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Ba raim Lonılrtının üı siinlmin ilen 6irinin öfle oalıtini slWerı)'fW 
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HABER - Ak.-m poıtuı 

KOPRC Hayvan vergisinde mühim ( Baftanıfı 1 İDcİcle} 
KBprünün iki ucunun hqlan

ııç noktalan olan yerler hami O· 

larak 40 - 42 metre yüksektir. 60-
70 metre irtifa nasıl verilecektir. 

tenzilat yapıldı 
Denizin aathmdan birkaç mf:t· 

re yüksekten latanbula gelen Av· 
rupa trenleri 60 • 70 metre yük. 
seklikteki köprünün ültiine naaıl 
çıkacaktır. 

Bunu temin için demir ;yolunu 
Y edikuleden itibaren tehir içine 
alıp tramva1 yolu ile tireni Sal -
tanahmede ıetirmek laznnd11'. Bu 
da büyük mam'aflan, iatimlllri i
cap ettiji ıibi tehir içinden de 
tiren ıeçtiii ıöriilmemiftir. 

Finans Bakanı bu verginin yakın bir zamanda 
tamamen kaldırllabileceğini yapılan tenzilattan 

fazlasına şimdilik bütçenin tahammülü 
olmadığını söyledi 

Asma köpriiyti Bebek ile Kan
dilli araama yapmabclır. Çünkü 
burası Boiazm en dar yeridir. 

Bunlar bakkmda ne diifüıı • 
düğünü öjrenmek üzere bir arka-

• 
datımız dün keiprüyii tektif eden 
Nuri Demirajla priipaüftiir. 

Erzurum - Sivaa demir yolunu 
inta eden müteahhid Nuri Demir. 
aj diyor ki: 

- Ben köprüyü teklif ederken 

Dünkü Kamutay toplanbsında \ 
aörütülen en mühim mesele aayım 
verıieine ait liyihadır. Liyiha gö
riifiilürken birçok münakaplar 
obnut ve birçok aaylavlanmız 
aöz almıtlardır. 

Sorulan bir takım wallere ma-
liye vekilimiz fU cevaplan ver
miftir: 

Takdim edilen kanunun esbabı 
mucibeainde de arzedildiii veçhi
le hayvan fiyatlannın ve mevad
dı hayvaniyenin umumi buhran 
dolayıaile dütmeıinden verginin 
adalete uyıun teklini ıaybetme • 

sinden ~olayı. v~ mecli.~i il!nin ev:' 
velce goıterdığı arzu uzerıne hü • 
kumet bu kanunu kamulaya getir· 
di. 

Kanunda istihdaf olunan ten
zilat bütçemizin kabiliyeti gözö. 
nünde bulundurularak yapılmıt • 
tır. Bu vergiyi gittikçe hafiflet
mek ve sonradan toprak ve mah
sul itı ziraiye vergisiyle bir)eftire
rek büıbütün kaldırmak gayemiz. 
dir. Fakat bu ancak ileride kabil 
olacaktır. Şimdilik bu kanunda 
ıöaterilen tenzilattan fazluına 
bütçe ınütebammil değildir. Bu. 

nun için müsaade buyurursanız 
bunu bu sene tatbik eder, netice· 
sini görür Ve gelecek sene veraiyİ 
mümkün olduiu kadar tekrar ha
fifletiriz. 

Layihanın diğer maddele -
ri de müzakere edildikten aonra 
tamamen kabul edilmiştir. Bu ıu· 
retle eski kanuna göre alınmakta 
olan vergi niıbetinden koyun ve 
kıl keçisinde 115, tiftik keçisinde 
15, devede, 100, mandada 75, sı
ğırda 35, at, iğdit ve katırda 65 
etek ve domuzda 200 kurutluk 
bir tenzilat yapılmlfbr. 

Jeh ve ate,tıinde birçokeöder aöy- ------------------------------------

leneciini dütümaedim delil. Fa- Aşıkı ile ı ş h h 
kat bazı öyle mütalealar ileri SÜ- • • ran a enşa 1 
rülüyor ki .• Bunlar ne hesaba, ne yaşamak IÇln 
de manbja istinat ediyor. K .a .n. y d k ı' • k 1 v 

Köprünün yükıekliii 35 metre ocasını ~ıdwren anın a ra ıçe ve iZ arı oldugu 
d ... 1 53 etr d. Bunun lb kadınla aşıkının ve h ld .. .,,. t k 
degtd, mbü.~'~rT. ti'" •t.kn~ a•ıklnın arkadaeı• 8 e Ogfe men Q UIUnU açtı 

an a en 3ua. ranaa anı nın idam hükümleri 
ler ıeçer. Yüz bin tonluk ıemiler kamutayda lran Şahentahı, ilk defa ola- çin çalıımalııınız . ....Ea.iat; •atan 
yaptmbyormuş.. Bunlar köprü • rak yanında Kraliçe ve kızları ol- için çalıtmanm en büyük blr- ""'•· 
den geçemezmif. Öyle ise bekli • Geçenlerde Muğlanın Karah. duğu halde kadın, erkek büyük zife olduğunu unutmayınız. Y.n. 
yelim. Bu gemilerin inıası bitsin muyul köyünde Ümmehan ismin· bir kalababk önünde Ojretmen nm saadeti elinizdedir· Yarının 
köprüyü ondan aonra yapalan? de bir kadm, at*ı ve atıkınm mektebini açmıf, ve bir söylev neslini terbiye edecek sizi eniniz. 
Biz köprüyü Amerika<la ve trans ukadatı Halil ile beraber kocası- venniıtir. ı Sizlere, çalıf!Da ve ekonomi tav. 
atlantilder ıeçıin diye yapımya • nı boiarak iildürmütlerdi. Aiıki. Şahentafı demiıtir ki: ıiye ederim ve sizlerden bunları 
caiız ki... le beraber yapmak isteyen Om- "- lran kadınlannm buıün beklerim. Lükeü bir tarafa bırakı· 

Köprüden maksat tehrin iki meban bir ıece kocan uyurken kendi vaziyetlerini idrik ettikleri- nız ve lüzumıuz maaraflardan ka-
yakaa1111 birbirine bajlamaktır. 8Jli,ı Hüseyin ile arkadaıı ~atili n; ve haldan,nı ~mekte ol~. çınız.,, 1 
Bu auJ"et!!.MMardanhettbtt11ayll -. ~ •• ~ Walt•r ac1am.. lannı görmekle ... çok memnunum. lnkdipçı Iran Şahen§ahı P~le
halinde telakki edilen Avrupa ile cağızı l>oiduktan sonra elbiseleri- Kanaatim tudur ki, memleketiıııi· vi, sonra erkeklere bitap ederek 
Aıyayı birbirine bailamak fikri. ni bir ağaç albna ıömüyorlar. Er· zin saadet ve refahını temin için onlara da izzeti nefialerini Jiik· 
ni de Cumuriyet deninde tatbik teıi ıün Ommehan 1mcaamm baı· hepimiz büyük bir enerji ile, ce . sek tutmalı ve biç lHr zaman ye' 
aahaaına ıeçirmektir. b k6ye ıittifini a6ylü1ona da aaretle çalıpnak mecburiyetinde. se kapılmamalı tavsiye etmiı 

Köprü için 30-40 milyon side- yapılan tahkikat cinayeti meyda- yiz. Sizler, hem kendinizin ve hem halkm coıkun tezahürlerile karJI· 
ceii eözü de hnaba mü.ıenit de- na çıkarıyor ve katiller mahatli de vatanınızın saadetini temin i· lanmlfbr. 
iridir. Bunu. .&yleyenler batb mahkeme tarafından idama mah
yerlerdeki köprülerin kaça mal kim ediliyorlar. 
olduğunu ileri sürüyorlar. Ben bu· idam karan temyizden de tu
nu ulu orta bir hesap olarak orta- dik edildikten aonra mecli.e ıel
ya atmadım. Amerikada dünya . mittir. Katiller hakkında yaflan 
mn en büyük köprülerini yapan nokta•lndan tahkikat yapılmakta
müeısesenin mühendisi tarafm· dır. 

Bu sabahki • SiS 
Bir ay zarfında lstanbulu ıık, 

sık sis basıyor. Bu yüzden vapur
lar ifliyemiyor. 

dan projesi yapılan bu köprünün ------ ------ Bu sabah ıaat altıya doiru ıa
yet kesif bir sis ıehri ve denizi 
kaplamıı, un buçuğa doğru açıl • 

ka9& çıkacaiı da hesap edilmittir. 
Köprti on milyona, belki daha u
cuza çıkacaktır. Fazlaya mal o . 
luna u.tünü kendim ikleyecetim. 

30 • 40 milyon lira.. Nerede 
bu para bollup ... 530 kilometre 
uzunluiu olan SiTaa-Erzurum 
hattı -ki, en araalı bir yoldur- biz 
bunu 36 milyona çıkanyonız. Bir 
k6priye 35 milyon verilir mi hiç? 
Batka memleketlerde uma kap • 
rW. laelki daha fulaya mal olu
Jor. Fakat oradaki klprillerin fi. 
serinden çift tirm hattı ıeçer, . '• 
apdıiı daha fuladır. 

Oserlerinde, ıuinoılar, laılaTe· 
ler, Yani ... Genltliii çok fasla -
dır. Tabii böyle bir köprüye çok 
para aider. 

Kandilli ile Bebek arası 500 
metredir deniyor. Bu da doğru de. 
jildir. Boğazm buradaki açıldıiı 
800 metredir. Hem buraya köprü 
yapılması neden isteniyor?Buruı 
tehirden uzaktr. Haydarpaıa ile 
anwndaki mesafe de hayli UZ'lD· 

dur. Tirenin buradan seçmesi için 
Bakırköy • Rami, Klhtane · Şiı
li arkaamdan dolatarak •eçmeai 
ileri siiırüliiyor. Bu belediyenin ıe
tirdili mütehauıdardan Umber
Jn fikridir. 

Bizim teklifimizle bu kiprünün 
alalraaı ~'·•-.. f' .... -: · "'"lu için ( 

Boiaz arasına bir köprü kurulmak 
isteniyorsa o bqka ••• 

Bu uma köprünün lıtanbulun 
manzarasını çirkinleftireceii d~ 

iddia ediliyor. 
Peıtede yedi asma köprü var . 

dır. Şu halde Pette dünyanın en 
çirkin tehirlerinden biri demek? 

Avrupa tirenlerinin 53 metre 
yükseklikte köprü üzerine naııl 
çıkacaiı soruluyor? Bizim proje· 
mize ıöre buıünkü Bakırköy-Sir. 
keci tiren hattı olduiu yerden ıe
çecektir. 

Y abuz KumkapKlan itibaren 
kilometrede 20 metre kadar irtifa 
vererek timdiki tiren yolunun ya. 
nmdan ikinci bir hat ıeçecek ve 
bu hat Ahırkapı civarında köprü-

mıtbr. 

Bugünkü sis timdiye kadar olan
lardan çok daha kesif,;. Yollarda 
yürüyenler bet metre ilerisini ıi
remiyordu. Saat ıekizde itliycn 
tramvayların önlerindeki limba
larm yandıfı. erken açılan dük
kan vitrinlerinde de elektriklerin 
ıtıldadığı görülüyordu. 

Sis denizde münalıallb tama· 
men durdurmuttu. Baıls .ı aialerde 
sandallar ve motörler • ıliyebili • 
yor, Haydarpataya, Oı'· iidara ıe -
çecek olanlar bu vasıta'?. : dan iıti • 

Askerlik 
ye çıkacaktır. Bir maddenin tadili 

Kumkapı ile iki. buçuk kilomet için bir IAyl na 
re tutan bu meaafe arasında da hazırlandı 
50 metre irtifa verilebilecek!ir. Ankaradan verilen hjr habere 
Buradaki iatimlik ve yükseltme göre; Aıkerlik kanununun 36 n· 
masrafı da milyonlarca lira de - cı maddesinin tadili için bir liyi· 
jildir. Ancak yanm milyon lira ha buırlanmııtır. Bu akpm ıeç 
tatar. vakit meclise verilen bu layiha ile 

Köprünün diler ucu da Harem 2607 saydı kanun da ilıa edil
i'le Salacık araımda nihayetlene. mektedir. Liyihaya göre "ertesi 
cektir. Tiren buraya çıkınca Seli- seneye bırakılanların her ıene 

miye laşlaımm yalnız sahilinden toplanacak askerlik meclislerindej 
veya kara tarafın~an thrahim ala ahvali tekrar yoklanır, ertesi ıe
çayırı vaııtasile Haydarpqaya neye terklerini mucip olan sebep/ 
inecektir.,, veya mal61iyetleri hangi sene geç-

fade ediyorlardı. 
Kartı tarafa ıeçec:alr olanlarla 

oralatdan ıelecek olan!&r vapur 
iskelelerinde toplanıp, :ıalmıılar -
dır. Bunların nezle olmamak için 
burunlaruu mendillerle kapadık • 
ları görülüyordu. 

Galata ve Unkapaw;ıA köpriileri 
tam altıda açılmıf, bir vapur dı
şarı çtkmıı, fakat sis t irdenbire 
bastırınca her iki köprü vektinden 
40 dakika evvel kapanmqlardır. 
Halice ıirecek vapurlıu la Haliç· 
ten çıkacak vapurlar c.ldukları 
yerlerde kalmrtlardır. 

Marmaraya ve Karadenize ıi· 
decek vapurlar da kalkamamııla~
dır. 

Vapurlar ancak on buçuktan 
sonra itle.meye bqlamıttrr. 

kanunu 
mİ! ve bitmit olursa o senenin son 
yoklama gören veya görecek o· 
lan efratliyle asker edilerek onlar
la beraber çağırıhr. Ve askerlik
lerini yaptıklar. sonra yaııtlannın 

bulunduiu sınıfa ıeçirilir. Bun
lardan ihtiyat subayı yetitıoe tart· 
larım hivi olanlarla birlikte mu· 
ameleye tibi olanlar beklenmek· 
•İzin ilk aç.ılacak hazArlık kıt'ası 
veya ihtiyat subay mektebi dev
resi bqlanııcında bu kıt'a veya 
mektepte bulunmak üzere aeyp.) 
dilirler., 

14 SONXANUN - 1931 

Efgan 
Hariciye 

Veziri 
intibalarını anlatıf 

Efgan Hariciye Veziri g.,rdlt ~ 
zi Muhammed Han bu sabah ~ 
ecnebi gazete mümessillerini ~ 
derek kendilerine beyanatta 
muş, Türkiye intıhalarını anla~ 

Dost hükumetin Hariciye V: 
burada gördüğü misafirpe"erllk 
iyi kabulden çok memnun ohlalfl' 
söylemekte ve "bütün vüzen ff i1' 
rayl TUrklyeden rördiljtl b-:a 
bulden çok mütehassisim, his 
az bildiğim türkçe ile ifade e4~..ı 
ceğim gibi çok iyi bJlcUğfm f~ 
bile ifade edemem,, demektedir• 
dar Feyzi Muhammed Haa Ata 
ten hayranlıkla bahsetmekte ve 
Türkfyenin değil, btitfln d~ 
büyük şahsiyeti olduğunu eöy 
dir. 

Efgan Hariciye Veziri. 
Efgan, lran ve lrak hariciye n 
arasında yapılması mevzuubahl 
Jantının yeri ve tarihi henila ka 
rette tesbit edilmemi§ oldufaaa 
lemlş, toplantının Cenevrede ve.,a 
dafta yapılması ihtimali old 
illve etmiştir. 

Vezir, Iranla Efgan hftk6m 
al'Ulllda mevcut olup h8k8me 
hakemliğile halledilen hudut fh 
hakkında da şunlan söylemiştir: 

"- Bu mesele her Ud tarafı~ 
memnun edecek bir tarzda hal ve~ 
Jedilmiştir. Esasen iki kardet a 
dald ufak bir anlaşmazlıktan f 
bulunan bir mesele Üftincl bir 
olan Tür.kiyenin tava.sntile tam 
kard~e ortadan kaldmlmı~tır.,, 

~~an Vuiri buraya "9elce 
Jeketimizdeu .... _ t.. edilmlt Ttlrk 
fesörlerinden Hasan Rel}A" ııtt 
gelınittir. Burada rene birkaç-
profesörü ile askert muallimler 
je edecektir. Kend~f perşembe 
Viyanaya hareket edecek, oradan 
rise, sonra ağlebl ihtimal Cene 
Leftcha,a, Moskonya stcif!rl!Wk:'tOJUI 
da Karlsbada uğanyar~ bir a1Bd 
istirahat edecektir. Bu •rahat bet 
atlreeektlr. 

Deniz 
konferansı 

(Battarafı 1 incidl 
duklan sırada muhtelif Up p 
bami tonlan ve hami top ~ 
hakkında muvakkat bir 
varmaktır. 

Fakat, bedihidir ki, Japo 
çıktılı ve lnıiltere, Amerika ve 
Rasyaaın bulundutu bir koaf 
Btlytik Okyanoe ve Uzak Şark 
tinin konuıulmuı pek miimkbd 

Şimdiki halde bir lnıiliz - J. 
rika - Sovyet an taşması rarlp 
ntir. Fakat ula gayri mtlmkUn 
dlr. Bunların UçU de en Bllyilk 
yanos devletidir. Bundan ba,U 
de sulhperverdir. 

Böyle bir ihtimal Japoay 
dakikada da düşündürebilir. 

Fakat sanırız ki Japonya, 
deniz devletlerile müsavi olmdl 
metıniftir. Vı bu talebi redde 
zaman herhangi suretle mü __ ..,, .. ..,, 

denmdan imtina edecektir.,. 
J•pony• kor.teranatan 
çakllanıını blldlrtll 

Londra, 14 - Mornhıg P 
zetesi. aytarının verdiil bir 
göre: 

Londra konferansına lttlrak 
Japon delegeleri JapoJU'&lll9 
konf eranatan çekileceiini bildi 

Marlen Ditri 
Pragda 

Prağ, 14 - AmerikaJan 
terlerin korkusundan kaça• 
len Ditrih Praia ıelmlflir• 
rada biraz istirahat edtıeektif.~ 

Dayak 
Mahmutpaıada ileuilel' 

tında çorap fabrilcaar aahibl 
liyi İJÇilerinden Huan 
~an-..tır. 
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G a ır~nuoaıraın 
lfnlUnaıkeşaso 
Bizde herha~b. 

'ela ngı •r münakaşa ev- Trı·kotaJ~cı•ar 
san Şahsiyattan başlıyor. Sonra, in- 1 

ın ann . ha 8 1 1 d dar 8a esıne, basına, karısına ka- lr ma çln iki ela 
Yor. ():ulan küfürlerle tereddi edi- muamo}e verafsl 
ttıUnaic denbuJ işitiriz: Garplılar gibi ~ .,. 

1 icarel Odasının bütçesı 
tasdik edilmedi 

Fakat, lŞa ttmPBlnt nasıl öğreneceğiz? Verlyor}armJŞ 
UirliidQonJann ka!em mücadeleleri ne Q k 1 • • 1 

terııı. r? Sanır(nı ki hiç örnek gös- Uluaal Endüstri Birliği Be.şkzı.. da 8df0SU acele İ e muzakere 
n 1§ değildir. v . 

lel blQr hatıa gelen bir mecmuada gü- Dl uıf, birlik idare heyetinin göa e d ı· ı m eden ka bu i e d i 1 m is' 
)·orq ntlsale J'Mtladım. HUIA.sa edl- terdiii lüzum üzerine sanayicilere , • 

111: ait bazı itlerin halli için Ankara. 
'I' • • • ya gitmiıtir· Trikotaj sanayi er • 

lfa111a'11rıım11 Norveçli edip Knut babının yaptığı bir toplantıyı mü. 
~e:· Alman ediplerinden Von teakip idare heyeti bu seyyahate 
ltıaaı 

1 
Y'nin Nobel mUkUatı kazan- lüzum görmüştür. 

"- a eyhlnde b. · b "«il dola . ır _Jazı yazmış ve un Muamele vergisi kanununda yapı 
Ossı Y1 hUcumıara uğramıştır. 1 d ... · 'kl'kt · ·1 • · •- 'tıky ban b' h . di 11. an eg ft ı e, ııanay~ct erc:en ı. 
"'l:deııbe . ' şçı ır mu arrır r. u- k' d f .. .. . 1 blllu rı, milli sosyalizmin aleyhinde . •. e ~ us~ uste vergı .a r.nm&ama.aı 
ll1tı nınuştur. Ma!Qm olduğu üzere, ıçın, gumrul·ten çıkan ıptıdaı mad
lller~;cfler, kendi aleyhtarlarını te· deler mam(i} hale geldikten son. 
taQd ı kamplarına tıkıyorlar. Bu me- ra alınan muamele vergisi mikda~ 
ltaPae'; Ossıetz.ky')i de iki üç senedir · nndan evvelce iptidai matlde1er. 
lllllhg itli~ bulunuyorlar. Taraftarlnrı. den alınmıı muamele vergisi la:h 
dQııı trlrın kurtarılması lçln uğra~ıp _.ı·ı • • • h • 
"- torlar H t•a .,.. b 1 uk· r t eııı mektedır. Bu vergının tar ı ı-
"" 0 • a uı, ı"' o e m a a ını d b' 
to lla bu yijzden kazandırmak i.~ti- çin e her sanayi ıubesi ırer u-

Ticaret odasının tastik edilmek ı 
üzere Ekonomi Pakanlığına gön. 
derilen bütçe ve kadrosu Bakan
lık tarafından tasdik edilmeden 
geri yoJlanmıttır. 

Ticaret Odası, Meclisi, oda 
bütçesini görüıürken oda kadro
su miizal<ere edilmemişti. ·Halbu 
ki, odalar nizamnamesinde oda 
bütçe ve hıdrosunun he , ,.mehal 

aleni olarak müzakeresi şart ol- ı 
duğundan kadronun bu şekilde 
müzakeresiz geçİ!İ nira.mnanıeye 1 
muha 'if olmuştu. Bu hususta ya-

pılan neır :yat nazarı dikkati cel
belmi§ ve bazı mecliı ezalan tak. 
rir hazır'a.mağa hazır~anmıflardı. I 

1 
Gene bu yılki oda bütçesinde 

ticaret kulübü namına ayrılmı' ' 
5000 liralık bir tahsisat vardır ki,• 
Senirde bir ticaret ku1übü bulun. 
~adığı için bu para mah'alli sar- ı 
fı meçhul kalmıttır. Bu tahsisat 
fasıllar arasında sürat okunmuş 

ve fasıl halinde kabul edilmit ol· 
makla beraber sonradankinu;e 
bu paranın nereye sarfedileceğmi 
bir türlü anhyamamııtır. 

ta t~r·.Eğcr mahpus ndam bumükaCa· mumi liste tanzim ederek maliye
ttı1111 Şirse, her şeye rağmen pasapor- ye vermektedir. Fakat bu arada 

t~labllecekml.. trikotaj sanayii unutulmuştur. 
aı~tht e. Knut Hamsun bu kurtarılrŞ3 Trikotajc·ılar da kendilerinin 

ar bulunuyor f .1& .. 1 b b . 

Ayasofya bahçe.si 
tanzinı ediliyor 

· anı a ıanayn e era er vergıye 

lıı • • • tabi tutulacağını zannetmiJlP..Mir. Müzeler Direktörlüğü geçen 
R~t ı ut Hamsun'un, ·orveçde, O~lo Şimdi trikota_foılaı b1ri İptidai yıl bir müze haline getirilmi, olan 

.. : erinde yazdıkları şöyledir: 
\. 41fla d madı:leler iizerinden, diğeri ma - Ayasofyanın bahçesini tanzime 
ııın.... -. r an, senelerdenberi, Alman 
ı. -lllttet ad 1 mu 'ünden olmak üzere iki an •a- karar vermittir. Geçen yıl caci 
il~ am aı rna, Ossietzky'nin 
ı-.,1 lıtıası için müracaatlarda bu- mele vergisi vermektedirler. Bir- nıüze haline getirilirken bahçenin 
"'h"Yor. Halbuk1, Osıdotzh.}, mitli lik batkanı Ankarada başlıca bu- tanzimine karar verilmekle bera
r. «-lit1tıin zuh.,. undan evvel de .son- nun halli için çalıtacaktrr. her bu bahçen:n altında bulunma-
\.aı,._ •ı.uanyadan çıkabilirdi. Yaka- En-'u··ıtn" bı"rlı":::..ı· umumı& hey ... tı" ·- dilek rı ~ ~- ıı muhtemel olan eserlerin çıkan). 

111tldQ."' ati üzerine çekebilecefini bu a• irinde yı1lık toplantıamı da • • Al E k r_ 1 Ak hu1l b 0 unda mu,affak da oldu. Sul- J 3' muı ıçın man s i r...er er • · 
tl1tt1' :a tarip dostu, kendi memleke- yapacaktır. demisi 8e§kaı11nın yaptığı teklif 
n ayak~Ckllıetl aleyhine bütUn dUnya- ---o--- kabul edilerek hafriyata giritH· · 

lıii ... lldır:mak i tiyor. ~· kta ta e e mişti. Bu hafri t IOnun a eski 
'lt>'ltln~ ~\Alman mtlletinin önduleri ka I m a m 8 Si i P) n aliıap Ayasofya kilisesine ait mer-
111 lltad "'" cihanın diş gıcırdattığı Y d. 1 d 
"t 8' Ossiet k k dl Bu ıene ilk mektepl~ı den çıkan ıven er ve fa rrvan meydana çı-

lltflzahf 2 Y en memleketi- kanılmııtı· Yine bu hafriyatta bir 
dl? k r ol a daha iyi etmez miy- talebenin açıkta kalm'lmaıı için, 

yapılan tetkiklerin sonunda müze
ler idaresi bu yıl için devama lü. 
zum göstermemittir. 

Eldeki tahsisatla önümüzdeki 
ay bahçenin tanzimine baılana • 
caktır. Tarhlar arasında muhtelif 
sütun• ar ve Bizantik tat eserler 

1 
konulacaktır. 

Evvelce eski eserler müzesinde. 
ki Bizantik eserlerin kimilen Aya
sofya müzesi ve bahçesi dahiline 

konulması mukarrer iken timdi 
bundan vaz geçilmiıti. Ayaıofya 
müzesi ve bahçesine bundan son
ra _meydana çıkarılacak eıerler ko. 
nulacaktır. Nitekim son Sultanah
met ve Edirnekapı hafriyatmda 
elde ediJen eserler getirileıek 

"'atn tndlsi ne istiyor? Bir sulhçu Kültür Bakanlığı dört orta mek- •u yolu ve Ayaaofyada kulland
llıt , 1ee,h Alman) anın sitıihlanma.sına tep açmı§b. Bu suretle Türkiye- mamıf sütunlar da e1de edilmiştir. 
lı'tt .. ! tar? Alınanyayr, komşuları d k" t -'-t I d ır.o b Geçen yıl, bu yıl da de•Jam et-
ıı..... --a ve ı ·ı e ı or a mCK ep er e .. şu e a-
....,"t~ nıp ttrenin ebcdinen 1 d ti • h ft d mek üzere bırakılan bu kazıya, bahçeye konulmuıtur. 
~? albn~ mı ~rokmak~ti- ~mq~ era na erı a a a ---------------------------~ 

.. .,, 4800 saat fazla.l~t .... mıftı. Buralar-l 1 .. 1 n 1• Ve r S • t e 
'4l • .. • da ders veren dıger mektep mu- '-' 1 

~t«ıtt~~ 1!'Ultccflerlnfn P1rU!te ÇI· allimleriyle, yeniden kC\droya a- Yarından İti be ren 
't: eues Tagcbuch•tn yanlı- lınacak 41 muallimin ve Avrupa- kış sömestrin& 
•'h~l{nut Ham.ı;un 93.3 şubatındanbe- da tahsilde bulunup da bu yıl bi- gir yor 
&....~ a.tı . tirecek olanların bir listesi yapıl~ lstanbul Üniverıiteıi kış ıö. ,·TQ,_. r Yazamıyan ,.e tek kelime 
~-,~i;ıYen bir adamın aleyhinde mış, bunlara verilecek ücret ve mestri yarından itibaren başlaya-
~ .. '- tda bulunuyor. Hamsun, bir maaılar hakkında bir layiha ha- caktır. Tatil 25 gün olacak ve 4 ''9tf!•· kabaca bir mücadeleye gi- zırlanarak Kamulaya verilmiştir. ıubat akıamına kadar devam e· ı !'- ~· Raştağ yangını gecesi ansı- edecektir. Bu münasebetle adet ol-
~lt lanan bir adamı, t:açnıamış ediyor. Nornç kültürünün müme ili, duğu üzre üniverıite rektörü ıon , 

ttı,, 8otııftham ediyor. "Ne istiyor?.. böylelikle, utanılır.ası icap ~den sefil sınıf talebelerine birer çay vere· ı· 
~t ' Yor. Uç. enedir mahpus olan bir iş yapmıştır.,, 
;11ıa~11~ın ne iı tiyeceğini anlamak Gene Oslo gazetelerinden Dagbla· cektir. Ziyafetler yann 17 de tıb 

~ttt a bir romancının muhayyile- det yazıyor: fakültes'nde cuma günü hukuk t 
lttt ~elınil r mu? "~fetzkyt Niçin susuyorsun? fakültesine, ve diğer fakü1telere 

•d._, orYer muharririni Gi>bbels'in Meşhur muharrir sana hücum ediyor. de ayın 18 inde verilecektir. 
~. o.,.,!8tnıtk acı şey .. Bereket versin Cesur biri, eli bağlı birile ala} edi}or. Bundan baıka hukuk, eczacı 
t\ttttt l' sJyası makaleleri kendi ya.

1

1 Hamsun seni unmmamızı istiyor. La- ve dit tababeti mekteplerinde ol. 
0ıtıanJnr gibi müessir def!l. kin bizim unutmadığımız bir manzC\ra duğu gibi diğer fakültelerde de 

..\1..._ • "' • ı vardır: Meşhur bir adamın <'evap ,.e. 
~~dan kaç.an tanınmJŞ mu- remiyecek bir mahpusla miicadelesi. sömestrden sonra dersler saat 8 
~ >'or ki: • • • de baılayacaktır. :s llaınsun, şu devir~e Alman Görülen en bariz nokta şudur: Kavga e_t_t_i_l_e_r __ 

.t )\l'~ l la, NoneçJi doğmakla b.ıh- Herkes, Hamsuıa'un yalnız bir yazısı Burgazadasında ot4 ran balık-
•tr, 1 4 onun ıçin böyle konuşu- na hOcum ediyor. Onun değerini tas

dik ediyorlar. Hele işin içine şahsiyat çı İbrahim ile Ali arasında kavga 
kan,tırmıyorlar. çıkmıf, Ali İbrahimin sağ gözüne ı 

(VI· NO) vurarak yaralamıştır. 
~ ... 

~ o~ ~leler hl ftçt fırkasının gaıettl!i 
.. lıtııın adet'te ya1.ılryor: 

Den=zyolları 
idaresi 

Avrupaya tahsil 
için talebe 

gönderecek 
Türk denizciliğini yükıeltmc:k 

ve bu huıusla mütehassıs eleman
lar yeti,tirmek için deniz yolları ı 
idaresi Avnıpaya talebe gönder. 
meğe karar vermiştir. Bu iş için 
yakında bir müsabaka imtiham 
açılacak ve kazananlarclan üçü 
makine mÜ'hendisl=ği, üçü yükaek 
gemi in§aatı mühen·lisPği, biri 
mak'nistlik ve birİ5İ de süvarilik 
tahıil etmek üzre 8 kiti Avrupa
ya gönderilecektir. 

Söylen ~İif ne göre vap~rcuh~~ 
~:rl·etin;n deniz yolları i~letmesi -
ne nakli ~o1ayısiyle buradaki kad. 
ro gen"ş iyeceğinden idarede a~'Tl 
ca bir miidür muavinliği de ihdas 
e ·1ilecelttir . 

~n, arnrıYilk muharrlrimiı Bijo
~tı11 tarafta 7.amanda, bUtün mazlum
' ~1lt ifa rı olnıakln da meşhurdur. 
"'kin "'8un onun ., vt ..ı- d' 

( ŞE HRİN. DERDLERİ _] 
tCS ' 8eleffnln ane va~...,ı u . 
• l1l11t1y0 Yanında ne zavallı 
;~• hiç b~· Zira, bedbahtlara yardam 

1e;• ~tllrn:ı şey Yapmamıştır. Kelime
~ ttınde r:~· .. Yazdığı bunlardır ... 

rettıe aı Yok .•. Os.'Jlehky'nln ce-
lali ll)• edl • itli ıtıUd )or •. Mazlumu değil 

afaa ed' • ı:ror •.• , 
:P(~ .... 

A.tba.ıc1,.._ ~OlftUnbıtlerinln gazete11i 
.. Gab -1 .. ır1or: 

ltkea~ beı11ın ilhanı 
ı•re" bir ettiği Hanı.sun 

ll'IUcahfdi tahkfT 

$ = - -
Kontrolu lôzım bir bal 

Bir tanıdıtımız anlattı: 
- Ak~am tutleri dt öyle oluyor ya, fakat bil!ıassa ac· 

celeri .aat ylrmlden ıonriı tramvay arabalarının renkle
ri her nedenu birdenbire kızan yor! Geçen gün gt>ce rıak
ti aacıt yirmide 8eyojlundan erime dönmek içlrı ıranır·a11 
~klemeğe bafladını. Saydım. Arka arl:aya tam beş tam• 
blrinei mevki tranıoay geçti. Hundan snnra ar/en ikin· 
el mevki tranwagın da ne kadar kalabalık olduğımu pek· 
dld takdir Haliniz. 

Bittabi böyle tıklım tıklım olan tran·:mya da bine
medim. 

Başka bir tanıdığını da böyle cırka arkaya tam u<-di 
tane birinci mPvki tramvayın geçtiğini sö• ledi. 

Belediye .::eyrUsefer memurları ou işle de ıı laka :tar 
olmalı \'e hiç olmaz..c;a hntlaı arn!;ınd:1 sıra ill' .ıfr ik:ııci 

mevki, bir '1irinci mevki araba işletilmt!Si lt!mın edilme
lidir. 

ta.yan arw ht:.sabı yan&ıf cıKtl 
.......~- -----. ~ ,,_.,, - __ .,.___ 

Asım Us ltalyanların uğl'adıkıarı 
acınacak ,·azi) eti şöyle an la h) or: 

Habeşistandan gelen lıabcrler /. 
talyanların lehine değildir IJir ı;un 

ltalyanların MaJ.:alledcn geri çck:ldi
ği, öbür gün baş!.'umandan JJac!o' li
nnun ita/yadan takviye ku;;reli iste. 
diği bildiriliyor. J'a1.itslz qelen yağ
murların tankları çamura saplaı::ğı 

şeklindeki lıaberler gene başka. Pek 
iyi hatırlıyoruz l.i Mareşal Bado,./io 
general dü llononun yerine geçliği ı ·a· 

kit bütün dünya gazeteleri ııeni baş

kumandwın gauct süratli b!r askeri 
rıetlce olmak için derlıal ha .. ckcte (Je

re.ceğindcrı bahsetmişlerdi General 
dö Bononun rok ilıtiımtlı ilerleme
sinin llnnıada kafi görülmediği anla
şılı11ord11~ 

Halbuki Mareşal Badoglionun Af. 
rikaya giderek başkumandanlığı ele 
alnıasındanberi iki a11 geçti. Bu iki ay 
içinde ltal11an ordusu burum tersine 
olarak 1'embien nııntalmsında ceplıeyf 
geriye almıık mecburiyetinde kaldı ... '\ö
zün kısası /tal yanların yeni, süratli ve 
büyük bir taarnızu beklenirken lla
beşler taarruza geçti. Hem tahminler
den fazla ltalyan ordusunu. sarstı. 

Bu neticenin ortaya koyduğu açık 
hakikat şudur: ltalyanlar Habeşistan 
seferini açarken lıesaplarında aldan
nuşlardır. 

ltalyanlar Habeşl!rin cesur, nl
şnncı, nwkarıemetli, lıar,,çi lıir millet 
olduğunu biliyorlardı. Fakat henüz 
iptidai seviyede olaul:ları ıçın uzun 
zaman bu adamlann ordu /fisiplinl 
altında yaşıuanıı!Jacaklannı düşünü· 
gorlardı. llele ltal!f<ın uçaktan llana
dan bombalar 11ağd1rmaya başlayın

ca b11 disiplinsiz ordı:n•m bozulrıralr 
dağılacağını şüphesi: röriiyorlardı. 

Bu lıesap ganlır çıl..-tı. 

* Mimarları l alf~ların .. ....... ......... ---- ..... ~ 
ehnden kurtarmaıı 

Dün Cumhurjyette ltlinıar Arif 
Hikmet, mimarlara iş olmadığından, 
bunlann ya memurluk, ya müteah· 
hitlik yaptıklarrndan bah c-diyordu. 
Ondan ilham alarak, bugün Peyami 
Sara yazıyor: 

Bu kadar yeni bina yapılıyor. JJlt
marlarmuzın çok kazandıklarını :an
Mtnıekle lıaksız değilsiniz; çünkü, 
medeni bir inswıın kafas'ında lıer bina 
bir mimar·ve bir nıinıan eseridir. Fa,. 
kat blzde miuumn da, minuırinin de, 
zevbi:liği ve bilgisizliği nisbetinde 
masum bir düşmanı rardır; adına 

"kalfa., denen bu bina yapıcıs1 ve zevk 
gılı.-ıcısı, mimarın kazallcına, nıinıa~ 
nln de estellğine uc iislubuna musal· 
lattır. Bina yaptırmak istiyenler, l·..al· 
fa varken mimara gitmezler ve /:alfa 
zevkinin mimari ile aUıkası olmadığını 
da hilmezler. 

Mimarla kallanın mücadelesinde 
birincinin galebesini temine çalışma· 
dıkra. lstanbulun küb!zm nım•nmnlu
ğundan kurtıılaraJ· milli ı•e 'ıeşcri bir 
mimarirıe kavllşac<Jğını lıiç ummına· 
lrm. ilk lıedcflerdcn biri de şu olma
lıdır. : 

Jflimari•ıi kalfı.nın elinden kurta
np mimara iade etmek! 

* 
Vel 'd EbUz~lyarıın hUcum'ırrı 
..._,.~,,.., ---- ~ ----=~ 

Zaman başmuharriri llay ,~~ut 
Ebüzziyn1.adc ;ki ~Undiir başladı<{ı hti
cnml:ıra bugUn devam etmemi!'l!ir. :i':e 
Tan gnzetesinde, ne de ba~ka hir ;re!'de 
ona C-2\'aP ,·erildi~i de görillmenıi~tir. 

Hah~ıvanlar Ct>mf ~ e
tinin tdare hel1eli 

Bahçivanlar Cemiyetinin cun. 
dan bir müddet evvel yapılan ida. 
re heyeti int:ihabmı Ekonomi Ba
kanlığı tasdik etmem!şti. Geçen 
ayın sonunda yen ·ıenen ic'are he. 
yeti seç:mirade 'de e ·seriyet olma
dığı ımlaıılmışhr 8\1 Cem:1·etin i. 
dare heyeti aeçimi yarın tekrar e-
dilecektir. ~ 
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Italyanlar çok müşkül vaziyettedi 
Makallenin 
tahliy,esine Belçika Romanqa kralının Sif asa 

Haftanın 
blançosu. 

hazırlanıyor Habeş-ltalyan l'uaosla lı t · 
Bir İtalyan ihtilafının halli için 6. vya seya a l 

bombardıman ~~l~dtlaesr ıcmeemsiyeelet~ siyasi bir malıiljette mi? 
tayyaresi dttştU Amerlkada 

Badoglio vaziyeti sin~~t!~~şikini Bir lngiliz gazetesi bu seyahatin 
tehlikede olan • ... h 1 

Mak il 1 Romadaki Londra 51Y851 Seya at erin başlanQICI a eye ge miş elçisinin vazifesine 

Harll harıl asker dönmesine çok olduğunu yazıyor. 
ehemmiyet 

gönderiyorlar veriliyor Kralın seyahati yalnız zecri tedbirlerle 
15 ya•ından yukarı .Belçikanın Habeş - Haıyan ihti- alAkadar değil, ayni zamanda Şuşolnglo 

liCına bir tavassutta bulunduğu hak- p h tf J f A 
büt:ün Erit:relller kındaki şayialar gene canlanmıştır. rag seya a e de a akadarmış 

askere ÇaQrıhyOI"' Belçika resmi mahafili bunu tek-
Bugtin gelen haberi Jr Makalle- zip etmekte fse de, rivayetlere g(>re 

nin Ha betler eline geçmediiini fa- Belçika, Habeşistana bir zaman ko-
k h · t 1 nulması düşünülen Milletler Cemiyeti at fe rm ta yanlar tarafından 

hl" d mandası meselesinin tetkiki için oraya 
ta ıye e ilmekte oldı.ğunu bildi- bir tahkik heyeti gönderilmesini iste-
riyor. Bir Paris telgrafı Mare- · t" mış ır .... 
tal Badoglio'nur. bu vaziyet üze- Fakat lngiliz gazetelerinin yaz
rine Makalleye gittiğini yazıyor, e- dığına göre bu tavassut teşebbüsü e
ğer bu haber doğru iae Italyanla- ğer doğru ise, netice almak biraz güç 
rın hakikaten fena bir durumda olacaktır. Çünkü Belçika, 13 ler komi-
olduklarına fÜphe yok. tesinde değildir. 

Şimdi mezunen Londrada bulunan 
Cenup cephesinden gelen ha- lngilterenin Roma el~si Sir Erik 

herler Dolo bölgesinde ve bilhas- Drommond mezuniyet müddetini kı
sa Areri mıntakasında Ras Des- saltmak mecburiyetinde kalacaktır. 
tanın kuvvetlerinin mevzilerini lngiJiz elçisinin bir An evvel Ro
ke§fetmek üzere J ikindkinunla maya gitmek üzere oluşu, siya.si ma-
7 ikincikanun arasınd~ yapmıt ol- hafilde türlü tefsirlere uğramakta ve 
dukları sevkülceyt bir istiktaf es- bunu, ufukta mühim hadiselerin te
nasında ltalyanların S maktul ve ressüm etmekte olduğuna delil say-

maktadırlar. 
mecruh vermiş olduklarını bildi- ltalyan - Habeş ihtilafile doğru-
riyor. dan doğruya flgifi devletlerin dete~as 

Şebelide Sultan Oboidin ve ta- yon şeflerinin, bugünlerde mühim is
raftarları, birçok dütmanı üzerine tişareler yaprlmUI lüzumundan dola
çekmeğe muvaffak olm\!f ve Ha- yı karşılıklı seyahatlerde bulunacak
beılere dört ölü ve birçok yaralı larına dair olan şayialar bununla da 

teeyyüt ediyor demektir. 
vcrdirmittir. Sultanın barekatına Jngiliz elçisinin mezuniyetin! kı· 
istikıaf ve bombardımım tayyare- saltması, İngiltere hüktlmetinin ken-
leri de ittirak etmitlerdit disfni Milletlt.r Cemiyeti topJanma-
Blr tayyare c!aha parçalandı smdan evvel veya bu toplantı olduğu 

sırada İtalya hükGmeti nezdinde bir 
11 ikincikanunda bir bombar

dıman uçağı, içinde birinci müli.
zim Luigi Lamga, ikinci mülizim 
Alberto ve bir makine çavuşu bu
lunduğu halde bilinmiyen bir se
bepten dolayı sukut etmiştir. için· 
dekiler telef olmuıladır. 

93 numarah ltalyan tebll61 

teşebbüste bulunmağa memar edilmiş 
olmasına hamledilmektedir. 

Frans3 • ltalya 
.l<'ransız Başbakanı ltalyanın Pa

ris elçisi ile yeniden görüşmüştür. 

uçmuş ve birkaç saat sor.ra gelen 
diğer bir bombardıman tayyaresi 
şehri bombalamışsa da hiç bir ha-

Tayyarelerimiz Danl\kilde Te- sar yapamamıştır 

ru mıntakasında faaliyette bulun- yerJI ltalyanlar askere a .ımyor 
muılardır. Eritre hududunda da Londradan bildirilen l.ir haber
birçok yerlerde müfre..:elerimizle de, ltalyanlar Eritredeki bütün e
dü~man kuvvetleri arurnda çar- li silah tutan yerlileri silah altına 
pış'Tlalar olmuştur. çağırmıtlardır. 15 yatından yu-

ltalyanlar yenldr., asker karı bütün Eritreliler bu davete i-
r: iinder:yc r cabet edeceklerdir 

Toeana vapuru, ı..;.nde hava 
ordusuna mensup 52 zabitle 1900 
nefer olduğu halde Mu~avvaya ha
reket etmiştir~ 

Belvedere vapuru d:ı 33 zabit 
ve 1400 Alp avcı efradını hamil 
olduğu halde hareket etmiıtir. 

Mare,aı Badogllo Makalleye 
g :tml• 

Parisin Adisababadnn aldığı 

haberlere göre Habcılea· timal cep. 
besinde mütemadiyen ilerlemek
tedirler. Ayni haberler Makalle
de ltalyan vaziyetinin pek fena 
olduğunu ve Mareıal Badoglio
nun bizzat Makalleye ~eldiğini 

bildiriyor. Habeşlerin harbiye ne
zareti mahafilinde söylendiğine 

göre, bütün cephelerde umumi bir 
Habet taarruzu pek yakındır. 

Söylendi§ine göre, ltalyanlar, 
Makalleyi boıaltmak \cin hazır· 

hJ<lara baılamıılardır. 

Taııu ... r bir ••hrl dah3 
bombaladılar 

15 lkincikanun sabP.hı bir ltaı-J 
J&D tayyaresi Ekuma üzerinden 

ltalyan1ar 2000 kl•lllk bir 
Habe, kuvvet!nl mahvetmı,ıer 

Ha betlerin T embieıı mıntaka
sını istirdat etmiş olduklarını bil
diren haberlere rağmen Exchan
ge T elegraph aytarın!l göre 2000 
kitilik bir Habeş kuvv~ti ltslyan
lar tarafından tamamivle mahve
dilmiştir. 

Makallenin 20 kilometre ka • 
dar cenubuna sokulan l::u 2000 ki
tilik Habet kuvveti ltd:yan ketif 
tayyareleri tarafından müşahede 
edilmit ve ltalyan tayyareleri Ha
be~lerin siperler kazmakta olduk
larını görmüşlerdir. 8&1nun üzeri
ne İtalyan yarım ağır topları bu 
mm takayı fasıl asız altı saat süren 
bir top ateıi altına almıılar ve 
Habetler büyük telefat ile çekil
mişlerdir. Ayların aldığı haber
lere göre harbin bat l.:uıgıcından
beri ilk defa olarak ltalyanlar ağır 
top kullanmı§lar, bu suretle dü
manı yerlerinden sürmeye muvaf -
fak olmuılardır. ı 

Deuteche Allgemeine Zeitung 

Romanya kralının Yugoslavya · ıelesiyle alakalı bulun-!uğunu söy
yı ziyaretinden sonra. martta L !edikten sonra diyor ki~ 
giltereye gideceği de .iÖylenmekte "Bu ziyaret diplomlltik bir se-
ve küçük itilaf devletlerinin "is- yahat serisinin baılangıcrdır.,, 

tikli.ilerinin koru~asını b~ndan Kral ve vellaht avda bulundular 
sonra Fransadan :uyade lngılterd· I Vaıi"l'tonun bitaraflık ıi 

alacafı İıtikamet Avrupayı y 
cihetten alakadar ec!ıyordu: AcJll 
velt petrol ambarroıunun tatbi ' 
kan bırakacak mı? Buıün "evet. 
liriz.. Çünkü parlamentoya 
edilen "neutralite,, kanununda ' 
kumet bazı ıali.hiy~tler iatemiıtit· 
eden devletlere Amnikan ibra 

den beklediklerini,, lngiliz ga:te . Be .ırad, 13 - Romanya kral 
leleri yazmaktadır ve velıahtı burada tertip edilen 

Romanya kralı niçin gitti ? 

Yapılan tefsirlere göre Roman
ya kralı ile Yugoslav krallık ve 
hükUınet erkanı arasında yaınlan 

temas ltalyaya kartı zecri ted
birler meselesiyle a!a.kadar ol
makla kalmıyor, ayni zamanda ve 
bilhassa Avusturya Başbakanı Şu
ıinrin yakında Prağa yapacağı 

seyahatle de alikaİı görülüyor. 
Yuıoslav ile Romanya, H'abs

burg hanedanının yeniden it batı
na gelmesine bugün dahi, muhak
kak surette muhaliftirler. 

Çek gazeteleri ne diyor ? 

Avusturya Baıbakanı Şuıniğin 
Çekoslovakya hükUınet merkezi -
ne yapacaiı aeyabat dolayıaiyle 

Çek gazeteleri Avusturyanm Frağ 
elçiıinin bir diyevini neşretmekte
dirler. 

avda bulunmutlardır. 
Yuıoalavyada bara&etle kar,ı

lanan Romanya kralı Karol'la ve
liahtın yalnız av maksadiyle ol
mayıp, batka sebeplerden de Yu
goslavyayı ziyaret ettilt'eri israrla 
söylenm4lkte, ve Rome-ı bUyükle
riyle Yugoslt.v rlcali araımda si
yasi konutmalar cereyan ettiği id
dia edilmektedir. 

Romanya kralı Yugoalavra 
kral naibi ile glrUftU 

Belgrad, 13 (A.A.) - Kral 
Karol ile Prens Paul'üTI dünkü av 
esnasında bugünkü 1ıy1&sal vazi
yetler üzerine konuımuf olmalar. 
müstebat defildir. F.ıkat sanıl

dığına göre Prens Antoine de Ha
h.burs bu konutmalara iıtirak et 
memiıtir. 

Slnopta bir idam 

ğaltılmıyacak ancaJc ıon üç aeıw 
da o ülkeye gönderilen mallard 
ıi alınarak ıad~e ., kadar ilırllf 

bilecek. Bu kanunu Amerikanlll 
ya gönderdiii petıole tatbik 
ıanhiia ki zecri t~:'birlere itti,..~ 
olan °"' · l.• ler hat) r.ya petrol 
mediler mi Muıoa .: müşlr61 
kalacaktır. Çünkü Amerika "-~ 
rol ithal~hnın ancak yüzde 6 J1ll 
ebnektedir; difer yüzde 94 t 
memleketlerinden relmelrtedfr. 
ki Runelt hem bitaraflık iıtiy,.. 
umunııİJ'•yİ, lııem d- .....;,.,.. 
bilvasıta iştirakle İngiltereyi 
etmiı oluyor. Vaıington herhall' 
yoyu ,üphe1i ,.azarJarla slst 

Fransa da 

Lival iki yÜzlü bir ai~ 

Elçi Marek diyor ki: Bir cinayet suçundan 15 sene-
"- Orta Avrupa Javan, Avnı-

lnıiltere ile ltal)'ayı bant 
anlayınca Lonclra ile tamamile 
mecburiyetinde kaldı. Edenin 
lığına geçmeıi Uva!in bu ı 

istical ettirdi, çünkü ıenç lqi)İ' 
kanı Muıolini ile anlaıdamıyaJ 
atinde görünüyordu. 

ye mahkUın iken Sinop hapiıha • 
pa siyal4Ulntn miihim ve eıculı me- neıinde arkadatı Fazliyi öldüre:n 
ıelelerintlen biri haline gelmiftir. 

ve bu yüzden ölüm cezasına 
Herkes taralıntlan kabul eJilmİ§ 

çarptırılan Adapazarlı Abdurralı. 
bir hakikat vardır ki, o Ja Tuna 

man oğlu Nezir dün Sinopta asıl
havzanntla ekonomik ıartlann 

mqtır. 
halen tatmin edici bir mahiyette -------------

Yapılan Fransa - 1..-ilis 
ile lnsiliz donanma•• Akd..is• 
amua uğradtiı takdirde Fnat9 
edecek, ıayet Frama.mn f:Ml.11' 
hududuna hücum edilirıe 1 
Frannzlara motörlü kaTVetlerW 
edecekler ayni Amfi.Dda lnciJİ' 
releri ele Franıızlaı,n yanbıncr" 
Ba anlqma sadece ıimclilri H..,.e 
talya~ ~1eleıinde" müte~ ~ 
liie racı olmakla beraber a-r • 
Alman tehlikesi kn!11mcla ut'f/J 
meye yol açıynr demektir. 

bulunmadığıdır. Orta Avrupa dev· 
let adamları için, bu VttZiyete bir 
çare bulmak için yolltıT arCJftır· 
mak büyük bir vazifedir.,, 

Jlu ziyaret Macarlatana da 
yarayacak? 

Diğer bir Çekoslovak gazetesi, 
Avusturya Baıbakanınm Kardinal 
Kaspar ile konuıacağını da yazı
yor. Papalığın Habsburglara mü· 
temayil olduğu malUm.dur. 

ZA Yl - Trabzon askerlik şube
sinden aldığım terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisbin 
hUkmü yoktur. 

Cağaloğlu gokuşu 33 numarcıdo 
Trabzonlu Ömer Riiştü. 

• • • 
253'l Sicil numaralı arabacılık 

ehliyetnamemi zayi ettim. yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kızıltoprak: Arabacı VELi Şuınig'in Prağı ziyaretinin ne
ticeleri Macariıtanda da büyük e-1•••••••••••••-
hemmiyetle ve sabırsızlıkla bek- V E F A T 

Horun: 

lenmektedir. 
Macaristan, milletler cemiyeti 

ile daha iyi münasebet tesiıi için 
yol aramaktadır. Şutnig'in Prağ
da ayni zamanda Macaristanın 

arzularına da terciimlln olması 
beklenmektedir. 

ltalyada tealrl 

A vuıturya Baıbakanının Çe
koslovakyayı ziyareti ltalyada e· 
hemmiyetle karıılanm 'lktadır. 

Dlplomatlk bir aeyahat 
serisinin baflangıcı 

"Habeı - ltalya harbi 
Familyasının olduğu kadaar, lhti- den lnıiltere, M111r iıtikWi 

yar günlerimde en kuvvetli istinatgl- ıörüıemez!,. demeıi üzerine 
hr, hafldtm, talebeler tarafmd•n ı,q)anarals 

HALiL JSMAlL IRIŞlK iıyanlar artık bu hafta yabfdl'I V! 
llitmez bir ıstırap olan hayatına yor. Ulu11ever talebe:?er Mı..,. ,1, 

yirmi yedi yaşında gözlerini yumdu. yıtlar altında iatildil veren ıt2' 
C . . .. _ auım kralı zorbyorak mevkii 
enazesı yarınkı tarpmba gunu .!l'&· d d lr " ... ~.,,, 

at 14 te Pangaltı 2.afer sokak 20 nu- k?: ~ u 1~ 1IODl"ll
930 

ıoat~;· 
maralı Bereket 1lpartımanmdan kal- etHti erd. ye e~ "~~~...ı 
dırılaeaktır. en erıon ale M111r hu~~ 

Ancak meleJderde bulwımuı ka· yapılmıı olan anlstrnayı t~ 
mekti. 1930 an1-·maıı Mııır n• 

bil bir kalbe sahip olduğunu bilenleri, ~ 
saadet görmemiş bir anaya bedb1ht re araımda bütün jhtili.fb ~' 
bir zevceye ve felaketlerin muttasıl Sudan meaeleıi hariç. hall~ 
'Sarstığı bir büyük babaya acıyan !>ti- lu11eYer Mmrblann kıımı ~ 
tün tanıdıklarını bu aon vazifeye \&· zulanna tetabuk ediyordu. ı ~ 

babnbia ~esi M11rrbı.tl , 
ğırırım. Halil Vehbi lrifik bil 

Halil Jsmail lrlşik, Himit M:ıh- httmh. Eden Mısır meael•t ~ 
mut ve şeriki. sosyetesi şeriklerinden ye hazır oldufanu bildirdi· ~ 
HaUI İsmail lrişık'in vefatfle bUtUn vayetlere r3re timdilik iki~ 
aite.sinin duyduğu mttraba isttrak e- rannda yapılan rörüf1"~1er "":Ji 

Romanya kralının Yugoslavya
yı ziyareti hakkında bir yazı ya
zan inıilizce Deyli Telgraf gaze
tesi, yapılan tekzipler(; rağmen, 
bu ziyaretin siyasi mahiyette ol-f 
duğunu ve petrol JJ8Crf b•dbiri me- •••••••••••••• 

ter uyandmnııbr. FPlrat ~ 
der. 1 --L? ne oa.,.. Nuri 



Para . . -
IStemiyen adam! Tefrika No. 9 Va~aın: Murad Seırto{llu 

Otomobil,Maçkayolundal19U- Öyle ya: Senin gibi bir lord, ce· On yaşını geçmemiş kız çocuklarını çok seven 
Jor. 1 · ' l' 1 J b' d 11· b 1 f a._·· çı, net e 1 ıençler e do u... ın e e ı lira u unma11nın ar • R d • • 1 • O b • • ' • • t h • t • • 1 
ı-· lar, zengin inıaıdardır ... Bü- kında olmryabilir ... Kalıvermit-- 8 0$ Ş0V8 yeSI 0 USSOn Un mu iŞ Ve UY er 
:: leceyi yetil çUhalı bir mua • tir ..• Harcamağı unutınuııundur... u•• rpertiCİ bir Slrrl daha Vafdl. 
,:;., batında, poker, bakara oynı • Haydi IÖyle bakayım... Nereden 
lef ~ ıeçirmiılerdir... Hel~ bu aıırdın?... Geçen kısımların hUllsaaı 
t epik talihleri de yaver oJmuı- - Ben hırsız değilim.. Beni Rodosta Kanlı Balta me1:hrrr.e-
\lt, •• Kb&nmıılardır. bütün bu dük.kinlara sorun.. Na· •inde Kırmızı •akallı Jak, mu-

i ıe!arıt'byaya geldikleri vakit, muslu bir insanım... Dilenmem avini Yalero, diğer kor1anlurlaı 
ç ilden Hüseyin haykırdı: d B b ba Sultan Bayezidin Rodoı fÖ·'JQ.~· 

e... ana "Galib a ,, derler... yesine gönderdiği yirmi bin du-
iııer Hey... Çocuklar... Haydi1 Deli dolu konuıurum, öteki beriki kayı ncısıl ele gerireC'eklerini 
lı ırıı, turada bir sabah kahval - bana yemek verir, bunu da uğur düşünürlerken meyhaneye ;lci 

11 edelim... yabancı giriyor ı-e ortalığı 11· sayar, geçinir giderim.•, 
Oto.mobil fren yaptı, durdu. tiut ettikten sonra ortmlan 
1( l -Yürü ... Alın fU hırsızı götü- kayboluyorlar. 

8 ız ar, erkekler, yere atladı. rün ... Hila söyleniyor... SicUyalı Ancello ve Nant,li-
.ı: \.'.nlardan bir taneıi Cemiley- "' "' "' li Robcrto adında olan bu iki 

.... T C 'l yabancı iki saat sonra B?:loa 

.'J"aın lokantanın kapısına gel . k d alm b~ ı~ada, emı e ~e ar- kalesinin dibinde blribirlerine 
~itti k' d k l b" .b. a aş arı, a valtılarını etmıı, k· rastlıyorlar. 
• ı, ora a saçı sa a ı ın • k d k d 

t ile 1_ ' an~a an çı ıyorlar ı· H•r ıu-ı·nı'n gay••i ;,.eri gir-r a:ar:şmış dilenci kılıklı bir ih- ı "" ft,NJ .... • 
1hJ-ııı ol d - . h t Elli lira meseleıinin son kramı- mektir. 
d .. ur ugumı, ayır, o ut - . . .1 'h . ··rük· l k V f •• 
Uinlılu d - · 1 1 - .. t .. 1 nı ı~ıttı er ve ı tıyarın su enere e en ecn; 

il ı......__l egı so.<agın u:ı une nt.c· "t '" ··ıd·· - .. .. .. d"'l Bu dütüncesini muntazaman ._., u boyunca yattığım gördü· go uru ugunu gor u er. 
tı a_Emaktan geri durmazdı. Hafif 
qerjf, horul horul uyuyordu. Genç kız: d · 

... ateıte bir kardeıin, dijer kar et•· - V h il N · - Aman, ne yapıvnr.undZ ! ... 1-ı a zava ı... e perışan ni çevire çevire pitiritini seyret-
de •. K"mbilir, günle:-den beri O para_yı .ihl-iyar çalmadı... Ben, kud f it ·ı,· 

•~- mekten, kor an a atı gı ı aç,-
l"!~r ._susuzdur... Allah kimseyi İyiJ!k olsun Cliye cebine koydum... b 11'""' lan bir göze batan kızgın ir ti-
.... ihtiyarlığınf;la bu hale so' · - eledi· ıin çıkardıiı tüyler ürpertici cı-
ti ıı?·: Drün .gace "rest!,, Cle~im, Lokantacı da f&hadet etti: zırtıyr duymaktan büyük bir zevk 
ae~' 1ıra aldım b ·k lira verdım·. -Galiba babadan memnunuz.. alırdı. Ve bu manzaralar onun 
, ıı,,.,_ .ıudaklarımdan çıkan bu Kimseye zararı dokunmaz... Bi • köhnemeğe yüz tutmuı hislerini 
i~lardan her biri, bu ihtiyar sim adamımızdır. Ben phadet e- · tenbih eder, feytana tat çıkartan 
~il bir sermayedir... Bir aylık, derim... zekası yeniden itlemeie hatlardı. 
~)lrlc ıeçim vasıtaaıdır ... Dur Poliı kafileıi de, 'bunun üzerine O zaman daha cıgara nedir bi-
'f(; j;. Şuna bir iyilik edeyim... elli 1irayı kendisine iade etti. O- linmiyordu. Henüz lıpanyol gemi-
~.ı~ ne kadar sevinecekt' · radan çekildi, ıitti· cileri bu yaprakları, yeni keıfedi-

tı 1 . na •, derhal, elç.antasım aç- len ve Hindiıtan .. nrlan, Ameri-
~r J.nden elli ı;rahk bir kağıt ÇI• * * * kadan setirmemitlerdi. Bunun İ· 
"- ~· Uıulle, ihtiyarın yan cebi • Galib baba, bir müddet bir Ce çin inıanlar enkomiyanlarında ha-

Ydu... mileye, bir de elindeki kağıda rıt harıl aradıktan cigara gibi di-
..... Sonra, bu yaptığı iften mem - baktı... mağı tenbih edici bir maddeye sa-
~ a~ka~o.,:arile birlikte lokan- Sonra tezyifkar bir hareketle hip değillerdi. itte ihtiyar Dobüa-

\ ıçerı gırdi. parayı buruıturdu, yere attı: aon bunu bulmuıtu: 
• • • -Sizden kim bunu istedi.. Ben 

1.... ltoJiıin ileri gelenlerden bir bu musibet paralara elimi bile 
~et .. . 
..... ' 

0 IUll, cıvan teftit ediyor· sürmem ... Çünkü ihtiyacım yok • 

l~ l\qduz köpek, dilenci gibi teh
~i e~ı. mücadeleye karar veril -

Ilı. 

~kaim kenannda boylu bo
' bir iıhtiyann yattıığını ıo -

' ayaklarile rlürttüler. 

l\d; Hey... Kalk bakalım... Bu -
ile yatıyorsun? 

IJııi Yar uyandı. 
illi..._ Ne o, beyler?· .. Benden ne 
.t.!0:-•c.zıuz? Niçin rahatımı boz. 
~\iz? 'Sen kiımin? .. Nicin ıokak 
s·~ ~. yatıyorsun? -

'-lir· ~ lcomiaerin bu sualine a • 

tur .. • lıte bu adamlar, karnımı do-

yuruyor ..• Nereye git.em bana ik
ram ederler ... inanmıyorsunuz de

ğil mi? .... Nih .•.• 

Buru§turduiu paraya bir de 
tekme çaldı Onu top ıibi denize 
attı ... 

-Gördünüz mü ihtiyacnn ·ol • 
madığını ..• 

••• 
Şimdi, Cemile, otomobilde ıi -

derken dütünüyor: 

- Benelen daha ili İmif .. • Pa
raya ihtiyacı yok... Ah, ben de 
onun gibi olabilıeydim ... 

Nakledenı HaUce 81fl••JJ• ''p verdi: 

~ l\iaa olduğu kılığından dP. ~==========:llllltıı. 
~ Seraerinin biri. .. Niifus le:'.' 

çıkar bakalım ... 

::: ~Ufuı tezkerem mi? .. 
it . e ya .•• 

...... ~bini tuttu. 
...... Caaı tunun ceblerine .. 

' . m, ne anyorıunu:.: ., 
~biıncle ne bulunur? 

•• --ICin.ı, ')' ' "'il ~ 1 ır · ... Belki etrar fi • 
to..·ır ... 

lolttıa iri ller •ua•ini bir de elini 
"el.. ' Yepyeni bir ellilik bank 

ayn' 

detti mi? ... 1 

HABER 
AK•AM .. 0.TAal 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara caddesi 
Post• kutuaa ı lataabul 214 

Tetgrat adresi: ıstanbul HABER 
vazı ısıerı teıotonu : 21871 
tdare ve ııan .. : Hl70 

ABONE ŞARnARI 

aenemı 

• ayhk 
3 aylık . . ,,. ... 

iLAN 

Tlrlti,e E~; 
t'<>O Kr. 2700 Kr. 
7~ .. MM H 

•OO ,, 800 " 
150 .. ~ .. 

TARiFESi 
Tıc.ret Hanıarının -ten ta,90 
Reemı 11anıarın tO l&uruetur. 

Sahibi oe N111rigal Mitliiri: 

Hasan Rasim Us 
Boa1'•tı ,., fV AKm ""''6oa• 

lıkence edilecek inaanlar ! 
Ve bu ihtiyacını tatmin etmel~ 

için ı imci iki in .. nların arka cep · 
lerinde taııdrkları cigara paketi 
gibi ptoıunun arka cepheıinde 
içi inaan dolu büyük bir zindan 
aklıyordu. 

Ufak, pek ufak bahanelerle sa· 
yııız denecek kadar çok kimsele
ri bu korkunç zindanlara hapset • 
mit ve akla ıelmedik türlü itken -
celerle onlan öldürmüıtü. 

Bununla beraber. Dobüsson 
zindandan çıktığı vakıt çok ha -
lim selim, çok nazik, insana mer· 
hamet telkin eden bir adam tesİ· 
rini yapardı. Dindardı. Koyu bir 
katolikti· Ve bundaa dolayıdır 
ki, günaha girmemek , üıtelik ae· 
vap kazanmak için bu tüyler ür • 
pertici zindanlannda öldürdüğü, 
itkerıce ettiği inıaıılann çoğunun 
Türk veya Arap yani batka din· 
elen olmalarına gayret ederdi. Bu 
son misil de kendisinin ne dere
ce uıta ve Allahı kandımıağa ça· 
'ttacak derecede iblis ruhlu ve 
lehıetli bir adam olduğunu gös . 
·ermektedir. 

Yalnız bu kadar mı ya? 
Hayır! ... 
Rodoı birinci fUvalyesinin bir 

· aıfı daha vardı. Hiç kimsenin 
1 

·.,:ımediği bu vasfı dehıetli bir 11r 
1 ır. Her gece saat 9 raddelerind~ 
laireıinin kapısı kapanır. Ve bir 
·aat müddede hiç kimse, amma , 
•,:ç kimse içeriye giremezdi. 1 

Bu müddet za .. fında ihtiyar ha· ı 
ris ne yapardı? Bu herkeı için biı 1 
sırdı. Ve biç kimıe bunu ölren 

mek teıebbüsünde bulunmağa ce- Dobüaaon bazı vakıtlar 
aaret edemezdi. Çünkü buna te · yarıımdan sonra dairesinde 
ıebbüs etmenin cezasını herke.5 dıvan dib:ne inen gizli ve yalms 
biliyordu: kenddidsine mabıuı bir merdiven-

Zindanda ağır itkenceler aa . le aıağı iner, ve yalnız kendiıine 
lonunda ölüm .. Böyle bir cümley~ mahsuı ıizli bir kapıdan kale dı· 
sıkıttırılan bu kelimelerin ne müt· vanndan dışarıya çıkarak ıırtm • 
hit manalar sakladığını Rodoı ka· da bir çuval olduğu halde deni• 
lesinde herkeı bilirdi... kenarına kadar gider ve yükaüz 

Fakat inl&Dlar gevezedir. Bir olarak geri dönerdi· 
ıırrın mahiyetini bilmedikleri za- · Dobüuon on yqını geçmemit 
man onu kendi dütünceler:ne, ken küçük kız çocuklannı çok aeTer • 
di fikirlerine göre tahmin etmek • di. Bunlardan ıürbüz ve caah 
ten, ve bu tahminlerinin hakikat olanlarına karıı aempatisi iae d• 
olduğuna inanıp aaia sola aöyle • ha fazla idi. Şehirde pek çok d .. 
mekten ıeri durmazlar. Nitekim falar böyle çocuklan aever, ~ 
Dobüuonun böyle her ıece bir ... ken görülmüftil. 
at kadar dairesine kapanmuı, ve I Bazı defalar da bu eırarensia 
daireıinin bir kısmını tetkil eden kuleden birtakım boiuk çocuk 1-
ıivri yüksek bir kuleyehiç kimsee niltilerini anduan aealer duyulUI" 
nin girmeie aali.hiyeti olmamaaı du. Bu zamanlar Dobüuon eJue. 
birçok dedikodulara yol ,açmıftı. riya mütad .. atinden ene) 1apo 

Kimi: aarı olmuf, yüzü korkunç bir tekil 
- Şövalye çok dindar bira • almıt olduğu halde dairesind• 

damdır· Bu saatlerde yalnız batı· çıkar ve bu seslerin gökten ıeldi
na Allaha dua ediyor. Kim.bilir, iini aöyliyerek kaledeki bütibl 
belki hayatında büyük bir ıünih çanların çalınmasını ve kiliıede 
iflemittir de bunun affını istiyor. dua edilmesini emrederdi. BU. 
Diyor, anda bu baf:f sesi bastıran çanlar 

Kimi: saatlerce çaldıktan sonra durduk. 
Dobüaaon çok zengindir. Ve ları zaman artık hiç bir ıes ititil· 

hazinesindeki gemi yükünü tutan mezdi. Şatoda bu hıôfölt çocult 
altrnlarmdan maada ba kulede de Çı~hklarmı anchran aealerin sak
görülmemit , itidilmemiı muaz • ten geldiiine herkea inanırdı. 
zam bir servet aakhdrr. Her gece Buna rafmen bazı kimseler btt 
saat 9 dan 10 a kadar burada mev. seılerin ıökten ziyade kule iıti
cut paralannı aayar. Diyordu. kametinden ıeldiiinin f arkma 

Ne o, ne bu .• Mesele bambat - vardıklarından bu esrarenciz k. 
ka idi, Şövalyenin bu korkunç ve leye kendi aralarında " Ağlayaa 
tüyler üspertici sırrını sonra öi· 1 Kız,, kulesi admı Yermiılerdi. 
reneceğiz. Şimdilik bileceğimiz ı 

fey yalnız ıunlardır: (Deuanu uar) 

Çıktıft gUndent>t-rl, en bUyUk gayeat o. 

kuyuculanna elinden [elen hlzmeU yal>"W. 

mek olan (HABER> (Bize sorunuz., ılze cıe. 

,,.p verelim) başlığı altında yeni bir ıUtun 

açarak, muhterem okuyucularına yeni ve 

faydalı bir hizmet da."ıa görmettı dllfUndU. 

(Bize sorunuz, size cevap verelim) stıtu. 

nu, tam manuue okuyuculanmızm bir ·1t'rt 

ortağı, blr akd bocaaı olacakm. 

Doktora gitmeğe !Uzum kalmadan akıl 

danıımak latedJğ1ni:ı boetalıklannızda, mkın. 

tıya düıtU~llz fakat blr mQpvere !çln a . 

TUk&Uara avuç dohmı para Ter1Uek !ateme. 

dllfnlZ hukuk! lflerlnlzde, merak •ttlğtnf ~ 

hA.dlselerde, akd erdlremedlt1Dl& apor m.e. 

lelerlnde, vergiler, kanunlar, D1zamnamelel'e 

vesaire b&kkmda bir derdlDlz. tık ...... 

mu var?! .. 
Hemen bize yazınız., w llOl'UDUZ. • 

Suallerlnize, her ııahanm en Rlıibl all!IL 
yet yübek bllıtU ,alımlyeUertne dıuıı,aralr 

bu .ntunıarcıa derhal 

mtlfJdlllerlnl&t halletmeye çaı...-.ım. 
ONUN 1ÇIN BiÇ OIC(J KALJIA'l'INl7. 

BUtUn mClfkUllcrtnl&l, 115.20 eatırlık ıa.. 
ve dllzg11n b1r yazı lle yazarak: 

(BiZE soaın--vz ldZE OICVAP VE .... 
LIH.) 

Kısa boylu adam evl-enemez mi? 
Okuyucularımızdan M. Yalçın 1 Her halde ümidiniz kırılma11n. EY. 

yazıyor: len ininiz. 
Y aıım 26, boyum 155 aantim· 

Jir, ıan'atim, lıahuecilik ue kun
Jaracılılıtır. Hangi bir kızla eu 
lenmek iıtetlimıe olmadı. Emıa· 
lim hep eulenip çoluk çocuk ıahi· 
bi oldular. Beme elan beklfrım. 

EmMJlim yanıma gelmiyorlaT. Ne 
yapayım? 

CEVABIMIZ: 
Kendi tarifinize göre, boyunuz 

hayli krıa. Onun için, alacağınız 
kadında da azıcık irusur oluna ku 
sura bakmayın. Bu gibi nice ka-1 
dınlar ıizin gibi iki ıan'atlı, yanij 
iki altın bilezikli koca ararlar i 

Mümkün olduğu derecede iyi 
ıeraitle evlebilmeniz için, diflerl• 
nizden yüzünüze, ellerinizden el
bisenize kadar her feyinizin temia 
ve itinalı olması lazımdır. Ayal 
zamanda güler yüzlü, tatlı sözll 
olunuz ve mümkün mertebe çok 
kazanmağa ve iyi iman olmap 
çalrıınız. 

Geçen sene öldürülen A vustur
ya batvekili meıhur Dolfüı da Jcı. 
ıa boyluydu. Fakat, memleketinin 
batına geçti. Bütün kadrnlar ona 
severlerdi. Çünkü zekiydi, çaiıt· 
kandı, temizdi ve neteli:rdL 



fY§ldNpjRENtHfgH 
Cf ğer yahnisi 

Yuvarlak bir ıekilde kesilmit 
olan soğanlar yağda hafif surette 
kavrulur. 
Karaciğer temiz yıkanır ve ufak, 
ufak doğranır,sonra ıüzülür. Ten
cereye ablarak soğanla beraber 
börtlenir· 

Bundan sonra tuzu atılır, üze
rin~ su dökülür ve pitirilir. 

\I 1\ l>llt:LER 
a • Perakende .. :z 
ö. ~ 1 {?. ..! En az En çot 
~ Krş. Krş. 

BAKKAL/YE 
BuJsıu 12 17,5 22 
Fuulya çalı 2'2-12.35 15 23 
Fuulya boroz 15 18 20 
Fuulya ulak 10,5 14 15 
llerdmek 20 22 25 
Nobut 9 12,5 17,5 
Noba& natllrel 12 15 22 
Peynir B. yafb 26 35 40 
Katar yalb 50 60 80 
Katar Udael 40 50 7J 

leJUayat eb. eka 47. 50 55 6j 
Yemek!tk 40 45 55 

Tat Trabzon 70. 80 75 90 
!l'ereyat 120 ·200 140 22[) 
Tat 7emeldlk 50. 60 75 90 
Tat blrtnel 'Urfa 70 85 100 
J'l.JIDO 8. 35 15 48 
llakaraa 15 • 18 22 26 
Zeytlll 15 • 29 il . 45 
8abaa 24,5 25,5 3(). 50 

SEBZELER 
~ ..... 8. 10 10 12,5 
a..no 2. 3 5 
Pıua 1 • 4 3 5 
IAaaa 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 ....... 4-5. 6,5 7,5 15 .,.. 5-7 6 9 
Kıırnls 6-5 7,5 12.5 
Tfllll domatN 3 ·5 5 7,5 

YEMiŞLER 

A,.n eka&. ekat. 6. 8 10 15 
Ayva birinci 

.l 5 • 6. 6 10 
ı\.7va bet• 3 . u 5 7 
Nar~ekaL 6 7,5 10 
NIU' Udncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz 4 . 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
ama Uaye 4 . 5-9 5 15 
lılandallna 0,5 - 3 1 . 5 
Portakal 0,5. 5 1 - 7 
()eyta 11 • 18 12,5 20 
Kestane 6-8-10 10 15 
Mupnula 4-6 7,5 15 

MAHRUKAT 
OdaD (çeki) 350-425 2 5 
11.öımGr 3,4.5 5-6 
Kolıı 

8öml kok 21 

Reşat 
~- Enis --·w= 
1 

....... 
1 Gece 
Konuştu 

Ahlakça suküt etmiş 
genç çocukların, düşmüş 
kadınların rezilane yaşa • 
yışlarmı canlandıran içti -
mai bir roman ; açlığın, ız· 

tırabın romanı ; Türk ede · 
biyatmm en realist eseri 

Her kitapçıda 
arayınız 

---·····--···-· .... ---··-·-··· ............... . 

13 
PAZARTESi 

Sonkiin.un - 1 ~36 
Hicri sene: 1354 • Şavval: 18 

•UfW&8'1111 ......... 

17,2 

.,-. 5,57 12,23 H,·'7 17 ,2 18,37 G,39 

.:C. U ,57 7,rt D,,7 12,00 1 ,37 12,39 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
Şimdi Almanyaya geçmlf olan S&r'da, 

~~ -

HABER - ~liıam postası 14 SONKA"NUN - 1938 

~uhiyat P!.O~sör_9 ~u~t'"!!a _Şı;:_k~ ~ 2 Q Q o 
Kısırlaştırmaya taraftar Lirahk 

Yalmz bu iş için bir takım şartlar ileri Hediy~mizin 
sürüyor. Ve hukukçuların bu işte rol tafsılatı 

Kar§ılığmda ( 2,000 ı liralık kıymetli ft 

oynamalarını istemiyor m uhtelit hediyeler vereceğimiz büyük dl ... 
sbakamız dün başladı. 

lıtanbul Üniverstesi "Ruhiyat 
profesörü Mustafa Şekip Tunç, 
daha ilk sualime: 

- Prensip itibarile ben bu i~e 
taraftarım diye cevap verdi. Ve 
sözüne fU tekilde devam etti: 

- Fakat bu it pek büyük dik. 
katle yapılmalı. Almanlann takib 
ettikleri "aglebi ihtimal,, hükmü
ne tiddetle aleyhtanm. Bir insa
nın kıaırlattırılıp kısırlattınlma -
masını yalnız doktorlar tayin et -

meli. Ben hukukçulam bu itteki 
rollerini anlayamıyorum. Bir ada· 
mın kısırlqtırtlıp kısırlaştırılma -

masını tayinde bir hukukçu hii -
küm veremez. Çünkü hukukçular 
bulunduklan cemiyetin kanunla • 
rına tabi olan ve bunlarla it gö -
ren, bu kanunlan bili.muhaken-Je 
doğru sayan insanlardır. Tama -

Anketi yapan : Murad Sertoğlu 
ismını biliyorum. Bizde nüfus 
kayıtlarının tarihi çak yenidir. 

Halbuki Avrupada misal ola· 
rak Almanyayı alayım, nüfus ka• 

yıtlan çok mükemmeldir. Hiç ol
mazsa onuncu cedde kadar aile 

büyüklerinin isimleri, ahvali sıh -
hiyeleri, kaç yatında ve hangi has 

tahktan ölmüş olduklarım anla • 
mak kabildir. Binaenaleyh ameli

yattan evvel bir tahsın ameliyata 
lüzum gösterdiği arızasının irsi 

olup olmadığını ve hakikaten nes
li bozup bozmadığı kolaylıkla an
latılabilir. 

Son defa olarak bir daha tek -
rarlıyayım. Bu it, tereddi etmek
te olan neali bu tereddiden kur • 
tarmak için çok iyidir. Buna ta -
raftanm. Fakat fevkalade dikkat
li davranmak, ve o tahsın nesli 

bozabileceğine bunun için ame • 
liyat edilmesine kat'i lüzum oldu
ğuna fennen kanaat getirdikten 
aonra ... 

Haydi size üstadın bir de sır
rını ifta edeyim. Kendisinden bir 
resmini istedim. Biliyor musunuz 
ne cevap verdi: 

- Hiç bir resmim yok. Tam 
bet senedir bir fırsat bulup resim 
çektiremedim. 

Bunun neticesinde maalesef 
üstadın resmini koyamıyor.ız. 

Kendisinin nasıl olduğunu anla • 
mak için diğer yerlerde çıkan re
simlerinin, en az bet senelik oldu
ğunu gözönüne almak lazım ge -
liyor. 

Fakat emin olun ki üstad 
hiç ihtiyarlamamıttır· Yalnız 
biraz şiımanlamıt ve gelitmİ§ bu
lunuyor. 

mi~~sa~veb~eri~anb~hU~~~----~··------~-~-~-~-------• 
mü vermekte naııl rol oynıyabi - G ·ş E z EN G • N 
lirler? Halbuki bütün cemiyetle - AL TIN 1 1 EDER 
rin fikir, telakki ve kanunlan baş· Beyazıt Okçularbaıı: No. (100) Telefon: (23347) Sahibi Celal !>o~ 
ka, bafkadır. Ve birbirlerine çoh Sayın müıterilerimizin giıemizden bilet almalan menfaatleri icabıdır. A

şağıdaki Jiıte bunu iıbata kafidir. Hiçbir yerde ıubemiz yoktur . 
zıt hükümler tatırlar. Bu tertip üçüncü kqidede 29533 No. Beşiktaıta Bakkal Ahmede 50,000 L. 

Fakat gene tekrar ediyorum, 1936 Yılbaıı keıideainde 14110 numara ıahibi Bay Baki'ye (500.000) lira 
6 ıncı keıidede 3556 No. Çatalca adliye zabıt katibi Adnan'a (200.000) lira 

bunu yaparken fevkalade dikkat 3 üncü keıidede 11736 numara ıahibi Bayan Kamileye (3.000) lira 
etmek lazımdır. 4 üncü keıidede 11736 numara sahibi Bayan K&mi~eye (15.000) lira 

6 ıncı k~tidede 11736 numara sahibi Bayan Kamileye (70) lira 
- Peki, kısırlaıtmlmıt adam· Ayr.i tertip ayni numara üç defa gi~emizden ikramiye kazandı. Daima 

Ne§rcttiğlmlz resimler , birinci aaytt41 
gördUğünilz gibi tanınması çok kolay oıacal' 
ve bu yüzden bUtUn ol<Uyuculanmız gaset• 
m1z1n 6 lnci yıl hediyelerinden birer ta°'" 
kolaylıkla kazanablleceklerdir. 

Yapılacak §ey ~udur : 

HergUn böyle bir resimle onun aıtuıdlt 
bir kupon ne~rcdeccğiz. Bu resimleri a~tıll
dakl kuponla berater . yani kuponu ve ,.,_ 
mi bir arada kesiniz. Koyacağımız restınl-' 
gazete okuyan bir edamın tanımamasına 1111-
kAn yoktur , siz t esadüfen tanımaz.aanıs aıd' 
bi r arkadaşınız muhakkak tanıyacakur. JIJ 
resmin kimin resmi olduğunu al tındaki kUI'°' 

na yazınız. Tanımıyorsanız "tanımadı* 

diye kaydetme)1 ihmal etmeylnlz. 

Bu r esimlerin yekftnu kırk be§ oıacaJr
tır. Kırk beş resmi tamamladığınız ıGllt 
bunların hepsini muntazam §ekllde bir ~ 
t ere yapı§tımrak ve defterin Ozerlne ~ 

terinizi açıkça yazarak bize göndereceıc....
tşte kıymetli eşyalarımızı kazanmak flll, 
yapacağını?. kUlfet bundan ibarettir. 

Hcdiyelerimizden kazanmanız lçtn 

slmlcırln hepsini tanımaya IUzum yoktuf! 

415 resim arasında <ı resim tanımaaanıs • 
mUsabakamıza l§tl rnl< edeblllnlniz. 

MUsabakamıza taşra okuyucularaıdi 
da iştirak edebilirler. Onların da lırtltade .41' 
bilmeleri için resimler bittikten 

bir zaman verilecektir. 

1

1 

Yirminci · 
1 asrın allah 

Dünyaya öıü"' 
saçan adam 

ÇIKTI 1 
lar, kendilerini kısırlaıtıran ce - rekoru iman AL TIN GiŞE büyük ikramivelerle müşterilerini sevindirir. 

miyete kartı bir Jria. bir ruhi aa :o.o iill•l!lll••-'1•-IJl!,a•ıa .. w• ,.,-----1111111!!1111!11---------· 
yiz hissetmezler mi? Karyola ve Mobilyanın 

Mlll9' 

- Zannetmem .. Sözümü isbat Hem ucuzunu hem güzelini almak için İstanbulda Rızapap yokugunda 
etmek için haremağalarını misal 
göstereceğim. Dikkat ederseniz 66 No. ASRI MOBiL VA mağ"azas1nı ziyaret ediniz. 
bunlar enerjilerini ve aktif kabi. --- AHMED FEVZi Tel. 23407 
liyetlerini kaybetmitlerdir· Bun -
lar aramızda dolatan ölülere ben· 
zerler. Bize dütman olamazl:ır, 

çünkü zürriyet yetiştiremezler. 

Zürriyet yetiştirebilmemek müs-

BİÇKi 
ve 

DİKiŞ 
Okulu 

Anna Peçarapulo 
Selçuk San•at 

Okulundan 
kazanmıştır. 

Bu akşam saat 
20,30 da 

İlk Defa 
DENtZ HAVASl 
Büyük Operet 

Yazan : Yusuf S:. 
ruri. :Müzik: K::l 

lo Kapoçelli 
bet veya menfi sahada iş göre - Lise okulundan mezunum. Çok senelerdenberi biçki ve di. Gişe gündüz açıktır . Fiatlar : 35 -

bilmek hususunda pek büyük rol kiıte yüksek vukuf ve ihtisas sahibi oldum. Diplomam Yüksek - 60 - 75 - ı oo. Loca: 400 - 1 

oynar. Kültür direktörlüğün - sek Kültür direktör- ________ T_eı_e_fo=-n_:_4_1_8_1 q_... 
Mesela iki adam biribirine düş den musaddaktır. lüğünden tastik edilir. 

man o1ursa, bunlardan birinin Ö· Parisin aon metodları Her gün saat 9 · 12 
lümü dütmanlığın da kesilmesini ile tedrisat yapmakta- ve 13 • 17 ye kadar 
intac etmez. Onlardan yetitecek ymı, Bu metod ve ki- mektebe kayıd ve ka-
nesiUer, babalannm yerini alır • taplar batka bir Biç.ki bul olunmaktadır. 
lar. Ve cemiyet içinde bu diiJman ve Dikif yurdunda yok· 20, il ci kanun, 36 
lık devam eder. Kan gütme dava- t T l bel . derslere ba,lanacak . 
lan da bunu isbat eden delille::- • ur. a e ere verı- T 

lecek diplomalar Yük- lır· den biridir. 
Adres : Beyoğlu Faik Paşa Bostan başı caddesi 

Halbuki karşımızdaki zürriyet No : 23 Mürıip Bey apartımanı daire: 3 

~ rad almak 
isteyenlere 

Beyoğlunda Y enitehir c!e HO 
seyin ağa mahallesin de Yenit 
caddes nde 92 numaralı kiri 
büyük kahvehane binası ıatdık 
tır. Üzermde iki odası, albll 
mahzeni ve tulumbası vardır. Y 
ni yapıdır. Almak isteyenlerin 
zetemiz idare memurluğuna ~ 
racaat etmeleri. yetiştiremiyor. Onun ölümile ken- Biçki ve Dikiş öğrenmek isteyen Bayanların vakit geçirme· 

disi, ve mensup olduğu aile ink: - meleri ve kayıtlar kapanmadan müracaatleri tavsiye olunur. -------------~ 
nz~ecekt~&kinorta~nbı. ___ _ _ ___ _______________ ~ ıyı birt~r~I mt 
kacaktı~ Binaen~eyh cem~~in ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· anyorsunuz 

diğer fertleri ona kartı yalnız mer Basın Kurumunun çıkardıg"" 1 1 ışte sıze btr adres 
hamet hi11ederler· Dediğim gibi 

bu gibiler aramızda birer ölü gibi 1996 Al ..., 
dolaıırlar.Vekinlerinemuhatabbu iJ managı 
lamıyacaklarından onların da ki-
ni katmaz. En güzel bir yılbaşı armağanıdır 

Sonra mühim noktalardan biri Bütün ıaylavlarımızla gazetecilerimizin reıim albümü içincleclir 
de bunların ilelebet yaşamıyacak· Ç 

Kadın ve Erkek Terztıt 

ıstanbul • Yenlpost1De tırşııııdl 
Foto Nur yanında Lctıfeı hıaı•dl 

ları ve öleceklerdir. Yetişen n~il 1 K T J 
de sıhhat itibarile mükemnıel 50 kuruş =:..:ı::::::::::::::::::::::m::m=•-1111"' 

~~:~~~!l:;;f~~:~~=::~i~2: -N_a_ş_ı-.t---H-:_:_',-"!-... -~-u-l_S_a_d_i--~-!ı_h_i~-~-.~-,~-t-~-~~-iu _ _ B_u_ak_2o_ta_dme-aa-at-ıl Pa~~~;!:.:~DI 
olacaktır. 

Şehzadebaşı TURAN Til/tZlroıunda 111111111111111 BEY AZ ıı· Borjiya romanlannı cil 
Gelelim bize., Maalesef mem - Bu gece saat 20,.10 et- GÖMLEKLiLER 1 mek isteyen okuyucu~ 

leketimizde muntazam nüfus ka - BiR DONANMA 111111 Yazan: I' formalarını on bet aün 
yılları ve istatistikler yok. Ka~ı • GECESl ıı Ekrem Reıit Mü- D Ankara caddesinde (Vakıt) 
mız dedemizden evvelki cetlerimi 4 Perde llllılılılll zik: Cemal Reıit ı' ~ tüphanesine b!rakmabdırlat• 
zin isimlerini biliriz? Meseli ben Telefon: 22127 H=::::r.mmıar:am _ 
1ah1an ancak dedemin babaıırun Her taraf tramvay 

ı 
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Bask~'t·b~icularımız Avusturyahlar 
leşkilat b .. .. .h 1. Futbolda büyük 

ın utun ı ma ıne rağmen bir ıslahata karar 
f:ed çok kuvvetlidir, Fakat!.. verdiler 

erasyon reisi Burhan Felek Avu5turya federasyonu hem oyun

~,[)~· nun farkında b·ııe degv ı·ıdı·r cuların daha iyi yetiımesi hem de maç· . lann daha fazla hasılat gelimesi iç.in 

11 
futbolde büyük bir ıslahat yapmak ça 

'll?ı l'I, tanınmı§ bcuketbolcufo · kulübünde 3 kategori üzerinden relerini uzun zamandanberi a.·a,tınnak-
ı~Qn F "d ~ b0ı erı undan, a§agıJo olmak üzere 2 büyük hususi şam- ta idi. Federasyon n:hayet &on kararını 

111ttti~· . . k. ts_ımız bır mektup aldık. piyona tertip edilir. vermiıtir. ; 
lıo" e~dtlerine karıı gösterilen ni Her sene Lokalide tertip ettiği Bundan &onra yapılacak maçlar iki 

,,etaıı; "h -'/ like ayrılaccktır. (MiUi lik - Viyana li-
~t 1 mQl ere rağmen, az fo karşılaşma adedini kendi liyakat ki) 

~ok kıy tl" b" ·· k"' t" • d H 1 ede boa me ı ır zumre te§ . ve gayre ı sayesın e arttıran a . MiJli Iike Avusuryanın en maruf 
lııi~... ketbolcuların, bu pek hol! kevi spor müdürü Bay Naili 1936 (10) takımı alınacaktır. Bunlar da ıı
ltle)eQ;etlerine biz bir ıey ilave e~· için hazırladığı fikstürde 182 kar- raıile: Admira, Rnpid, Au&tr!a, Vienna, 

Qz/a buluyoruz: §dama kayıt etmiştir. Sportebe1, Wacker, Leberteı, ve terfi 
Zannederim ki bu kadar ma _ müsabakaH ile seçilecek 3 taknn dıtlıa. 

8i ... d Mektup Bu on takım milli like dahil buluna· 
'l .. e ba k b ı h k'k k l\imat Bay Burhan ve F ederasyo • l Ctlenı· . 5 et o a ı aten ÇO cak ve lik maçlarını marttan teırinisa-
liib l 1§ hır spordur. Birçok tec - na basketbolu yakından tanıtma- niye kadar oymyacaklardır. Kanunu· 
iıte e er bizde ve bunn anlama it ya kafidir. evvel, kanunusani ve §ubat aylarr bey-

~eYen Federasyona gösterdi Bununla beraber çok esef olu • nelmiJel maçlara ve turnuvalara tahsis 
QUnu 1 b nur ki alakadar federasyon ve edilecektir. Viyana likine ise 16 kulüp 

~e'-k .na eraber Bay Burhan al k B ~ b mıntaka heyet azası bu gibi husus ınaca tır. unlardan dördü ~inıdiki 
h' ır Yazısında "Basketbol b' • J'k h.~'ıcle henüz pek ge,nç d satı bizlerden öğreniyorlar. Ken- ırincı ı te olanlardan ıon gelenlerdir. 
ulfor. spor Ut.,, Dört kulüp §İmal likinden, dört kulüı 

dilerine düşen vazifenin yalnız ü- cenup }ikinden, dört kulüp de muhtelif 
Kendile · b k . b luorta konu§maktan ibaret oldu - vilayetlerden teftik o'unacaktır. ted rı u anaatı aca a ne ı 

1 
en Yen l d. · l ğunu zannediyorlarsa memleket Bundan başka aynca Macar ve Çek 

lr ası e ınmt§ erdir. Maç· 'hltzl 1 k · sporu için acı ve çok yazıktır. takımları ile de bir merkezi Avrupa 
)r..L . a a a adar mı olmu•lar, • d'. ·· J ' "qa } ,. Baskctbolcü: f&mpıyonası uşunü mektedır. 

Feridun V culi Güvengil dunıc .. vrupa basketbol aleminin 
ttı:Q· u ve bugünkü ahvalini tetk:k 

~~te böyle söylemitlerdir. -------------

ltıa.n ~-Burhan Feleği hiç bir za • İn g İ 1 tere 
ttıediıc ır ~asketbol maçında gö .. -
den ~. eger, kendisinde görülmt- • Norveçle 
tna.k ~"'rtnek tetkik etmeden ani". · çarpışacak 
tııern. &.asası varsa bir §ey diye Almanya· İngiltere maçını sev 

retmek üzere Londraya gitmiş o 

•a,;:lnıı söylenecek bir §ey va-· lan Norveç fudbol idareciler; bu 
bir f 'a.n ancak bildiği, anladı~J ıeyahattan bilistifade İngiliz fede 
"~ bi? hakkınd kanaatini söyler rasyonu azaları ile temas ederelt 
~a. g llleden o §eyin ihtiyarlık vt: bir İngiltere-Norveç maçını ka· 

ıtlçliğinden dem vurmaz. rarlaştırmı§lardır. 
tild· llaketbol bizde pek yeni de . Müsabaka ilkbaharda Mayısta 
hu 

1

1
r. 1908 de Amerikada doğan yapılacaktır. 

~rt ~r, 1909 da lstanbulda Ro _ Bu maçın kararlattırılmıt oı· 
S: 0 1lejde ilk defa oynandı. ması vesilesiyle gazetecilere brya· 

la.ta.alta ile Y.M.C.A. , Makobi, Gcı natta bulunan İngiltere fedara.svo 
.. /ray, kulübüne intikal etti. nu azalarından birisi demişt~· ki: 

olın 8.§ı zannedildiği kadar ge~ ·ç "Biz bu münasebetle Norveç 
~i -Yan bu spor ''eleman,, nok seyircilerine ve halkına İngiliz fud 
'ce~~ıdarından da pek tecrübesi! holünün yüksek kalitesini göster-

S 1 ~ğildir. mek istiyoruz ve gene atlatmak is-

lctdeenel~rc~ tertip ettiğimiz li'< tiyoruz ki İngiltere fudbol tekniği 
.. • 2 ıncı ve 3 .. .. fi d cihana hakimdir.,, 
"):rı uncu sını ar :ı 

~en ayan ve basketbolu bizden öğ 
en Ott "b· !'ıllı 0 gı ı sporcu arkadafld-
1~ Bel "k la.kını} çı a, Almanyanın milH 
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atında, Rodrik, Petkof :· 
ti'b·

1 1
e:, Tedy, Ka vl, Y ermaya rJ 
ın · tını1 cı sınıf oyun arkadağla 

ıın d ş·ı· !tıilli a 1 ı, Amerika, Fran.n, 
c!a Ye Veya §ampiyon takımların 

ş·r -tınışlardır. 
~e jj~h:ıdi Beyoğlu Halkevi sp.:; ... 
h,. ı_ na.atik nı··d·· ·· G 1 ~•ttetb u uru, a atasara:" 
Na.i)j Fol takımından milli atle•. 
tra.11~ ransada iken; Nis Olemp;k 
ltillde a. tnuhtelitinde ve Fransa 1;. 
~llt la~Uhtelif defa §ampiyon ol 
la.l'lk 

0 

1tnlarda, takım kaptanı o-
h., hanıı"tır 1 aut" ,. . , 

~ltetinı~n bunlardan başka, meıu 
llttıen 1~ gelen: Yunan, Bulgar 

tı '-ldı~ nıcrika takımlarına kaı 1 
!tı oı:.•tnız P 1 k . ~ Uae\'i l'" k ar a netıceler v~ 

Kum üstünde 
kayak sporu 

Bütün A vrupada, kış ve kış sporları 
alabildiğine başlıya dursun, Amerikanın 
Kalifomia sahillerinde, yaz hala hükmü
nü sürmektedir. 

Bura sakinleri kışa ve kış sporlarına 
karşı duydukları hasreti yukariki r~im 
de gördüğünüz gibi, buldukları sun'i 
çarelerle gidermeğ~ çalışıyorlar. 

Bu mevsim Kalifonria plajlarının, 
uçsuz bucaksız kumları üstünde, böyle 
yan çıplak insanlar, ayaklarında, tıpkı 
kar skilerine benziyen skylarla, tep~ler
den aşağı kaymakta, böylece bir nevi 
kayak sporu yapmaktadırlar. 

Bu da tuhaf bir Amerikan buluşu 

değil mi?! .. 

Hintli bir 
Şikarinin 

Mükemmel bir mu
kavemet koşucusu 
olduğu anlaşıldı 

Hindistan yeni bir mükavemet 
' kofucusu bulmuştur. Bu genç bir 

tikiridir. Bu koşucu maarton ya-la. aıc-bia.t~r basketbolcularmlh 

l 
lra., Al -n Amerika, Fransa l · 

~r . . tnanya M . 
l' 1!rtnde 2 . : ısır, gıbi mille• 

m egaf OD rışı için klasik mesafe olan 42 ki· 
Her ıeyde heyecan arıyan Amerika- lometreyi 2 saat 35 dakika 40 sa . 

lılann, her türlü spor temasları da çok niyede koşmağa muvaffak oldu -
heyecanlı ve patırdılı olur. ğundan Hindistan bu atleti Ber • 

Binlerce 
l lllıiıe d"· ıncı olarak nıemleke . 
ek onıneler· B k "e onun f'k .1 ay Burhan F e-
l:rıa ı rıne · t" Ak d -llerin· 1§ ıra edenler 
~n b-tka ~? Yanlış bir telakki • 

l&, kafi d ~:1 tey olmadığını i~ _ 
Fed egı midir? 

~ eraay · 
' ett\ıl olrn onun basketbol ile 
eııe Ll•l'-... -.nıasına ... 

cı~ "'" ragmen her 
"1nde \'e G alataaaray 

İşte yukariki resim bunu bize en lin olimpiyadları Maraton yarışı . 
doğru anlatan bir misaldir. na iştirak ettirecektir. 

Amerika orduaile, donanması ara- ----- --- --- - - -- , 
smda yapılacak bir futbol maçından bir malarına mahsus binlerce megafonu gös 
kaç saat evvel alınan bu resim, oyuna termektedir. 
şahit olacak stadda, donanmanın otura- Maç esnasında sesi birkaç kere bü
cağı tribünlerde, bahriyelilerin kendi yUten bu megafonlarla koparılan gürül
takımlanm teşci için, avaz avaz bağır- tüyü, artık siz düşünün. 

Fred Perry ve eşi 
Dünya tenis §ampiyonu Fred Perry 'nin Aııusturalyada bir kaza gcçlrereTr 

bir daha tenis oynanuyacağı etrafında çıkan bir şayiayı evvelce yazmıştık. 
Dünyanın bu eş!ıiz tenisçisinin güzel bir emtantanesi elimize geçti. 

AvU8turalyaya hareket etmeden evvel Perry ı·e Amerikalı bir sinema yıl. 
dızı olan eşi Helen Vinson güzel bir plaj hayatı geçirirlerdi. 

l§te bu güzel günlerde alınmq yu kariki resimden sonra, bu iki yakL§ıklı 
genç bir müddet için biribirlerindcn ayrılmış, erkek Avusturaluaya, dfi.~ ,,t~ 
ıampiyonluğu yolundaki çetin karşılaş malanna, ı·e güzel eşi de, Holü.:ut'a 
film çevlrmcğc gitmişlerdir. 

işin şakası 
_.._,~ 

Futbol hakemlerimiz 
(Nüzhet) sahibi olan şu güzel 

lstanbulun (Fethi) kadar önemli 
olan bir (iş) de bizim (hakem ko
mitesi) dir ... 

lçlerindeçok (Kemal) li (Ha -
lim) kimseler vardır. Pek (Adil) 

karar veren bu heyetin (Rifat) ı 

- yükselmesi için §U (oruç) ayın. 

da (Turğu~ Reiıin) (Apak) deniz 
deki manevraları gibi çok çabuk 
kararınız daha gerek. 

(İ!) (Ba,aran) adamlarındır .. 
(Turani) olan hep (Adem) evla· 

dı için çalı,an bu komite (Batur) 
ca yürümekte geç kaldı, fak at gö-

rüyorum ki şimdi kolları sıvadı; 
(Bütün) düşüncelerinden (Emin). 

-

(Basireti) elden bıraknnyaral< •• 
(Bosut) ülküleri (Bozut) yapma• 
ya çalıııyor. Hepsi (Öz ı§ığı): 
(Ryk) ve milayimetle değil (Gi
ray) ca karalarda buluyorlar •.. 

Bu (Apak) kaidelerin (Şazi)' 
yok. Her hakem bundan faide gö
recek, ve bütün hakemler ellerin
de (AI bayrak) lar olduğu halde 
(Ezgü) lü ilerleyişler yapaçaklar. 
Bu vesile ile de hakemliğin ( Kad. 
ri) anlaşılacak.. (Cesimane) bir 
şey değil mi?. 

Zaten hakem ehli (Re,ad) o
lan sporcu demektir. ( İşi) kor • 
sanlıktan kurtarıp (Karsanlığa) 

doğru iler!etmelidir. 
S. Turgud 

AMERiKADA BiR RUGBi MAÇI D A 
Doktor - Beni yanlış çağırm.ışsmız, bir usta muhasebeci çağmz bu işi ancak 

o temizleyebilir., ~ 
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g ... ı ,\akil, tt'rcünu- vf: i1'tibos lıaJ.:kı mahtuz ..... ı .J -
Selim pılfa keyifliydi, mültefit- Piyanonun üstündeki gül regi a

ti, gayet İyi konufuyordu. Osma· bajorun altında, Osman rahat kol
na "Damat bey,, diye hitap edi- tuğuna kurulmuı, dizinde Rabiıt 

yoı, evlilik hayatına dair ölçülü, nm tekir kedisi mırlıyor. 

edebli takalar, nükteler savuru· O ııktam yemekten ıonra mut

yor, zarif hikayeler söylüyor. Be- fakta biraz fazla eğlenmiılerdi 

karlar havlularını aiızlarına ka- Rakım demiıti ki: 

pıyarak kıı kıs gülüyorlar. Evli- ''Oıman, sen haftada bir olıun 
ler Osmamn batına geleceklere mahalle kahvesine çık. Konafa 

acıyorlarmıt ıibi baılanm sallı- her gün utruyoraun. Bizim sobk 
yorlar. Yemek sonuna dojru paıa seni kibar, zengin defterine yazar

mahalleliye hitaben yeni komıu- sa Sabit bey aiabey takımının s

larına dair ciddi dostane temen- layın:lan bq alamazsın.,, 

nilercie bulundu. Davetlilerden Penbe dardnıııb. 
derin bir ufultu ıibi ıeıler çıktı. "Güvey ıireli iki hafta bile ol-

Yabı namazında Vehbi Dede, madı. Acelen ne?,, 

imamet etti. Her rekatta en kısa ''Yarın akpm ıiderim, Rakım 
ıClTeler intihap etti. Fakat ekseri- amca. Sen ne derıin Rabia?,, 

ıi (SGreiniaa) ve (SOreinur) Rakım homurdandı. 
dan bilerek ve zemine UJ&ll ı6re- "Bu ıibi ıeyler.e kadın karıı-
ler. Oıltlbu bu ıece her vakitten mu.,, 
ziyade mistik ve lirikdi. Yeni müı- "Benim kahveye çıkmasın dedi-

lüman olmuı bir musikitinasın 

düğün gününe bundan daha mü
nasip bir hatime olabilir miydi 7 

Paf"nın kahyası fenerini yak
tı, mahalleli yeni ıüveyiyi evine 

götürdü. Herkesin elinde bir fe
ner vardı Sabit b t)" ağabey takımı 

fenerlerini savurdular, öksürdü
ler. Fakat alelade bir ıüveyi ıö

türürken yaptıkları açık takalart 
bi.sbirJeribiti kutaklarma n..ı• 

makla iktifa ettiler. Osman kapı

dan girip, kapı kapanıncıya kadar 

camaat Rabianın evinin kapısm
da bekledi. 

"Mübarek olsun, mübarek ol

ıun ... ,, Ayak sesleri, bir iki öksü
rük, ıonra ıokak, uykusuna dal
dı. 

Penbe elinde lamba, dükkan

da bekliyordu. Arkasında kırmızı 

canf ea entarisi, kulaklarında uzun 

mercan küpeler, ve ilk defa batın

da örtü yok. Artık Oıman, evin 
efendiıi... 

Rabianın odaıına k~dar Penbe 

limba ıöaterdi. Kapıyı açınca: 

"Allah dirlik düzenlik verain., di

yerek ıüveyin arkasını ııiadı. 

Gelin piyanoya dayanmq bek-

tim var mı, amca?,, 

Fakat Rabia, kahveye çıkmağı 

Osmanın bir akf"m ıonraya bı

rakmaıına memnun olmuıtu. 
Şimdi odalarındaydıiar. Osman, 

oturduiu yerden, Rabianın, so

yunmak için yüke giriıini tenbei, 

tenbel ıeytediyor, kendi kendine 

ıülüyordu. Kızın ne çok çocuk-:. 

adetleri vardı. lıte timdi beyaz re

celiii ile~ ~:r-~ 
önüde örgülerinin firketelerini a
lıyor, arkaıına salıveriyor. Niha 

yet, uzun mindere arkuım daya

yıp, ayaklarmı uzabp halıya otu
ruyor. Her aktamki gibi dizinde 

dikiti var, elleri dikitin üıtünde 

hareketsiz. 

Her aktam ayni yere, ayni di
kitle oturur. Fakat dikmez. Bqla
mak için bir §ey bekler. Beklediği 

ıey Osmanın pedalı kıııp hafif 

hafif bir fan tezi den ötekine geçen 

piyano çalıııdır. 

Fakat bu akf"m Oıman konut· 

maiı tercih edecekti. Konutmak 
onun kurtulamıyacağı bir illet 

adeti bir tiryakilik. Ve Sinekli 

Bakkalda aradıiı biricik ıey hu. 

(Deoamı ucır) 
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Leyla nihayet mühendis Ziyanın da ) 
başını yakmış: "işte, Doktor Şahabın 

katili budur!,, diye haykırmıştı .. 
Leyli bu sözleri duyunca bi:s- - Rakı beynine vunnaf· ~ Leyla, en sonra söyliyeceği sö

zü ilk önce ıöyliyerek itidaliuı 

topladı: 

- O günlede seni seviyor 
dum, dedi, fakat gönül bu ya .. 
Senden sonra, daha çok sevdiğim 
bir erkekl~ kartılaıtım .. Ve kalbi 
mi ona verdim. Seni, param VE' 

servetini yiyerek aldatmıt olaay 
dım, beni tahkire hakkın olabilir 
di ! Fakat, timdi .. Hayır. Kendi e
vimde, kimsenin hakaretine ta· 
hammül edemem. 

- Pitman olursun, Leyli! Hay 
di, yürü .. Gidelim. 

- Bana tehdit vız gelir, ku
zum! Kocam gelmeden, buradan 
uzaklaıaan çok iyi yaparaın ! 

Mühendiı Ziya, çok aevdiği 
bu kadından kolay kolay ayrda
mıyacağını anlamıftı. Fakat,Ley
linm üç ay içinde kendisinden 
yüz çevirmesinin, kendisini bek
lemeden bir batkasının kollarma 
atılmasının sebebini anlamak is • 
tiyordu. 

- Bana anlat, Leyla! Beni ne 
den aidatım? Beni ıevmemit ol • 
saydm, hapiıhanelere kadar gel
mezdin! Son yaptığın nakdi feda
klrhk da aevgini gösteriyordu. 

Leylinm gözleri dönmüıtü. 

ı. Oı;lmdiye ka~Kahbe!) 
otYe ~en ti e1: çllema· 
mıı, onu hiç kimse Zıya kadar tah
kir etmemitti. 

- Gönlüm senden sonra bq · 
kaımı teTdi! Anlıyor musun? itte 
o kadar.•. Haydi, Kocam ıelmt- • 
den dıtanya ••• 

- Seni atmadan bir yere git
miyeceğim, Leyli! 

- Sen aklmı, muhakemeni 
kaybetmitıin ! 

- Seni kendi evime götürece • 
lim. Senin için, ikimiz için hazır
ladıtım yeni yuvamızda mesut ve 
bilhassa temiz bir bayat yataya • 
caiız. 

- Benim burada kirli bir ba
yat yqadıimu sana kim söyledi? 

- Hiç kimse söylemedi· •• Ben 
gözümle görüyorum ki, ıen mesut 
deiilıin ! Böyle kirli bir sokakta 
temiz bir hayat yqanır mı? 

bütün hiddetlendi: söylediğini bilmiyor. Heptİ hd' 
- Senden nefret ediyorum ar • 

tık. Çamur içinde de kalıam, aev· 
diiim arkekle baıbaıa oldukça 
mesudum. 

- Yalan aöylüyoraun, Leyla! 
Kendini aldatıyorsun! Sen bed . 
baht bir kadınsın! 

Ben her ıeyi öğrendim .. Dün • 
kü ve bugünkü hayatını ! Her §e . 
yi dedim ya .. Jıte ok~. ı .ır· Fakat, 
ıeni ne de olsa seviyorum. Seni 
bu çamurlu hayattan kurtarmak 
istiyorum. 

Leyla, biraz sonra gelecek o • 
lan Yılmazla Ziyanm karıılaıma-
11 büyük bir faciaya meydan ve
receğini dütünerek, bu vaziyetten 
kendini kurtarmağa, hem de Yıl
maza kartı deruhte "ettiği vazifeyi 
yapmağa karar vermitti. Bu kara
rını tatbik ederken, aaf ve temiz 
bir gencin ba~ını yakacağını dü
f ünmüyordu. 

lıte •• Tam vaktmda kapı çalm
mağa bqlamıttı. 

Leyla cili bir heyecan ve teli.f 
eseri gÖ8tererek kapıyı açb: 

- Nerde kaldın, Yılmaz? Ölü
Y.Orum.•. 

Yılmaz içeriye ıınnce, genç 
bir adamın soğuk kanlılıimı mu. 
haf~ ,~ekf,;.,U~~--Ll 
gördG: 

- S.. adam kim7 
Le1ll ikisinin ele yibiine mlnl· 

lı bir tebeaaümle bakarak mınl • 
dandı: 

- Katil! 
Ziya omuzunu silkerek ıüldii: 
- Çıljın kadm ••• 

: 9P.llll9.21 au!qa-:> !U!fa z11mıı A 
- Şahabın katili mi? 
Leyli bqını salladı: 
- Evet, .. Kaç ıündenberi ken· 

diıini takip ediyordum. Kaclın ki· 
yafetine girerek, doktor Şahabı 
öldürdüiünü bana itiraf etti· 

- Burada ne iti var 7 
- Şimdi bana aöyledilderine 

pifman olmuı. Buraya beni tebdi
le ıelmif. 

Mühendis Ziya ditlerini ıöate· 
rerek yüksek aeıle ıülmeie bat • 
ladı: 

yan! 

Ziya, Yılmaza dönerek:~ 
- Affedersin, arkadat ! et 

Bu kadın üç ay evvel beniıld• , 
lenmeğe karar vermitti. Bird!'.J. 
bire izini kaybettim. Aradııll• J1P 

dum.· Şimdi sizinle evli oldu.-! 
gördüm. Allah mesut etsin ••• 
yorum. 

Leyla çılgın, asabi bir 
haykırdı: 

- Onu yakala, Yılmaz! SöJ 
]eri yalandır. Ben ıarhot de 
Demindenberi beni tehdit ed" 
clu. O. Doktor Şahabm katir 
Kaçırırsan, bir daha elde ede 

sin! ~"' 
Yılmaz er geç, Şahabın k~ 

ni Leylanm yardımile bulaca~ 
dan emindi-.. Silahını çekerek: 

- Davranma! Dedi, eller 
kanya .•• 

Ziya kavgacı bir adam d 
di.. Leylanm, kendisine böyle 
iftira atacak kadar bayaiı 
bir kadın oldutunu. tahmin 
mitti • 

- Alçak ••• 

Diye homurdandı.· Ellerini 
dırdı. 

....,.._, ... , sen 1111-TJ 
·Yılmaz hüviyetini bil" 11111111 

Ziya, bu iri boylu a•illllll 
bıta memuru olduğunu 
bu çirkin komedyanm , 
bir facia ile kapanacaillli 
Onun da arka cebinde W' 
veri vardı. Elini arkaıma 
dü •• T abançasını çekti: 

- Ben katil deiiliDJ.. 
timdi katil olacağım.•. 

Diyerek Yılmazın üstln9 
Zavallı Ziya, Y dmum 

li yumruldarile bir hallllel• 
yuvarlanacağını hatır•MUfl 
geçinnemitti. 

Tahancasıderhalye19 
kalbi koparca11na çarp~ 
lamııtı. 

Yılmaz ıevinç ve n• 
ıülüyordu. 

i liyorcN. Ostü ıümüt auaam çiçek- =================================================~ 
leri itlenmit mor kadife entarisi· 

nin içinde bir yaf daha uzamıfb. 
Telli dUJ'ağımn arkasında yüzü 

pek seçilmiyor, uzun boynu mor 

kadifenin içinden. antika bir va

zodan çıkan zanbak sapı gibi ... 

Osman durduiu yerde kaldı. Kı
zı kurumıvuıtal bir üstadın tahay

yül eltili bir Meryemana reımine 

benzetti. Gözleri yatardı. Penbe 

eliyle bir daha omuzuna dokun

du, yerde yaydı du,ran seccadeyi 

göıterdi. Elbet, elbet ! Bu kada. 

büyük bir sevinç eıiibıde duran 
bir erkeiin halikına tükretmesi li. 

zım de fil miydi? 

Çingene kapıyı kapadı, gitti. 

Osman kanıma doiru yürüdü. 

JUi 

- Alay etmeyiniz beyefendi. Bir kadına yaptı~ı
ruz bu hareket doğru değildir. Sizi tanımıyorum. Ve 
daha fazla tanımağı da aıla istemiyorum. Fakat ben 
Samiye Ekremim 0 Tok,, diye bir de aile ismim var 
Bu ismi tapınağa hakkı olan yegane kimseyim. İ§te 
hangi met'um tesadüfün aevkile ıiz veyahut kannız 
benim ismimi çaldı ise mahkemeye vereceğim. 

Arif Nedret yüzünü fena halde buruıturdu: 
- Ooof t dedi. Yarabbim ıu kadınlar ne de çok 

söylerler! ... 
Meyuıane bir hareketle: 

- Evet dedim. Fakat saadetleri tehlikeye girin 
ce icraata girişmenin yolunu da pek güzel bilirler. 

Gülmeğe batladı. Eter buna gülmek demek r.n· 
izse ... KıSilmıı dudakları arasından sadece incec•k 
bir lllık çıkıyordu. 

- laadetinls mi? dedi. Arif Nedret isminin ban
Safanak. Rabia k09tu, köıe pen- p kachıu lekeliyebileceğini anlamıyorum. 

ceresini kapadı, perdeleri indirdi. - Benim için istemediğim isminizi tatıtnak ve 

kabul etmek büyük bir felikettir. Ve buna da mec
bur değilim. 

Dudaklar mm ucuyla ve f evkalide bir istihfafla: 
- Şantaj 1 dedi. 
Büyük bir asabiyetle: 
- Şantaj mz I? 
- Evet. Şu bir saat içerisinde a8ylediklerinbien 

doğru olan tek bir ıey 1 
Sözlerimden böyle f Üphe edilmesi ve tantaj yap

makla itham edilmekliğim beni artık kendimden ce
çirmi§ti. 

Bağırarak: 

- Fakat bunları ben uydurmuyorumr İ§te kağıt
lar ... Niçin onlan tetkik etmemekte bu kadar muan. 
nidane ısrar ediyorsunuz? ... 

Elindeki bir sigarayı ağır atır bitirdikten sonra 
elektrik ziline bastı azametle : 

- Artık aaçmalannııı dinlemekten baş m tuttu. 
Şimdi sizi kapı dıprı ettireceğim. 

Birdenbire sükunet bularak: 
- Buna lüzum yok 1 dedim. Ben çekiliyorum ta

kat bu işi benimle dostçasma halletmediğinize çok 
mUteesıü ve pişman olacaksınu. 

U pk gelınitti. 
Sigarasım ibmalkArane yakJrak: 
- Hanımı götürünüz 1 dedi. 

Battm yukard.ı, ıelimlamaksızm, ken 
bir du"lf venneğe uğraıarak odadan çıktml. 
1d içerimde fırtınalar kopmuıtu. Kendimi 
buldufum vakit bütün varlığımı derin, bi 
bir hiddet ve öfke lafllll§tı. 

- Ah kaba herif! .. Ah terbiyesiz bedf 
adam ... Yalan söylediğimi, pntaj yaptığ~ 
aun Byle ad? .. Pekill ileride göreceiizt ..• 

Saatlerdenberi tıtanbul sokaklannda 
kotuyordum .. Ancak açacağım bh dava lU 
dilzeleceiini dU1UnUyordum .. Ah onu ve 
rU edecektim 1 içerimde yilkleten hiddet 
kadar büyUdU ki o gün akşama kadar bir 
bile aklıma gelmedi. Akşam tlzerl biru 
Durmadan öyle kOfllluıtum 1d farkında 

tstanbulun ta öteki ucuna kadar celm. 
Otelime dönmek için bir taksi çanrı-ao 

• • • 
Bu heyecanlı gilniln akpmı lrenclid 

1tnda yalnız bulunca aiır bir yeiı biltiln 
Drrntftı. O gün yapdığım acı saatler 
bırakmamı' vücudum hurdehaı otınuı 
ağır bir mengene arasında aıkııt·can bu ı 

pmc!a1d aynaya akseden ve gilndllz hlç 
miym kenefi teklimin temaplile lrilsbl 

du. .(D'eM ... 
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Bir A ılliın müzesinde 
1 • Aşk ders i 

lfoyrat zamane ô.şıkları sevgiliye 
" sıl mektup gazildığını gelsinler 

de bu Alman 
'111.ilzesinde görsünler ! 

Yazan: Kamran şerif 
itte • Berlln Sonklnun lana liretmenlerinin Yerdiii i • 

zahatı dinliyorlar. 

~uez.)'cıaa ~•~• aevıru~re mı oır 

llfk mektubu 
r-'ranlder memleketinde er: .i 

bir tlflı melıtubu niimuneai 

s.:_ıae hayvan sever bir sat. 
8., 1ıı-. le•er dedim ama, kimbi. 
~- lbQhabbeti beHd de yalnız 
~L_rıfanna münhasırda) ~ ao 

Müzede yeni zamanlara ait • 
aerler de .ar. Bir paYJOll bilhaa 
aa çok botuma Iİttİ· BU odrı.. • kar 
tıfıldı iki clnannm üzerine iri 
harflerle "Atk Ye izdi.aç,, •e 
"çift,, tazleri ,.. ...... 

MüzedeJıi reaimlerJen: Bir Jü@in alayı .•• 

~~Ü aç lm!lan doyurmak 
~~r.Güvercinlere dan ter 

~ --=~· .herhalde ıiz de tah • 
...:.._ ...... mız. Bu zat Tieraartea 
~ Cİ•anndaki kanalm la-

'· 11çutan martılara ekmek a-

~ lllutılann ne kadar ,..,.. 
s.:ıdufunu hilininiz. Fakat S laiç aeai çıbuyor. Ya de
~ ~farfaralannm burada alk
~~i anlamıtlar, yahut da 
~ Uizumauz ..-ata 
~· hakkındaki Beledi -
... ~ •~i ititmi!1er, bağı 
.-~~ çekinİJ"Orlar. 

~ -"habm anlatbima ı&re 
•it. ., ~~ki deniz martrlan i -
--~ 1-.tırmca Baltıkta ikti . l'll_,..._.__ batlösterdiği için ka. 
~tel~' nehir yolunu ta
·~ "* ... lokma ekmek pe • s_ J.vaıara kadar gelirlermif. 
~!- 4• _., ~aklığı üzerine ıı. 
~ 1Zılm1f duran bu prip 
...... in.andan kaçmıyorlar. Fa 
~ IOkulıanbia rafmen, her 
~ bizim ıherçinlerimiz 

~a Jakın ıörünmediler. 

"Atk ve İzdivaç,, aerlnhaaı al
tında, halllll mlisaade ile fotot • 
raflanm çektirditim eskiden kal
ma bir dfllGn ala11 reamile birçok 
eeki qk mektuplan nr. Dütün 
ala11 resmi renkli " talaihen bir 
metre annlutancla. Bbim bra 
akümb6 hatqlataa ı.a rıa0r . 
ler cidden neflı. 

Müude bulanan raimlerJen: 
11.,.,ei bilinmiyen bir ••lin 

sioq rami 
~ ... 

~takiben ilerliJ"Orum. Atk mektuplarma ıelince 'bunlar 
~ "1-. 1 çıplak, fakat çıplak- birer beclia addolunabilir. 35 • 40 
-""' en çok tüzel bir orman. aantimetre ddmda dCSrt köte bir 
S ~ Bellevue tatoeuna Tar ipekli mendili hatırlatan bu mek· il;.._-....... IOD ZMD•nlarda folk-s tarih müzesine taıml • haplar, hem mozayild, hem de 
~··. k&çük bir dulmliye tezhip itlerini andmyor. Altın 
~~llld yaldızc1~ bqka çetit çeıit renk
~ -1.ı.__--:::-• airiliJ"Or • Mbe - lerl 
~ .~ ltir kı111n kablet • e oya gibi iılenmif. mektup 
~~ medeni:retine tah _ kilttlamun içinde ylirek biçimin. 
~ '-a . Kadın erkek layafd- de l»otluklar brrakılmıt ve asıl 
~ L'-•lbitelerin Jmmaılannm nime 1»u yüreklerin içine el yazı -
~~dulu, elbiaelerin ne ıile yazdmıf. Ne külfet, ne zara
~ ~dili, ıilihlar, halıll fet Ye ne itina! Bu d1Yarda, bu 

~ · ıUnün vurdum duymaz · atılda -
~ lnHıuaa ilk okul tale- nna kartı epeyi bir aerzeniı var !Öy 
~ .... ~kkep snıplar ıar - le ya, yazı makinesinde, günahı 

e..;-IQJD çop im ~luJ'· l>oynuna, belkide birkaç kapJe 
~ OJD&ta clolapyorlar, olarak yazılan qk mektubundan 
~madan fıreat ltulur- ne hayır umulur! A,ka l&yik ol • 

dulu a&J'llYI göstermesini bilme . 
ren hoyrat zamane aııkı aevgili
Je DUi) mektup yazıldıimı gel -

Dostumuz ve düşmanımız olan 

BöceD<D~ır 
insanlara ne gibi hizmetlerde 

bulunurlar, ne zararlar yaparlar 

Almanyada Belleone'tle tarila 
oe Folltlor mmai 

Mqhur bir hayvanat ilimi be-' 
ıeriyetin böceklerle daimi miica . 
delede oldufunu söylüyor. Bu mü 
cadelede beferiyetin niailup ol -
maya malıkimmuı. Bir aene zar. 
fmda Amerikada böcekler tara • 
fmdan tahrip edilen mahsuli.tm 
kıymeti Ameribn bükGmetinin 
Karadeniz müdafaa kuYYetleri 
bütçeaine muadilmif. 

Ev aahipferine tahta böcekleri 
aenede 30 milyon dolar kaybetti -

çocukla alakadar bir~ eski eı· riyorlarmıı. 
ya tethir ediliyor. • GG..ter etJa ~elMieleriliii:ri 

Bu pa~ Alman delibnluı- JiTorlanmt, ainelder hastalık &fi· 
nı " Alman ıenç kısmı ıeçmit • byorlar, hatti nefea darlıiınm bi
ten ibret almala davet ediyor ve le bir nevi ainek tarafından atı -
zamane ıençlerini ecdatlan aibi landıp iddia ediliyor. 
aevitmeie, aevittikten aonra da Fakat 300 türlü böceiin insan
evlenmeie ve aaadeti kan koca lara dütman olduğunu söylerken 
yatafmda al'UD&ia tepik ediyor. böcek Aleminin 500,000 ne'ri ol • 

Yeni rejim, izdivacı ve biUıaa- duğunu unutmamak lazımdır. Di
aa doğumu para ile de teıvik edi. yelim ki, böcekler mahsullel'imi
yor. Sailam çocuk ebeveyni ol • zi yüzde 10 mahvediyorlar. Fa -
mak için llzmn olan ııhht teraiti kat biliyor muı~uz? Bu .bacek· 
haiz çiftlere ..,.ya1 mft'k:1er4ne ler olmasaydı hiç mahsul olma:ı . 
ıöre bir mikdar para ikraz edHi- dı? Böcek!er tarafından bal, bal. 
yor.ilk dofacak çocuk, uzun va • mumu ve ipek gibi faideler temin 
de ile &denecek olan hu paranm edildiğini unutmaia daima mey _ 
bir nıbun?.&.ilrinci çocuk yanımı, yalız. Ayni zamanda böceklere ö 

lü hayvan cesetlerini ve ölü fi -
Oçüncü çocuk üç rübunu itfa edi- <!anlan yediklerinden do!ayı borç 
yor ve hü1nhnet varc1ımile evi@' • lu olmalıyız, akıi takdirde bunlar 
nen ı,:r aileden dört çocuk peyda çürür ve kokarlardı. 
oldu mu ırnüstakriz aile l»ahaıı hü. Garip ve tuhaf ıörünecek bir 
kametle fit oluvor ve arada ala - m!sil söyliyel~m: 
cak verecek kalmıyor! Oç ıinek fevkalade faaliyet-

Elde etti~im malOmata göre. 1 leri ve çoğalabilmeleri aayeıinde 
nisan 1935 tarihine kadar hükG. bir at cesedini bir anlanm yiye 

bil eceli zamanda yerler. Böcek -
met yardımiyle 400· 738 çift ev · ler olmaıa ormanda yıkılan iht; -
lenmiıtir. Ayni tanhe kada., hu yar a1açlar bir asırdan az vakıt . 
iz-1iyaç•arc1an 182.475 çocuk ha- ta ortadan kalkmaz!ardı. 

larm kırmızı renkle:ri hep böcek 
ölülerinden elde edilen boya ile 
boyanm19tır. Karmen rengi bu~l:D 
bile bir böcekten iıtihaal edilir. 

Umumi Harpte böcekler fen• 
nin ilerlemesine yara.mıtlar:'ır • 
Fransız cephesinde bulunan bir 
Amerikan operatörü pyiru bıy• 
ret bir mütahedede bulunmuıtur. 
Harp meydanından birkaç gün 
90Dra katdmlan yaralı askerleria 
yaralannm azmış oldulu ve hiç 
hararetleri olmadığı görlilmt!şutr. 
Yaralan muayene eden dbktot-'a. 
zerlerinde (Ve ... blana) den:lea 
birçok b&:ekler eörmüftür. iyice 
bakmca yarada cerahet dahi ol • 
madığını anlamıttır. Harpten son 
ra memleketine avdet eden ope • 
ratör tecrübe!ere giritmit ve bu 
böcekleri hayvan yara!arına tat • 
bik etmeye bqlamıı. El 'e ettiği 
muvaffakiyetli net=celerden kuv· 
vet alarak böcekleri insan yıu-a • 
lann ·ada kullanma~a koyulmut
Şimdi Amerikanm bütün büyi'k 
hastahanelerinde bu böceklerdeıı 
bulundurulmakta ve lumlar az • 
mıt m=kroplu yaralarda kul'anıl
maktadır. Hatti bunlardan ç.ıka. 
nlan bir ne'ri mahlul dam~ ·'fora 
tınn; edilerek bazı hasta!ı,·Ia • 
nn tedaviı!ne emil olmaktadır. 

Anlardan çıkanlan diğer bir 
ilacın c!a romatizma haıtalığma 
iyi ıeJdiği iddia ediliyor. Franta 
da iken doktor bu iliç ıayesinde 
eplyce zavallı tedavi etmiıtir .• 

itte yukarc1aki misallerin :s"-at 
etmiı olduğu veçh;le bütün b3 • 
celder zarorlı değildir. Eur'c.:,a 
çok fa=~eli olanlan vardır. ee~e -
riyet bun'an tefrik ederek ~nc~Jc 

ııl olmuştur. Hl!zreti laadan beri böcekler · z;~1anverenlerle mücacle!e e!-:.:ıeli. 
Bu yardımdarl istifade etıren;n den birçok 1:-ova iıtihaal edilir. dir. 

.. !cientific America,, tan di!?er bir prb da evlenen genç Yunan Roma1ılarm boyalan, hah
·~ B~l~e~owmbes~. kam-A~an~hg~çh~ann========================== 
i.e ıanunr y(lzc1e dokaan• çabıır - ı,!nden ç~ Osman Cemal Kaygısız' a 

Kartiki dıvarda .,çift,, ıel'Ja. • kidip yer:ni bir ı,ıız erkete ter. Ah tt M k 
hası altında 1elinJe rilTeiiyİ bi_ a Jıetmeıl Ye koeaımm kazanclyle re· en e tu 
rada, bazan da kucak1a9ma n · k d kanaat edip kadm a rncrk evln-
zlyet!nde riSıteren, aafc1illne ol - de çoculdarlyle meııul olma11 
dutu nl•bette stızeı, renkll re • dır. • Geldi. Bunda ahret 
ebnler var. Bunlardan birinin fo. • • • &aklnl~rlnd~n biri ora ahvalfnl 
totrafrnı 3rnek olarak 18nderlyo- "Atk n lzdlTaç,, paTVonunu tafslfAllJe &Dlalıyor 1 
.... un. . re•d"kten IOftl'8 ıns•n on •kı ,. •. Yakında. 

PaYyonun dller dJY&rml bl.. trn:la llcen ıu. çocuklar!le relfn • 

eamekln kaplanuı. Bu vitrinde rUveyl eyunu oynamıt ıtbl ıarip HABER'de okuyacaksınız 1 
'°911c, lamdalc slbl Jetli dolllNf bl.. hlaaln tulrl altında kalıJOFll••••••••••••••lliılı..•••••• 
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Şehirde Gezlntlle! 100.000 casus 1 
TK~~aat~~n~l~~e Avrupa devletleri hizmetindeçalışafl 

Jska~~iTh:~:' adla~~~~lmahdırt casusların saqısı bu kadarmış I 
nız bir tef vardır. Ve ondan emir' Son zammlarda ~ Geçen ıünkü (Heber) de bir l 

mektep talebeıi, kahvelerde na
ad haylazlıia, kumara, yalana a
bfbfmı ve ıonra naııl hasta ve 
ıefil düttüiünü anlatıyordu. 

O zaman bir ta•la yüzünden 

genç tibbiyeli Hilmi mezara, S.. 
haddin hapiıhaneye dUtmUf •e 
314 ıeneti hapi.haııeye ıiren Ba· -haddin orada da batkalarıru vur-

duğu için Sinop hapishanesine 
ıönderilmiı, oradan iıe 1920 de 
verem olarak çıkıp lıtanbula ıe-

J{abyelerdeki kumarın bir bi
slmıiz Ve ko11kunç taraf I da:ha 
vardır ki, o da kavgadır· Mesell 
ben o >:azıyı Haber' de okumadan 
iki gün önce bu çeıit kahvelerden, 
f.&Dİ lıtanbuldaki gazino, yahut 
kıraathane yavrularından birinde 
bir kateJe çekilmit, yazı yazıyor
Clum. Kartı tarafta da üç dört ld
tl çok hararetli, çak heyecanlı, 
~ 8Üriiltülü bir halde iıkamhil 
oynuyorlardı. Bir aralık oradaki 

lir velmez yan deli bir halde öl
müftü. 

hararet, heyecan, gürültü o kadar 
aıttı ki ben yudıian feyi ıaıırma
p bqladım. Kalktım, Maaamı 

.ıa Cleğiftirdlm; oyunculardan bi-
ra daha uzaktaki 'bit masaya ıeç.. 
tim ve iyi ki geçmifim... Çünkü 
ben otaya ıeçtikten bir iki dakika 
llOnra bir de ne bakayım oyuncu· 
ların biri birden ıilrleıMıİft mi ı 

. - Kalleılik iıtemem, dojru 

.,na oyununu! 
. - Kalleı sen.in, haltetme, 

'~ ... 
IU.: a{lrleyen top gibi ayala fır. 

ı.tch. Xarımmdakine öyle tiddetli 
a.ir tokat attı ki, o" hemen önlerin. 
~eki mua ile arkadaki kaplama
fln aruma :y:uvarlandı ve öteki 
a. üzerine &ullandı. Artık y_e, ye
laez mi.ain? 

Kahve çoktan allak bullak ol· 
... ıı..ı... kaçaaak delik an7or, 
liifa ... il•, maıa1ar, bardaklar, 
lf.ll&lar, devrilip parçaJanmum 1 

or,. oradan or&Ia kotufUY.or; fa· 
liat hiç kimse cesaret edip de a· 
rmnak için kavgacılarm yanına 
aokulamıyordu. 

Şimdi diyecekıiniz ki lHı vazi. 
yet kartı.ında sen ne için orada 
duruyor, ditarıya aavuımuyor· 

dun! 
Sa'tu!amazdım, çUnkü kavga 

Kahvelerde, ••zinolarda, lara
athanelerde oynanan •e ıinirleri
ne hakim olamayanları hir anda 

zıvanadan çıkaran tavla, iskam'bft 
gibi oyunlardan mektepliler ka • 
dar mektepsizler de uzaklattınl

aa az fena olmaz! 
Sonra Üzerlerinde kocaman bi. 

rer (kıraathane) yazılı olduiu hal 
de içlerinde larut olanulacak bir 
tek kitap, mecmua, risa!e batta 
bir tek gazeteden bqka gazete 

bulunmayan bu iakambil, tavla, 
dominabanelerin camlanndaki kı
raathane yazttmı ıildirip onun ye-
rineı 

_(Tavı.hane)" :Oabmbilhane) 
,(Dominahane) Te bazılarına da 
(Laklakiyathane) yudmlaa o za. 

man bunlann iılmleri müsemma-

larına daha uygun dÜıfDıez mi der
ainiz?. 

- Gailfn Ha1Mnd -

eokağa çıkacak kapınm yanında Fiyatı: 100, ciltliıi 125 kurut. 
oluyordu. Bu altlı, üatlü boğufma -------------
~daıt Cfakika ıürdü, nihayet içe- •-------..----.. 
riye giren bir memur onları zorla 
ayırdı. 

O zaman h&kton ki, henüz hw. 
eım iatediği gibi yenememit olan 
u.tteki panç.&T gibi yüzü, faltaıı 
ıibi <Jqarıya uğramıt aözleri, di · 
!ken (liken, kat ve bıyıldarile ka
laycı körüğü gibi soluyor· Birkaç 
>:erinden üıtü batı parçalanan, 
liizii -6zü yer yer tİ§en ve ~oı 
nıor kesilen alttaki de benliğinin 
çoli içinden ve derinliğinden 

Tarih sevgisi 
Yeni vesikaarl 

Yazan: 
l ıkend er F ahreflin 

Bftttln tarih sever
lere tavsiye ederiz 

Bu kitabı 

okuyunuz 
t selen mecalıiz ve intikimcı bir 
1
11e9leona: -------------...-

- Bunu unutma ulan! Di • 
ye sapır sapır titriyordu .. 

Sonra ne oldu? Kavga ilk may. 
nayı verir verm~z çengeldeki pp
kamla paltomu hemen kapıp ıa· 
Tuttuğum için i9in sonrasını bilmi
yorum. 

Yalnız bildiğim ıu ki, ben eıki
den de kahvelerde, ıazinolarda, 
ve üzerlcrinde (kraathane) yazılı 

olan yerlerde böyle ve bundan 
daha yaman, daha korkunç, daha 
tehlikeli birçok kavgalar; hatta • 
iskambil, tavla gibi oyunlar yü -
zünden sönmü~ ocaklar bile gör· 
•üftiiın ki bunların en hazin ve 1 

fecilerden biri, Rumi 314 yılmda l 
meydana çıkınıt olan Bahaddin 1 
ile mektepli Hilmi vak'aııdır. I 

N evyorkta çıkan Today gaze · ] 
tesi yazıyor: 

Bir caauı her memlekette ha-
yatını tehlikeye koyar, IJıiç olmaz· 
ıa uzun müddet hapislerde çürll • 
mek tehlikeıi vardır. Fakat Ame-
rikada, Amerikan kanunlanna gö 

re ancak cuuıun vesikaları elin • 
den alınır .,.. kendisi kapı dıpn 
ediUr. T e-vkifindea birkaç aaat 
aoma tire•• veya vapura bindin • 
lerek u~lanır. Gazeteler ise bun. 
dan hiç balıaetmoJ.r. 

Bununla beraber Amel-ikada 
deniz inıaat terzgahlarma dair 
malanıat toplamaia uiratan eü • 
ıü ıUrü tüpheli inaanlar bulundu
ğu sibi yqlı devlet adam1annı 

ellerine ıeçirmeie çalrıan aUzel 
birçok kadmlar da -vardır. 

Bilhuaa aon zamanlarda 
Amerika Adeta CUU1lann top
landıiı yer olmuftur. Cihan 
harbindenberi c:uululun bu de· 

rece tiddetll faaliyete •eçtifi yok
tu. Biitiın ınitletler blrl>lrinden çe
kindlii için kunetl cuualuia ver
mif bulunmaktadırlar. ~nupa a • 
talı yu1ran ıoo.ooo c:uua 1ıu11an. 
makta•• tianlar eenede 62,SOO 
bin liraya mal olmaktadır. Diler 
taraftan Japonya da kendi cal\l .. 
lan için aene 15.000.000 lira ver • 
mekten &eri kalnwmaktadD'. 

• • • 
~erib~a ,apılmakta olan 

büyük casu .. uli oyuna üç cbuden· 
dir. : Açık caauıluk, gizli caıuıluk ._ ,..'l'I ıghH ~-.. 

Açık caau1luk adetl komik bir 
filme yakııacak biçimde görül • 
mektedir. Fakat bu it alakadar 
memleket için hiç te tuhaf değil • 
dir, Bu cinı cuuıluk &nerika IOI• 

yeteıinin en iyi muhitlerinde it 
görmekte ve yabana diplomatlar 
da buna iftirik etmektedir. 

V qiJııtondaki elçilikler ve it 
,uderlikler biç durmadan kendi 
lıüktımetlerine Amerikan itlerine 
ait raporlar yağd01Daktadırlar. 

Bu raporların ihtiva ettifi bilgi • 
ler ve iatihbarat muhtelif kaynak
lardan toplanD': Şahsi mütahede • 
ler, alikadar memleketin tebaala· 
n tarafından verilen bilgiler, do • 
landıncılann verdikleri ifadeler 
hep bu raporlarda yer alırlar. lı· 
tihbarahn bazdan hiç zararsız o

labilir, fakat ekseriıi çok tehlike-
1idir. 

Sef arethanelerin ordu ve do • 
le . "d" t nanma atate nnı e resm ca • 

ıuılar,, liıtesine sokmak gerektir. 
Bunlar bütün askerimüeueıeleri, 
manevra ve talimleri açıktan açıı
ia ziyaret ve teftit edebildikleri 
gibi alakadar olabilecekleri §eY • 

leri resmen de sorarlar ve hatta 
kendi itlerine dair verebilecekJe
ri malumata mukabil ve mübade
le ıuretile de bilgi toplamağa kal
kıtırlar. içlerinde öyle açıkgözle
ri vardır ki, aıkeri fabrika1arda 
çalıpn ustabatıları para ile elde 
ederler. Bunların foyaıı meydana 
çıktımı tabii ıef ar et hane hiç bir 
malumatı olmadığını söyler ve her 
feyi inkar eder. 

• • • 
Gizli casuslar umumiyetle §ık 

ve zengin mahfellere mensuptur -
lar ve hiç bir yerle ve elçiliklerle 
hatları yoktur. Bunlar kendi bat -
)arma diledikleri ve yapabildikle
ri gibi çalıtırlar. Eatlarında yal • 

alırlar. tank merkezlerini ziyaret , 
Meslekten otan bu caaualar ~ olan yabancı bir Cenenıl~ 

yük bir dikkatle seçilirler, bunlar kanın en ıon model ';/ 
um\lllliyetle eski diplomatlar tiplerini bildijini .CSylemeJd• lı#' 
ve aabık zabitlerdir. Blıçok lisan diaiae kıl&luzluk yapanlaıl 
bilirler: ceıur, zeki ve ataktJrlar, rette bırakmııtır. Bunun ~ 
hiç bir ıeyden yılaıazlar. Kurnaz bafka memleketin aıkeri atili' 
bir caıuı senede d3rt hin Htadan gülerek demittir ld: .• ,.... 
kırk bin liraya kadar kazanır. Ka- "-Sayın General pRtia f1lll':. 
zancın ç.okhıiu ba mealeğe ekae • ve kara kunederinlze ..ıt 
riya her türlü insanları çeker; fa• buatınızda çıkan yazılan tskll' 
kat bl~~ v~tan atklle hare • diyMlar. Bu neıriyat bi~ 
ket eden dilrüat ınaanlardır. dar caıUND temin ed . 

Meılekten cuular, cana mek- malumatı vermektedir-,, 
tebiAde bu-S bir kurı ıörmeğe Amerika ise batka mdtlil', 
mecburdurlar. Burada ıizli tifre· lere dair olan malGmatmı 
}erle mübabent uaıdii, makJaj, ki- elçiliklerinden ve a ...-_:...~ 
yafet tebclili, tehlike önünde IO • almaktadır· Amerika ~ 
iuk kaDiıbi1111 mubalaZa ıibi iD- 1935 yılında ıizli iatihbaral 
ce birçok tefler ölreDirler. yalnız 250.000 lira harc&JIUlld'' 

Kun&an aonra e&111• yabancı Japonlann mandater ol ... 
bir mmılekete aönderilir. Y aımı- boyuna tahkim ettiii Paaifik ',JI 
da hakiki bir puaportu, bol ~l larmdan birine airmit bir •~ 
paruı varcl .. • Geçealerde Amen • Amerikan Harbiye Vekiletiol 
kaya ılnMie ujh.faa bir cuuaun racaat ederek elindeki earatl ti 
uattmcle çek clefteriDden b&fka mak iatemittir. Fakat Vekil.& 
~000 lira nakid para sdmılfb. ra vermeje 1anapnam1f, 

Faali1etine baf\laak için ca· mübadeleaini teklif etıniftir•M 
aıa, aakeri bir merbHe bir. dtik • nan üzerine J.abanc.ı adamı 
kin ı:ahut bir kahvehane açar da- - Ne diy~ ıize eıranmdl 
ha IJlıl bir llhurattrruda, ,..tml relim? Çünkü biz naııl ol• 
bir denia inpat taslfunda bn- kileri öjreniyoruz ... 
"dine it Wm•la .......... El• her D _._. · e--r•r. 
it dileclifl sfhl ,.orGl'H eonralan l • • • 
büyük bir felıircle ~ .ıtı Size buna benzer bir~-
yahut •edi cuuataD mütetekldl -~ı d ha l" ' · .. a vere ım· 
bir taknm klare etmele bqlar. RolfOmıan a~lı bir ~ 

Bu t•bne meneqp ca-11!!' ~ 
birbirini 1 h biri • ~ <Kanalı mUdafaa pli 

~dz ar .J~~ 1" komünistlere aatmak ıuçile 
ra ... poft1r~11111- -. ... an UVIJ•u,,a .. • ,__ ·ı . :-.1 

• .cJ L-L aı _ _. ----1.._ acrmeye verı mıt ve JU'llll 
venr. ,,_. e. uum.n ~ lllUlla"' ha Lt..A- im ..... 

• p1e mallll1IDI o u~-
bereler teldmde muntazaman Cum B '---- R it 

l k • ~---x.: ur atAaW uzve 
kendi meme etıne -.vuuv.-.• . . ı....... pt ., 

.b. d h • • • ko • meyı yenı """"T ... n ya lllllll 
gı ı a a ıyııı seyyar mııyon • l .1 .... uç··-IJI. 

hab
. . f . man sa ıven mı'l' .. ır. uuav 

cu, yahut ıazete mu ın ıı atı • 1 1 k · 1 
1 k k """ h ti l sır an, sır o ara gız enm e sı sı yapacaaa ıe77& a: er e 
bildirir. Cuus pfi bazan bulun· 
duğu ,ehrin aoıyal hayatında mü
him bir mevki inal eder. 

Romanlarda olduiu gibi haki
ki hayatta da C&1Ualar biHıana "Te

sikaları ele geçirmele uğrafD'lar: 
Bunlar aıkeri planlar, kimya for • 
mülleri, yeni icatlar, diplomatik 
muhabere vesaire ıibi veıikalar • 
dır· . 

Cuuılar büJdbnet dairelerin • 
de kiiıt sepetlerini botaltırlar, o
dacıları elde ederler. Hatti cuua
lardan biriıi ıünün birinde yeni 
bir teY icat etmif olan adamm kar. 
§Hına dikilerek bir elile çek def • 
terini göıtermif, öteki etile de ta· 
bancayı göğsüne dikerek: 

"-Ya ıırrmı satanın, yahut 
ta §U badem tekerini yutarım!,, 

Demit! 
Malumatı toplamak, onu ye -

rine göndermekt&n çok daha ko • 
laydır. Çünkü Avrupa memleket
lerinde aanıür vardır ve bu çok 
ııkıdır. 

• • • 
Caıuılarm üçüncü kıamı diplo- •••••••---~ 

matlarla gizli ajanlar araıında OperatUr Ot• 
bir yer tutarlar. Bunlara ekseriya S IAb SUN 
"müphit,, denir. Silahları bir tek e _.., ~ 

Deniz hutaneai Cerra-
makaıtan ibarettir. Ve bütün yor- 1 
gunluk1arı da boyuna ve hiç dur- Diş Tabibi Kema ... ...f 

ıstlkıaı cadd..,-madan okumaktır. Tabedilen ıey- 2 
lerden malümat toplamağı hiç NO: 32 tf' 
bir kanun yasak etmemi§tir ve ( .::~::a• ~.::,. 
Amcrikada öyle §eyler basılıyor OstO ) 
ki, Avrupada bunları ağza almak ••--IJll-••••• ..... 
bile tehlikeli aayılır. 

( 



Son - Sistem 
SOVVET 
Diki• , Nakıf ve Sanayi 

MAKİN AL ARI 
G. VE A. BAKER-LTD 
ŞiRKETiNDE BULURSUNUZ 

SACLAM - TEMINATLI 
UCUZ -:-- EMSALSiZ 

Umum deposu: latanbul Ta.htakale 
Telefon ıokak No. 62·l Tel: 22813 

Jıtiklıil caddesi No. 306 - 308 
Baker büyük mağazalan Tel: 44922 

Anadoluda acente aranıyor .. 
İstanbul Harici As
kert kıtaatı ih\nları 
~lla.y ere.tının ihtiyacı olan 180000 
ıoUn rtn "d l 

1 
f ta amesın e yazı ı ev-

.KANZUK 
MEYVATUZU 

ek .~e tetait içinde kapalı zarfla 
e/ı1 tnıeye konulmuş~tır. Tahmin 
rn .1 en bedeli 28800 lira ve ilk te
ı/ltatı 2160 liradır. ihalesi 31 / i-
ltlcikanun/ 936 .. ·· ıs cuma gunusaat 

HABER - 1..lişam posfasr 

~ ' ... . ' -- ' ;-- .... -.. . .. 

Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

11 

;HER 
MEVSİMİN 

"KREMİDİR 

Pd de Çorumda Ordu evinde ya
ln~ktır. isteklilerin teminat 
l buzlarile birlikte teklif zarf
k'tını ihaleden bir saat evveline 
e.dar .. d . ltın ıon ermelerı ve muayyen 

lel'İn~da kendilerinin veya vekil
gl) ın bulunmaları· Şartnameyi 
h lbıek veya almak isteyenler 
~t lfiin Çorumda Komisyona mü-

macunu. 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27/1/936 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada lda .. 
re binasında ıatm alınacaktır. 

~ edebilirler. (546) (204) 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmit bir san· 

atkar keman dersi vermek istiyor. 
Derı almak istiyenlerin her gün 

sabah saat 11 - 13 arumda 
(41923) m~maraya telefon ede • 
rek (keman hocası) ru istemeleri 
kifidir. 

~ İ§e girmek isteyenlerin 3768.75 liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı srün 1a. 
~t 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdll'. Şart• 

uam~ler 250 kurut mukabilinde Ankara ve Haydf.J'Pata. vez .. 
nelennde dağıtılmaktadır. "144,. 

Göz Hekimı 
c Dr. SükrL1 Ertan 
a~aloğtu Nuruosmaniyc cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri mt!ccanendiJ. .. 

Telefon. 22566 

n~ ....................................... -19'..n 1 ························-···---····--· 
" iliş hekimi J 

1
11 

& ~atıp TürkoQlu Q 
~ilk =· Gte~ra cnddesl Mesarret H 

?:··· Karşısı numrara (88) H 

Tabii meyve usarelerlle hazır -
lanmış yegane meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastalıklarında f evkallde faydalı. 
dır. Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı 
iza)e eder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - /stanbul 

••• ;::::::::-•·"······ El 
...... -•• :::::::::::::=:::::s-••• ::::::=:.::: ••••••ı••••••••ıl 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Uroloo - Operatör 

Bevliye Mütehassı•ı 
Kraköy - Ekselsiyo1 mağazası 
uanında. Ber gün öğleden sonra 
2 • den 8 • 11 kadar_ Tel: 41235 

140 - .. 
PARDA YANIN OLUMU 

Uuset bağırdı: 
- Yoksa şu srrma işlemeli mavi 

ipekten kemer mi7 
Sarhoş herif, aklını başına top?a

nı.ağa çahşarak: 

- Ondan da l~i .. Sizi. •. götürmek 
isterim~. Dinleyiniz. sözlerini kekf?le
d.l. 

- Bizi oyun .wyretmeğe mi götü
receksiniz. 

- Hayır .. Oyun değil, mahpu:ö1la
ııın işkencesini görmeğe .•• 

RusetıePaget biraz sarararak ba 
lrrştılar. 

Montlök masanın üzerine yumtu
tunu indirerek şamdanlardan birisini 
devirdi. 

- İçki isterim .. Size işkence sey
rettireceğim... işkence sehpasında 
mahpuslara nasıl eziyet edildiğini gö-
rec ksi · Ah B e nız. , ah... u pek eğlenceli 
olacak ... iki mahpus buradan sağ ı;rka-
11'lıyacaklar. İçki verin! 

Paget titriyerek sordu: 

- Bunların suçlan nedir:> 
- Hiç bir şey .. 

:- Bunlar genç mi, ihtiyar mı, 
Jantıyom mu, nedirler? 

-: ~iri ihtiyar mösyö dö Parda
~an, oburü genç .. O da Mösyö dö Par

ayao Baba ile oğul I 
1. İki kadın titriverek istavroz. ~ı-
-Aardılar. · . 

Montrk·· ut 0 un gülmesi yatışınca Ru-
sordu. 

' fe ed-:-I Monsenyör, bu adamlara isken-
ı ece·· · · gını ne zaman göreceğiz? 

- Ne zaman ., Ah . t 1 J'Üalı... ' mı . , ış e... Bek e-

8arboşu d 
karışık bir ~ .. ~manlanan kafasnırla 
l\\ışt.r, Dii il d~q__u~ce belfrmeğe baCfla 

§ ndugij şeyin kendisine ve- 1 

rebileceği zararları idrak eder ~ibf 
oldu. Yerini kaybedeceği gibi mah 
kemeye de verilmesi mümkündü. eu
nunla beraber ''erı.Jiği sözden dönmek 
istemiyordu. 

Birdenbire akbna bfr şey geldi. 
işkence cumartesi sabahı yapılacaktı, 
hemen: 

- Pazar günü sabahleyin geliniz.ı 
Unutmayınız ha 1 Pazar günü •• söz.le· 
rini söyledi. 

-15-

KRALlt~E MARGO 

1572 senesi ağustosunun on yedtı;;ine 
rasthyan bu pazartesi sabahı saat 
sekizde Notrdam kilisesinin çan1arı 

alabildiğine gürlemeğe başladılal'. 0-
bür kiliseler de hemen onu taklit etti .. 
ler. Yaz sabahının güzel ve sakin ha
vasını seviuçle güı leyen tunç seslerin 
velvelesi dolduı-d1ı, 

Parisin bütün sokaklarında ah>tli 
küme küme dolaşıyor, kadınlar zıph
yan çocuklarını tutmağa çalışıyor .. 
lardı. Bir sürü satrcı bu kümeki.in 
birinden öbürüne giderek yumurtalı 

çörekler, kağıt helvaları, sıcap börek 
gibi şeyler satıyorlar ve ahçı kadınlar 
da erkenden mutf~klanndan çıktıkla
rı için sokakta yemek yemeği düşünü 
yorlardr. 

Kalabalık giJJü!}ller, bağrışlar or
talığı bir yortu gUnUne döndürmüştü • 

Fakat bu güli!şlerde bir vahşilik 
yüzlerde bir hiddet görünüyordu. 
Senyörlerden bir çoğunun ve janti
yomların pazarlık (!lbiseleri yerine 
zırhlı elbise giyinerek kılıçlarını !\u

şanmış oldukları görüIUnce bu coş
kunluk daha çok artıyordu. 

Bunlardan bir ~tunun tüfekleri 
om11zlanndaydı. Sanki İspanyolların 

---------------P~A~R~D~A~Y~A~N~IN:.:....~Ö~I~,U~MU:.:_ ________ ~ı~ 
Luizi kurtarın.ak için babasmm 

yardımına güveniyordu. Kendisi öl • 
müş bile olsa babası genç kızı koru . 
yarak onu emin bir yerde bulundura. 
caktr. Fakat işte bu yiiksek kalpli de. 1 

likanhya ölümü hiçe saydıran duygu • 
lar artık yok olmuştu. Çünkü babası 
da tevkif edilmişti. 

Bunun üzerine yeni acı lıütün ben. 
liğini kapladı. Bu acı o kadar müthi51. 
ti ki hemen yüreğine inerek öleceğiırl 
sandı. 

Ne? babası gözünün önünde işken. 
ce mi edilecekti? Son derece sevdiği 
bu zavallı ihtiyarın işkence sehpasın. 
da paramparça edileceğini mi göre • 

· cekti? 

Şövalye ağlarn:ığa başladı. lhtıyar 

babasının muhterem başını koUaruıın 
arasma aldı. 

- Ah baba.! .. Zavalh babacığım! 
sözlerini kekeledi. 

Pardayan, oğlunun ağladığmı gö
rerek müteessiı: oldu, Çünkü oğlunun 
ağlayışı ilk kere oJan bir şevdi. 

Evet, geçmişi hatn;lryarak şöval
yenin o ana kadar hiç ağlamamış ol
duğu aklına geldi. Henüz küçük iken 
bir kabahatten do!ayı kendisini rt~ iv

mek istediği zamaularda çocuk ona 

gururlu bir bakış fırlatarak arkasını 
dönmilş ve hiç ağl:ımamrştı. Sonra11\rı 

bir çok seneler birlikte tehlike!= hir 
hayat ge~frdikteu sonra yalmz ba~rna 
Paristen uzaklaşnıağa karar ven:ı~i 
vakit oğlunun gözlerinde hafif bir 
~·aşarmanın farkın~ da rnrmışdı. T•'a· 

.' kat buna da haklll.i bir ağlama ismini 
,·ercmiyordu. Hatta delikan1r şöv<ıl-
ye son derece bir aşkla sevdiği Luizfn 
kendisinin olmak ihtlmall lı:atmadt~ınr 
öğrendiği zaman !'>ile ağlamamıştı. 

Şimdi ise beya..ı: saçlarını ıslutan 

bu sıcak gözyaşları kendisini pek acı 
bir şekilde müteessir ediyordu. 

Yavaş ve titrek bir sesle: 

- Jan, oğlum. Seni teselli etmek 
için boşuna bir takım sözler aramağa 

uğraşıyorum. za,-aJlı oğlum. Ne kadar 

acı bir ıstırap çektiğini anlıyorum~ 

Henüz çok genç !;Ok güzel ve cesur. 
sun. Bu alçak haydutlarm gönlünü 

hoş etmek için iki kere ölmeğ'e razı

yım. Fakat hayır. Onların istediği 

senin ölümündür. Beni de, kolayca 

seni yakalayabilme]eri için tevkif et
tiler. Ağla benjm küçük Janım ... Bu 
kederli vakitıerinde sana gözyaşların 

dan başka bir şey vereıniyen ihtiyar 
ve zavallı babanfa birlikte ağla! 
Mahvolmak üzere bulunan gençliğin 

ve hayatın için ağlaI dedi. 

Şövalye kendi~ini tutarak bıçkı. 
rıklarrnı boğdu. 

- Muhterem babacığım. Siz alda· 
nıyorsunuz. Ben size layık bir evlat 
olduğumu ispat erlerek öleceğim. ceva
bını verdi. 

- Küçiik Luizm için mi ağlıyor. 
sun? 

- Hay1r baba . Luiz beni sever .• 
Bunu bilerek ölmek benim için en bü. 
yük şueftir. Artık bundan bah:::et
rniyclim. Ilütlin kuvvetimizi ... 

Şövalye sözünün alt kısmını ta. 
mamtamryarak duclaklannı ısırdı. 

Bahası ayağa kalkmıştı. J{aranlı. 
ğa ahşmış olduğu ~sin hiddetle odakHll 
içinde geziniyordu. 

- Şövalye, be.n pek ahmak imişim. 
Yakalanacaıirmı hildiğim halde deliC'e
sine yaptığım şu hareketi hiç affede
miyorum. Eğer kendimi kurdun ağzı-



.... 

79 - Havada arıya benziyen kuşlar göründü. 
lvanoviç tabancasmr çekti. Los atmasına ınani oldu. 

80 - Y okular bütün gün dolaştıktan sonra ak
şam üstü güllelerine avdet ediyorlar. 

81- Güneş batmıştı. Ve havanın suhuneti sür-
atle iniyor, hava soğuyordu. · 

82 - Her ikisi de çok acıktıklarından konser
ve yemekleri süratle bitiriyorlardı. 

83 - Yolcular her ihtimale karşı el bombaları
nı hazır bulunduru>:orlardı. 

M - Geceleyin l(lerihin iki ayı gökte çok güzel - . 
görünüyordu. · - • 
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na atmamış olsaydım şimdi seı·best 

bulunacak ve hatta bu eski kaleyi yak
mak Jazımgelebils~ bunu seni kurtar. 

• mak için yapacaktım. 

Bunun üzerin.a Marşali yalnız bu
ı lacağmr sanarak onu düello etmeğe 

ı mecbur etmek için otel Dömemeye na
sıl girdiğini anlattı. Şövalye de manas 
tır hadisesini söyltdi. 

Nihayet yorgunluktan gözlerini 
kapayarak bir kaç saat uyudular. 

* "· * 
Şövalye uyandığı vakit etrafı gö

' rebilecek kadar bir aydınlığın odayı 
kapladığını gördü. 

tik işi kapıyı rü.kkatle gözdeu ge
. çirmek oldu. ihtiyar asker başını sal
lıyarak ses çıkarmadı. Fakat şöva1ye 
yoklayışmı bitirince: 

- Oğlum. S~nin şu yaptığını ben 
i daha mahpusluğumun ilk giinünde 
' yaptım. Bunda vardığım netice şudıır: 
Kapıyı açmağa ml.tvaffak olsak bile 
- ki bunun için de en az on beş gün 

çalı~mak lazımgt>lecektir - Yalnız 
bir kapısı bulunan ve otuz kadar tü 
fekli askerin gece gündüz bekledik
leri bir koridora çıkacağız dedi. 

- Ne çıkar babal Her haldt! bir 
·tüfek kurşunile ölmek daha iyidir. 

- Çok doğru. }ı akat aydınlıkta ve 
elll' . inde aletleri He çalışan kim'!'ele
rin ancak bir haftada yapabilecekleri 
bir iş için bizim yalnız on beş günü
müz var. Şunu da düşün ki, daha ilk 
gürültüyü duyar duymaz ayak secıJe
rini duyduğun nöbetçi ortalığı velve
leye verecektir. 

Şövalye: 

- Ya şu ışık giren delikl dedi. 
- Bak demir parmaklığa kadar 

çıkmak için betonla tutturulmuş şu 

taşlardan üç beş tanesini sökmek 
sonra parmaklığı kesmek lazım. Bu~ 

nun sonu da her zaman bir çok mu
hafızların beklediği avlıya inmek o
lacaktır. 

- Demek ki hiç bir çare, hiç bir 
umut yok öyle mi? diye sordu. 

- Hiç bir çare yok. Umuda gelin 
ce, yalnız bir umudumuz olabilir ki 

o da ölürken gık lıile dememek hatta 
yüz buruşturmamaktır. 

.~ * * 
Tampl zindanını terketmeden ev

vel yanmyamalak tanımış olduğumuz 
Montli:ikden bahsedeceğiz. 

Bu herif, yeni mahpusu odasrna 
götürdükten sonra sevinçle çıkan Mo
röveri tebrik etti. Mahpusun gelişi 

tam akşam yemeğ:ne rastlamıştı. Par
dayanı hücresine kapattıktan soııra 

tekrar sof raya oturdu. 
Meşe ağacından oymalı bir koltu

ğa çöker çökmez: 

- lçki getirin! diye haykırdı. 
Yemek salonu geniş ve pek süslü 

idi. Sofra takırniarının konma~rna 
mahsus meşeağacmdan yapılma do-

laplar, el yıkamak için parlak çinko 
ibrikler, çi~ekli yemek takımları, ırü
rnüş şamdanlar çok güzel bir man1.ara 

gösteriyordu. Falcat hepsi de intizam
sız bir haldeydi. Yemek takımları toz 
içinde bulunuyorlardı. Şamdanlardan 

akan mum parçaiarr uzun zamandan
beri temizlenınemi~ti. Dolaplar kirli 

idi ve tavanda da örümcek ağları \"ar
dı. 

Bu salon ortasında aydınlık bir 
masa kurulmuştu. üzerinde cins cinı 
av etleri ve irili cfakh sürahiler du
ru~ordu. Uç kişilik yemek takımı ha-
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zırlanmıştı. Bunlarda biri direktöre 
, ve öbür ikisi, Montlök içeriye girer gir 

mez kadehini dol<lurmağa koşan iki 
. genç kadın içindi. 

Bu iki kadın hemen hemen çıTil 
çıplak gibiydiler. Göğüsleri tamamen 

açıktı. Yüzleri düzgünlü olup saçları 
çözülmüştü. Fahişelikle yıpranmış ol
makla beraber ge::ıe oldukça güzeldi
ler. Bunlar tam l\ılontlökün istedikleri 
gibi biri koyu sarı öbürü esmer kıvır
cık saçlı iri yapılı sokak orospularıy
dı. 

Sarısının ismi Ruset öbürünün Pa
gettti. 

lkisi de uslu, ,biraz yıpranmış, 

solmuş güzelliklerinden mağrur ol
mıyak kadar kayıtsızdılar. Önlerine 
atılan para için kerıdilerini bir saat 
satacakları adama karşı daima elden 
geldiği kadar iyi hareket etmeğe ~a.lı
şırlardı. 

l\fontlök, sunulan geniş kadehi 
bir yudumda boşalttıktan sonra: 

- içki veriniz? sözünü tekrarladı. 
Roset: 
- Galiba bu hararete şu domuz 

1 sucuğu sebep oldu dedi .. 

Paget de: 
- Belki de şu biberli karaca yah

nisi... karşılığ!nı verdi. 

- Her neden olursa olsun, benim 
güzel madamlarım susuzluktan ve 
aşktan kuduruyorum. 

Herbiri birer sürahi yakahyar:.ık 
ayni zamanda ka!lehe boşaltmağa baş
hyan iki kadm: 

- l~fniz :Monsenyör, dediler. 
l\.fontlök bunu görlince yemek ta

kımlarını sarsan bir kahkaha koyuver. 
eli. .. -

Bu yemek - daha doğrusu bu ke
pazelik! - böylece bitti. Moröverin 
gelişi sırasında zaten sarhoş bulut.an 

Montlök gittikçe .;;usamağa başladı. 

Fahişeler de içki kuvvetile büsbütün 
edebsizliği ele aldılar. Saat ona doğru 

arkalarında kalan elbiseleri de atarak 
çml çıplak kaldllar. Dehşetli surette 

kuduran Roseti sağ kolunun Ye Po
geti sol kolunun i.:zerinde gezdir~ ı ·<'k 

hayvancasına eğleniyordu. Sonra on-

ları top gibi sıçratmağa başladr. E.a

dınlar da kötü sanatlarının icap ettir
diği şekilde kaba .Kaba gülüyorlardr. 

Pagetin alnı yarılmış ve Rusctin 
burnu kanamıştı. Montlök nih:ıyet 

devrilen masanın ve kırılan tabakla· 
rın arasında bu iki kadınla güre~me
ğe karar verdi. 

- Eğer ben yenilirsem size eşl 
görülmemiş bir mükafat verece1!ım. 

Bunu kraliçe bile lnskanacak ! diyor
du. 

Güreş hemen başladı. lki fahfre 
bu dev gibi herife hücum ettiler. na 
üç çıplak edebsiz biribirlerine sar ta. 

.rak görünmemiş bir rezalet manzara
sı hasıl ettiler. 

Dev gibi herif, çimdiklerden, kak· 
malardan, ısmklardan ]lalsiz kalarak 
salonu baijırmalar ve gülmelerle dol· 
durarak yere serildi. -

Rusetle Paget: 

- Haydi mükafatı görelim de-
diler. 

- Ah, evet.. ~izt> VRdatmi~ti.nL ----. ....... 
- Bize g8sttrmiş olduğun ger

danlığı mı? diye sordu. 
- Hayır .. Hay,r! o bund~n_lilaha 

güzeldir. ~ 


