriliyor. kesinin limanı olan Mombasayı takviye milletler cemiyetinin harbi d ) 
herler Ras Seyyum ordusunun sağ bazılannın yazdığına göre, İtalya, Fran- M111r gazetelerinin de istihbuatr ederek burasmı bir üssü bahri haline ge müşkül ve sulhu daha doğrıJ 
cenahmm Makalleye taarruz et • sa ile lnııiltere nezdinde aizli teşebbüs bu yoldadır. tirmeğe gayret ettiklerini söylemekte • hale getirmek Ü.zere daha biri' 

dirler. Böylece İngiltere, lskenderiyeden 
tiklerini bildiriyordu. Dünkü nüs- yapmıştır. lnglltz zırhlllarından bir kaçı baflıyarak Süvey§, Aden ve Babülmen· şeyler yapması lazım. ~ 
h'amrzda bildirdiğimiz gibi, kıya- Böyle bir ihtimalden bahseden lngi- dön Uyor dep'ten ta Mombasaya kadar kur- Napolyona generalleri fi 

h liz gazeteleri timdi ne lngiltere, ne de d b h ttikl · ..ı,; sıya süren süngü ücUnılarından İngilizlerin Akdenizdeki Ramillis duğu deniz merkezleri ile buranın de • en a se en zaman, 1" ıı 
Fransanm, yeni bir sulh projesi tetkik "E · J • f ~ sonra, ıehir müteaddit defalar el- isimli zırhlısı lngiltereye dönmek üzere nizlerine hakim olacaktır. Fakat aııl me- yon: sır erini gösterinır; .,, . 1 edemiyeceğini yazmaktadır. ı 

'den ele gertni• ve en sonra gece bugün Cebelüttanktan yola çıkacaktır. ıele Mombasadaki merkezi aayesinde mİ!f. Eğer Cenevre, Muıolini1 
r- '$ Bununla beraber, Fransa ve lngilte • J 'l l ı 5 "' 

Olması münasebetiJe Habeşlerı·n e- Ana yurt filosunun Jngiltereye dö- ngı tere ta yanm omali kıydanna bA leri bağlı' Pİ""ma.n olara,. renin yeni bir hal sureti bun-ladıklan- k' k iJ k · J '$ .ıl 
lind<? kalmıştır. na dair rinyetler çoktur. necek olan diğer gemileri pazartesi gü- un es ece ve ıcap ettiği takdirde • hatta epey mütevazı bir halde;. 

nü hareket edecektir. talyan SomalİIİne kolayca hücuma da la getirecek olursa Hı'tleritı v 
Halbuki, diğer Habeş kaynak. Tayms ıazetesi ltalyanlıırm silahla geçebilecektir. ı 

Jarmdan gelen malumat, Makal- elde ettikleri muvaffakiyetin pek büyiik Petrol ambargosuna ltalya lngilterenin Kenyada tayyarelerini nevreye düşmanhk ilanındal1 
lenin da.ha iki gün evvel sükut et- olmaması, bu memleketi müzakereye ne yapacak artbnruf bulunma11 Londraııın bu hu - vel iki defa dütünmesi lazını ge 

daha yakınlaııtırmakta oldu~u kanaatm- Roı...- 11 (A A) Ro'"yter aı·an kt' tiğini bildiriyor. Habeşlerin bu "' • uoa, · · - · sustaki fikirlerini açıkça göaterir. ce ır. .ı.I 
dadır. Diğer taraftan İtalyanın yeni bir sı aytannm salahiyetli çevenlerden al • F F k H' 1 ld t 1V' muliarel>e'de bi""'ok esı·r aldıkları ranaa da aynı zamanda Akdeniz- a at ıt er, ne yo a e • ~ sulh le§ebbüsünde bulunacağı havadisi d~ğı malumata göre ltalya hükumeti d b j(I: 

gı·bı· fazla mikdarda harp levazımı d'l k d' Cen lan e yeni ahri üsler hazırlamaktadır. etmek istiyor?.. Franaaya f 
teyit e ı meme te ır. evre top b- petrola ambal"•o konuhnaımu aon dere- Franaa Cezayirin Mera • El • Kebir sa- d 'ki • d tl k t • b ı b 

e1de ettikleri söyleniyor. smtn yalanla~tığı (20 kanunusani) ıu ce ağır bır te®ır oıaıa~ 1.~takkı eaeceK· hıllerınde buyuk bır ıstıcal ııe yenı bır - 'df~a~ı~f b8l~ ~. eR1Jy/lec~rı 
Diğer taraftan İtalyanlar bu 11ralarda, her türlü rivayet, siyaset ve tir. Bununla beraber ayni çevenler bu, deniz merkezi yapmaktadır. Burada bÜ· sız _ AlmaJl mücadelesinin k•I'' 

matbuat alemini doldurmaktadır. d b' h k "k h 'l • • ta bH umla ~ liaberi resmen tekzip ettikleri gi- ambargonun Ü§manca ır are et te • yu danarp ce~ı er.mm . YY~ ucl cak- dığmı farzedelim. Fakat frJJY 
bi, MaKalleye taarruz eden Habeş MUsbet haberler lakki edilip edilmiyeceği hakkında be. nn masunıyeti temın e f o a - .. d I . k Al aıı'!' 

Kah. d al h b 1 ·· yanatta bulunmaktan imtina etmiııler • tır. nıuca e esı apanınca D1 -' 
kuvvetlerini büyük zayiat verdi - ıre en man a er ere gore, "' Deutsche Allgcmeı'ne Zcı•tung nın tarkla cenuhf:y•nİ Avuıtıl. ~ lngili.zler son günlerde Mmr • Bingazi dir. o 
rereK çeki1meğe mecbur ettikle - ______________ ..., ....... --...... ----------------------------; ile Baltık vilayetlerine, belk• J 
rini bild1riyorlar. yılabilir. Çünkü bu hareketler Ge- Akaba ı·ıe Ak Jenıez Okranyaya dönmesi ihtimal d 

Bu zit haberlerden birisine i - neral Grazianiyi kuvvetlerini ye • U ~ line girer. ti 
nanmak lazim.f elİrse İtalyan res • niden teşkil etmek için Ogadenin İçerisinde Rusyanrn da .bıl > 
mi tekzibinin daha ziyade hakika- şark ve merkezinde faaliyette bu- arasın -'a ı·kı·ncı· bı~r duğu bir milletler cemiyeti, 
te yakın olması ihtimali kuvvetli- lunan milhim kuvvetleri oradan a- u~ manyaya mesken olabilir mi.

1 ~ 
dir. yırmağa mecbur etmiştir. s •• k . Almanyanın bu meaeleııı J. 

Makalledekl çarpışmalar uveqş analı gün Frnasada. daha çok müna1' .ı 
nasıl Olmuf: Bu hareket Ciciga ve Harrar b l Alnı ~ ~ lara ıe ep o uyor. any•ı f 

Gabe.t ve Gueva nehirlerinin istikametindeki ltalyan yürüyüşü· B 
1 

• ıt . S • • k 
1 

letler cemiyeti fikrini ortad•" ~ 
:ıiirleştiği yerde biri ana yurd, di- ne gerçeklik vermiştir. U nQI eren in UVeyş ana ln8 mek için lngiltere ~ Fran•~ :

1
; 

ğeri Eritreli askerlerden mürek - Mogadiscinadan bildirildiği· ı•tı•madı kalmadıgv ındanmış manya arasında bir üçler ıtl'·tlı 
kep iki İtalyan kolu, Habeş kuv • ne göre General Graziani ordusu yapmaktan cidden hoılaıı•1'~1 
Jetleri üzerine doğru ilerilemişler- ekseriyet itibarile beyaz askerler- Alman gazetelerinden "Volki- maktadır. Bu kanal Akabe ile Ak- Bu meıele üzerinde Franıız ,f j 
<lir. Topçu kuvvetleri himayesin • den ve bir kısmı da yerli ltalyan şer Beobahter,, gazetesinde okun- deniz arasında açılacaktır. umumiyeıinde göze çarpa~~ 
de olarak'. ltalyan kolu düşmanı askerlerinden mürekkeptir. Ras duğuna göre, Akdenizdeki gergin- Bu kanal doğrudan doğruy.-. recede fikir ayrılıkları ..,,.r 
sıkı bir ateş altına alarak garbe Desta kuvvetleri zannedildiği ka- lik ve Mısırdaki siyasal vaziyetin İngiltereye ait olacak, tahkim edi Fransada sağ cenah Almaıı1',1 
'doğru çekiLmeğe mecbur etmit ve dar mühim olmayıp, ltalyanlar, son aldığı şekil üzerine İngiltere· lecek ve bir mevkii müstahke~ bir anlatma ve Garbi AvruP" f 
geride, Eritreli kuvvetlere tesa _ Ras Destanın Italyan sol cenahı • nin Süven kanalına olan itimadı haline girecektir. , niyet misakını istiyor. Bat "d~ 
ciüf eden Habeş kolu onlar tara- nı sarmak maksadina matuf te • sarsılmıştır. Gene ayni gazeteye göre in- bakan Laval bunlardan yal\~ .J 

Şebbüsünün muvaffakiyetsizlig~ e Mısır arazisinden geçen ve giltere Filistin ile Maveraı·ıerı·a u" - S 1 c h p tı'ler· ı·se b"· f mdan mitralyöz ve tüfek ateş ile o ena ar ı , t 
ug~rıyaca$?'ından emin bulunmak - mevcut muahedelerle tahkim edil- zerindeki mandalarını kaldırarak d'k 1 ı· ti d n Her'f0 

karşılanmış ve ağır zayiat vererek - ra ı a sosya ıs er e t 
yeniden ricat etmişlerdir· ~adırlar. mesi ve kapatılması menedilen Sü. bu iki memleket İngiltereye tabi mak üzere, mütterek emn~1·'t; 

Bu çarpışmalarda ltaly~nlar • Söylendiğine göre Habeşler ~eyş kanalı yerine, buna müvazi yarı müstakil bir Arap hükOmeti tiyor. Ve sulhun gayri kabılı 
Öan üç zabit yaralanmış ve bir za- Ual-ual istikametinde başka bir bir başka kanal açmağa hazırlan~ haline getirecektir. sim olduğu kanaatindedir. , İ 

bitle iki asker ölmüştür . . Habeş cenah hareketine teşebbüs etmek- görülen bu kuvvetler, topçunun Dessieye giden yollar çamur - Hakim olan lngiliz nokt•~~ 
zayiatı mühimdir. Tembien mın . tedirler. Yalnız bu mmtakadaki l zarına göre ise, Avrupanın "f •/ 

da yardımile bir İtalyan taarruzu- lara sap anmış olan birçok kam • il-"'-'- d k b. SS'1 

takasında bütün gün iki taraf kuv- su feyezanı yüzünden Habeşler bu yonlarla kapanmıştır. garbına taa ~ e ece ır ~ 
vetleri arasında müsademeler ol . raya mühim kuvvetler gönderme - na maruz kalmışlar ve evvelee ltalyan resmi tebtlOI mütterek bir ıulh miıakı 0~ ,1 
muştur. mişlerdir. arkalarını çevirmiş olan diğer l . Propağanda Bakanlığının net- Elverir ki milletler cemiyet~ııt 
Ras Desta lsleg~lnde muvaffak 1 b h k · d talyan kuvvetlerı' u"zerı·ne du" •erek · ... · 94 l hl. d sipleri dahilinde bulunsun. o"' Habeş erin u are etı ne e :ı rettıgı numara ı te ığ e şi • 1' ,. 

b 
oluyor mu ? olsa İtalyanlann tasarladıkları mitralyöz ve tüfek arasında mü • malde ltalyanların Habeşleri püı- ler cemiyeti yerine ortaya Jıj,I 

Ha eş kaynağından gelen ha- cak bir ittifak makul her 
h b ı 1 büyük ilerileyişi mecburen geri him zayiat vermişlerdir. ku"rterek du"•mana b"' "k · t d-" ,.ı zı a er er Habeşlerin Kerellede · :ı uyu zayıa lngiliz hükUnıeti tarafın ... ~Y 

bazı muvaffakiyetler kazandık • bıraktırdığı için çok işe yaramış - Şimalde birçok karakol çar - verdirdikleri, İtalyanların ise 3 dedilir. Bu Avrupanın iki 1'' 
larını bildiriyorsa da ayni telgraf- tır. pışmaları olduğu haber verilmek- ölü ve 8 yaralı bıraktıkları bildi- ayrılması demektir. ~,t 
ta çıkan manaya göre ltalyanlar Şlmdl cephes' ndehi muhareborer d. B d k. b H b rilmektedir • Sulh emniyeti degwil, harP 

Makallenin cenubunda. ve A • te ır. ura a 1 azı a eş grup· ~ 
cenupta her gün biraz daha ileri - ları büyük faaliyet göstermekte • Habefler ltalyanlardan aldık- iyetini ortaya koyar. 
1 k radan dagw ı üzerinde mevzi alan larl tankları kull nacaklar C • 1, eme tedirler. RM Destc::.nm yar - 11 Sulh sistemi bugün erı~ 

ı dirler. H b · 1 dımcı kuvvetler istemesi de bu _ bazı Habeş kuvvetleri, talyanla· a eş ıımparatoru, ltalyanlardan bulunuyor. Kapı Hitlere de,,i o 

d h · · l "dd ti" l t · I Her taraf çamur l,.lnde ig"tinam edilen 23 tane tankın kul- H. l · b d · -nu a a ıyı an atıyor. rın şı e ı opçu a eşıne mu mve- ..,. tır. ıt erın ura an gır~ Jl~ 
Maamafih Ras Destanın idare 1 met edemiyerek geri çekilmişler • Habe~istan toprakları son yağ. lamlmasrnı kendi aakerlerine öğ- bugün milletler cemiyetiııııt '61'' 

ebniş olduğu hareketler, bir dere- diı-. murlar üzerine bir çamur yığını retmek hususunu müteha11ıslara solini ile yaptığı hayat •' dıf'~ 
ceye ·kadar muvaffak olmuş sa • llk defa tayyareler tarafından halini almıştır. havale etmeğe karar vermiştir· mücadelesinin sonuna batlı 



Yüz liralık 
güzel! 

~ 

. Senıih · . re,.. 1 ıyı kocadır, doğrusu• .. 

l ısının b' d d' .. . . 'k ' tle S ır e ıgmı ı ı etmez ... 
li-'t

1
• crnaha.t ta, onun bu cömert-

' ne .. tüı l &~venerek o gün rastladığı 
E.e bır kürkü alıverdi. 
•e &elince, kapı açtı: 

tu:; ~h, Semihciğim, dün gördü. 
detd' ur~ ne nefisti, ne hariku!i • 
töt~ılsen ... Bütün gece rüyad~ 
~ ··· Hem, kür~ü ile de ko
~ 1-ı: Gelecek sene, tilkiler pek 

sce.k~ıı ... Şjmdiden almalı· .. 
tüıa enııh, gazetesini masanm üs -

e 'bıraktı: 
• - . Mademki, pek beğendin, al -· nıutcait .. ••• , , ,, ..... ....... ı. .. ı • ~ 

S 0 laun ... 
eınab .. t 11 · · b" 'b' · vinçl "" , e erını ırı ırıne ae-

dı. kc. Çırparak hoplamağa başla. 
""a.. ~asına sarıldı. Onu iki ya -

gın4an • .. t " F k :'apır fUpur op u. 
a at, Semih, ıarar ediyordu: 

- Kaça imiı bu kürk bakakn ~ 
- Yüz lira .cicim ... 
-Ne? 
- y .. l' uz ıra ... 

D_ - Sen çıldırdın mı karıcığım? 
~Pa ' •ıl rayı nereden bulayım da na~ 

Vereyim? İmkanı yok... \ 
-A , ~· .. .ma.n, kuzum reddetme .. [ 
1 o~J.e memnun edec=ksin ki ... I 

)Ot - Bütçen:in vaziyetini bilmi · I 
ii~ illl\?tun? Ev sahibine verilır.eJ 

-.ere.. . .. 
litd· \iÇ. aylık kıramızı zor bırık· 

ını ... Veremem ......_ y .... 
_ lk~pına, Semih ... 

ttaenı 1 gözüm çıkıınki vere • ... 
~: Vallahi ben ıenin bu derece 

• olabil ... . 'h · ı 1'lea~i- ecegıne ı tuna vere • 
B· - •• 
ır Jc. 

Derııı "ıadır ba§ladı. 
Seıtnih ~, kocaların en iyisi olan 
olnıu~ !•indi cimrilerin en kötüsü 
N~ B.ıiımıalar, çağırmalar ... 

1'l&dı: Yet, adamcağız dayana . 

- Vereıne f d' nıel'I\ o· m e en ım, vere . _ ·kü ~~rek, yerinden fırladı. 
fı beb· r ~ aldım .. Kürkçüye kar. 
İte ıel~ r~zıl edecel<ıin... Nerede 

ıp \stiyecektir. 
- Be k '°t'tnut n arıtma.m... Alırken 

nıuydun' 
kapıyı ü , ..... 

b, aitti. 1 ın · Diye vurarak çıl<-

1 
ZllvaUı Seına.L-t . .. . . . . . 

•ı ftııJord na cıgın ıçı ıçıne 
\arif °kah ul' Öyle sinirlenmiıti ki, 

u etmez -:>... . 
De:li_ ' bea a:ına gösteririm.·. 

b· ••• 
• ı;.:.r -._t 

lı · dd~ti . d sonra, Semih kendi 
''fk nı a~ıtnı 0 eai . ş ıttı. Karı~ının da 

leıçtı aan d ıyor u. Olsa olsa 

~ 

bir chı'°ğınlık safhası geçirecekler. 
di. Sonra, elbette l::aı·ı~ırlardı.. 

Bu dü§ünceyle tıngır mıngır e
vine döndii. Mini mini anahtarını 
kilide soktu. 

Açıl kilit! . 
Aç.ılmaz ... 

Aman bire .. · l~erden kapabl· 
nu! !. .. Ve sakın hiddetle karısı 
kendis'ne bir şey yapmış olmasın. 

Zili hızlı hızlı ı:almağa başla · 
dı. 

Semahat, içerden, nazenhıane 
seslendi. 

- Kim o? 
u 01 ..... ı ı ... , .............. ,, 
Semihin yüreğine su aerpildi. 
- Aç kapıyı, cicim. 
- Anahtann varya ... Girsene ... 
- Arkac!an sürgülemiısin .. • 
- Elbet sürgülerim, elbet' ... 

Ver yüz lirayı seni eve öyle ala . 
yım ... 

- Canım, alay etme .. · 
- Vallahi alay değil... Parayı 

verme:-:~en katiyen seni içeri hı • 
1 rac<mam ... 
Semih, i~i alaya 'toğmak iste -

di: 

-Tefırftka NC.7 Vazaını: MtYiıra:ıd SeırltcğD u 

Sizin çok kuvvetli bileğiniz, ve dönmez bir 
kıhcınız var. Bense çok zenginim. Bu iki şey 

birleşirse müthiş bir kuvvet olur. Kimse 
buna karşı koyamaz 

- Fakat hangi lisanla? 
Oeçen kısımların hUllsası - Allah dedim. 

Rodosta Karılı /Jalta nıeI)hanc· 
sinde Kırnuzı sakallı Jak, mu
avini Valer o, diğer korsanlarla 
Sultan Bay<·:idin Rodos şöı·al
ycsinc göndndiği yirmi birı :!Ü· 
kayı nasıl ele geçireceklerini 
düşüniirle1'.l.en meyhaneye iJ.·i 
yabancı girlııor ve ortalığı al
tüst ettikten sonra ortadan 

Bu, onun için eriıilmez bir f rrsat· 
tr. Sordu: 

• 

kayboluyorlar. 
Sicilyalı Anccllo rıc l\'ap?li

li Robcı·to adcnda olan bu iki 
yabancı iki ~aat sonra Rodos 
kalesinin dibinde biribirlerine 
rastlıyorlar. 

' 
Anccllonun hüviyetini öğren -

mek için sorduğu bütün sualleri 
cevapsız bırakmış, yalnız Napoli
li ve isminin Roberto olduğunu 
söylemekle iktifa etmi,ti. Bundan 
aonra hayatını kurtardığından do· 
layı Ancelloya bir avuç dolusu al
tın vermek iıtemif. Fakat Ancel· 
Ionun bunu reddetmesi üzerine 
çok kibar bir tavırla bu hareketin· 
den dolayı affını rica etmişti. 

Biraz evvel geçirdikleri heye · 
can ikisini de yormuştu. Yan.yana 
denize karşı ağacın dibine otur -

Jular. 
- Vah, vah! Bilseniz size kari• 

bu hareketimden dolayı ne kadar 
canım sıkıldı. Sizi az daha öldü
rüyordum. Çünkü bu hançerin u
cunda ayni zamanda çok tesi.rli 
bir zehir vardır. lnıanm kanına 
karışır karışmaz yıldırım çarpmı! 

gibi vurur. Yalnız size bir ıey sor· 
mak istiyorum. 

- Sorunuz! 
- Demin, biraz evvel yüzünüz 

kapalı olduğun&an sizi tanıyama· 
dığım için, öldürmek üzere oldu
rum sırada ağzınızdan bir ıöz çık-

- Türkçe. Siz türkçe bilir mi- - Bu sualinize biraz sonra ce-
sini~? vep vereceğim. Yalnız ondan ev· 

- Biraz .. Ya siz? vel müsaade ederaeniz ben size 
Bundan sonraki konuımalar hep bir süal sorayım. 

türkçe geçti. - Sorunuz! 
- Oldukça! - Beni arkamdan takip etmi· 
- Çok iyi .. Siz türkçeyi nerede yordunuz değil mi? 

öğrendiniz? - Hayır. 
-Anadoluda çok dolaştım. O - - Peki, o halde siz burada ne 

rada öğrendim. Fakat siz de çok arıyordunuz? 
güzel türkçe konuşuyorsunuz. Siz - Hiç, geceleri adetimdir. G~ 
nerede öğrendiniz? vakitler düşünmek için sakin ve 

- Ben de uzun zaman Mısırdf\ yalnızca deniz kıyısına inerim .. 
kaldım. Oradl'. öğrendim. Geçerken sizi gördüm ve ıüphe. 

- Mısırda mı öğrendiniz? Fa- lendim. 
kat benim bildiğim Mısırda türkçe - Yoksa Rodos şövalyelerini 
değil, arapça konuşulur. tanıyor mus!lnuz? 

Roberto bu söz karşısında ta· Roberto teessüfle batını salla .. 

tırmı§ gibi bir müddet sustu. Son- dı: 
ra cevap verdi: - Maalesef tanımıyorum. 

- Ben Mısır köI\!mcni Kayt - Neden maalesef dediniz? 
Bayın sarayında bulundum. Ve - Eğer tanısaydım sizi kolay• 
türkçeyi orada öğrendim. Ka}l lıkla içeriye alabilecek ve böyle
Bay Türk olduğunda~ ıarayındn Jikte hayatımı kurtardığınızdan 
hep türkçe konuşulur. dolayı size olan tükenmez borcu• 

- Şiveniz de hiç aksamıyot mu kısmen olsun ~diyebilecektim. 
Çok güzel öğrenmişsiniz. - içeri girmek istediğimi n., 

- Siz de öyle ... Şey. bir şey da · reden biliyor unuz? 
ha 90rmak iatiyorum. Siz o mey- - V aziyetinizden tahmin et • 

' 
hanedeki korsanların arkadu tim. Doğru değil mi? 
)arından değilsiniz, öy .e mi? - İtiraf ederim ki evet. 

- Maalesef onların arkadatla- - Peki, içeride ne yapacak.,. 

rındanım. nız? 
- Peki, o halde heni neden Ancello bu suale cevap verme-

kurtardınız 1 Bu hareketinizle on· di. . Biraz evvel dü~ündüğü gibi i
lara hiyanet etmi' olmadınız mı? çeriye girebilmek ümidini kaybet

Bu aual gerçekten Ancelloyu dü- ıiğ'nden dolayI yeniden bir yese 
şündürdü. Evet, hakikaten bu su- diltmüıtü. Fakat bu delikanlı da, 
retle hareket etmekle, birlikte sa- gittikçe merakmı celbcdiyordu. 
rı Bayazıdın gönderdiği ve için· Kimdi? Neydi? Bu aualleri ken· 
de yirmi bin duka altın bulunan diıine bu derece iararla neden ıo· 
gemiyi soymak için sözleştiği kır· ruyonlu? Burada ne arıyordu? 
mızı sakallı Jak çetesine ihanet Ona deniz kı rısmda dütünmek 

k ";1:::··5;~ri"~~;r~;y;--~j;~·;;:::--···· .. --· etmi! oluyordu. Elimden batka ~ey bahanesi biraz masal ı:ibi geliyor-
- Katiyen ... Katiyen .. Ben, ço Kadıncağız, haktı ki, çare yok, gelmezdi, manasına omuzlarım du. Birdenbire Robcrtonun ağzın· 

- Aç aç hele .. O zaman görÜ§Ü· 
rüm ... 

tı. Bu ıözü tekralar mısınız 1 

ciddi konu~uyorum•., Henı, tecrü • kocasının emrini yerine getirdi. silkti. dan dök n bir cümle onu dal• 
be etfm: Kapının altından bir ka- lf. :t- • Roberto suallerine devam elti: dığ dii,ünceden uyandırdı: 
ğıt sığıyor. Ev sahibine ait yüz li. Şimdi, artık, karı koca kar§ı - Peki, ya burada ne arıyordu- - Ben de içeriye girmek isti-
rayı oradan uzatırsın. içeri öyle kar~ıya idiler. ikisi de gülümsiyor- nuz? Yoksa kaleye girmek mi is- yorum . 
girersin... du· tiyordunuz? - Gizli olarak mı? 

Yapma, etme ... Hiç biri kir el· Semih, çıkardı, yüz lirayı iade Bu sual Ancelloyu birden hare- - Baıka türlü girmeğe imkln 
medi. Nihayet, Semih, içeri ha§ - etti: kete getirdi. Gözlerini Roberto- bulamdaım. 
ka türlü girmenin imk~n haricin. - Al. .. Dedi ... Fakat kuvvetle nun gözlerine dikti. Bir anda Ro- - Tuhaf tesadüf .. Ben de öyle. 
de olduğunu anlayarak parayı a · aldığını .anma ... Sana gönül riza· bertonun şövalyelere mensup ol- - Şu halde; ollarımız ayni .. 
rahktan uzattı.·. aile veriyorum.• duğunu ve kendisini kaleden içe- - Evet, öyle anlatılıyor. 

• 11- • Nakleden : Hatice Sl!reyya riye sokabileceğini dü§Ünmüttü. (Devamı var) 

Kapı açılınca, kan koca, göz - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiİii~~ 
göze bakıştılar. B •• 

Semahat, banımak istiyordu. U g U n 
Fakat, Semih kaılarmı çattı. Tu·· rk sı· nemasında 

- Parayı zorla aldın değil 
mi? ... AL. Senin ol.un ... fakat bu ANNABELLA • JEAN MURAT-CHARLES VANEL. J.P. AUMONT 
evde de itin kalmadı.. Yallah,.. tarafından temail "ilen 

Çık di§&rı ... itte ben de ıeni zorla s o N . u ç u ş 
koğuyorum ... 

Ve, hakikaten de kanımı kapı 

dışarı etli. 
• • • 

Şimdi artık yalvanp yakarmak, 
"Aman, konu komıu duyacak ... 
Rezaiettir !,, Demek srraıı, Sema-

hat& gelmitti. 

( L. Equipage) 
Büyük ve güzel filmini g<irünüz. 

Bü~k ve güzel film ~ı~ı:or. Bir ~arp. tayyaresinin efradı, ölüm ve nzife 
de bırleıen ve fakat, bırısı aııkı ve dıi{en zevci bulunan bir kad kalb' .. 
.. d b' 'b' • d ) · • m 

1 
YU• xun en ırı mn en ayr. an ıkı doıt, ayni tayyare efradından bulunan iki 

"damın ruhbmndaki insani hiuiyatın kayna•maıı "---= et hud ....__ 
· k • • b" b" "kl''k " '-r-•Y Uuunu ge 
~.r?1ed aabz~~ .. ırh. u~u u tasv:rini ve ... en KESSEL'in meıhur pheseri, ken 

ti: oıı:ın e utun ısııyah l-e•er:yevi ,.17.li yen b' y 1 · · • 
- Zorla aldıjın parayı, ayni den aldırın z. Te'. 4~69:> ~ .. . • ır eser, e:- er.nızı evve! 

Fakat, Semihin dediği dedik-

yerden içeri sok .. • Yüz lirayı iadeJ .. ••••••••••••••••••11111.mİılliİm•••••••••••••••••ı 
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1' Doktor Ahmet Asım Onur: . . . Bugün saat 

!l'6EçiNl>iRENLf~ic.iN 
Fırın makarnası 
Makarnayı suda haşlayıp kev

girde süzdükten sonra bir tepsiye 
çekilir. Başka bir kasede de ma
karnanın üstünü örtecek derecede 
yumurta, rendelenmiş kaşar pey
niri, biraz un, biraz domates sal
_çası iyice karı§trrılır. Tepsiye çe· 
kilen makarnanın üzerine dökü
lerek fırına verilir. Üıstü nar gibi 
e>luncrya kadar kızardıktan sonra 
'fırından çıkarılır. 

Perakende 
En az ı En çok 
Krş. Krs 

BAKKALİYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fasulya çalı 22-12.35 15 23 
Fasulya horoz 15 18 20 
Fuulya ufak 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
Nohut ııııtürcJ 12 15 22 
Peynir B. yağlı 26 35 40 
Kaıı:ır ) 'aj!'h 50 60 80 
~ar ikinci 40 50 7J 

t:eytlnya~ ck8. clts 47 - 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 
Yağ Trabzon 70. 80 75 90 
Tereyağ 120 ·200 140 220 
l"ağ yemeklik 50. 60 75 90 
Yağ blrlncl Urfa 70 85 100 
l>i·.anç 8 - 35 15 48 
Makarna 15 • 18 22 26 
Zeytin 15. 29 il . 45 
Sabun 24,5 25,5 3(). 50 

SEBZELER 
in~ biber 8 • 10 ıo 12,5 
Davu~ 2 • 3 - 5 
Prasa 1 - 4 3 5 
IAJınna 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Pata~• 4·5- 6,5 7,5 ıs 
Soğan 5-7 6 9 
Kereviz 6-5 7,5 12,5 
l"eşlJ domatea 35 5 7,5 -

YEMiŞLER 
1 

AY\·a ek11t. ckst. ' 6 . 8 10 15 
Ayva birlııcl 5 . 6 6 10 
AfTa lklncJ 3. 3,5 5 7 
Nar ekst. ekst. 6 7,5 10 
Sar Utlncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz. 4 . 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma -Onye 4 . 5-9 5 15 
Mandalina 0,5 • 3 1 - 5 
.PortalmJ 0,5. 5 1 • 7 
Cevı:ı 1 l • 18 l2,3 20 
Kestane 6-8-10 10 15 
Mu,mula 4-6 7,5 15 

/JJ AH R U KAT 

Odun {çeld) 
Eömu.t 
Kok 
Söml lmlt 

350-425 
3,4.5 

21 

2 5 
5-6 

Fransız tigatro su 
HALK OPERETi 
Bugün matine 16 J 

Bu akşam saat 
20,30 da 

EMlR SEViYOR 
Büyük Operet 

iY azan: Yusuf Su 
ruri. Müzik: Kaı 

Jo Kapoçelli 
Giğe gündüz açıktır. Fiatla' 35 -
50-60-75-100. Loca :400 300 

Yarın akşam Deniz Havası 

12 
PAZAR 

Sonkanun - 1CJ35 
Hicri sene: 1354. . Şavval: 17 

au .. QJııo. •-'ftllt 

7,25 17,01 

va111t a..u Otıe 

"~ 5,58 l2,23 H,47 17,0118,36 rı 110 

...... ~ l,158 7,22 8,(7 12,00 1,38 12,40 

Marmara ııa1'9Dltısmm ta.fana.o ve zara. 
rm blançosu anl!l§Ilmıştır. 1672 ev ımımeıı 

' ve t~~en yılalını§ 4 ölU 8 yarcı.lı vardır. 

•• --- --__.- _ _ __ _ __ __ _ lsT~~bul ~~ll!dtq~u 11 de '' o ~ehır'nyatrosu Beyaz Gömlek?il" 

nce nüfusumuzu çoğaltma-1 
111111111111111 s.:::~~:~=:~:.-

lıyız. Kısırlaştırmayı belki 50 ll...11 s;;~:~: 
sene sonra düşünebiliriz,, 

Fikrini ileri sürüyor. Ve nesli bozan sebepler 
arasında bazı ailelerin mütemadiyen kendi 

aralarında evlenmelerini tenkit ediyor 

IUllllll ı 
E ekl'cm Resit. 

Müzik : Cemal . Resit 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HA L I lJ t' 

Şelızadebaşl TUR.4.V Tiyatrosunda 
r~u gece ı;;a ::ı t 20.~o dr 

(B!R RUY.A: 

Ortaköy Şifa Yurdunda Yur-J 
dun sahibi doktor Ahmet Asım O
nurla konuşuyoruz: 

- Kısırlaştırmak denilen şey 
nedir? Nasıl yapılır? Bfade bunun 
bir tarihi var mı? 

- Bizd·e kısırlaştırmanın tarihi 
çok eskidir. Osmanlı padişahları. 

saraylarınd alacakları, ve kadm
lariyle cariyeleri arasında dolaşa. 
cak kimselerin erkekliklerind'!n 
mahrum edilmesini isterlerdi. Böy 
lece saraya almacak her erkek, 
kelimenin tam manasiyle kısırlaş
tırılırdı, yani hem husyeleri, hem 
de kadibi çıkarılırdı. Bu sayede 
harem ağaları hem hissen, hem de 
ruhen erkeklikten tecrid edilmiş, 
ve bir kadın için tamamiyle tehli
kesiz bir hale getirilmiş oluyor
du. Hiç şüphe yok ki bu ameliyat 
çok hunrizane idi. Cumhuriyetin 
teessüsü ile, saltanabn bu vahşeti 
de ortadan kalktı. 

Bir zamanlar, erkekleri kısır
laştırmak maksadiyle yalnız hus· 
yeler çıkarılırdı. (Kastraııyon) de
diğimiz bu usul, tababette çok es
ki zaınandanheri, erkek yumurta
larında husule gelen verernde ve 

yahut sarkom, kanser gibi urlarda 
tatbik olundu. Böylece hu:;yele 
rinde söylediğim hastalıklar 2u· 
hur eden kimse, bu uzuvlarından 
mahrum edildi. Hekimlikte bugün 
de elan bu usulü kullanıyoruz. 

Fakat nesil ve ırkın ıslahı ve 
irsen intikal eden bazı akli ve ru
hi hastalıklarla malul ebeveyn
den çocuk dünyaya gelmesin di
ye yapılan kısırlaştırma ameliye
si, ne harem ağalarına tatbik edi
len, ne de husyelerinden hasta ~ 
lanlara yapılana benzemektedir. 
(Sterlizasyon) dediğimiz bu üçün
cü cins ameliye, meni yollarından 
ya ufak bir parça çıkarmak, ve
ya bu yolları yalnız bağlamakla 

Hdifa eden basit bir müdahaledir. 

Kadınlarda yaptığımız kısıt · 

laştırıcı ameliyatları da hirkılc 

grupta tophyabiliriz: 

1 - Her iki yumurtalığı çıka· ı 

rarak rahmi yerinde bırakmak J 

( kastrasyon) 

2 - Rahmi çıkarıp her iki yu
murtalığı yerinde bırakmak 

3 - Hem rahmi ve hem de yu
murtalıkları yerinde bıraktığımız 
halde yumurtalık yollarından bi
rer parça çıkarmak veya sadece 
bu yolları bağlamak suretiyle, yu· 
murtalıkla rahim arasındaki mü 
nakaleyi kesmek (Sterlizasyon) 

Birinci ve ikinci usule bu uzuv

Anketi yapan : Murad Sertoğlu GORDüi\f)_ 
Vodvil 3 perde 

- Bugün herkesce bilinen ve 
tasdik edilen bir hakikat vardır: 
Nesil tereddiye doğru gidiyor. Bu
nun önüne geçmek için Avrupa ve 
Amerikada birçok alimler çahşı
yor ve çeşit çeşit fikirler ortaya a
tılıyor. Hatta bu çahşmalardanJ 
bugün ırk hıfzıssıhası, yeni is
miyle (Eugenic) diye başlı başına 
bir ilim doğdu. Bu ilmin gayesi 
insanların kendilerine ve cemiye
te en faydalı şekilde yetişmeleri
ni temindir Bunun için de bir ır 
kın irsi vasıflarmı ıslah ederek, 
mükemmelleştirerek, bu irsi vasıf
ları cemiyete azami derecede fay
dalı olacak bir şekle koymağa 
uğraşır. 

Almanya bu işte ileri giderek. 
nesil ve ırkı tereddiden kurtar -
mak için, cemiyete muzır olacak 
şahsi, çocuk yapmak kabiliyetin
den, bir ameliyatla menetmeği dü
şündü. Çocukları bir takım akıl 
ve ruh hastalıkları ile malul doğ
maktan vikaye içinı hasta anne ve 
babayı kısırlaştırmak lazım ge'
diğini ileri sürdü. Ve nihayet bu 
nu, bir kanun neşri suretiyle mec
buri: bir bale aoktu. 

Almanyada bu vadide neşredi
len sayısız makale ve kitapları bu-

Erkek olan sonuncu çocuk, bii -
yüdükten sonra, gene sıhhatte bir 
kadınla evlenmİ§tir. Bunun neti

T elefon: 2212 7 
Her taraf tramvay 

cesi 11 çocuk dünyaya gelmiştir~ !!!!!~!!!!:!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!! 
vardır. 

Birincisi 13 yaşında iken sinir buh 
ram geçirmiştir; ikincisi meufi Bundan başka, bir kanun ya· 
ruhludur; üçüncüsü cemiyetten pılırken onun kat'i olan ilmi haki· 

k katlara istinat etmesi lazımdır 
açıp uzak ve münzevi yaşamayı 

istemektedir. Dördüncüsü tımar- Halbuki Almanyada neşredilen kı. 
haneye girmiştir. Beşincisi unut- sırlaştırma kanunu, bu basit kai· 
kandır. Üç tanesi muhtelif cürüm deye bile riayet ediJmeden yapıl· 
ler irtikap etmiştir. Dokuzuncusu mıştır. Zira kanun (Ağır ruhi ve! 

perioman denilen gezme manisine bedeni hastalık1ardan verasetle in· 
müpteladır. Bir yerde rahat etme- tikal ettiği ağlebi ihtimal olanlar· 
yip mütemadiyen gezmektedir. la malUl olan şahsi, kısırlaştırma~ 
Son iki çocuktan birisi 13 ve diğe- lazımdır) diyor, ki bu tarz kat' iye· 
ri 16 yaşına kadar normal kalmış- te istinat etmemektedir. 
tır. Diğer bir mesele de, bugün mü· 

Herkes ve her millet, ruh ve a- tereddi, aptal ve ahlaksız olan bi1 
kıl hastalıklarından, keza vücut kimse belki yarın, belki iki seni! 

· rahatsızlıklarından ari, sağlam, sonra başka bir tip, mesela norma: 
gürbüz, hülasa şuazi bir insan kit· bir tip olmıyacağını kim temin e

lesinden terekküp etmesini arzu 
eder. Fakat hunu bir hamlede ve 
radikal olarak yapmak mümkün 

müdür? Yaparken ne derecede ha
talar irtikap ediliyor? Ne kadar 
fedakarlıklar icap ediyor? Bunu 
herkes takdir ediyor mu? 

bi topraklarına sığmayan, nüfu!' 
izdihamı na maruz bulunan mem-

debilir. 
Bu kadar mahzurlarını saydı· 

ğım kısırlaştırmayı, hususiyle nü· 
fusumuzu çoğa,,tmak istediğimiz 
memleketimizde tatbik etmek ve 
hunu kanun şekline sokmak bugüll 
iç_in doğru değildir. Kısırlaştır . 
nıa bizim memlekette yapılaca~ 
·~I.""'& .... ..,_ .... __ o-------- ____ .,.. __ ., -
bunu belki 50 sene sonra düşüne· 
biliriz. 

rada zikredecek değilim, yalnız 
pek çok alimlerin kabul ettiği ve leketlerde, halkın kemmiyetinden 
benim de geçen sene tıbbi mecmu·· ziyade keyfiyetiyle ve iyi, mükem
alardan birisinde çıkan bir maka- mel bir nesil yetiştirmekle uğraş
lem dolayısiyle koyduğum ruh mak belki doğrudur. Fakat bizira 
hastalıklarının veraset şemasım memleketimizde olduğu gibi, lop
burada da izah ederek akıl ve ruh raklarına nazaran nüfusu az olan 
hastalıklarının irsen ne derece milletlerde, ırkın tekamülü ile meşl 
intikal ettiğini göstermek isterim: gul olmak daha ziyad€' ikim·; '""' f.. 

- Bugün yapılacak şey nedir~ 
- Bizim için bugün yapılacalt 

şey: 

N . .o.iLeJ' ,-Neslin ne kada-;-j 
çabuk bozuldu- ı 

1 - Hastalıklarla ve bilhassa 
irsen intikal ettiği zan ve tc::.hrnir 
edilen dertlerle mücadele etmek 

2 - Halkı, tenv:r edici r.eşri
yat yaparak fert ve ailede mevcıı, 
kusurları ortadan kcldırmt:ı.k , 

3 - Evlenecekie:·in sıhhi mua· 
yenesinde ve bunbra verHcce1 
müsaadede daha titi:;:: clavranmaki 
ya.lnız zührevi hastahklarla malfı 
olanları değil, ayni zamanda m;.i· 

him beden ve ruh hastalarım ··h 
evlenmekten menetmek, 

P.Jikopot ğunu son vera
s::t nazariyesine 

1 

Uy>tuwl• l'tt•lı Cooı~t•• Tıoı1>ha- Unııllıııı . 
ı1 uur ""h1w lıctı; ıp nıktı nUa 

bwhf'At'll. r•ol•y•n 

Yukarı.k i şemaaa gorduğ~nü'Z 

gibi N. ailesi, sıhhati yerinde bir 
kadınla, akrabası arasında psiko
pat bulunan bir erkeğin evlenme
siyle husule gelmiştir. N. ailesi 
nin beş çocuğu olmuştur: Birisi 
psikozludur. Üçü muhtelif sinir 
rahatsızlıklarına müpteladır. Be
şincisi ise paranuayaktır. 

gore yapılan bu 
şemada görüyor-
sunuz! 1 

____... 
P.,,..... ı& ya. u . ı 

(Gnk rmıuı•• kıtt., ntıf1lııl.1 . 
tnıljth li) 

4 - Her türlü sefahate karıt 
savaş açmak (Alkol, keyif verer 
zehirler, zührevi hastalıklar, k.ı· 
mar ... ) 

5- T enasüli terbiye, 
6 - Birbirleriyle akraba oJaı 

aile gruplarını, mütemadiyen keI1' 
di aralarında evlenmelerinden vaı 

hada gelen bir meseledir. geçirmektir. 
Sonra, kısırlaştırmanın ırkı , -----·--------

nesli ne kadar ıslah edeceği, mil 
leti tereddiden nasıl kurtaracağı 
henüz cayı sualdir! Buna mukabil 
kısırlaştırmanın nüfusu azaltmak, 1 

ferdi kıymetli uzvundan, tenasü- 1 

li ve çocuk yetiştirme zevkindeu 
mahrum etmek gibi mahzurları da 

HABE.R 
AO<$AM P0$TA$1 
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da da husule gelen hastalık, ve bil-~-~--~-~~~~~-~~~---~-~~-~-~~ 
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caat ediyoruz. Üçünciye de ve - AL TIN GiŞE ZENGiN EDER 

Vazı ısıerı teıotonu: 2as12 
idare ve ll~n : 24310 

ABONE ŞARTLARI 

rem, kalb hastalığı ve buna ben - Beyazıt Okçularbaşı: No. (100) Te!efon: (23347) Sahibi Celal !loğan 1 1 
zer mühim rahatsızlıklarda baş - Sayın müşterilerimizin gişemizden bilet almaları ır..enfaatleri icabıdır. A· 
vuruyoruz. Kadına başka sebep . şağıdaki liste bunu isbata kafidir. Hiçbir yerde şubemiz yoktur. 

Bu tertip üçüncü keşidede 29633 No. Beşiktaşta Bakkal Ahmede 50,000 L. 
ten bir ameliyat yapmak mecbu · 1936 Yılbaşı keşidesinde 14110 numara sahibi Bay Baki'ye (500.000) lira 
riyeti hasıl olur ve karnını açar 6 ıncı keşiclede 3556 No. Çatalca adliye zabıt katibi Adnan'a (200.000) lira 
sak o vesileden istifade edip yu _ 3 üncü kcşidede 11736 nuınara sahibi Bflyan Kamileye (3.000) lira 

4 üncü keşidede 11736 numar~ eohibi f!ı:stm K&:nileyC\ (15.000) lil'a 1 

murtalık yollarım kapatıyor Vf" 6 ıncı ke-şidede 11736 numara ıahit>i Bayan Kam.Heye (70) lira il 
kendisini kısırlaştırıyoruz. Ayc.; tertip ayni numara üç defa gişemizden ikramiye kazandı. Daima 

_ peki, bugün tered dt eden 
1 
"iiı•r•ek•o•r•u•k•·ı.ra•n•A•L•T•l•N•G•tııiŞ•E•hu•~ y•iı•'k-ik•r51a mEll. Clliyeleı-le müştcrile:-ini revi ndiı-it·. 
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nesli kurtarmak için ne yapmalı? 

senelik 
6 aylık 
a aylık 

1 aylık 

Türld!lıt Ecrrrbı 
140() Kr. 2700 Kr. 
730 .. 
400 •• 
150 .. 

1450 •• 
800 .. 
300 .. 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret: ııanıarının satrrr 12,!IO 
Resmf 11.ılınıarın 10 kuruıstur • 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

nasan ~as;m Us 
Baszldıgı qer (V AKIT) matbaa" 



Moskova Rapld 
tak Cezalrd• gallp l 1m1 n ın 1 Cesairde bir tümq• çrlnn11 olan 

1 

"-naadakl turnesi Rapid orada ,apblı ikinci ma -
ı;1farute Ruin kulübüne kar~ı çını da 3-0 bamnqtır. ATUltur
liti NlGPF olan Motkova mulıte- ya.ılar ıalibiJeti tahtı emniyete 
~ ...._nm diler pbirlerinde aldıktan aonra fazla gol çıkarmak 
;..~ tlnaede büyük farklar ile tan ziyade iyi oyun p.termek be
-.. telmektedir. YUine cltlpnüfler" hakikaten de 
~ila•11a Liyon kantıık t•lnma ba analarında muvaffak olmut . 

4e °"bet bin seyircinin anUn- lardRapır. idin eeri ve kombine oya -
tL_OJnadıiJ maçta elde ettili ne-
'"q faJanı dikkattir. nu Cezairliler üzerinde fevkali.de 

iL İyi bir teair bırakmıtbr• 
uq llllahakayı OD bir afır ka• ----.....--------
~ Soriyet futbolcuları fev. DD.nyi. tlly sıklet 
......_ .. ı&zel bir oyun ıöstermek boks şamplyonlujunu 
.,;,,_..vuıe halJnn takdirini kazan · FAANSIZ 
--...rdır. ANGELMAN 

Len.de Framacla üçüncü maç· KAZANDI 
~ Japmq olan Rualar burada Dünya tüy siklet bolu f&lllPİ -
"-oa iki iıfıır piip ıelmiılerdir. yonluiu için Fransız Ancelm•nn 

811 neticelerden anlatılıyor ki, ile ~lçikalı Kid Davidt arumda 
~ bir atalet devresinden çıkan Parı~~e.. ya~ılan ~ Fnuwz 
-.Jar Javq yavq eski formlan- bokıoru ıabp ıelmiftır. • 

laı ~la bqlamıılardır. Müsabaka Belçika pmptJODU· 
~ nun iyi hazırlanmadan maça çık-

1 n "ite DUf oJmuı doJayıaiyle bekJenil • 
.._..-<!' r_e diii

0

kadar zevkli ve heyec•n'ı ol-
·~rnpıyonasında mamıt ve daha ilk dakikalarda 

928 olimpiyatllanmla baz üzerinde hokey dün
ya ıampiyonlrığuna kuanan mqhiir Kanada takı
mı v«! aeyircileri heyecan i~e 6uakan, Kanaat> 
Amerika baz hokey maçından bir •örüniif ... 

936 kış olimpiyadında 
Klmler kazanacak, 928 de 

kimler kazanmıştı 
Berlin, (0zel qıanmaJan): 2. Ballananıd (Norveç) J sationel bir teY ıarürüz d&tünce 
1932 de Aİnerikada "LUe Pla. 3. Stack (Kanada) aile diier müabablan birakıp 

cid,, de yapdan kıt olimpiyadla • 4 üncü, Amerika, 6 ıncı Nor - henüz batl&llllf olan Bob :rantı .. 
n, 1928 laviçredeki "St. Moritz,, veç. rmm antrenümanlarmı aeyre akna 
oJUDlannın temin ettili muvaf - Buz üzerinde ıCSsteritlerin, ka· ediyor. Bu Amerikan halknun ba. 
fakiyetten aonra aon derece heves rada müaabakalannc:la erkekler - leti ruhiyeaine süzel birmiaal tet
uyandırmıt ve Japon,a, Roman - den Avusturyalı "Scbafer,, ve ka· kil etmiftir. 
,. ıibi ilk defa ittiri.k eden bir dınlard.n zerafet ve teravetile Nitekim Boh Jantları ilk defa 
çok milletleri de bir araya topla · mağr6f aarııın "Sonja Henie,, olarak, görülmedik hir kalabalık 
Dllfb. muvaffak oluyorlar. loplMIUfb. 

Neticede puvan itibarile Ame· ICadmlardan ikincilili Viyana· Çok heyecanlı olan bu m6la • 
rika birinci olmupu; zira o zaman b .. Fritzi,, kazanmııtı. Bu iki ıenç. bakalann neticesinde ikili Boblu 
son derece çok görünen (330) mü- ıüzel ve sevimli yıldnm müaaba • da (Bob) Amerikan takımı (81 
sabıktan (85) Amerikayı temsil kunun aon derece eilenceli ve 14.7) dakika ile~irinci, laviçre i
ediyordu. cazip oldv.iu, bütün seyircilerin kinci ve yine Amerika üçüncü o • 

1936 olimpi,atlarmda ise bu bilhuaa erkeklerin bedii zevkini luyor. Dördüncüliiiü Romanya, 
adedin en atalı üç misli artacaiı fazla okfadıiı bütün cihan matbu- betinciliii Almanya ve altıncı • 
daha timdiden ıörülmektedir. atmı sünlerce meuul etmiıti. biı ltalya kamıyor. 

S 
- - -.. - - Fransız boktiirünün ıalip ıelece

b underland ii kan•ati huıl olmuftur. 
Tedı f kla Hakikaten birinci devreden i· ~ \~ 

puvan ar tibareahakimanedöiüfenAnseı. ~ atciô7Ju""1 
• • • Dörtlü Boblarda (Bob) yine 

Erkelin ye kadm (Çiftler) mü
sabakumda Fr&D11S madam ve 
möaya "Bnmet,, birinciliii ve bir 
Amerikan çıfti de ikincilii ial • 
mıfh. 

birinci ve ikinci Amerikahlar. O. 
çüncilde Abnanhır olu10r. 

başta gidiyor maan ~ beamiai nlnftn'llla· 
ln~ilterede lik maçlan en ha· ğa bql&mlf Ye IMtinci raY.UDdda o 

~i bir devreı~ ıiı:m~tlir. nu müsabakayı terketmek mecJ>a. 
et lllaçta 50-60 hın ıeyırcıden riyetinde bırakmııtır. 
.._ \rul -nuyor. Beıiod rawda kadar zotla-: tu-

dlli~ Sunderland Datta ait tunabilen Ki• Davidt ba elene 
~.ikinci, Derby üçüncü hatlar bqlamaz yedili fiddetli 
~derfield dördüncü de bir pu· bir aai krote ile 1ere dü~ ve 
-~farkla Anenal ıelmektedir. 8 saniye yerden ka .. mam'fbr. 

8'.nclerland ıeçen hafta Man • Bitap ve mecal .. bir halde ıüç 
'-ri.ti ile ,aptıiı maçda da bir lükle elini kaldD'arak maçı ter · 
~ aalip ıelmittir. Bu golü in . kettiiini bildirmit ve ~ suretle 
,...renin mqhW- sağ içi Carter Anıelmann da dün,a tüy siklet 
~lf· tampiyonu ilan edilmittir. 

Garml• ••hrlnde 
atlama yarı 

Bu seneki olimpi,adlarm ya · 
pılacaiı Almanlarm Garmit ıeh· 
rinde, Ski ile yüksek atlama ye

rinde bir ıöriiniif. •. 
Bunlpl yükaelrlilini anlamak i· 

çin, atalıdaki inaanlann nuıl b
rınca ıibi kaldıklanna bakmak 
kafidir ıanırız. 

Müsabakalara evveli buz ho -
kqi ile bqlanmıfb· Fakat AYl'D • 
pa milletleri Kanada ve Amerika 
ile boy ölçüıecek ayarda olmadık· 
JUmclaa ~iki "edlll c••t · 
tı: Almanya Ye Polon,a. Binaea -
aleyh baz holceyi dlrt millet ara
nnda cereyan etmiıti. Her tala • 
mm yekdiierile iki defa karıılq. 
muı lizım geliyordu. Aradaki bü
yük fark dolayııiyle Avrupalılar 
daima ııfıra kartı büyük, sayı ile 
maltup olarak çekildiler ve en 
aonda çetin müabaka Amerika İ· 
le Kanada araamda oldu. ilk 
maçta (2:2) berabere kalan ve 
da~ sona kadar oynadıktan 
tekmil maçlarda ayni puvanı el . 
de eden Amerika ve Kanadalda
nn son maçı da (1: 1) e beraber 
biti1or, uaul üzere maç temdit edi 
IİJ'or ve nihayet Kanadablar bir 
a&J'I ,...,arak (1 :2) 1932 olimpi 
pt pmpİJ'onu oluyor. 

Bm beriacle 16nt lrotulan 
battan atalı Amerib •• Kanada 
rekabeti içindeıeçqor, Ye netice
de .Amerikan zaferile hitama eri-
J'Or; 

Alman dereceler: 
SOO llETRE 

ı. Joha Slıea (Amerika) 43,4 S. 
2. Evemen (Norveç) 
3. Huni (Kanada) 

••• 
{80) kilometre ski yanıında 

l ... i, "Sien,, f: 23:0Taaat ile 
birinci, (50) kilometrelik yanfta 
Finli.ncliyah "Saarinen,, 4:28:48 
de birinci ve (18) kilomerelik 
manialı kotuda da Norveçli 
•'Grött,, ( 446) puvanla müzaffer 
oluyorlar. 

Bu suretle 1932 olimpiyatlan 
Amerikanm çok faıklı ıalebeıile 
bitiyor-

Umumltaanifte milletlerin al
dıklan puvanlar fÖyle idi: 

1. Aembtca (lOt) pavaa 
2. Noneç (74) ,, 
3. Kanada ( 44) " 
4. laveç (28) ,, 

5. Finlandiya (25) ,, 
6. Avu.ıurya (15) ,, 

Sonra sın.aile Fransa, A'lmaa
ya, laviçre, Macaristan, Roman • 
ya , ltalya, Belçika, Polonya, ç.. 
koılovakya ve en aonra da Japo• 
ya ıeliyor. 

1938 k•• 
oıımplyatıarını 

kimler kazanacak7 
En ziyade görülmeiedeier o . Ali.kadar veebli vukufun mi • 

lan Ski ile anlama,a (35) müsa • talealarma nazaran 19938 olia • 
bık dahil oluyor. piyadlarmda umumi tasnifte hl• 

Bu müsabakanın netic:eai iki rinci yiae Amerika olacaktır. 
atla11tta elde edilen mesafenin ikinci Norveçtir. 
vuatiel ile tayin edilcliiinden, Oçüncülik Kanada ve Finlln • 
daha ilk atlayıp (71,5) metre diya arumdadft'o 
dünJ& rekora teaia edea Noneç • Almanlar ea zi,ade d6rdl 
li 19115 atlayıcı "Hana Beck,, i . Bob ile bdm erkek çift ve pati • 
kiaci atla:rıtta rekoruna biraz aü· najda çok ümitftnbrlar. 
venİyor ve ibti,atlı dananıyor- Buz hokeyinde İle vui7et fil• 
Halba ki, yine Noneçli "Ruud,, le tahmin edilmektedir: 
bu eefer bütün tehlikeyi ıaze ata- 1 inci Kanada, 2 inci Amerika 
rak ilk atladığı (65,5) metreye 3üncü Polonya,. iiDdi Çekoslo • 
mukabil (89) metre atlayarak ya. vakya, 5 inci Alman,a, 8 mcı ln-
nm puvan farkla olimpiyat f&lll - ıiltere. 

Geri kalan 4 üncü s . . , ıncı, 

6 mcı Kanada ve Amerikalı. 
ısoo•ETRE 

ve piyonu oluyor. Bunlardan maada 1832 olim· 
Bob yantlannda Almanlar pi,adlarmcla aonancu olan Japon. 

kendilerine çok ıüveniyorlardı; larm da ba sefer batın sayılır bir 
1. John Sbea (Amerika) 

57. dakika 
2. Hurd (Kanada) 

2: fakat antrenümanlarda üç defa varlık p.terecekleri lmnetle ri
üat üıte uiradıklan talihsizlik ve vaJet olunmaktadır. 

3. Lopn (Kanada) 
SOOOllETRE 

4 üncü, 5 inci,, 6 mcı Amerikalı. 
ı. lnint Jaffee (Amerika) 9: 
40JI dakika l 2. Mmptıy (Amerika) 

1 
3. Lotan (Kanada) 

1 
40ncü, Amerikalı, 5 ve 8 IDCI 

Noneçli. 
1 10.000 METRE 

ı.lmns Jaffee _(Amerika 19: 
ıı;e dakika 

en iyi adamlannm vahim surette 25 kiplik kafile Tokyoda har .. 
aakatlanma11 ile neticelenen üç ket etmiftir. Olimpiyatlara kac:lu 
Uç kaza son derece manmyatlan- ATl'Up&IUD muhtelif tehirlerinde 
nı kırmııtı. m0..1-ka ,aparak kendilerini 

Diler taraftan kaza ve tehlike deneyeceklerdir. 
likaydiaini itiden halk belki san 1 

Her 

Pazarteel 
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<Natu. ı~rt:i,,,. ,,. ıktibot hakkı rnahluz11ur.1 "Doktor Şahap, metresini kardeşinden ; 

oda ıene Rabianın yatak ve otur- kıskanırdı. Kedi meselesine gelince, 
92 ..... , 

Sabit bey atabey maiyetinde • 
ki, Osmana m ·vaf ık olmıyan te
mayülleri hineder etmez kararım 
aldı. Onlawn batına topladı. Şaka 
etmediğini, itiraz kabul etmiyece
iini ıöateren ta vriyle kolun.un al
tında11 iki metre öteye tükürdü. 
Uzun bıyıklarını kadife koluma 
yavaı yava, ıilerken kııık ıözler: 
ıenç hatanlan ıüzdü. -"Retıbia ablanın kocasına hepi-
miz Osman amca diyecejiz, adla
tıldı mı?,, 

Anlatıldı. Bu bir emirdi. Ve her 
hanıi kanundan daha sarih ve 
emin bir tekilde O.manı Sinekli 

Bakkal mahalle toaunlarmın ıer

rinden muhafazaya kadir bir e. 
mirdi. Rabia ablanın kocası ki ... 
oluna olsun Sinekli Sakalda her 

mak odası. Oım11nın piyanosu o

raya aıirecek. Adam, vakitli vakit
ıiz piyano çalıyor. Sokak üstünde 
olıa mahalleli rahatsız olacak. O

raya Osman için bir rahat koltuk 
konacak. Fakat uzun minder gene 
yerinde kalacak. Bereket ver.in 
oda ıenif. iki kitilik bir de karyo· 
la konulacak. Osman yerde yata
maz. Rabia evveli köpürdü. 

"Y ooo, itte buna ıelemem. Mi· 
nareye çıkmıı aibi olurum. Bqım 
döner, uyuyamam.,, 

iki kadın bir oldular, onun ağ

zının paymı vtrdiler. Adamcaiız 
kırk ıenelik adetlerinden oluyor. 
Onun için dinini hile terkediyor. 
Bu ne hodbinlik. 

Rabia, haydi olaun, dedi. Fa-

kuşlarıma musallat olduğu için, ben öldürdüm 
lclil çırpınarak ailamaia bqla-ı 

dr: 
- Aman, ne -cliyorsuınız, 'beye

fendi? Ben ömrümde karınca bile 
ölclünnüt inıan delilim. Necdet 
beyin kardqininin bundan dört 
ay önce Büyükdere yolunda bir 
kadın taraf rndan öldürüldüğıinü 
itittim amma .. Ben ne Büyükd~re
nin yolunu bilirim, ne de dört ay 
Öl'\C8 burada idim. .• 

Müddeiumumi lclilin Adapa
zarındaki adre.ini Ye ailesinin a
dını tespit ederek ora miidd"u
mumiliiine bir telıraf çekilmesi
ne karar venaitti: 

- Bizi OJD&tma, lclll hanım! 

fena olur .. Aplıyor mmun? J 

lclil plmekten kendini alama
dı: 

- Beni isterseniz uınız ! Fa
kat, biraz dinleyiniz ! dedi • Bir 
haftadır o ıördüiünüz odada ka
patıhıımın ıebebi,. ıizi teminle 
temin ederim ki, bir kedinin i>lü
müden bqka bir ffJY deji!dir. 
Necdet beyin kıymetli (Samur) u· 
nu öldürmüıler .. Neqdet bey 'ak
ıam üstü itinden gelince ıevıili 
kedisini ölmüt bu1dıı. Kötkün içi 
altüıt olmuıtu. Evde besleme kız 
beye yaranmak içia, kediyi beaim 
öldürdüiümü a6ylemit. Necdet 
bey de kızdı .. Beni kötkün zemin 
katındaki odaya atarak hapsetti. 

- Adapazanndan ıel~ 
vabı beklemefe mecburu. O 
mana kadar mnkufaunuz ! 

Diyerek müdüriyetten a 
Yılmaz için yapılacak bir İf 

dı: Hf'men Erenköyüne ıidfp 
di hikiyeıini kolDfUlardan 
turmak. 

Ve kimseye sezdirmeden 
ra, vapurdan trene atladı.. 
köy iıtuyonuna çıkbiı zaman 
talık alaca karanlık olmuttu. 

Yılmaz, Necdet beyin kU911~..-. 
yanmdaki evin kap11mı çaldı. 

Beyaz sakallı bir adam b 
açtı: 

- Kimi arıyonunaz.? 
S .. - ızı .. 

itte ben o aündenberi her akıam, ihtiyar ad•m f&tkın ft.tlnİt 

türlü el ve dil taarruzundan ma- kat dünya bir araya gelse namaz 

Yalancının mumu yatsıya kadar 
yanar. Yarın hakikat meydana çı· 
kacak. lıtanbala ne uman ıeldi· 
lini Adapazannclan aoracaiım. 

ortalrft karanlık 1&nnca bu odada mazın yüzüne bakıyordu. 
yalnız yatmaktan korkuyor ve ba- Yılmaz hemen ili•e etti:-

sun da. 

Bu nokta haU~dillnce genç kül 
hanil~r Rabia ablaya vereceklf'rİ 
düğün hediyesini münaka,a etti 
ler. Mahalle tulumbaıırun bir mo
delini yaptırıp ıötürmeğe karar 
verdilel". Kolu sahiden yaldızlı, 

ıandılı kırmızı boyalı olacak, ve 
üıtüne altın yaldızla takımlarının 

narasını yazdıracaklar: 

"Toz ko.,.ran, yürek yakan-!,, 

. . . 
DGf(i"n hazırlığını Kanarya eli

ne aldı. Fakat eski hanımı Sabiha 
baDUllln ne kadar mütehakkim ve 
abnpn olduiunu bildiiinden te
f err.üatrna kadar onclau akıl soru· 
yor,. araı,..ı haftada birkaç def~ 

Selim paJ&nm konatımn önünde 
duruyorda. Hanımefendinin e.ki 
halayığının efendi kanıı olarak 

konakta tekrar görünü'ü tabii ko
nak halkında büyük bir heyecan 
tevlit etti. Fakat o eıki kapı yol
daılarınıı çok kibirtiz ve tath dav 
randı. O ıeldiii zaman yalnız iki 
kiti, Kanaryanm etrafını alan ka
labalıia iltihak edemezlerdi. Biri 
aelimlıja muvakkaten sürülen Bi 
lil, öteki - ıayet nde ise • odasına 
kapanan Selim pqa. Kanarya, Ne
jat efendinin miiteauıp olmadıfı· 

nı, kendiıinin efendinin doatlanna 
bat açık çıktıiını, binaenaleyh 
Selim paıanm odaıma kapanma
ıma mal\al olmadıiını Sabiha ha
nıma ıarahatle söyledi. Fakat ıe
ne Selim pqa odaıına kapanmak
ta, Sabiha hanım vaıı•.uiyle eski 
bala1ıi1Da hürmet ve taziinlerini 
ıöndarmekte devam etti. 

Ramanm evi, dükkindan ta 
van araıına kadar badana oluyor 
tavanları kapıları boyanıyordu. 

O.manın alıt~ oldujU hayat tar
zını cfütiinerek, Kanarya yukarda
ki iki odayı A nupai bir üal6pla 
clütemeii teklif etti. Sabiha hanım 
itiraz etti. Rabia, tabii olarak Sa
biha hanımın fikrini terviç etti. 
JCaypp ramak kalan uzun müna 

~ IOlll'a uslattılar,. iki ta 

rafı da •elllllUIJ eclecek hir hal 111· 

reti bohlalar. Mutfalm iltündeld 

.kıldıjı 9daya resim koyd~as. 
Kanarya buna kabul etti. 0...
nın bir iki ıevgili tablosunu ıokak 
üstündeki odaya koymağa razı ol
du. Ve sokak üstündeki odaya bi
raz daha fazla Avrupai bir şekil 
verilmeıine ~t.ia muvafakat etti. 
Fakat ıözlerini ~or: "Aman 
beni mahalleye kepaze edecek ka
dar ileri ıitmeyin,,, diye yalvan~ 
yordu. 

Tavan araıınd~ 'la~~~V~ 
.gel{. RJ'~q\la qda Y~.FıJ.acak. Onuıı 
bahçe üıtündeki küçük odasını 

Penbe itıal edecek. 
Yemek oduı ..• Yemek odası ıe· 

ne eıki mutfak. Nerelerine yetmi
yor, Genit, ferah. Yerlere kırmızı 
tuğla dötemitler, ocak öyle süslü 
olmut ki. Yalnız ortaya bir maıa 

konulacak, muf&lllba örtülecek.) 
Çatal, bıçak, tabak ideli teıiı edi

lecek. lıterae Penbe ile Rakım elle 
riyle yeıinler. Rabia miıafirlikler-
de çatal, bıcak kulanmıyor mu, 
evde de kullanıvenin. Sininin, aa
hanlann ilıuına üç kadm ittifak
la karar verdi. 

(Devamı oar) 

Dedt lclil sevindi: 
- Hay allah razı olıun, beye

fendi! Göreceksiniz ki, J'irmi gün 
önce Adapazarmda idim. 

- lstanbula ilk defa mı gel
din? 

- Evet Ve Haydarpatadan ö
te tarafım da bilmem. lstanbal 
tarafına bir defa hile ıeçmedim. 

Müddeiumumi dudaiını büke -
rek, paravananın arkasmda du -
ran Yılmaza baktı. Sonra tekrar 
!O?"!wıa devw l&f.i.; 

- Peki ~a, memurlar ~ı:nüı 
&u ~i kendi ~eacline oclanclft. ko
nuttuiunu kulaldariyİe ititmitler. 
(O zavallıyı Len öldürmedim!) 
diyerek ajlıyormupun ! Buna ne 
dersin? 

lclil birdenbire elini ıöiıüne 
koyarak yerinden fırladı: 

- Ah.. Ben ne kaim kafalı bir 
kadmım .. Şimdi anladım beni tev
kif editinizin sebebini .. ! 

- Haydi, rol yapma da, bizi o
yalamadan bildiklerini söyle! 

lclil mühim bir ıey keıfetmiı 
gibi ıevinerek: 

- Vallahi bu gülünç bir mace
radır, dedi, bir kedi bikiyeai. .• 

Müddeiumumi kızdı: 
- lıi ıevezeliie dökersen, dah~ 

fıra bağıra, söylene ıöyl~ne •i- - Beyefendi! Sizden. .• 
lıyorum. ihtiyar katlanm çattu 

Paravananın arkatmda duran ~Ben, mirlevalıktan müt 
polis müdürü, Yılmazın yuzune Kerim... 
manalı bir tebessümle bakarak: __,J Affedersiniz pqa bur 

- Bu genç Ye saf kadmm suç- KolllfUnuz Necdet beyin kedisi 
suz oldalunu ben ilk sörütte an- mlif. Bendeniz polis müdüriy • 
lamıfbm, eledi, timdi Necdet be· den ıeliyorum. Doktor Şahap ci 
ye kartı da mahçup olacaiız. Gör- yetinin faillerini arıyoruz da ... 
dün mü ıu yaptıim iti? 1 Kerim pafa suratını buruttu 
Yılmaz kekeledi: rak cevap Yerdi: . · 
- Şerlok Holme• bile, bu kad~r r- t>ator Şahabı metresi öld .. 

IPY"tı1W!,~AW'41111Mll~l.Mııııtnlll~.-.., •. .,_.ı .... Doirudar. ~ü 
ınhni tev!rtf enn~ .t!nd ~t~ o kırlC beş1nden sutıra, ~ ı 
mezdi. Maamafih bir maznunun fettatı 'bakıtlı hir qifteye ".a:;a;_. 

bütün aa;WCldetl ,.... ohii&aıtı matta: 
ıibi, ıene bütün söJledi1deri de - Siz bu kadını ıördünüz mO 
dofnı olmıya&ilir. - Bir kere istasyonda birli 

Müddeiumaml tereddütle Ye dolqırlarken, bana: Oıte, Şa 
biraz da içinden sülerek ayafa bm metresi budur!) demiılerdi 
kalkmıtb· - O halde bu kadını N 

lclili tevkifhaneye ıönderdi - bey de tanıyor? 
ler.. - Hayır. Tanımaz. Çönki 
Adapazarından ıelecek cevaba metreıini kard"!inden k11kand 

kadar, muvakkaten her ikisinin de içm, bu kötke bir kere bile o 
zan albnda bulundurulması kanu- ıifteyle birlikte ıelmemİflİ. 
ni bir ~t halini almııtı. meaeleaine gelince .. 

Müddeiumumi tekrar Necdet ihtiyar pafa aakallarmı ............. 
beyi ıorSUJa çekerek, kedi hiki- rak ,alGmıedi: 
yeaini aynen kendisinden de din- - Oma ben ildürdlm. &.aflal 
!edikten aonra, lclilin bu lıte par· ma muullat olmutta da... 
malı olmadıiına · biikmetmitti. (Def""'•-•· ·..ıı-

rcınkli çehresiyle bilyllk bir ahenk tepil etmiftf. Bli
tOn §&hııiyeti insanı büytlk bir enerji, bUyUk bir kud· 
ret biai veriyordu. 

- Okudum. 

..... - Sise bir 101 ütulatmadı mı1 
,-. -Hayır. 

• .s t - Bu ilim benim iambndir. 
- HaJttl 
Bu hayır 1 Jreli!!M!!li 8yle bir 

Bu uzun bekleyi§ heyecanımı oldukça yatııtır· 
m:ftı. Upfm arkasından yiirildüm. Şimdi utanmayı 
unutmuıtum. Yalnız ıunu dÜfÜnüyordum: Meseleye 
nasıl giritecektim? Gayeme bu kadar yaklafDUI ol
duğum bu anda derin bir sıkıntı beni kapladı. Hatti 
ıunu da itiraf edeyim ki bir re.ıalet çıkmadan geri 
danmek mümkün 0111 hiç tereddiit etm.iyecektim. 

Jfemlelı:etimisde bu adama yaklfıkh bir adam de
nebillrdL Jl'abt benim için o mall4p etmele mukt..
dir olamıyacapn bir kudretti. Odauna ıirdlltm va· 
kit ayaktaydı. lkimia de bir saniye kadar bin"blrimisi 
cözden ceçirdik. Bana oturmaldıpn için ne bir ·
ret etti ve ne de bir yer cöıterdi. MllrAlemqe lirlt
mek için fiiphem ki otunnap lhtlyaam 'VUdı. Da
vetsis mauamm lcaffJSlndaki koltula otarclum. Bana 
tuhaf tuhaf baktı. Sonra hiç kipırdatmabram n a
yakta dimdik durarak: 

mifti ki yerimct.,ft e:çradım. Heyeaınımı A.Phtlllll 
uiraprak: 

- Zaten ben de bltu bunu bekliyordum. 
Birkaç ciindenberi .bin iwplniı benimJd l1e 18 
yor, ve IMa de liıln clbi •JIÜ tlddetle tisi tanı~"!!'] 
tnm iddia ediyorum 

- Sisi kat'IJYell 61taaW-,..'/-or-um. 
Fakat önümdeki adam durmadan ilerliyor, kapı· 

lar açıyordu. 
Fikrimin bu karmakanpkhğr araamda muhtqem 

bir urette tefrit edilmi§ salonlardan. odalardan ceç· 
mekteydim. Nihayet durdu. Bir perdeyi kaldırarak 
kapıya vurdu. 

Sert bir ses girinb ! dedL 
- Bu bdm geldi. 
- Gininf 
Bu h4Jdmane setin tonu bi:-denbire bütiln kuvve

timi yerine ptirdi. Cesaretle ıenif çalıtma oduma 
girhlce nihayet kaa.wıun bana koca olarak verdifi a
damı gardüm. Umdufum cibi tu çeııre, benim için 
tamamen yabancıydı. Bu fizyonomi bencle lılç bir 
hatıra ayandmnıyorda. 

Orta bOyla n aarqmch. Ytld! mıtnıftu. Çolı: so
luk. çok azametti bir çift ma'ri parlak ıazleri mat 

- Arzunuz? dedi. 
- Sizinle c8rilfmek .. dedim. Ve bu biraz mun 

süreceği için oturmamın daha mun&k olacatı kana
atindeyim. 

Mavi g8zleri bir hayret ıpiıJla parladı. Benim 
bu kat'I ifadem onu tatırtnnftr. Blı.en ben ete kendi 
cUretime f811D&la bqlaınııtım. 

Nihayet nuı1 ayakta dimdik danıfona ıme-
8ylece dimdik oturdu. Sert bir Mile: 

- Çabuk ve Jaaa a3yleyinis 1 dedi. 
- sa.re baflamachn evvel liıin-Arif Nedret Bey 

oldufunuzu sorabilir miyim? 
- Benim. 

- Bu lalmcle bqb bit 1dmae 7" ımdur• 
- Bllmlyorum. 

- Gönderdiiim kartımın iberindeld ismimi olN• 
dunu mu1 · · 

- BYet. Sis beni~ cibl bal de 
hiç~ Pabt buna ratmen dart bapll 
nedenlatd .,.. )ılminis benim illmimle birlikte 
me kaJdedlJmit. Ba nuıl oldu? Hancl teladllf? 
bilmiJorulla. Düa dopu.u c18rt busuJc aeneclell 
her ildmls kan keca olarak 1BsllnU)'Ql'GL 

Kan lııoca kelimesi bana IJle tuhaf .ıeWi Jd 
mele bqlalnn Pabt Arif Nedret cid~ 
fua ediyordu. 

- Ra7JI' f dedi Iİ.li tanmuyonun. 
- Kamus delilim delil mi? 
Sanki llorkunt bir tef ltitmit cibi 

detle Ud ,._ ..atıyarakı 
-JfaFI 4edL 
- Oh: dedim. Zaten bunclan emindim. illi 

defa oıuü ı8rlJ'Oram. 
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~~ Büyük hatlarda . işliyen transauantiklerde 

.. 
1 

halrkmda l»ilsil•ı da ._.... Wiacl.lir. Bir Hile 
ll9'QI~ ..... aaa ••bahaları bir içinde wr\aç ~ta c1811ttlrm•k. 

laanktelere tiriikl• her ... lhe .&atacak .a.11 elbi- · 
~ ... :-,.," · .. tafl'CUlrlan mekteM _..,.. 

~ ...... ,.......w.. • ..,._....a ... • ıiLı 
li '" n•• ço- ıialil werı.t. pMlan llbdir· 

.._,... ,.... elli ............. lll;atfar, .... . 
Te ,......,_iç tef,~~· 

.......... Mıün ••• 
Y ..ı TM ••ıliai• ic " dıt 

haıatun ......... ..,... ha ,; 
bi laomklaldar necin dwi ıelir? 
Buaa Ud dlDllttde topla•k mlm
küadGrı 

A) Birindal MciJ.ı. &.elini 
tetldl ... D R İIW itiptlann bis 
bi,oldenl,eolmaman. 

•> lld.w pcalı ..nı,.n hak
kmda aydia Wr fibiİlii• hulun ............. 
~ •Jmn n cocak terbi 

,..ı1&m•ıae -la• 1tir eaa'attlr. 
Bu eaaaba iacelilderiDi •• h11sa
•i1etlmni lranamak. bu Hsi ile 

--- •• mallmat toPta-lr 1l· 
........ Et-..t• stmıs, llllDa
aip , ,...,.. ••• wr fl!dlde 
....... -o•••• ............. 
laa laiılk Mi ~akma alm'f 
Olar • 

....... J.-i olmamakla ben· 
ber, .... Wr,.., olarak .. ka 

ooc.-ı kar•'•' alamı· 

Aiabifetial •• dar canhhtnu 
bahane eclsels paldan tle hiç 
111n.-1r .............. 
terlliJ•hli ••dılarm. ~ ... 
leria, " labmetçllerin eline tet-
Hm edea...,. •• haWarla itimi• 
,... .......... allah ........ 
...... ~ '*tka Mr191 de

..... Fakat iJi ni,.t ahthi °' 
lap la mf Mlpbllilsi ,Ozfin4e~ 

CGC:llK1lll ... ppan ...... - sd:!i ... . 
n,.a .........._ • ameli lef 
Nl'ltlam pk M1J1k fa7ia1an 
dolmiiahala~•-Wttir· 

..,.._. ..... .....ıa,dn bir.· 
Mir.~~ ... ,na pcak ... 

-..11anlirmm.-...•• .. 
çOk mı .aa.ıana ~ iiu 
Jaan.lfra ~ ~elm •Y"-

ca l•vnli .......... ltlrWR • 
.,.,,.,. • ....... ço. 

~--~ ~ .. ..,. ..... -
.... o ................. . 

••q••ı..ae••ft ........... .. 
..... lfi .... h ... mel M 
aeıR1 wttt.tlıll-·•; '9J de halWIJ 

~ '"""-~.,,,,,., 

Evlendlrme 
doDandorucolıkD rı 
Kırklık zengin dul na ıl kafese 

tliişüriilmek iste_niqordu ? 
Ot.i ..... • .. ,... Çetenin 

bap olan .U. m delihnham ............................... 
•• merhamun çok aeDIİD &ir •• 
dam oldaimau •7lecli. Harp hl • 

tiiD - ..-.eti ..ıw.tmit olmak
la berabe ailenin hail Macaria • 
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ı Anıerikafı 

Pasteııas 
ite r e m i n ç a re si 

bu.luudu mu ? 
İ aminin, şimdilik gizli tu • f 

tulmasını isteyen bir Al -
man alimi, vererai tedavi ve bu 
hastaltğa karşı korunma çarele -
rini temin eden ilacı bulduğunu 
iddia ile lazımgelen yerlere mü . 
racaa.t etmiştir. 

Eğer ilaç gerçekten muvaffa. • 
kiyet gösterecek olursat son sene-

ler zarfında yapılan icadlann en 

mühimi olarak ilan edilecektir. 

Bundan az evvel meşhur dok. 

torlardan bir kaçı lngilterenin Li

verpul şehrinde bir li.buratuvar -

da verem il!etini tedavi ecien ve 

bu hastalıktan ltoruyan ilacın ~3.h· 

m ve denemelerini yapmışlardı. 

Mikrop öldürücü ilaç tatsız ve 
2ararsızdır. Doktorlar yaptıkları 

denemelerden çok mütehassıs ol
·dukları için ilacı hemen lngiltere

nin Sa.ğ'lık Bal<anlığına takdim et. 

mişlerdir. 

Kimlerin çocukları 
zeki oluyormuş? 

Japonyanın Kobe şehrinde 

Kültii.r Direktörlüğü meraka de . 

ğer bir anket yapmıştır. Her çocu

ğun zeka ve idrak kabiliyeti nu -

mara verilmek suretile tetkik e . 

dilmiştir. En yüksek numara 150 

idi. Müşahede altına alınmış olan 

70.000 ilk okul talebesinden 165 

çocuk 150 numarayı alabilmişl;;. 
dir. 

1 

Bu anket neticesinde ana ve 
baba arasındaki yaş farkının ço-
cuğun zekası üstünde iyi bir tetir 

yaptığı anlaşılmıştır. Çünkij bu 

165 çocuktan bir çoğunun baba. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sah günleri mcccanendir •• 

Telefon. 22566 
R w 

pD-=ıl~masm-... .... -----, 

Tarih sevgisi 
Yeni vesikalar 

Yazan: 
lıkender Fahrettin 

Btittın tarih sever
lere tavsiye ederiz 

Bu kitabı 

okuyunuz 

H 
.............................. . .............................. ::::::::· .. ·····--·········· -····· ..... ········ Diş hekimi U 

~ Ratip Türkoğlu Ü 
ı· il H Ankzra caddesi Meserret Ü 
İ oteli l(arşısı numrara (88) H 

:::::::::::ı::-:::.c:c::~:=-.:::::::: ....... : .. •• .. ·ı···· ı; ·• ·--·· •••• H 

Operatör Dr. 
Selab SUN 

Deniz hastanesi Cerrahi Sef i 

Diş Tabibi Kemal SUN 
istiklal caddesi 11 

No: 322 
(Beyoğlu Yerli 
Mallar Pazarı 1 

üst:ü > _ 

ları 43 ile 45 anaları da 25 ile 
27 ya§ında olduğu görülmüştür. 

Fakat ekseriyetin baba ve anala -
rı 30 ve 24 yaşlarında idi. Genç 
ana ve babalardan doğmuş çocuk 
lar fazla numara alamamışlardır. 
Demek ki tam olg'unluk, erken ann 
ve baba olmaktan daha iyi neti -
celer veriyor. 

En zeki çocuklar, maaşlı me -
murlarm evladlan arasında görül
müştür. Bunlardan sonraki sırala
rı ise sanayi erbabının, muallim . 
lerin, doktorların ve işçilerin ço -
cukları almıştır. 

Anketin verdiği neticeye göre 
en zeki çocukların hemen hepsi -
nin en Sihhatli çocuklar olduğu 
da meydana çıkmıştır. 

Napolyonun 
hazinesi 

E lbe adasının kıyılarmda, 

içi san'at eserlerinden mü
teıekkil bir hazine ile dolu bir ge
mi batmııtı. Bu hazine Napolyon 
tarafından İtalya sava§larında 
toplanmıttı, imparatorluk müzesi
ne gönderiliyordu. O gündenberi 

ise Porto Longon açıklaTında de
rin kumlarda gömülü duran hazı
neyi kimse aklına bile getirmemiş

tir. 

Son zamanlarda batmış Egypt 
ve Elizabetvil gemilerinde muvaf. 
fakiyetli arattırma yapmış olan 
Artiglio mücehhezleri ayni işi Na
polyonun gemisinde yapmak için 
müracaat etmitlerdir. 

Bu İ§ çok uzun ve çok güç oJ
makla beraber ekseriya 127 metr.! 
derinlikte 6 saat kadar kalan Ce
nevizli dalgıçları yıldıracak gibi 
değildir. Araştırma ve kurtarma 
ışlerine yakınlarda başlanacak

tır. 

. ' 

YAGıı -·:·vAG'sı.'z 
. . .•. ·.ı _ .... -~ ,.:, ' 

. ' " ... 

MECiP .~.BEY . 
. 1il~ .... ,,. 4 

-

BRiYAMTia4i, .. 

Saçların daimi surette tanz. 
mi ve saçlarınızı tesbit etnıek zan. 
nettiğiniz kadar güç değildir. Bu 
hususta bir mikdar yağsız Biri -
yantin maksada kafidir. Eğer saç. 
)arınız dalgalı ve havaya kalkık 
ve kıvırcık ise hiç üzülmeyiniz, 
Saçlarınıza Biriyantin sürdüğünii
zü kimse hissetmiyecektir. Bu Bi. 
riyantini kullanmakla saçlarınız
da hem kepek olmayacak hem de 
onların ne~vünemasını temin e . 
decektir. E '"'lÜD siz de hemen bir 
tüp Nacib Bey Yağsız Biriyantini 
almız bundan gençler, kadınlar, 
erkekler, yaşlılar hülasa herkes 
memnundur. 

nıilyarder 
Morgan sorguya 

çekildi 
( Baştarafı l incide) 

lanmıştı. Biz, hizmetimize mukabil a
şağı yukarı yüzde bir kadar bir komis
yon aldık ki, tahminen 6,000,000 
sterlin eder.,, 

En iyi, en zarif, fakat en ucuz 
Züccaciye eşyaları 

~lorgan bu ifşaatını yaptığı sıra-
da, gi~ipol~, mil~rderi muhafaza!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kabilinden her köşedl'n gözaltında 

Hediye mi almak IBtiyorsunuz, Evinize Züccaciye eşyası mı alacakSJ111
' 

Hemen Past:ellas maAazaların• 
koşunuz. Memnun kalacaksınuS• 

ADRES : Beyoğlu istiklal caddesi 346 ve 138: 1'-elefon 41.flS 

• ' • wl\" ~ ._ • - . 

bulun durmaktaydı. _ _,__* -
Amerikanın en büyük bankeri Mor 

gan, ayni zamanda Amerikayı harbi 
umumiye sevkeden cereyanlar hah.kın 
da malumat vermeğe çağrılmıştı. Bu 
mesele, harbiumumide harbeden her 
iki tarafa ikrazda bulunmağı Ameri
kaya me'eden k'anunla alakadardır. 

l\forgan beyanatında, Almanyanın 
"yaptığı hareketlerden ve uğrattığı 
hasarlardan,. bahsetmiş ve Amerikayı 
harbe se"·keden şeyin beynelmilel ına
li kombinezonlar olmadığını söylemiş 
tir. 

"Amerikayı harbiumumiye sevke
den ne bir kişi ve ya bir kaç kişi veya 
bir sınıftır. Harbi benim kadar IBte
m_iyen kimse olmasın. Bununla berfl
bcr Reisicumhur kongreden, bir harp 
ilanını istediği zaman memleketim 
hakkında gurur duyuyorum.,, ·• nasıl teshir 

Morganın bu sözleri üzerine Ayan edilc!iğlni 
azası Nay'ın riyasetinde bulunan ko- anlatıyor; 
misyondan biri, Morgan'a şunu sor- İ 1 e d İn m İyen b a Ş Cesaretim kHıhntşb. Bir ~lı; 
mu~hır: ğ kızlar zen&in izdh·açlar yapmağa 

"Acaba Mister Morgan müesseseyi B r&SI da Olamaz( '1affak oluyor ve mes'ut yaşıyorlll 
reisicumhur Vilsonun bitaraflık va- : ..................... ..-......... ·-·-.:.·-· .... - ... - ... : Halbuki bana hiçbir teklif ,·aki olrtiT 
ziyetini, gerek fikren veya filen ihlal ~ G R 1 p 1 N S du. Bir gün bir çingene km, senin!. 
etmiş midir?,, i ~ bi cuibesiz bir ten, parlak bil" \ı1l 

Morganm cevabı şu olmuştur: ~ ~ütün ağn, sızı ve sancıları en i \'e Yoilt görinen bir cilt erkekleıi 
"Böyle bir vaziyette bitaraf kala- 5 kısa zamanda ,.e en kat'i 5 laştırır dedi.Ve krem köpiiklü Tek 

mıyacağımızı anlamıştık.,, ! şekilde geçirir. ~ pudrasını kullaıun.ınu tnsiye ~tti· 
Komisyonun önünde l\forganm i Kırıklık, nezle,grip vesaire gibi tişüt ~ pudr.anın şayanı hay~t tesiri, 0 

ortağı Lamont da bulunuyordu. O da • mekten mütevellit hastalıklara kar- ; kadar kullandığnn bütün pudralar 
şunu söylemiştir. 1 şı da son derece müessirdir. j büsbütün başka oldn.Yüzfündeki b' 

"Biz kanun dairesinde hareket et- ; ........................................... - ........... : parlaklık izlerini silmiş münbe.cıi t 111 

tik. Biz daima itilaf devletlerinin ka- teC • • b d • • 1 matı gidermiş ,.e <'i!dime bir erit 
zanmasını IBtiyorduk.,, ru e e ınız • kalbini teshir ede~" mat bir rnull1 

Morgan sonra sözüne devamla, şayanı hayı't!t bir tara'n!t vermiştir· 
"Oyle şeyler vardır ki, insanın onsuz nız bir defa oudrala.n.ma.k "tiin ıil 
yaşamaktansa ölme-si daha hayırlıdır. iyı bir te rz· ı m •. ya bütün gece için kafidir. EminlJt 
Bir milletin şahsma olan itibar ve is- krem köpüklü 'l'ok~lon pudrasını 

anyorıunuz 
tiklali bunlardan ikisidir~ lanan her kadın hemen sehhar bir 

Almanya, bizi, Luzitanyanm ha- işte size bir adres: vimlilik tenıin tdel.Jilir, 

tırılmasile başlıyan bir çok hareket- l'-
lerle harbe sevketti. Bu hareketler 1~ 
Meksikanın bize karşı harp açacağı iHSAN ~ 

· İstanbul Komutanl 
telkini ile bitti. Bu takdirde Meksika y A VUZ 

Kadın ve Erkek Terzisi 
· Sahn1lfma Komisyonu ila n 

yardım görecek, hem Teksas, Arizo
na, yeni Meksikayı mükafat olal"ak 
alacaktı. 

Bu gibi ef'al karşısında bittabi 
artlk duramazdık. 

itilaf devletlerinin bizi f aycla1ı 
bulması ve yardımımıza kıymet ver
mesi, 45 senelik iş hayatım içinde ba
na en ziyade gurur veren şeydir.,, 

"Deyli Herald,, gazetesinin Ame
rika muhabiri, bundan şu gibi netice
ler çıkarıyor. 

"Bu meydana koydu ki, o zamanki 
reisicumhur Vilson, harbeden devlet
lere kredi vermek yolundaki manileri 
kaldırmağa hevesli idi. 

Komisyon re~i bu sırada Ameri· 
kanın muhkem ve yekpare farzedilen 

bitarafJık siyasasında delikler oldu· 
ğunu ispat edecek bir vesikayı, kendi 
davasına delil olarak göste-rm:ştir. 

i:J~tanbul ·: L~v~zıJ11.A'"ir~· 
r ~;-.~r~, ıjgi .. -Sat~n"ıma .;-~, ... ;-

· ~om i·s yo ·nui .la ,n ·l~ ·~J·· 
'. ·. .. ... , .. : •.. .,~ , , .J 

İdareleri İstanbul levazım amirli 
ğine bağlı kıt'at için 60 ton toz 
şeker 30/ ikincikanun/ 936 perşem 

be günü saat 15 de Tophanede 
satınalma komisyonunda kapalı 

zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 

beher kilosu 27 kuruş 25 santim -
dir. ilk teminatı 1226 lira 25 ku· 

ruştur. Şartname ve numunesi ko

misyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesika1arile teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir saat ev. 

vel Tophanede Satmalma komis -
Y:Onuna. vermeleri. _(374) ,(135), 

lstanbal • Y enlponane lı:ırşısıııda 

Foto Nur yaoında Letafet hauıı4ı 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

Bütününe ehUYukuf tarafından 
14880 on dört bin sekiz yüz seksen li
ra kıymet kesilmiş 1890 tarihinde ts
veçte inşa edilmiş 61,18x9, 60x3, 50 eh' 
adında 724-,03 gayrisafi.si ve .ıo.t,01 rü
sum tonilatoluk (50 beygir kıymetinde 
3 inbisatlı bir makine ile üstüvani ve 
iki külhanltk 140 libreyi mütehammil 
ve tamire muhtaç bir kazaı1 ile mücl·h· 
hez (Kısmet) npurunun yüzde 70 his
sesi dairemizce açık arttırmaya çıka
rılmış olup şartnamesi 1-2-936 gün
lemecinden itibaren divanhaneye ası
larak 13-2-936 günlemecine nı:ıtlı
yan perşembe günü dairemizde satda
caktır. Arttırmaya girmek için yüzde 
7,5 teminat akçesi alınır. 

Birikmiş demır rıhtım ve fener re
simleri müşteriye aittir Arttırmada 
kıymeti~ı yüzde 7:; ini bulmak şart. o
hıp aksı halde en son arttıramn ta
ahhüdü y1!rinde kalmak şartile arthr
ma 15 gün daha uıaltrlarak 28-2-')..16 
günlcmecine rastlıyan cuma günü av
ni yer ve ayni saatte satılacak ve bu 
scf er de kıymetin yüzde 7;; i elde e· 
dilmediğ·i takdird'.? satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan geri bırakı
lacaktır. 2004 numaralı kanununun 126 

latanhul Komutanlığı birli 
ri için 27,000 kilo sabun pazar 
la almacaktır. Muhammen t 

8100 liradır. lik temjnatı 608 
radır. Ekıiltmeıi 27 / t / 936 pa 
tesi ıünü H.at 14 dedir. Ekıilt 
ye &irecekletin ilk teminat 
bur; \'eya mektuplarile oirf 
belli gün ve &aatte F mdddıda 
mutanlık Satınalma komiıyorı 
gelımeleri· (181) 

:ıJ, ~ :t. 

Gülhane hastanesinde yeni 
yaptırılacak olan bina. kapalı 
usuliyle eksiltmeye konulmu! 
Muhammen ketif bedeli 32.61 
radır. Hk teminat 2446 liradır. 
siltmeıi 26 - ı _ 936 paza 
günü saat 15 dedir. Şartna 

250 kuru~ mukabili komiıyo 
dan verilir. Ehiltmeye girecekle 
verilir. Eksiltmeye girecek) 
ilk teminat makbuz veya m 
lariyle 2490 No. lu kanunun :z, 
rnaddeleri.ııdeki vetaiklo birli 
teklifnamelerinin ihaleden en 
bir saat evveline kadar kom1't 
lık satın alma komisyonuna ~ 
meleri. (97) 

DOKTOR 

Kemalözsan 

ıncı maddesi mucibince ipotek sahibi ı••••••••----~ 
alacaklılarla diğer alakadar ha1<1a-
rım hususile faiz n masrafa dair bu_ 
lunan iddialarına M•rakı müsbitelerile 
birlikte ve 20 gün içinde dairemize hH. 
dirrneleri lazım olup aksi halde hak _ 1 Vrolo0 - Opero:tir 
ları gemi sicillerile SAbit olmadJkça Bevliye MUteh ...... 
satı!; bedelinin paylaşmasından hariç K.raköy - Bkftlaiyo1 
kalırlar. yanında. Ber gün öğleden ıorırD 
Daha geniş bilgi edinmek isti.yenlerin 2 · den 8 · e kadar_ Tel: ,12~ 
3511-162 dosya numara.ı;;ile dairemize !-----~-----~ 
müracaatları ilan olunur. 
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1 Vergiler 
Permutit Water 

. En ıon kqfedilen yağsız Necip bey krem köpüğünden istihs& 1 
'.dılınit yegine güzellik pudra11dır. Günetin ve soğuğun tiddetli te· 
•~rleri karııaında yüzden hiç kaybolmaz, yüzde bo§lukları kapatır 
Çırkin çehrelere tabii güzellik verir, cildin hakiki beyazlık, güzelli\< 
~'daııdır. 

!>evlet Demiryoll~ı ~E . Lil!'an~arı · 
işletme Umum idaresi Ilanları 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27/ 1/936 
Pa.zarteıi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankaracla lda
)'e binasında ıatın alınacaktır. 
llu ite girmek isteyenlerin 3768.75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şart
ha'lleler 250 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpafa vez -
~inde dağıtılmaktadır. "144,, 

lstanbul Zıraat Mektebi 

Ekonomik ve Finansal kanunlar 
serisinden 1 nci kitap 

Yazan Hakkı Y eniay 
(Sümer Bank şeflerinden) 

Bütün ''ergi kanunlan 
1/ 10/935 tarihinde mer'i oldukları 
şekilde, tadil ve ekleri, tefsir \'e 

kararları, nizamname ve izahname 
lerl ile bir arada. 

Hususi ve pratik bir tasnif 
:>22 büyük sayfa, iyi kağıt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 

Fi atı: ı 60 kuruş 
~taliye memuru, avukat, mükeJlef. 

lerr, hukuk \'e ticaret hoca ve 
talebesine büyük kolaylık 
Umumi tevzi yeri: 

Ankara cad. Harta idarehanesi. 
Satış yerleri: 

Ahmet Halit, lkhal, Haşet 
kitaphaneleri 

l~'TtGlNIZ ,.e YI 

hANDI<ilNIZ ı:u

. .. lardaki kirecin sıh 
.J 

'·~ hatini.zi nasıl lah-

Ameril,nnın en 

.) yeni icadt ,,;an 

: :~ p1-;RMUTIT \\ \ -
<,;:- n~n SOFTENF.n 

leri muslukta'\ n

haıı sıı) un kir~dııi 

..;tfır clerece) e .n -
diren tek bir ':ısı-

Faıln malı'.'lmat 

F: \ ' J hirinci \ 'a
kıf Han 4i 

'l'el - 2:1:>.3:> 

Müdürlüğünden : 
İrad almak 
isteyenlere Beton Arme höpriı io~aatı eksiltme ilAnı 

1'ahminen 1451 lira k~ymetinde 10,000 kilo buğday, 4000 kilo 
-.rpa, 50,000 kilo balya halinde saman ve 950 kilo nohut 
28 '1/936 salı günü saat 15 de açık arttırma ile satılacaktır. 
Alıcıların o/o 7,5 teminatı muvuk~;ataları ile birlikte mezkur 
&ünde Halkalıda Ziraat Mektebi Çiftlik Komiıyonuna mü -
racaatlJlrı. ( 180) 

Beyoğlunda Y enişehirde Hii .. 

ıeyin ağa mahallesinde Yeniıehir 

caddesinde 92 numaralı ki.rgir 

büyük kahvehane binası satılık -

tır. Üzerinde iki odası, altında 

mahzeni ve tulumbası vardır. Ye
ni yapıdır. Almak isteyenlerin ga· 

zetemiz idare memurluğuna mü

racaat etmeleri. 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Başkanlığından: 

Bursa Vilayetinde Bursa • Karacabey yolu üzerinde "60200,, 
lira ketif bedelli Karadere ve Hanife köprüleri intaatının kapalı 
zarf usulile eksiltmesi 27 / 1/ 936 tarihli Pazartesi günü aaat 16 
da Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

Keman hocası 
A vrupada tahsil etmit bir ıan· 

atkar keman deni vermek istiyor. 

Den almak istiyenlerin her gün 
sabah uat 11 • 13 arasında 

(41923) numaraya telefon ede -
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak "301,, 
kurut mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat "4260,, liradır. 

İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları eksiltmeden 
en az sekiz gün evvel göstererek Nafia Vekaletinden ehliyet ve • 
sikası almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 27/ 1/936 Pazartesi günü saat "15,, e 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazım • 
dır. "3756,, (8158) 
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- ~-e kadar yükse!. kalpli bir kra

liçesiniz! dedi. 
lfatcrin omuzlarını silkti. 
- Ne yazık ki! ben sadece acı çe

ke11 bir kadınım. 
Kısa süren bir ses izlik oldu. Son 

ra lffaliçe daha canlı bir se~le ilave 
etti. 

-Azizim kont, acı ,.e ıstırap bir 
merhamet mektebidir. Do.stunuzun fe
na bir clüşiince be;:,;lcyip be lemediğini 

bilmiyorum. Ye bilmek dC! istemem. 
Bildiğim bir şey yarsa o da şövalyenin 

ırizin arkadaşınız oluşudur. Ona deyi
niz ki, sizin dostlarınız ayni zamanda 
benim de dostlarımdır. Eğer keııdisi 

veya l\farşal için bir isteği varsa ö hür 
tıJabah, kral kendisini sorguya çektik
ten sonra ona burada im bul edeceğim. 

- Şövalyeyi kral mı sorguya çe
kecek~ 

- Evet, kimseye karşı gösterilmi
yen bu hltuf ona gösterilecektir. Bir 
hakim tarafından değil. kral tarafın
dan muhakeme olunacaktır. Vereceği 

cevaplar doğru olur ve Monmoransi
rtin konağına kapanmasının Aebepleri
ni anlatabilirse bütün suçları, yani 

l .. uvr sarayındaki delilikleri, meyhane 
'akası, l\lonmarterdeki h:"tdise h1.>psi, 
hepsi unutulacaktır. 

- Ah madam. bu sorgulara veri
lece~ cevaplar çok basittir. Pardayan
Ja Marşa! Paristen çıkmaktan başkıı 

bir şey istemiyorlar. Hele bir bilmi · 
ol anız ki bütün bunlara .~ebep olan 
Yalnız bir a ·k macernfıdır ,.e hundan 
haı;;ka bir şey yoktur .. 

- Pekala kont. Obürgün sabahle
yin kralın uyandığı zamanda burada 
bulununuz. Dostunuzu da yanınızda 
~ctireceksini,.;. Fnlrnt lcı>nili..;:in'" nnnn-

1 

la görüşmek istediğimi söylemeği u
nutmayınız. 

- l\ladnm, Luvr sarayından size 
en derin teşekkürlerini bildiı'erek ay
rılacaktır. 

l\fariyyak Pardayanın söyJejik
lerini hatrrhyarak az kalsın: 

- Ve şüphelerini de unutarak ... 
sözlerini ilave edecekti. 

Fakat bu sözün bahsedilen fesat 
cemiyeti ile bir ilgisi olur korkusuyla 
bundan vazgt:çerek sadece: 

- Bana gelince, hayatım tama
men sizindir dedi. 

Katerinin gözleri birdenbire par
ladı. Fakat Mariyyak bunun farkına 
varmadı. Kraliçenin karşısında eğil

mi~ l>ir vaziyette durduğu için göre
medi. Kralın annesi: 

- Güle güle Kont, evvela yarın 
gece Sen Jermen I.okserruvada ve ö
bür gün de Lunda görüşürüz dedi. 

lfont sevinçle odadan dışarıya ~ık
tı. Manastırn kadar yaya olarak gitti. 
Oraya vardığı sırada bir. süvarinin 
manastırdan çıkarak Luvr sarayına 

doğru dört nala gittiğini gö.rdü. Kont, 
manastır direktörünün yanına götü
rülme..;ini istedi. Kendisini başpapıız 
kabul etti. · 

Mariyyak: 

- Mösyö dedi - bu söz başpapnzrn 
yüzünü buruştuı·masına sebep oldu -
Mösyö lö Şövalye dö Pardayanm he
nüz manastırda bulunup bulunmadt· 
ğını öğrenmeme bir engel var mıdır? 

- Biç bir engel yoktur. Şövalye 

hala buradadır. Bastil zindanına nak
ledilecekti. Fakat kendisini salr saba. 
hına kadar manastınn en güzel bil' 
odasında mf.c:ıaffr etmek Uıere şimdi 
l.n~r c.A rA VTnnA., hi1' .,..,;,. A lilrm U' ""· 

.~~~-~-----.~~~--------------------
- Gitmekliğimc izin nrir misiniz 

haşmetpenah? diye sordu. 

- Bir saniye durunuz Moröver. 
Bu iki düşmanınıza ne vakit işkence 
edeceksiniz? 

- Hemen 5imdi madam. Şö"a!ye· 
)i derhal Tampl zindanına naklede
rek işkenc~ memurlarına haber gön
dereceğim. 

- Zannedersem hakimlerin kara
rı olmadan bun:ı kimse cesaret edemez 
öyle değ-il mi'? 

Şaşan ve cam fena halde sıkılan 
Moröver: 

- Evet, çok doğru dedi. 

- Fakat elde kat'i lıir emir olur-
ıo;a ... diyen Katerin bir kftğıda ç:ıbııcak 
bir kaç kelime yazarak Moröver<' uzat
tı. nu, ağu~to~un yirmi üçüncü cuma 
ertesi günü ~bahlt!}in saat onda iki 
Pardayana Tampl zindanında fldi ' 'e 
icap ederse biiytik mik) a..ı;;ta i~kcnce 

edilmesini <'mı·ediyorrlu . 

- D<'mek ki o zamana kadar bek
li.receğim? 

- Ne çıkar aliziın. Ben sizden faz. 
Ja bckl<'dim. Bu~ün pazardır. Arac!n 
yalnız beş giin var! 

- noğru .. l\."federsiniz! 

- Bir şey d~ıha söyHye) im. l~ken-
ce odasında bir siz, işkence m mur'nrı 
hir de başcellftt lıulunacak. Başka kim 
S<'nin hulnnmasmı istemem. Anl.ıclı
nız mı? 

- .Anladım haşmetrı~·nah. 

- Bu iki :.ıdamrn itiraflarrnı han:1 
doğru olaral\ haller H'rl'ccksiniz. 

- Yemin etl<'rim ld herşeyi - İ 7 1' 
doğruca söyliyerc:ğim. 

- Pe-!•ılhl ! ~!mdi şunu da aklımı 
da tutunuz. Ilu iıd adamın hm ah size., 
l~ nlin1.•inin ı,.,, . .,t."" lr .. , .. ,,1,ı,. nl_,, • .,ı, 

verilmi:;;tir. Onun için, cumartesi gü
nünden evvel amiralin vücudu orta
dan kalkmalıdır. 

- Mndam. hemen yarın sabah 
dostum Sen Jermen Lokserru,•a ma
nastırmdaki yermde b~lunacaı<tır 

I\aterin güHimsedi. Bu anda bu 
gülümse} işini görenler onu oğlu Dük 
Danjunun genç jantiyomlanndan bi
riı-ile bir eğlence hnzıı l mış olduğunu 
sanırlardı. 

Moröver başı ateş içinde, boğazı 

kurumuş, kalbi ı-t ..-inçle çarpara dı
şarıya çıktı. 

Katerin dö ,l\kdit:i: 

- Artık vakit geliyor. Mösyö :t• 

mira!, siz de duanızı ediniz. Bu iki 
serseriye gelinC'e.. Darm ılin unların 

ağzından almak ic;;tediği sırıı muhak-

kc.1\ surette ben de öğreıimeliyim. 
'l'ampl zindanının i~keuce &"l oıı•ma 

bitişik, küçiik \'e !rnranlık bir oda Htr-

dır. Oradan ist el iğim gibi her ~evi 
görür 'e duy.tr :m, sözleı ini mmlrian 
dı. 

Bu nnrla Jıizmetçi J nol ıreı iye 
girerek: 

- Mad~m. h ont cfö MHrı)yak 
beldeme .:alonu.ı< :ı 1'. c ile telfışh 
tel:işh konu u~ or, ued i. 

lfraliçenin n 2 .... gi ka tı. 

- Bu aziz Kont ne iHıyor. 

- ZannedP:- .. •m lös) o · .. n~ye 
sizinle acele olarak gifriı.m k i<ıtecli
ğini söyJiiyor. 

- Pel«ilfı, git :-İ•) le J uı a ya gelsin, 
I\atc rinin giilümse) i~i nal a tat11 

biı hal nlclı. 1\endi 1,endisuıe: 
- Rir kere ~•eni de t~d;if ettir

"em ! Bu da çok lto 1ay n ..a de'. E\·et. 
fakat ya ge..cıC'lil, c :;cı. esrarımı mey-
''"'-~ l • r- ........ ~ l .Jn • •• .. 1, .,.. ,. ... ,.1 ~n ;,,; ; 



67 - Gülle birdenbire bulutlara girdi. Ve cam· 
Jar ıslandı. Los yeniden manivelalara sanJdı~ 

68 - Bunun neticesinde güllenin aürati azaldı. 
.Ve toprağa öylece çarptı. 

69 - Loa pencereden bir kağıt tutu§turdu. K,a • 
iıt yanmakta devam edince Loa Merihte hava var 
dedi. 

70 - Gene pencereden bir kafea içinde bil' çok fa. 
re ıarkıtb. Ye 'bekledi. 

71 - Fareler ölmeyince dıprdaki havanın tenef• 72 - Loı ile Jvanoviç sevinçle biribirlerine ıa• 
rıldılar. ölmiyeceklerdi. füs edilebileceği kanaatine vardılar. ,. -

ı 
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abretmektir. Bir gün dalıa sabretmek 
)Azım. Eğer onu şimdi öldürsem, belki 
ahmak Alis bir şey yapar. Adam sen
de, her ikisi de avucumun içinde. Şim
dilik işi bozmıyalım, diye söylenerek ı 
odaya giren Konta: 

- Bonjur azizim. Benimle görüş
mek istediğinizi söylediler, görüyor
sunuz ya, sizi hemen kabul etmek için 
hükfimet işlerini geri bırakıyorum, 

ttedi. 
Kraliçe önünde bulunan mektup • 

lar~ bir yana itti. 
Sararan, heyecanlı bulunan Kont 

annesinin ettiği ic;ıaret üzerine yaklaş
lr. 

- Söyleyiniz bakalım. isteğiniz 
nedir' Acaba yarın akşamki tören 
(mberasim) için her şey hazır mı? 

Yavrum, hiç bir şeyden korkmayrnrz. 
Saadetinize en çok özenen benim .. 

Mariyyak di:ılerini büktü. Titrek 
bir sesle: 

- Bana o k:ldar iltifat ediyor-;u
nuz ki haşmetpenah, bunu inkar etmek 
en büyük nankörlük olur. Hayır ma
dam .• Bu sefer kendim için bir şey is
temiyeccğim. Size bir af için geldim. 

Kraliçe haytetle: 

- Bir af için mi? dedi. 
- Evet, dostlarımdan birini tev-

. l\i{ et iter. Madıım, bir dost, bir kar
c1ı-~ Fedakar, kahraman, sevimli bir 
jantiyom .•. 

- Yeter Kont. Size karşı besledi
ğhrı sevgiyi bu dostunuza karşı da 
göstermek için bu kadar söylemeniz 
kilidir sözlerini söyledi 

sinde ise Luvr sarayında şevketmaap 
kralın odasında ... · 

Katerin ağır bir sesle: 
- Kont, beni gücendiren o kadar 

çok kimse var ki .. Fakat ben hep8inJ 
unuttum. Onun i~in bu jantiyomu ba
na hatırlatmanızı istiyeceğim, de
di. 

Mariyyak kraliçeye keskin bir ba
kış fırlatarak: 

- Bu adam, Şövalye dö Pardayan 
dır, cevabını verdi. 

Kraliçe bu ana kadar kafasında 

bir şey arıyormuş gibi görünerek bir
denbire elini alnına vurdu: 

- Ah, evet.. maiyetime girmek i
çin başvurduğunu şimdi hatırladığım 

bu delikanlıyı çoktan unutmuştum. 

Onu tevkif mi ettiler dediniz? 
- Evet madam. Kendisini serbest 

bırakmalarını sizden rica etmeğe gel
dim. Şövalyenin sizin ve kralın aley
hinde hiç bir teŞ'!bbüste bulunmadığı
na ben kefilim. Eğer bu isteğim kafi 
gelmezse, Navar krah da kendisi için 
herhalde size başvuracaktır. Fakat 
um:ırım ki ... 

Hakkınız var aziz kontum. Sizin 
sözüniiz bence Navar kralmınkinden 
daha mühimdir. 

Gayet açık bir ifade ile söylenen 
bu sözler, M.ariyyakın üzerinde çok 
iyi bir tesir yapmıştı. 

Kraliçe tokmağiyle zile vurarak: 
- Nansey! diye bağırdı. 
Muhafız kumandanı derhal odaya 

girdi. 

Kraliçe sordu: 
- Nansey, şövalye dö Pardavan 

isminde bir jantiyomun tevkif eclildf· 

PARDAYANIN OLUl\n nı 

- Evet madam. Bu vaktile bir ke
re daha tevkif edilip Bastil zindanın
dan kaçan delikanhdır. 

Katerin kaşlarını çatarak: 
- Tevkif emrini veren kimdir 

diye sordu. 
- Kral. öyle sanıyorum ki bu jan 

tiyom asilikle itham ediliyor. Her
halde iki kere kr31m askerlerine silah 
la karşı koyduğu muhakkaktır. 

Mariyyak: 
- Haşmetpenah, bunun niçin ya

pıldığım size şimdi anlatacağım .. diye 
bağırdı. 

Kraliçe: 
- Susunuz .. Pekılla Nansey! dedi. 
Nansey odadan çıktı. 

O vakit kraliçe söze başladı.: 
- Yavrum. Şimdi size, ancak oğ

lum Şarl ve Hanriye karşı gösterebi
leceğim iyi duyguların bir eşini bes-
lediğimi ispat edeceğim. Ben gelene 
kadar burada bel<leyiniz. 

l\fariyyak hürmetle eğildi. Zaval
lı titriyordu. Dü~Uncesi altüst olmuş
tu. Kraliçenin kendisine karşı bir ev-
lat sevgisi beslerfiğine artık inanıyor
du. Annesinden şüphe ettiği için şim
di pişman oluyordu. 

Kendisine böyle tatlı tatlı bakan 
ve söz söyliyen cani ve yalancı olabi
lir miydi. Büyükt sözü geçer ve mağ
rur iken kendisi gibi adi bir jantiyo
mun isteğini reddetmiyerek bir asiyi 
kurtarmağa çalışan bir kraliçenin öv
le bir alçaklık yapmasma imkan var 
mtydı.? 

Kraliçe kendisini yalnız bırakmış
tr. Ve şttphesiz hükt'lmet işlerine dair 
olan eliyle yazdı~ı mektuplar da önün 
de duruyordu. 

mek, onlara bakmaktanı;;a gözlerinin 
kör olmasını tercih ederdi,. 

Katerin, yarım saat kadar gecikti. 
Bu sırada ise Kont dö Mariyyakm ha
reketlerini gözönünden uzak tutma
mıştı. 

Kontun düşüncesinde karanlık o
larak yalnız bir nokta vardı. 

Moröver şövalyenin kraliçenin em
rile tevkif edildiğini söylemişti. 

Halbuki Katerin Pardayanın is
mini bile unutmuş görünüyordu. 

Nansey de emrin kral tarafından 
verildiğini tasdik etmişti. 

Mariyyak bunları düşünürken 
kraliçe odaya sevinçle girdi. 

- Muvaffak olduk yavrum. 
Mariyyak heyecanla kısılan bir 

sesle: 
- Ah madam. Benden hayatımı 

ne zaman istiyeceksiniz ! demek ki 

artık dostum serbest kalacak .. söz
lerini söyledi. 

- Kraldan vait aldım. Şunu da 
söyliyeyim ki bu vadi almak için çok 
uğraştım. Öyle görünüyor ki dostu-

nuz, Marşa) dö Manmoransi ile birlik 
olarak kral aleyhine entrika çevirme
ğe kalkışmış? 

- O mu? Ah madam, mademki 
sırası geldi. Şimdi izin veriniz de ben 
size hepsini anlata:rım •• Marşal.. 

- Susunuz Kont! ... Bunlar bana 
ait olmıyan şeylerdir. Bununla bera. 
her, eğer mösyö dö Pardayanın Mar• 
şal hakkında bana söylenecek sözleri 
varsa gelip kendisi söyliyebilir. 

Mariyyak, bu kadının kalbinde 
insanlık duygusu olsaydı onu hemen 
harekete getirebilecek, onu derhal yu-

·' 

- Heyhat haşmetpenah, bu adam 
t1d kere sizin nefretinizi kazanmak 
felaketine uğramıştır. Birinci kercsin-
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