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TlY ırk d ©fil@) fil l1ifi) (§.\~ D 
Ingiliz ve Balkan Antantı 

donanmalarile birlikte 
Akdenizde nıanevra yapacakmış 

~©>fi'il lhla<dlnseneır Dınısınoteıre, TlYıırlkDye ve 
~oyyetlleırn de bDırblırDne ıt»a<ğ}Damuş 

Roma 17 - Atinadan verilen ha
berlere göre Selanik açıklarında İn-
giliz ve Yunan deniz kuvvetleri, bazı 
harekatta bulunacaklardır. Bu hare
kata müşterek ve geniş mikyasta ma
nevra ismini vermek de kabildir. Bu 
harek§.ta, Balkan ::.ntan!ına dahil 

.. 

&on 

devletlerin deniz kuvvetleri de iştirak 
edeceklerdir. 

lnglltere, Tdrklye ve 
Sovyetıer d• ballanmı, 
16 - Kanunusani ıarihlı Z.agreb-

de çıkan Novosti gazetesinin, Londra
dan aldığı bir telgrafa göre Japonla
rın deniz konfer~nsım terketmesi in-

giltere ile 8ovyet Rusya arasındaki 

askedi bağları kuvvetlendirmiştir. 
Bundan başka İngiltere donanma

sına Akdenizde bir ltalyan hücumuna 
karşı Türkiyeden yardım temin etmiş 

tir. Bu suretle İngiltere, Türkiye ve 
Rusya bağlanmış trulunuyorlar. 

Oclen haberler H b ı · d 't ed . . a eş erın cenup a kahramanca çarpıştıktan ıonra ltal yanların tank ve tayyarelerine muka-
~emedıklerıni b.ld" • B · ı ınyor. u resım de bir ltalyan mecmuasının kapağından alınmıştır. (Tafsilat 4. üncüde) 

l<ipling ltalyanlar cenupta 125 
öldü kilometre ilerlediklerini 

Habeşlerse ancak 65 kilometre 
yer kaybettiklerini söylüyorlar 

hatları ile çarpı§malar yapmakta . 
dırlar. 

75000 ki9ilik bir ordu ile Gene
ral Graziani 700 kilometrelik bir 

(Devanu 2 incide) 

lngiliz kralı çok 
ağır hasta 

Doktorlar vaziyeti 
tehlikeli görüyorlar 
Berlin, 18 (Radyo) - Londra

dan haber verildiğine göre, İngi
liz Kralı Be§inci Jorf un sıhhi 
durumu büyük bir vehamet kesbet
mittir. Doktorlar verdikleri ra· 
porda pek de ümitvar görünme
mektedir ler. 

Bütün Kral ailesi etrafına top
lanmııtır. Kralın yattığı Sandri~ 
gham sarayına kalb hastalıkla,.ı 
mütehassısı Sir Maurire Cassidyyi 
çağırmışlardır. 

Kralın hususi doktorları Lord 
Davson ile Sir F. Villiams kendisi 
ne oksijen vermiılerdir. Lorcl 
Davıon bir üçüncü doktor Siı 
Stanby Heveett ile beraber geceyi 
Sandrigham sarayında geçirmit· 
tir. 

Hastalığı çok vahim görülen 
lngiliz Kralı Jorj 

Hırsızlar komisyonculara mı 
....,,-'-'----~zwwwı .... "-" ·- zwı ~ .......--- .......-----______... 

musallat oldu ? -- ._. . .-.\ .... ::&.......... ._....._,, 

Havyar hanında 
çalışan bir 

konıisyoncunun da 
500 lirası yok oldu 

Yazıhanede bulunmadıkları bir sırad 
oda kapısı ve çekmece ~çılarak alınmış 

Galatada Havyar hanında komis
yonculuk yapan Muiz ve ortağı lsak 
dün öğleden sonra polise müracaat 
etmişler, kendilerinin yazıhanede bu
lunmadıkları bir sırada oda kapısının 
\""e çekmecenin açılarak içinde bulu· 
nan 500 liranın cabndığını söylemiş· 

Jerdir. 
Muizle lsak şüphelerinin handa 

gece bekçisi lsmail ile elektrikçi La
zari isminde birinde olduğunu da id
dia etmişlerdir. Bu iddia üzerine ls
mail ve Lazari yakalanmıştır. Tahki· 
kata devam edilmektedir. 

Rum Patriği . bu 
sabah seçildi 

400 kişilik bir grup aleyhinde 
bulunuyor 

Rum patriği intihabatı bugün polidi lraklias Venyamin 13 rey i
neticelenmittir. T ekirdağı metro- çinde 7 rey alarak patrikliğe ae

2000 
Liralık bUyUk mUsabakamız: 

No: 18 ............................................................. . 

çilmiıtir. Bet beyaz rey verilmit· 
tir. Bir kiti de reyi bizzat kendiıi
ne vermiıtir. 

Yeni patrik pek ihtiyar ve has· 
talıklı olduğu için, aleyhtarları da 
vardı. Hatta seÇimden sonra, 400 

( DevMU 2 incidt') 
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Londra, 18 - Reuter Ajanıının 
bildirdiğine göre Ogaden cephe • 
sinde Italyan ileri harekatı kısa 
bir tevakkuf devresi g~irecektir. 
Çünkü İtalyanlar yeni aldıkları 
yerde münakalatlarını temin et . 
mek mecburiyetindedirler. Maa • 
mafih General Grazianinin Ha . 
beşlerin kargaşahklanndan iıti . 

· I ..,,,., .. _ ,,.c·· .. · .. ·. 

Karikatür il 
Her sayısında bir kat daha gu··zel- Bu kimdir?... .5 1 

?o )t 
Clfındct ölen K' 1. 

ıp ıng 

fYanaı 2 incide) 

' fade ederek en kısa bir tevakkuf. 
tan sonra ileri faaliyetine geçece
ği ümit edilmektedir. 

ltalyan i'leri hatlan Habeı . geri 

·········-················--····················· leşen ve en güzel mizah mecmuamız o- iTanıdmızsa adını buraya yazuuzS il 
lan KARiKATÜR bugün Cemal Na- ! i i'[ 
dirin, Ramizin ve Münifin en güzel S ········-································-·--··-----i ~ 
karikatürlerile dolu olarak çıktı her • : ................................. ·----·= rl 
halde oku:t:unuz. ' i ........ ~ .... -.'f;J;fiifis-i~TJ~.......... . 

Operatör Doktor 
Kazım lsmaü Gürkan 

{.Yansı 1. incide): 



Fransada 
Sly•&et buhranı 

aır gazete "kabine 
saQıam g6ründ0Qü 
aır sıraaa Dul'lrana 
yakla•ıyor,. diyor 

F raa.a, ıiyaMt bubnülı yeniden 
baılaıdıtbt-, kadikll tolJIJ{;l . 
lerin lideri nazır Heryo, 'J.tderlik
ten :stifa ettikten ibttte. etki na.ttf 
l a:r~an Daladye ı,tl yet-1! tl\llp g8 • 
rün~üttü. 

A:t!aııldıiıba tere, Her,onud 
f imdi de nuırlılltan iıtifa ederek 
Radikal ıoıyaliıtletin lideri ol • 
mak ittemeıi, Dalad,.yi atlat . 
mak enditetl1'etlir. 

Yatsı namazından sonra 

Saçma sapan sözler 
söyliyen bir adam 

Muayf!ne ecııllnc~ Clellrc!:lıaı anıaeılat 
Ôün gecf kasımpafada, Büyük 

camide yala. namazı kılındıktan 
i8ntA telfiaal d•lıllfken cami av
lusunda bir adamın ıaçma sapan 
aöz1et •6Yli1erek haittrtp çağırdı
iı görÜlmüttür. 
Bazı kimseler yanına yakJafıp 

kendiıine ıuımaıını ihtar etmit · 
lerae de bu ada.m ihtar üzerin.e 

• 

daha fazla baimp çalırmata hf 

Bunun üzerine zaltıı.ya habet 
verilmif, ahaliyi batlfta t•playldt 
bu adam yakalanarak 

t!iUirib•Uittür. 

merkeze 

Merkezde IOrSUJ• sekilen bu 
adamın Kulabtzda Kaftanı yo • 

luatanda 30 b.atn&ralı eYde oNraıı 
AU Rta olclulu aa!qıhnıttır. 

Ali R!za merkezde de manaıız 1 
'6zlet iöJl'Jiftce tloktota muaye
ne etttrilmit, delirdiği anlt.tılmı,. 
tır. 

Ali lbt:a tnilfahtd~ alttnll a.lm . 
mak üere tıbbıatiltye ıöa..leril -
mittir. 

18 SONKAN'UN - 1831 
tiÇ 375 a nomsrnsr r 

ıtaıvanıar 
Cenupta 121 ktlomet11 

re llerledlklerlnl 
&GylUyorlar 

( llrlfltırtlll l ,,...,., 1 

cephe tutmaktatltt ... cephe ~ 
lonun ıarbından ÜJIIJUalt ft ti• 
malt tatkl iitlkunetltii taldp ede
rek Gotahai Ye S...beneMn in • 
giliz Somaliıi aınırlanna kadar u• 
zaaaôtachr. 

Dlter taraftan Ftatım kabin• . 
sine c!air Franııa ıasetelerinden 
Ön'tle f\l yUJlar okunuyot: 

"kattıne. harıct •••iyeli en aağ l:JçOncü genel möfettf$11k kadrosu tamamlanıyor 

General <iruiani ite bulunan 
gazete aytarları ıeri çekilen Rat 
Deata orduiütul 60.000 kitideu 
ibaret olduiunu ıöylemekle bera· 
bet j1ibek Habet te"lllirl ._.k 
bu çarpıtmaya 4000 kitilik bir Jla 
ilet kuwetinin ittirik etmit oldu· 
jwuı aö7lüyorlar. Harbm ol dutu 
civarda yalnız bir ileri Habq ka· 
rakolu lnılundufunu ve İtalyanla· 
nn bu civarda ancak AS kilomet
re ilerlemit olduğunu lddia edi • 
yorlar. Raı Desta bütün müna'ka
le zorluklarını yenmiı ve yardı -
mına haıka kuVTetJer cellteclehil • 
mittir. 

lam t61ilndUIU bit ııtatla en st . 1 ,, • 1 1 I • b J 
;::.·n":':ı1rı...t!~ .. t1:~ a sın u.zer 111. şu at aqınuan 
d:.t.~-:=........... ........ itibaren işe başlaması mu.l'ıiemel 

•''De11l H•tald;, Pati& 11uıhahiri ş k t h K 
tu&JOt: ar a er ceyden unc 

"M. Llnl tilndl nuarı tUldtati y 
yapılacak işler nelerdir? C..ımaç Makoaaıa Woeae 

Ru De.taam aetb&i olan Erta· 
aleme 30.000 kifililr bir btHıtl• 
ıitaittir. AJm --.ela C.C... • 
IDaç lepemeted biiJik a•Mt • 
lerle ~ .. şm.a. Mlatl ...... 
dotna UerletMkte\lir. 

ftalradan çnlrmılı için Alıtnattta Üçühcü ıenel müfeltitlik kad- hata•tna batl...ak, Araa nehri Ü· daa bafka Eraununu, latanbtd n 
etn.fındi bir panik yatatmaıa Ça· tosu tamanilanlb&k ilaeredir. Mi:-' ıttlnde So.,eUerle •Gtteteken J& dolk1al1le Amıpa, lran, SoYJet 
lrım>r. · fetti!liiin yilnız adliye; killtür v• palan Sertlaralaat har&Jmı fldtr RütJ•1• bafl17acak olan yeni t• 

Fransız 8&!1takanı tinıdl, A!p- asayi9 mi\9aYİrlikleri açıktır. Bttn· •.aiuu tamam•n · t11kıacak bir lefon teaiaatı bndacaltttt. 
lerde Ren mıntakatma dikkı.ti ların da ay sonuna kadar tamim· hflle ıetiıtnek, Enunbacla 170 Ba mmtabyı leflril ecleıa yer
tek!if etmenin, jl· i midi daha e . lanarıık üçüncü l'enel müfettit Yataklı lnr nünnıne hastahanesi lerdeki biitün memurlar bir 1rn.ıc .. , ......... ,.,... ... 
hemmiretli oldujul\a İ!aret edi • Tahsin Uier'in t•battt.n itibaren yapmak •• lran tramit )olunu je- elbiae 1i1eceldenlir. ....___.....R ___ U __ m .................. p_a_trl ........ --..k .... 1-
Yor. ite haılıyacaiı söylenmektedir. nhl• faali,.ıe pçinnek. Tahain Uaer ıubat bafınu n · 

Bu, görünüıte ltalyayı yaimur Talııin O zerin şarkta yapacağı OttMG .-.ı ilhltitRlln w. aifelaine bqlamak ü.-e Tıwlaı n ı · seçil • 
altmda Habetlerin eline bırak . en mühim itler tunlardır: 1ıeal •- ı• .ıct.ıı••an ı...c1a sidecek 'ft Wr midM KarMeala 1 
mak, mailubiyete terketmek de . Erzunımdan Erzincana doiru aenitliyecek wur kadrolan i - aahillerinde teddklerde bulunduk- .,. ..... ,_,ıı 1 ...,_, 1 

mek olacaktır. inecek olan ıar!t demir yolunun ~n Jelli Waalu ,...._.. wt .... kitillk Wır oı•t•l~ 1tlli ,......,. a• 
ı., ...... t ı•ıt• 

Fakat Milletler Cemiyeti top . 
i l 1 r~ 1r Mt rG tt••lta-

l~uil~n Y~111at~ı ve takip ttt- M•tJhut lfttJtlla •aıbl Sta viski davası . netlcelenlyor '-"' ~· ld. '-..tın 1::::1 =~:::ıe ~~i:;ı~ Klpllng öldü Malıkem atlı ......... .,....... ..... lkV e ftl ft• atdeill&PatNdite•r ıtt&..-
..... cJ9a111Ül•clw ki. M. Uval, la.mld.ra ı•~ h.,..._. ~ ~ ~ ...... ,ı,••• .. 'ı.t•• 

• W,. jqlya . Hah, uzıa!maıı dibi Kipli~ı dün akf&Dl ölmiftiir. Q k J be t awıopO&idı '"'"~~.~ ... ~\!_,~~-~m~.· 
içiln uyıun bir hava yaratmağa MalUın olduğu üzere ıairin 70 inci r Q ınaa rae ...,.... 1P••kap-1Cı 0 • ve 
çaBıı'*ıyor. 

1 
F 

1 
h yıldönümil daha geçenlet'de teıit k d • llea lldriii .. ..WlllW,.... Mi· 

ıuret e ranıız ann me, ur d·ı . f Q •arı ver l na .etrapotw; folİkut* Wl 
''sahneyi defistirme,, hilesini yap- e 

1 !11''1 ~· ,. ~ıa.. b talk • ! Y.U ....:ı.. ~ ım ... e-- ~ p ını ı u uren aı ı ıe- -.,.. ..-.-

~: mane.nıaran. muke!e- çen pazar ıün~ .batıöetenn_i, .:• Bunlar ara ında Staviskinin :: !::lif~::':.:~::;;: 
Al ""'I id .1,ht doktorlar kendıaıne acele bır ul .. 

mau ann Jeıı en ıı an · ,. 1 lard k Ari t d Wiacla Riillbaa •ıtc1eWn._ .. k • 
.... •e ••kerıarten tecrit eeınmiı aer a•e111• 1 r•P•.. rr. anSI e var tıklan IOllr& 1888d • ..........;d. 
Ren mıntakaımın tekrar a•kerl . HABER - Rudyatd Kiplinf Pulm 17 _ Starilld .... ._._. Mkl amaalar. •ab Wr 8"eptell birçok wri,etler4e hahııa .. iU 
fettiribesi mevzut1n11, hilke•etin ;alız lnsilletenin değil, tlünyanın •• mdllt)'e ıtraiftir. lhllMl6, JI· •eıa11 •evkaf 4ft(lseler 1ae9ftl .... wiW tllZ aeaıaioe _.... 4a ttat• 
niifu2u altındaki f:ranilz gazete · en tanınmıı ediblerindendir. Hin• ti UHI• ltll sul •raak1tt. Ar.a ltest hrraJulacak~ır. rik ftldlliii ,..,......... 
leri tam mah•iyle iatiımar et . ddtanda Dombay ıehrinde doi• e.u n .. dal üta•ına b•r Etki Orleu9 t.elediye krffi •• Soara R.._ mell'Ope\Wi •I .. 
mektedirler.,, •U'f olan bu •uhanir lngilterede ... llmladea tilamea tMerrlt He. ••=•191 Farult, eıkl a"11katlaNu -·, 1914 ele Fib1ae •*8p0lidi 

rl--•- ı b tek bu eu1Jert tetkik ed~... ,,..... ...__ .. ._._ Sta..:.a.- (c:ıa--"'~ --ır 

MonaLyz 
A~ldO 

BlrdMlllre ilen Nou L•z 

Parilltell N•raı Kroaikl pzetıeısi
•e hUılirill19r: 

SaKl&m lkbd- Ne,eli pek liks •ir 
Parta af&l'tmUDda ••li Mr MJıem 
ll&rlllL.. Kt'h .. lar. lift ...... n a -
~ -Mlılre lılr .... ~a 

haJlmtttr ---.ı ......... ,.... ... _ 
tııılll ... twlr .• ,.. 

Po111, .at1btiil ~tttulftda bir kaç 
paket •ilci• ......... ll'ethimeyt 

~-. 

imparato ua ceryan annm, ra •· ~ usWım::r, ar.-- 9~ ..,..~- iatiL-.- ....a:~ 1125 .. l.-.19ıet 
1 • L.ıa.. 1 a. ... ltla jlrl ....... 11 .,,... .... ,. tiki ,.. •lfettiP --. ... ---.. 

talannm ku••et enm•ı ~ te. ı· ..... _ 01a _ , .. "'-: w..a•-r &.&... ., 1 1 .. ,,lilli ...;• ·1• ım • • T~ K w3 ... •WI•• ..-aR 9P• La V ...... p ıl 0 

' alt •1• --r 
ıanların ltathcalarındandı. ip· bl')'Ola k•rıllaullt•r. Ata h •14· Ca•Ule A.,.ucl, ._....,, ... ılıea. ...... ~;tnt• ir 
linı Laiite Viktoriya devrinin •t urfm•a antet taraflll ... ı.- t.n. nuw., mi • ...-. ... Q1A. tir. 
IOlllarında laıiliz ıeaçliii üzeri• rial lstemlfler " ..aakeıae ... ....,. ._.... But. ........_ .......... ---

ne clerin bir tMir )'apmlf ... •Ü· blNI ~•lftlr. Püat llbata ..... Parts 17 - SlıavWd .. , ,_.. Bulgarista 
temlekelerin; bilhaHa Hinclietall sealan ua ile tetMll lıılllam ..._ ... 
ela çalqaa lngUizlerin faaliyetle· .... ...,.-. ~ r..t tnl- .ukW karanm ·,er..,.... ... b· » TOrk gQva 

1 
L! selt .....,_atar~· rar •Mitacıe W.leri,....... "9 TGrklVe l..,1t 

rindea büaed• n allat ıyaıa .ir· r.n. 1., _ sta..-ı .......... 1ıae- telsnR& ı:1knta't .ı••-•ı ...., caauaıuk Y•DW"9ı••r 
çok eserler yazmııtır. Hemen hti- nl& llldllt Tel'ltalt d.tlfl4tT. AIMU •••1ar ltera,at t,ar.anufl.anlrr. a.rcu - lGol ....a ...-da 
tün Uaa'ı\lara UrcUıne ecH1en e'er· jlri tanrı-.. wrtı. w .. 1a1t~ Malllteme ij'Wetı Mllft lılr cıellt ..... le ftltı: _.. • • •* d
leri meyanında "Kim?,, Mınind.ki tMklk 'ft •hılkt.re ~- ~t 4:ı.M ü••e.S ~ ._......... ._. _,_ _Mr ılı • Nh hı' r& •111' 
romanla "Hint ormanlarmm kita· mal~mdur. Bu re,·ap1ara göre aşağı- kır.dnki hükmünü tcblir: edecektir. gaı eşrafından bmail Celil, Müeyyed 

bı,, ~ tanmmııtır. ..Ş • p d b. k-----, .. e. -,... ·, " ,. !:"!: .!°:=~~·:::: u şn J g ra g a 1 r on an s '.kem esine son cGnlrrde dnqet mah-

yaOQrn gıecaemkla verdi ve Benesle görüştü kem:=:~~~e casuıu" 
Avai\a~ Batbakanı Şu'nig,I ~ütün nıese,e1erde ve bilhasıa yapmaktaa •tl•*- ._iç zanllı. 

vak•aıarı ~ .- mddeır ...-•t ÇeMal•ftlt1aaaı •.km ela Tmhawa11D1.Bb.lattııd•nme- •l ... •tıı.lıle•hlıilıan tı>z& 
~ · · · .._..,_. ...._ fallrika- Praicia Wr konfetataı .._it " .elea.M ıtiriit t.il'lili t.lpit ve te- ....... t ,.., n s t r 

arada a•.ae ltam•••le aatle ~ ezcüm)e: yit edilmiıtir. Müddeti 1936 da l al._ 8-.u ;,..., lbM ...... 
VUfU lımall Hallkı Wr '9"-.aDba "- Taaa ha.,.......ad .te.&.t- bita 8ran luılcem awah ... inin • ,... Te ~ lıllıllt J
yiilıiilld. bqa eteifle... . • · )erin mukareneti her türl• M,_.ıt ~lbtıli ka.....-la•I§ .e ltu- 1'ftW 'lı91111i!k •*-•ı 1 ~ 
mail Hakkı INçalda R nıuaı ava Mlilta:ıalvtaa vak olatak ta • •a. bıit do.hık pakti life ~Wılatn- atmnt-.,laıaif .. tlfn • ....... 
kolu-..lu --•--,........ a,,,.,..rsı hu......._ .ıııfJılil\aMtc: 1- . lııere eNkltrint Ntlia ıetatıl& .... ~ yu ,..._ T-• ladk.lt ettirilmelidir.,, de'IMştt... - Ba Ndialal'lil • .. ..,,. -:;, 

• • • H . a d . hmnıttn. EkoN>ıM ı....-i ~mu· ..........._ <lhh ...... • ı• ,... iNE - :._ ~ •tlP, l"lV°ttituryanın ıf ve ıç ...,. ......... - - - - _ 
siyasalarında deiitiklüder yapıl . "takkat bir a.ı...- ilaa e.ailtıtek- Mir- • ı •mn .,..M_ ........... ·' • KadMJiiade ~ğın· 

da Bostancı caddesinde oturan a
rabacı Ali tle arabaQ Hikmet bir 
~ mMelfJS1bden kavga ~it
lerdir. 

Hikmet, kotauı -demhini Alinin 
... , •• ••uak ehemmi,.etft turd· 
te~. 

mıt ..u...~- 4-ir oi.n •ayiaları tİI'. Bu cfSw'lit \.irlitwtclea çtkH ted _...... _. 
..,,._.._ ~ llirlerilltatbıilriaeebp..der .... ur ~ ..... ar• 

tela-ip etmiftir. Mileıcıektir. tıMt1llııl 'lifM ....,, '*' ı 'C af! 
........ M811bt r-a.. ı..-.ı 1 v· ..... , .... t• .. • n r ... 

~ QllS"lr -~al\ ıtanayı datltrt•ı ·•IClt ,.. 11,.~ 
AvuabarJa Batbakanı, Celmos· ziyaret ~tö-lit. f"'*t t>u ruz kaldıklarını ve pelWeld 11.-~1 .. logjqa Cumur Batkaaı a.... ileı ziyare~in cl'lt'.id t.,tl •clilatemı- nin ~ aptı ya'tan etaquau" 

de ıörütmüttür. tir. l<ern1~~tir. 
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~at ka~ $Sl'lto 0@:11 
aı ~a ır~o m a ~ n C§l ır 

Boyuna. şikayet edip duruyo-
ruz: 

- Ne aakrl binalar bunlar böy
le ... İstanbul berbat ediliyor ... 

Cevap veriyorlar: 
- Ne yaplım? Ahali fakir ... 

Koskoca inşaata kimsenin kudre
ti yoktur... Bir ailenin eski.den 
nıesela bir ahşap evi varmıı, yan-

1 anesinde bir 
yolsuzluk eydana çıkarıldı 

Suiistimali yapan baş eczacı iş meydana 
· • ç&J ınca 'ederinden ö dü 

Gureba 

ını!; onun yerine iki üç katlı, se- Bundan üç ay kadar önce yıl · I 
feıtası gibi bir aparbman çıkıve· 11?-rdanberi teftiş edilmemi! olan, 
riyor ... Ne bahçe yapılıyor, ne bir Gureba hastahanes:nin tefti§ine 
~ey ... Şayet arsa büyük bile olsa başlanmıştı. Öğrendiğimize göre, 
Parça parça aatılarak gene küçük bu tefti! esnasında Gureba hasta. 
küçük yapılar türeyor ... Bu, bir hanesi eczahanesinde, ne vakit . 
Zarurettir... tenberi başladığı henüz tespit e . 

yapmıştır. E~zacmın ihtilas ettiği 
paranın miktarı henüz malum de
ğildir. Y almz ihtilasın nasıl ya . 
pıl ~ığı anlaşılmıştır. 

nu meharetle gizlemi!tir. 
lspekterler hastahanede teftiş ; 

lere ba,!adı~-ttan sonra bu vaziyet 
meydana çıkmakta gecikmenıit 
ve. bunun üzerine bat eczacı te · 
essüründen vefat etmiştir! 

Fakat, bunun zaruret olmadığı- dilmemiş olan, büyük bir suiisti . 
nı şu misalle öğrendim: male tesadüf ediiım=ştir. Bu suıis. 

Elde ettiğ:miz malumata göre 
baş eczacı ihtilfısı bilhassa defte· 
re yazJ.ığından· dalııa fena kalite . 
de ve çok ucuz ilfıçlar kullanmak, 
bazı reçete!erin formüllerinde ta
dilat yapmakla temin etmit ve bu 

lspekterler Gureba hastahane
sindeki teft:tlerine devam etm~k
tedirler. Hastahanede başka bir 
yolsuzluğa tesadüf edilmemiştir. Konu komşu zaten ötedenberi tiınali hastahanenin baş eczacıaı 

ahbap olan beı altı aile tanıyo- -----------------------------------------
rum. Bunların arsaları yan yanay- Yılan hikayesi 1 
dı. Hep bir araya gelerek iyi bir Ad 

1
. Eminönü kazasının 

kadastrosu bitiyor 
Fakat iki mahallenin kadastrosu 

kırk sene sonraya kaldı! 

mimara bir aparttman plaıu yap- ıye sarayının 
brdılar. Bu mükemmel b:nayı de enkazı 
ınüşterek serma ·e ile beş kat üze. 
rine inşa ettirdiler. 

Evleri şakuli değil, ufki icli. Ge
niş geniş apartıman daireleri ... 
Rahat rahat oturuyorlar. 

Fakat, dikkati celbederim: Bü
tün ·b:na, müşterek mülkiyet ha.1 
linde 1.·;tün ailelere ait değildir.! 
Kat kat, sahipler"ne aittir. Bun· 
lar, isterlerse, mallarım satabi1i
'Yorlar, hatta satmışlardır ... 

•• IJ. 

Mimarlı., iyi malzemeli büyük 
binalarla ıebrimizin süslenmesi 
İçin bu usUl, en mükemmel çare 
detil. midir? Taammümü ne' karx fa:lW~ olur.. . en___hu taı-z 
atjjlDemel<:etıerın e de cari ir 

(V~- rtQ) 

Havagazı 
ucuzluyor 

4rar fe komisyonu 
çallşn'ı :ııarına 
devam edıyor 
Ha\•agazi tarife komis)onu dün 

ilçUncü toplnntısını )aparak yeni tari 
f eyi tesbit etmiştir. Yeni tarifeye gÖ· 
te Yedfkule ile lstanbulun havagazi 
fiyattan yedi kuruştan nltı kuruş :2 
Paraya, Kadıköy J1avagazi fiyatları da 
:redJ kuruştan, nltı kuruş 32 parnya 
indfrflmlştir. 

Dolmabahçc mıntakasının tarifesi 
l>azartec;i giinü tesbit edilecektir. 

Ceviz kOltlğU 
ihracatı 

, 

Hü:kUmet ceviz kütüğü ihraclllı 
)&sak ederken eskiden kesilmiş a-... 
Rflçlann ihracına müsaade ver . 
tb.iıti. Fakat bu ,ekilde eski kü . 
~kler bir tür)ü bitmediğinden bu 
•hı-acatın bir müddete bağlanma. 
•ı nıukarrerdir. Bunun için de el . 
~kütükler tespit edilmektedir. 

Sarhoşluk 
kasımpaşada tuz deposunda 

1 ~ntar memuru olduğunu söyli . 
~en Malatyalı Derviş son derece 
•arho, olarak Tepeba,ından ge 
Serke b .. . k, n •unun unun uzerıne vı ı lll ~ • 

...,. •t, Ynalanmıtlır. , 

. ÖltJM - Ordu saylavı Ahmet lh: 
,:~ı 'l'okgözün eni~1esi, Cenup Demir
e)j arı Ankara mümessili Tarık noı 
dan ~-hası, lstanbul dcftcrclarJı·;.m. 
ıu~ lllutekait Ali NfJzım müptela bu
oılll''uğu hast:ı.lıktan kurtulamıyarrıl 

USflir (' · ·· ·· t lı d · cnnze ı pazar r;unu saa 
rııa~kGillhnne hac;;;tn!le eindcn ı,aJdı· 
lrnatllk natnan Bnktrkö) camiinde 1,1. 
dorn d \ot! n~kırl,öv ai e kabricıtanımı 
"""'tue Oet'l'ktir. Me, J,ı rahme!fnc h· 

tsun 

Nihayet makine ile 
toprak haline 
~etirillyor ! 

Sultannhmette yanan adliye ı.a
rayının yıkılması işi bittikten son· 
ra müteahhit ite yaramıyan mo · 
lozu kaldırmadığından mukave • 
lesi feshed:lmişti. Bu molozun hiç 
bir işe yaramııyacağı ve kaldırıla
cak yer de bulunamıyacağı anla
'ıldığından toprak' haliııe getiril • 
meaine karar verilmittir. 

Şimdi adliye sarayı arsasına 

kurulan bir motör buradaki tuğla 
parçalarını mütema İ)'en to~rak 
halıne getirmektedir. Bu tekildt! · 
ki tuğla tozuna daha kolaylıkla 
müşteri bulunmaktadır. ___ , 

Yolda düştu 
Dün Balıkpazarmda, T aıçılar 

lstanbul kadastrosunun en mü· 
him ve en karı~k kısmını te,kil 
eden Eminönü kazasının kadas • 
trosu bitmek üzeredir. Bundan 
sonra diğer kazalarda yaprlacak 
kadastroların, Eminönü kadar pü
rüzlü tarafları olmadığı için, SÜ· 

rat!e yapılacağı umulmaktadır. 
Yalnız, Eminönü ka'Zasının iki 

mahallesinin kadastrosu içinden 
çıkılması imkanı oLmadığı için 
bu e.halleler kadastrolarının ls. 
tanbut kat!aıtroıtmun en sonuna 
bırakılması tekarrür etmittir. Bu. 
nun i~in geçecek ~a· det de kırk 
yıl kadar olacaktır. Bu mahalle . 
er Lalelide Şeyhpa!a ve Kazgani 
~adi mahaUe!eridir. 

Büyük Fatih ve Aksaray yan · 
gın1arında birer taıiaya dönen bu 
mahallelerdeki arazi parçalannın 
bir türlü sahiplerini bulmak ka~il 
olmamıftır. Sahipleri bulunan a
razinin de belediye çaplarına 
göre taksimi hatalı olacağı anla · 
!IMnıftır. 

Bu meyanda Sultanahmet yan . 

gın yerinin kadaıtroıuna baılana
lı tam on iki yıl olduğu halde ik . 
mal edilmesi imkanı bulunama . 
mıttn". 

Beyoilu kazasında yeni hatlı . 
yan kadastro daha süratle ilerle . 
mektedir. Çünkü buradaki emla . 
kin muntazam senetleri bulun · 
maktadır. 

Van gölünde nakliyat için bir 
kanun projesi hazırlandı 

caddesinden geçen bir adamın an lktısat Vekaleti, Van gölündeki te§kilatı kurulacaktır. Burada 
sızın yere dilştüğü görülmüş, ko · ki" t · · d A d muhtelı"f yerlerde ı"skele ve nh · 
luna girilerek karakola götürül · 

na • ıya t§ın en azamı ran ııman 

elde edilebilmeısi için bir kanun tunlar ve birçok asri tesisat yapımüttür. 
projesi hazırlamıştır. Başvekalet lacaktır. Göldeki nakliyatın seri Baygın bir halde bulunan ada. 
tarafından tetkik edilen bu proje ve muntazam olması için yeni va. 

mın üstü aranmış, frengi tedavisi Iktısat Veka~ letı"nı"n naklı"yat ... ·· ı · ·ı 1 ..... • .. pur ve motor er getırtı eceıuır. gördüğünü ispata yarayan bir 
mum müdürü Ayet Altuğ tarafın- Buradaki nakliyat fiyatlarımn defter bulunmuştur. 

Sıhhi imdat otomobili ile Cer . dan yerinde yapılan tetkiklt:r ü • mümkün olduğu kadar ucuz ol . 
zer•ne hazırlanmıştır. ması· için çalışılmaktadır. 

rahpaşa hastahanesine kaldırılan Projeye göre Van gölünde, İk Proje yakında Kamulaya veri-
bu adamın Feriköyde Ayazma! tısat Vekaletine bağlı bir işletme. lecektir. 
~dd~!nde ~uran Eminoğ]u ------------------------------

~1:ı~t~:;i;i~nl~~r;:~ı~.I ikinci ·beş senelik Endüstri 
Ahırkapıda Şadırvan sokağın ro·emiz pa artes· ha 1 k 

da oturan seyyar çalgıcı Hayriye P i Z 1 . ZI f anaca 
1229 numaralı hususi otomobil İkinci beş senelik endüstri pro- Toplantıya iştirak edecekler 50 

kişi kadar olup bunlar milli ban • 
kalarımız umum müdürleri, bazı 
saylavlar, sanayi müfettişleri, sa
nayi tetkik heyeti azaları ve diğer 
bakanlıklar murahhaslarıdrr. 

çarpmıı, başından yaralamıştır jeıi hazırlanmıçtır. Projenin t~t-
Lah na hırsızı kiki, pazartesi günü Ekonomi Ba-
Tatkışlada Numanın bahçesin kanı Celnl Bayarın ba§kanlığı al. 

den lahana çalan Mehmet imıir . bnda toplanacak olan bir heyet 
de bir adam yakalanmıştır. tarafından yapılacaktır. 

A)azpa~ı Park otelinin arka tarafında oturan bir 
arlrndnsımız anlattı: 

-Otw·duğumuz yer sanki bıı şellirdc değil! Jlerllan
ni bir adamı alıp uö:lcrini bağlaym, bizim semle getir. 
diktcrı sonra güzlerini açsın, bulunduğu !it rin lslanbul 

:·c /Jcyoglu olduğuna kat'iyyen inanmaz! 
/(aldırrmlarımn. cad•leleriniıı tamfrc ilzliT•acı olduğu

nu sö· ll"en mes'ut lstm1b11llular var. Tlur.ları gazeteler 
de okudukça ağzımızın suyu akıyor! 

lfrtl, bizim ne yaya f.-aldırrmlanmızdan, rıe de cad· 

1 
delerimizden şikal)etimiz var, çünkü bizde ne cadde, ne 
kaldırım taşı, ne de yaya kaldınm varı 

l'okuşlu arsalarla ue bu manzaraya hiç yakışnuyan 
ötede beride yijksclnıiş Kübik apartınıanlarla doludur. 

Acaba biz ne ı·akit nıalıallcmizdc kaldırım taşı görüp 
şikayet edebilecek, ne vakit eleldrik ltimba•ı görüp :{. 
ııamn so!mldarımızı ~-afi de.recede a11dmlntamıyacağını 
ı;öyliyecek, ne va/:it otomobillerin nürültiis:ınden ral:at
sız olduğumuzu şikayet makamında.anlatabileceğiz? 

Bu mes"ut devir ne zaman gelecek? 

DtaDyanın 

TlYıırkDyeye suaıı .......... .;;;; ... ..;;;,,.........~ 
MalOm olduğu üzere, ltal)a •le 

Türkiye aı:lasında bir dostluk andıaş-
ması vardD'. ltalya, Türkiyeye bir 
sual sormuş, bu andlaşma ile lngil

tereye \'erdiğimiz yardım ce\·abıı.ın 

ne dereceye kadar kabilitelif olduğu-

nu öğrenmek istemiştir. 'fevfik RüştO 
Aras da, bizim bütün andlaşmalan• 

mızın Uluslar Kurumu misakına L. • 

gun olduğu cevabını \'ermiştir. Nec• 

meddin Sadık, bugünkü Akşam gaz.em 
te.siilde, "ltalyanın suali yerinde mi
dir?., başlığı altında şöyle yazıyor: 

Bu andltişma imzalandığı tarihi• 
Türkiye .ıJlileltler cemiyetine henüz 
girmemişti. Fakat, ltal11a orada itli. 
Eğer, Türkiye - ltalya cloatluk and
lQ§nıasile, MUletler cemiyeti yaaı-

mn herhangi bir maddeıi aramda 
çarpıfma ve uymamazlık oarıa, /tal• 
ya - Milletler cemiyeti misakını ka
bul etmiı bir devlet sıfatUe - neden 
hirbir ıey yapmadı? Bu bir .. 

Böyle olmasa bUe, MUletler cemı. 
yeti misakının yirminci maddeBi var. 
Bu madde §Öyle diyor: 

. "Cenılyet azaaından her biri, MU. 
letlcr cemiyeti miaakına uymıyan her 
türlü mükellefiyet wya andl'lfmaltle 
nn yok olduğu"" kabul ederler. ue la· 
tikbalde de bu tarzda andl41malar 
imzalanuyacaklanna alenen söz ııe
rirler.n 

Türkiye, MUletler cemiyeti müa. 
kının on altıncı maddesinin deı:letı.. 
re yüklediği mecburiyeti gerine getı. 

receğini /ngUterege 8Ögleinlf- Şayet, 
Türkiye - ltalya doatluk andlafnıo
sında Milletler cemiyeti mlaakuun ba 

on altıncı maddesinin tatbikini 7 Qr. 
ldyeyc l/ct8ak eden bir madde ol•aı:d& 
bile, bu andlaşma, yukanda gattlf'lt· 
mız yirminci madde Ue talfUllll6n ... 
dÜflMZ ıni1 

Türkiye-, MUletler cem!yetlne gl. 
rerken, cemiyet miaakını ·kabul etti. 
ltalga da öyle ... Türkiye girerb11, /. 
talya da re11 verdi. yani misakın bütiln 
maddelerine taalıhildümüzii iBıedl. 

Demek ki aramızdaki dostluk andla,. 
nuısımn cemiyet mlsakına uygun oldıı 
ğunu kabul ettL 

Kaldı ki Türkiyenin, diğer devld 
terle beraber on altıncı maddeye rf. 
ayet etmesi, aradaki doatlpk andltıf-

maslle çarpıfa11UU. Bu maddenin tat. 
bikinde KonBey kararı veaalre gibi 

şekle ait f ormallteler de illtemez. Her 
devlet, bu taahlıüdünü otomatik .,_ 
rette yerine getirir. 

* lnglllz şairi ve 

T'.ürk romancısı - Zaman gazetesinden okuıi.-ıuştarı 
Kipl:ngin eserleri lngUU!rede ha 

eve girmıı. her ecde sevile ıeoile ., 
kunnwı olduğu irin şairin luıatalılı f. 
le allikpdar olnuyan bir 1dmae kalma
dı. Bu tplika •on derece mniıldı N 

heyecanlı bir ,el-ilde tezahiU ettili i· 
çin fairin yattığı haatane lı6r yanna 
saat baıında bir tebliğ llefrednek #JI. 
karı ammenin merak ve h ~ ecanını 
tatmln etmek mecburi11etini lalaetmlf 
tir. 

Yukari satırb rı okurken aklımıza 
"zavallı Necdet,, müellifi Saffet N .. 
zihi geldi. şu,hesiz, Kipting'le muka
yese cdi1emez. Fakat, o da bizim ede
biyatımızın bir ,ah.siyetidir. Romnnr· 

nın girmedifi bir Türk evi yoktur. 
Ni"e :ıamandrr. hastane köşelerinde 

.. rl, sanı anılmadan yatıyor. Oular ya. 
rım saatte bir hııtır soruyorlar, bari 
biz yılda bir sorsak-

••• 
Son dakikada gelen ı,ır telgraftan, 

Kipling'in öliimünft öğreniyoruz. Saf. 
ret Nezihh·e uznn nmOrler dllerfı. u. 

··1 ömiir1er ve biraz da milll ihtf· 
marn, alaka ... 

(Bat -Sir), 



Habeşler cenupta 
büyük hezimete 

ıığradılar 
Fakat Habeş süva
rileri kahra1Tianca 

döQüştüler 

Çelik le insan vücudunun pençeleştlğl 
millhtş btr sahne 

lta·~yanlar ' 
... .... 

cenuptan 120 kilometre 
ilerlediklerini söylüyorlar 

Röyter Ajanıının bildirdiiine 
ıöre doğu Afrika harbı son ıün · 
lerde birdenbire parlamııtır. Bu 
harplerin ~n müthiti Dolo mmta
kaaında olmuıtur. 

Şimdiki halde İtalyanlara mağ
lup olan Raı Deata kuYYetleri çe· 
kilmekte, İtalyanlar iıe kendileri· 
ni takip etmektedir. Diler ltalyan 
ve yerli İtalyan grupları da Şebeli 
Ye Fafan iıtikametinde ilerle . 
me!<tedirler. Fakat esas kuvvet • 
ler Harrar, Sicika ve Sauabanehe 
doğru hücumlarına devam etmek
tedir. 

Habeılerin Ganaledorya muha
rebesindeki mukavemetleri ıayet 
çetin olmuı, en umulmadık n · 
manlarda Habet ıüvarileri hücum 
lara kalkııauılardır. 

Evveli İtalyan tankları Habeı 
s · ~erlerine doğru yaklaımıılar ve 
makineli tüfeklerin be.tıında bu · 
lunan Habeşleri öldtirmüıler, böy 
lelikle ltalı,.an askerlerine iJerle . 
mek imkanım vermitlerdir. 

Çelikle ln•an vücudunun 
çarpı•m••• 

Ganale Deria nehrinin canup 
kıyııı boyunda cereyan eden harp 
de feYkalide mülhit ve kanlı ol . 
mut tur. 

ATcı hattı halinde ilerlemekte 
'bulunan lta'lyanlara Habet ıüva . 
rileri yıldırım ıibi ıaldırmı1lar, 
ve büyUk tahribat yapmıılar, ltaJ. 
yan askerleri tam peritan olacak· 
]arı sırada birdenbire ltalyan 
tankları imdada yetltınittir. 
Ağır makineli tüfeklerle etrafa 

öliİ!ll açan bu tanklar ortaya {:I • 

kar çıkmaz Habet süvarileri bu 
ıefer tanklara hücum etınitler, 
makine ve çelik ile canlı etin ıö · 
rülmemit mücadelesi makinenin 
lehine neticelenmit, ve 1&i kalan 
ıon Habet ıüYarileri bu cehenne· 
mt ateı kartmnda reri kac;mıt · 
lardır. 

Dört gün ıüren bu müthit mu · 
harehe eınasında ltalyan tayya . 
releri de durmaksızın Habe! mev
z 'lerini ve imdat yollarım bom • 
bardıman etmi!tir. 

Ualyan r••ml tebHii 

99 numaralı ltalyan tebliii · 
ne göre ise 12 kinunuıanide bat· 
lıyan harp neticesinde İtalyanlar 

vinçle karıılanmııtır. General 
Bollati, Piccolo gazetesinde yaz . 
dıiı bir yazıda diyor ki: 
"Muhaseınatın bidayetinden · 

beri ilk defa olarak Habeıler 

harhetmele mecbur bırakdmıı · 
lardır. Habeıler uğradıkları mai· 
lubiyetle Kenya hududundan kıs

men çekilmiş otduklanndan bu 
lnıiliz müstemlekeıinden bol bol 
ıelmekte olan ıillhtan mahrum 
kalacaklardır.,, 

Şima ı cephesinde 
Şimal cepheıinden gelen ha · 

herler ise şimdilik yalnız tekzip • 
lerden ibarettir. 

ltalyan ajanıları, Habeılerin 
Makalleyi tehdit ettiklerini, kızıl. 
haç heyetlerini 'bombardıman et. 
tiklerini, ltalyan askerleri araaın· 
da malarya çıktığına dair verilen 
haberleri tekzip etmektedirler. 

ı eveç &talyaya bir nota verdi 

İngiliz gazetelerinde okundu -
ğuna göre, Romadaki İsveç elçisi, 
İtalyan hükUınetine bir nota vere· 
rek Habetiıtandaki İsveç Kızılha
çına olan "İtalyan teca•Üz hareke· 
tini,, protesto etmit ve ilerde bu 
huıuıta isteklerde bulunmak hak. 
kını mu haf aza ettiğini haıtrlat· 

mıttır. 

İıveç makamları, bombardıma· 
nın İtalyanlar tarafından yapılan 
i~ahatını mukni bulmamaktadır -
lar. 

Notada deniyor ki: 
"İtalyan makamlarından elde e. 

dilen malumat, kanaatimizi değiı· 
tiremiyecek mahiyettedir. 

Onun için, İsveç hUkUnıeti İs· 
veç Kızılhaçmın İtalyan tayyareci. 
leri tarafından doğrudan doğruya 
bir tecavüze uğradıiına kani ol
muıtur. 

ltalyan Generali Grazyani'nin 
ifadeıiyle birlikte, muhtelif ltal • 
yan beyannameleri, bu bombar • 
dımanın, harp nizamlarını ihlal e· 
den Habetlere mukabele bilmisil 
olmak üzere yapıldığını göster
mektedir. 

Bize göre, bu sebep hücumu 
haklı göstermez. Kızılhaç iıare· 
tini, lıveç Kızılhaçının ıuiiıtimal 
ettiğine dair de hiç bir müsbet 
alamet yoktur.,, 

büyük bir zafer kazanmı9lardır. -------------
Bütün cephelerd~ 4000 ölü Habet 
ıayılmııtır. Motörlü ltalyan kuv . 
vetleri 120 kilometre ilerlemiş, ve 
hala ilerlemekte bulunuyorlar. 
Birçok esir, tüfek, mitralyöz, ve 
birkaç da top ele ıeçirilmi9tir. 
Habefler hiçbir noktada ciddi bir 
mukavemet gösterememektedir. 

Bu haber ltalyada büyük bir te· 

Suvarl polisler 
lıtanbul süvari polis teşkilatı için 

Macaristana ısmarlanan atlar henüı 
~ehrimiıe ııehnemi§tir, 

tik. ıünri poli.lleı·I U!~kiJ edecek 
olan kırk poli.I hergün Sipahi ocaiın· 
da talimler yapmaktadırlar ve atlar 
gelinceye kadar talim yapmakta de· 
vam edeceklerdir. 
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askerileştlrmek istemesinden sonra 

I ngilt;;:;q-;n-ideiı ;Uihhınıqor 
Silahlanma programının esasları nedir ? 

Dün yazdığımız gibi, lngHiz milli müdafaa komiteıi dördüncü --------------1 
toplantısını yaptıktan sonra yeniden silahlanmak kararı verilmİ§· 

tir. 
Neşredeceği bir beyaz kitapla, bu silahlanma mecburiyetini is

pat edecek olan kabine, Almanyanın gayri askeri Ren mıntakas.i ile, 
Avuıturya ve Memel, hatta eski müstemlekeler meselesini ortaya 
atmadan önce, silahlanma programını tamamhyacağını ümit etmek
tedir. 

Gelen haberlere ıöre program tamamen hazırlanmııtu. lniilte
re, Almany:ıya kartı kuvvete m~iracaat etmek.ten çekinmek auusun
dadır. İngiltere müstemlekelerin vaziyetini, müılihane bir tarıda 
halletmek ve milletler cemiyeti mukavelenamesinin 16 ncı maddesini 
esaı tutmak niyetindedir. 

Yeni •lllhlenma propaganda•• nedir ? 

1neiliz gazetelerinin verdikleri havadise göre, yeni İngiliz sillh
lanma programının esasları şudur: 

1 - Müdafaa tertibatının son derece modern bir hale getirilmesi, 
bütün yeni teknik imkanlarla feç hiz olunmaıı ve mütehaısıı kuvvet
lerinin lazlalaıtırılmaıı. 

2 - Tayyare kuvvetlerinin mühim surette arttırılmuı. 
3 - Donanma için beş yıllık bir plan lturulmaıı. Bu plana IJÖre 

cugari 10 yeni kruvazör yapdacaktır. 
4 - imparatorluk müdafaa komiteıinin idaresi altında Biiyük 

Britanya lmparatorlufunun bütün kuvvetlerinin ııkı bir surette tan· 
zimi ve aralarında iş birliği temini. 

5 - Malta ve Singapurdaki sevkülceyı noktalarının azami de
recede tekemmül ettirilmesi ve modern veıaitle teçhizi. 

rnglltere donanma•• az gellyor 

Londra, 17 (A.A.) -Morning Post gazeteıi, İngiltere filoıunun 
zi.fı hakkında bir takım ifşaatta bulunmaktadır. Bu gazete, bilhaaaa 
diyor ki: 

"Filo, Akdenize gönderildiği zaman iyi mal6mat almakta olan 
muhitler de 9unu anlamıılardır ki, ,ayet filo, mühimmatını sarfa kal
kııacak oluna bu mühimmat bir muharebede tükenecektir. 

1927 yılı ile 1932 yılı arasında mürettebat miktarı elcıiltilmit nl
duiundan semilerde tecrübe görmü.t mürettebat miktarı IJ.Yri kafi 
bulunuyordu. Angajman müddetleri ıona eren kimselerden anıaj
manlarım yenUemeleri ialenmiıtir. 

Morning Post ıazetesi, kruvazörlerin, hattı harp ıemilerinin, 

torpito muhriplerinin kifayetsizliğini ve deniz in,aatındakt yavaılıiı 

ehemmiyetle kaydetmektedir. 

lnglllz •lyasetl dejl,mlyor 

İngiliz Dıtbakanı Eden verdiği ilk umumt .CSylevde, lnıiliz siya
setinin değiımediğini, mütaar?ıza muvaff akiyet imkanı vermiyecek
lerini ve istikbalde de her hanai bir taarruzu imklnaız bırakacakları
nr,, aöylemittir. 

Alm•nyanm alllhlanma•ı 
Berlindeki Fransız elçisi, Almanya hariciye mUstefarını görmüş 

ve Rhin bölıoıinin askerilettirilmek istenmesinin Fransız siyasal 
mahafilinde heyecan doiurduiunu söylemit ve Rhin bölgesinin as
kerlettirilmesinin Berlin hükUnıetinin de meçhulü olmaması llzım .:e
len bir takım akibetler doğuracağını ima eylemiıtir. 

Diğer taraftan Alman hükumetinin, Fransa hükumetine bu 
bapta bir guna malumat vermeksizin, lngiltere hükmnetine Londrıı.· 
daki elçisi vaııtaıiyle Rhin bölıesini yeniden askerlettirmek niyetin
de olmadığım bildirmi§tir. 

Delegeler Cenevreya gidiyor 
Eden ve Lava! Cenevreye hareket etmek üzeredirler. 
İtalyan delegesi Baron Aloizi için bir Cenevre otelinde daire 

hazırlandığı haber ahnmı!lır. Toplantıya geleceği sanılıyor. 

ltalyanlar lnglllz benzini kullenıyaırıar 

İngiliz muhalif g~zetelerinde İtalyan tayyarelerinin lngiliz ben
zini kullanmakta olması tiddetli bir muhalefet ıörmektedir. 

Bu arada Niyuz Kronik! gazetesi karilerine töyle bir hitapta bu
lunarak petrol ambargosunu tecil etmek istiyor: 

"İtalyan tayyareleri, hastahaneleri bombardıman etmek üzere 
İngiliz benzini kullanıyorlar. Bunun hakkında parlamentodaki mü .. 
messilinizin dikkatini celbediniz !., 

Pek meraklı bir tekz'p 

Deyli Harald diplomatik muhabiri yazıyor: 
·Bugünlerde diplomatik vadide ortaya atılan bütün rivayetler. 

asılsızdır. Bunu en inanılacak bir makama dayanarak tekzip ederim: 
1) İtalyan hariciye müste§arı Sinyör Suviç veya diğer bir İtal

yan salahiyet makamı tarafından Habeıistan.ı bir tahkik heyeti gön
derilme1i teklif edilmem it tir. 

2 ) İtalyanların harp nizamla rını bozduğuna ve bu sebepten bir 
tahkik heyeti gönderilmesi lazım geldiiine dair Habeılerin talebini 
henüz İtalyanlar tasvip dahi etmemiştir. 

3) Sinyör Muıolini, İngiliz donanmatına saldırmıyacaiına dair 
M. La vata vaatta bulunmamı9tır. 

4) ltlyanlar tarafından hiç bir sulh te§ebbüıüne giritilmemittir. 
Bütün bunlar, petrol ambarı:ıo ııu hakkında tedbir almamak için 

ortaya atılmıt teylerdir. 
Bur.n benziyen hikayeler, ayni suretle ıeçen eylül ayında zecri 

tedbirler kararı verilmeden de çıkarılmıftr. 
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HABE 
Çıktığı yer: J Kurulu,· tarihi: 

Al'llcere eeddesı 11 ıı ıc k en u n 
h u s u s i daire 193 l 

ISTANBUL.DA l:N ÇOK •&Tlt...A 
HAKiKi AKeAM eAZCTl:• I 

Habeş - İtalyan 
ihtllAfında lnglltere 

yeniden lbtlyatJa 
hareket ediyor 

Son günlerde luıılterenln hareket 
!erinde şayanı dikkat bl?' ihtiyata şa 
hft oluyorz. Elklrı umumiyenJn ta 
yild üzerine Milletler Cemiyeti yua 
.sının §iddetli taraftarlarından Ede 
nin lngiliz Dışbakanlıiına ıetirilm 
bir yenilik doiurmamıştır. Hilik. 
Ingiliz siyasası Habeş - İtalyan ın 
sele.sinde ileriye gitmek dejil hat 
gerilemek IUzumunu bile duymu§tur 

İngiltereyi teenniye sevkedtn bi 
çok amiller ,·ardır. Fakat bunların e 
mühimleri aruında hiç §Uphuiı t" 
giliz imparatorluiunun aon ıUnlerd 
kartılattıtı müşküller, maruz kaldı ~ 
tehlikelerdir. Bunlar arasında Japo 
yanın Londra deniz konferansında• 

çekilme.sini, Mısır miUiyetpernrlerf 
ntn taleblerini biltUn dünyada ve bil 
huısa Almanyıtda artan tesllJ\atı zl1'• 
redebilirlz. 

Bütün milletlerin karada ,.e denizd• 
bir teslihat yanı;;ına ba~laması, lngi• 
llz harp kunetlerlntn Milletler C'emi• 
yetinin l"uarlnrını ta t\Jlka kt\fi gô
rUlmemeal son gün:. rde tnglliı ma• 
kamlarını çok işı:al etmf1f ~1,0ı§'d\l v• 
doaanmamn kuvvetlendirtlm•i. tl1'./ 
yare kunetlcrının arttırılması ıçt• 
bazı kararlar alınmıştır. 

lngillzleri düşündüren diğer sr 
bepler de Fransanın gene bir siyasal 
buhran arif esinde bulunmuıdır. Fraf 
sada iktidar mevkiine daha ziyade t11• 
giltereye meyyal bir hükumet gelml" 
si ~ok muhtemel ve hatU muhakka" 
olmakla beraber Fran.sada dahili sat' 
smtıların artması lnınterede ala"' 
ve endişe ile takip edilmttktedir. Jngi~ 
tere Habeş - İtalyan ihtillfında kat 
bir cephe almak için de Fransada dil' 
hill durumun tanzzuhunu bekleme1'' 
tedir. 

Son ıUnlerde Amerikanın petrO' 
ambargosuna kartı aldıiı vaziyet d' 
Londrada derin bir tesir yapmıştıt• 
1Ambarıoya ıimdiye kadar fiddetl• 
taraftar bir çok Amerika ayan aıllfl' 
nın §imdi fikirlerini deği~tirmeleri 1' 
Amerikanın bu me..ıııetede bitaraf k•1' 
masını istemeleri alaka Ue karşııall' 
mıştır. \'e herhalde Amerikada b' 
yeni cereyanlar petrol ambarcCMlu~' 
adeta imkansız bir hale ıetirmi;tı" 

• • • 
Yukarda lzah ettiflmtz duru~ 

tnıilfz devlet adamları çoktanbl 1 vakıftırlar. Yalnız bunlar timdi 0. 
tnıiliz efkarı umumiyeainin bu it•)~ 
katıer n vakalar karşuıında vaıi11 ı 
daha soğuk kanlı şeklide gCSrmtt«~ 
istemektedirler. lnsiliz hUktlmeti ; _, 
di teenni ile hareket ediyor ve u"' 11 

durumun inkişafını bekliyor. _./ 

vunanıstanda 
seçim 

' Yunaniıtanda aeçim mücad1 , 

leıi devam etmektedir. Millt it 
hali Partiıi lideri Teodokiıilı "~ 
tukları, Kavalada mulıteHf d•t 
lar keıilmiıtir. 

"Bizi öldürmek için hiraa d~ 
bomha göndermez miıiniz 1,, d• 

mitlerdir. ··f 
Mora yarımadasında nutuk ": . 

Jiyen General Kondiliı MiaoJoıl' h 
''I'' ye gittiği zaman her yere •' 

bayrak çekilmittir. · 
e • ~ .ı ~· ......... 
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••aenı 
kısırlaştırınız ı,, 
.,... Hatice Sürena. •. 
Jftim mini mini bir otlıma var· 

dır ••• Her ıün yazılarınızı bana 
oku., dinlerim ..• Oteden1'eri, Ha · 
bv'iD tlaiml kariiyiz .•• Daha dol· 
ru.a, otlum okuJUCQ ve ben din · 
leyici •.. Çüalrii, iki Mnedir ıözle · 
rim ıönnüyor ... 

lalmm, hattım ne kadar titrek, 
latırlanm nuıl ıayn muntazam, 
delil mi? ••. Eminim: Biri yukan 
doil'U pluyor, öteki atalı dotru 
iniyor, biribiriyle çapraııyor ... 

Bu, tamamiyle ima oluıumdan 
ileri ıelmektedir. 

Mej .. e lrirlük bizim için ini 
l»ir te71Dif... Bunun sonradan far. 
lana nrdık ... Babam, otuz betine 
aelmitti. Bir akpm, mi1afirleri · 
ais vuclı. Da•etlilerlımlsin gel · 
•eaial bekllyorduk... Ben henüz 
on J&tmdaydım .•• Fakat, ıün ıibi 
hatırımdadır. 

BaJ.m, ıöslerini uydu: 
- N"ia ortalık kararıyor? . 

diye sordu. 
Anoem: 

. bana t6ylediler. Otuz betini bu · 
lan iki kardeıim daha birer birer 
aynı ikiNti &taldu. Şimdilik yirmi 
Mkiainde bir biraderimiz daha 
Yar. lsmirde bir kızla aevifiyor • 
mut ... Onun &JIU bellya uirayıp 
uframıyacafmdan haberimiz 
yok... Doktorlar da birtey l&yle • 
miyorlar. 

Ben, evlidımm lkibetinden 
korkuyonım ••• Ama olan lcarclet · 
lerim, benim manevi azaplanmı 

görerek evlenmeie tabiatiyle ya . 
naımıyorlar ve yanaımıyacaklar
dır. 

Fakat, lzmirdeki otlan? •.. Ak
lı birkarıt havadadır!... Sevıili · 
sini çrlım gibi aeviyor... Ondan 
hakikati .aklıyor... Saklamasa bi· 
le, kızın ona varmıyacaimı kim 
temin eder. Daha anne olmamıı · 
.tır ki müstakbel nlldının otuz 
bu kadar 1ene eoma lrir olac:aiı· 
Dl dütümün. •• 

Evtenecekler... · 
Buna mini olunuz ... Ey inaan . 

lar, bu felakete mini olunuz •.• Be. 
ni laaırlqbnmz, bizi kıurl.,tın · 

- Karumıyor, bey... Ortalık nız ... 
henüa lfln)Ulı aGnetlik... Ufka 

1-k... Mor, al, llcivert, tanmcu 
Naldedea ı H•tloe Sl!r•JY• 

rea)d,,. f,iribiri71• kannor... 2 o o o 
- Utife etme, llannn. •• Huauf 

1it.ta-'nlt1 ••• Botuiçıini ıiı mi baı · 

"'···'~m,, " • LI ralt ~ 
Babam, hirdenLire a7aia kaJk. ft. 

tr ••• Elleriyle etraımı yokladı: Müsabakamızın 
- Ne oldanm? ... Nereye ıitti· 

niz?... Glnaa,orum... Hiç bir taf Sİ latı 
.. , •. Hiç bir fe1 ı&ımUyorum. .. . 
diye h•1kırdı. · Kar oldum •• Kör .. . 

lıte, babam, o tarihten itiba . 

KarfdJlmda (3,000) UıaWı ~ti ve 

mulltellt lledQ'tJer ~ bl1Jllk mil. 
eabak&DUS bqladı. 

'ta tllrt biali bedbahtlar aruma Ntlf1'9ttlltDWI rutmıer, birinci aayta&ı 
• sGrdQODQs 1'1111 tallmmuı çok kol&J olaea• 

lir4i. .• O akp•, "biraz ralıatıız. 
cbr,, cli7e kottutunda oturdu. Mi· 
-ıirlerimiae felaketini belli et · 
"'k ilte-.li. Erteıiıün, ıö• dok. 
to..ıa... ziyarete baıladı. Ne Vi . 
.,._.,kaldı, ne Almanyuı: 

ve bu ytlsden btltQn okuyueularmua ruete. 

....... - Jd 1Mc111elerbıdla lıliw tue 
~ kazanabllecekJerdtr. 

Yapı!loak 117 t\ldur : 
Jl...,ua bö,.. lılr n.lmle OllUB altmde 

bir kupon 119fndecettz, Bu reahnJert a;tın. 

psete okuna bir aduDm tannnamaegıı ... 

k&n yoktur, ata teadWen t.ammaıaam. b1Jf .ı.....7"" lnt bİrfeJ olacak. •• Tedavi· 
91111 Wbaiyonaa ! . diyorlardL bir arkadqmıa muhakkak tanıyacaktır, Bu 

ı..a_ N~'!ayet,IMD ve kardeılerim, NID1fD kimin ruml oldutunu &Jtmd&ld kupo. 
~~... Da yazıma. Tanmuyoreıum "taıullıad1m. 
' Ben 1 d&kJ kuponla beraber, yanJ kupoeu 99 rea. 
lb_. n endim, onlar bekirdır. mi blr arada kealDla. Koyacatımm ....uaı.s 
.., de aalan sibi çocuium nr... ~ ka)'detm•Y1 Uımaı etmeytma. 

~ 4•in "Gazete okuyor da Bu remmıertıı :yekanu kırk beı olacak. 

.... .,.._,,, demlftlm JL.. m. Kiri&-.,_. tamamladllm sta. .... 
' ffe 1sMar meeuttum ... Ne kadar 
~illa& •• Mük9mlllel para b • 

~-.. GIDden pae de ta. 
.. iJorclam. .• Bereket Yenin 

ı,. -+s emi1edi bir tuarrufta bu • 
"4 1 az da &a lrara ıGnlerimi 

LLcUllle~hmlyoıam. •• 
~ heıma ıelen fellket, 

.._ betinde ltenim de batı · 
lel4i. ,..z::- aül• , ... brmam • 

... kan., halkonda elini 
~--.---~'-al Mlilnlıyordu. Mu • 
~ laaktıiım bu 1evıili bir. 
~ lialerimin önünden kay. 

~ .,..._, komtu evler, hü-
\'ı nsnsaralar ıilindi. 

ld~ lalr ı...,at kopararak yı . 

~&ını dede alradılmu 

bualana beplılal anmtuam ,.kilde lılr dtt • 

tere 7Qlltlraralr " defterin berine adn&. 

1.m111-..~ ... ~ 
l"8 klJID9tU .,,..wnm.ı ke•nmık lçbı 
,..,..,.,.. kGlflt buladaD llıantUr. 

G l'llla ~ 1 1W11ıa tannHwnm de 

mGHMlreD'ID lfUralr edeblllNbll&. 

llll&lıüunaa tafra ob7ucul&rulllt 
ela lfUr&k edebilirler. Oalana da tıtUtade * 
lıhıelut için NÜller 1ıltukta ..,. ""' 
1111' amua ftl'lltoelctlr. 

Tahdidi zaman veya 
gün bilgisi cep takvimi 

Yeniden intişare bqlıyan bu yeni 
cep talnimlala biricik lnunıaiyetl ttoi 
nlutu, "ıbU ıtlnbı havanın de
llflklfllal slatenaektedlr. 

Denizde seyahat edenlen- k~ptan 

lara, ve bUtiin iş adamlarına .>arar. 
Ciddi bir tetkikle vticude relen ba 
kıymetli takvimden birer tane edini
niz. 

Teni IJf!rl: lıttınbul f_adırcr.lar -,,,. ._,,,, . 
9'11r-

Tefrika No. 18 

Gözleri fal taşı gibi açıldı, haykırmak istedi, 
muvaffak olamadı - Damarları çatlıyacak 
derecede rırlıyan ellerini büyük bir zahmetle 

boğazına kadar götürdü . 
8..-n kl•mleren hUll••• f Jimi sözünü bitiremedi. f Jimi, daha bir dakika evvel bl 

Bodoe a4aeında Aneello Ue Ro-1 Çünkü esasen zehir sırrını bilen kabalarla aülen dev ci!ueli kot-
Hrto aduula Ud miılhlf alffla· Jimiyi öldürmeyi ve 1\11 ıuretle ze- san ölmüttü. 
C:. =.::.::-==::_ hirin tesirini de denemeyi karar- Valero dikkatle takip ettifi ba 
11orlar. Ye 11eml Ue tlenlze aıp· lqtıran Valero, Jiminin aöylediii ölüm safhalarından zerrece m;J• 
lı110rlar. son sözlerden büıbütün çileden tee11ir olmamıttı. BtJikiı sebh·lt 
Kontllllartltın Yalero ke1"1Uni çıkmıı, ve bili elinde tuttuiu ze- hançerin bu fevkaiide tealrind• 
ne tlifmandır. Onları-.' ildir· birli han,._._ri yanındakinin baca· b'l ld Y d 
ınek irin zelılrll Mr 6lfGk lıımr· ...... memnun ı e o u. ü.W. • IOY-
111/0f'. iııaa ıokuvermifti. Bundan ıonra tanlan bile ürkütecek korlnıat Lir 

• • • • • • • • • • JimiJi tetkik etmel• bqladı. tebessüm belirdi. Olup bitealetl 
Bu ıırada ahar korsan fısıldar Bıçafın bacatına ıirmesi, Jimi· 18ren kimıe oldu mu, diye etrafa 

ıibl anlatıyorchı: 1• 11ldınmla çarpıbmt telirini seri bir ıöz ıezdirip kimHnİD kea-
- Bfiyüctl kaclm anlattı. Bu ı-- 7aptı. dilerini ıözetlememekte olcluiuml 

kilde zehlre IMalanmıt olan bir 1H· Gözleri faltqı ıihi açıldı. ıörünce bir saniyede JimiJI )al. 

çak imanın kanma deler delmez Soara hayJurmak lıter ıibi ağ- caklayıp denize atıverdi. Veı 
onu derhal llclürclllü siM daha zım açtı. - Kamaranın pencerelerincl• 
önce dilini de tutarmıf. Bu HHp· Fakat, biç bir 1e1 duJQlmadı. bir imanın 11ğıp 11iinadılmı n. 
ten batırıp ~lıramadılt all»I, ne Damarlan çatb,acak derecde fır· den ıordujumu öğrendin Ja ! Sea 
ld ba k d 1 gittin. Şimdi sıra öbür iki ıertana o ulunuµıııaa a an ata· lıyan ellerini büyük bir zahmetle .. 

ıeldi. Çok deiil, iki aaat ıonra oı.. 
mamuı. hofazma kadar ıltürdü. Sonra ol· lar da liyik oldukları ceh•l69lnl 

Valeronun ılaleri ıarip ıtık • dulu ywe çakti. Ve öylece kai· boy'-acaklardır. Şimdi biz hele 
larla J&ndu clı. .. ~ 

_Ya? Bu çok mihim. Ywan fU hançeri belimize yerletttreli& 
adamam be Jimi ı diye mırıldandı. 

_ Yahua bir~ merak .. lyo- Hemen hemen herkes uylcu.f 
nam. Bu iti neden ba lwlar sisli oldutu içni Valeronun itlediit 
ttıtmala çalqıyersun. BöJle 6ldü- bu mülhit cinayeti ve Jimlnin de-
diçli:MlairJ• ~ftM 1'ıçaklan· nize abldığını Hıç li~ıe f&rme· 
mala Türld•e laücua etmiJecek mitti. Aradan iki saat ıeçlp .f• 

Valeronun nöbet müddeti tama"' 
mlyis? Hem ba titedekl zehir ,Uz ol dulu zaman nöbete ıelen lkl 
kılıca yetecek kadar çoktur. korsan Jiminin ne ol::luğunu m• 

- Kuıaranm penceresi çok rak edip sormadılar. Nöbeti b;~ . 
dar delil ml? IConlertınfSI, dinleyicileri anut- tiğinden her halde bir yerde lu~ 

- Evet. Ne diye bunu ıonayor· mcund i,in mükemmel hir '"'e rılıp yatmııtır, diye dütiindüler. 
11111? ~muıtur / · Valero hiç seı çıkarmadan merci}. 

- Hiç. Yani bir imanın hu pea· venlerden anbara, kamarum .. 
cereclen ııiamıyacalım aö1lemek olduiu yere indi. 
iıti1orum. iki ıeytan diye tesmi7e ettill 

- Doirudur. Fakat INnlan ' · Ancello ile Robertonun kamarala-
ıöylemekten mabaclrn ne? rı hizasına ıelince kapıya laılak 

- Bunu ıonra anhyacakam ! verdi. Muntazam nefea alıtlua 
Tam bu ıırada yukardan kaim vazıh olarak duyuluyordu. Gizi• 

hir Hı ltitildi: nü kapının çatlalma uytlurva' 
- Valero ! Jimi ! Vardiya n6- içeruinl gözden ıeçirdi. Her ikili 

beti aiain f de derin bir uykuya dalmqlardı. 
Bu MI iki korsanın l&aiinil ya· Bunu ı&rdükten sonra etrafına 

rım bıraktı. Hemen ayala kalktı· /VJ/t da ıöz ıezdirdi. Hiç kimle 10k· 
lar. Ve yukan ıüverteye çıkblar. lqı tu. O zaman yüzünde kor~ l»lt 

Hava çok millaitti. Ve bdırıa ifade daha belirdi. Sarı çUridc d ... 
çok pzel yol al17ordu. Ufukta Mr lerini meydana çıkararak ıüldl . 
L .. - kiü-.ük hal·'-ı bwwfmclaa L... Bir hamlede belinden zehlrli hau-
~ ~ &A\' ,. .,_,. -Meldeptemııallimıeninltolı· 
lca hiç Lir teJ' slrGnmtlyorcla. lnnda ne ıllyor? 
Gözlerini ıalde IUJU cluclak du- _ Eler 6iffiin tole6e/er ..Un 
daia ıeldiii çiqiden ayırmaktı- siW "'-7'ı me,teW ltapatmalıta 
sın konutmalcta denm ettilerı moltmr olnuutlı, tli7Dr, 

- Jimi !. Sen fU bise katılan ------------
yabancıları naaıl buluyonan 7 

- Ancello ile Roberto mu 7 
- Evet.. 
- O.hıetll adamlar Müthit kı· 

bç kullan17orlar. Reiı ıemi1• bi~ 
nerlerken onlar için ne dedi, bili· 
1or mUIUll? 

- Ne dedi? 
- Bunlar çok ıeçmiyecek, Ak· 

denizdeki konanların en JIUDaA• 
lan olacaklar. Ben tanıclıiım bil· 
tün kor1anlar İçinde banlar ıibl· 
lerini ıörmedim. dedi. Reiı doi
ru söylüyor. Kızma amma Valero, 
Ancello aeni kılıçla ne de ,Uzel 
tokatlamıı. 1eninle, fare ile OJD•r 
ılbl oyn&ınıfb• Neydi o bilek, ne7· 

1 
dl o-

HABER 
AKaAM .. OSTASI 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
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TelQret Mreaı : latenbut MABEA 
Vazı lşıerı teıotonu . 2~1172 
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ABONE ŞARTLAR! 
Tir ti" Ecıle6t 

•enellk t.-00 Kr. 2700 Kr. 
• aytık .,~ .. ••50 .. 
• eylık .-00 .. 800 .. 
' ayıık •eo .. aoo .. 

iLAN TARiFESi 
T••• .. t ııanıarının -tırı t2,SO 
...,.., ııanıarın tO kuruetur. 

Solti6i w N•ırı9et Mii~il,i: 
Hasan Rasim Us 
/Jo•ltlılı ,,., (YAKIT) 111at6oe., 

çeri çekti. Artık her ıey bitmif, t
kl yabancı mahvolmu,lardı. 

Bu sırada vap :.ırun kıç tar&f'C
da kırmızı a:ıh.:ı!tı Jakın kamara 
ıında şöyle bir sahne ıeçiyordu 

Birkaç saniye sonra eline ı~i· 
receği 20.000 duka altınının ftt'• 

diği heyecan bu koca konuda 
yorgunluk uyku namır.a bir teY 

bırakmamı§tı. Kamarada bir a• 
~ağı, bir yukarı dolaııyc,r. Etrafın. 
cıakilere talimat veriyordu. 

- Gemi daha er ukt.ı belirir b.-
Urmez hemen direğe Rodos fÖYa~. 
yelerinin bayrajım çekecebini& 
Kaç tane ıövalyelerin ukerleriae 
mahluı elbi1e yar? 

- Yirmi bet tane. 
- Güzel.. Elbiaeler 

ya? 
- .Evet!.. 



6 ---------------

Paça nası pi~irilir 
Paça evvela güzelce temizlen;r, 

tuz koymadan pamuk gibi olup 
eti kem"V"nden ayrılacak derece· ı 
ye geliuc·je kadar p" 'rilir. Bu 1 

dan sonrn tuzu atıl r. Bir hn\'an· 
da sarımsak dövü ür ve bol sirke 1 
ile karıQtırrl rak pişen paçanın Ü· I 
zerir.c d""k""lür. Bun .. n ı;o a pa 

çn t nce c en beyaz · s I 
tab~ 1 kıra Ö1tülür. 

Paça b'rkaç Gc.at iç'nde donar. 
isteyen donmuş bir halde yediği 
gibi ısıtıp da yiyebilir. Kuzu c.. • 
yaklarmdan çok iyi paça olur. -1 

$ lYl f1ll rr lf1) !21 l\JJ ifil <9! ©l ü1l 

- ---Ho dun en güzeıı 
_ caklC'r; .. I 

esmını 

eördüğü. 

nüz endamlı] 
ve güzel bi . 

çimli Marta 1 
Merrill henüz 
bir sinema yıl 
clızı değildir 

ve beliti de 
yıldızlık bek . 
lemekte olan 
kendisi gibi 
binlerce kız . 
la beraber bu 
gayesine hiç 
varamıya. 

caktır. Fakat 
öyle bacak. 
Iarı vardrr ki 

he. :•angi bir yıldız bunlara malik 
olabil.mek için birkaç.. senelik ma. 
a~ını fednya razıdır! 

Gerçi sinema payıtahtında gü. 
:?e\ baca t eksik değildir, çünkü 1 
buranın h:admları cp seçmedir. 
Ancak bi.:ti"n dans profesörleri, 
ve re~'"l'.ml~r Mis Mer "ll'in bacak· 
ları kad r r(:zel olan ara nadiren 

tesadüf edildiğini söylemekte 
müttefi t"rler. 

Büyük b · r sinema kumpanyası 
için girJs s-çmekte o1an dans di . 
rektörü gözden geçirdiği 500 kız 
arasında Bayan Merill'e birinci . 
liği vermiş ve birkaç. hafta iç.inde 
bu kızcağız bütün Amerikada 
büyük bir şöhret kazanmı§tır. 

Papa nlar izden 
vve • p ap .... . ' .. nın ~naandan çok kuv. 

vetlı oldugu yapılan bir tec· 
rübeyle sabit olmuıtur. 

134 gram ağrrhğmda bir papa. 
ğanın gagası ile üç kilo sıkletinde 
bir kaf~si kaldırdığı görülmüıtür. 
Buna kıyasen seksen kilo ağırlı • 
iında olan bir adamın di,Ieriyle 
iki ton kaldırması lizımgeliyor ... 
Demek dünyanın en kuvvetli ada. 
mı olarak tnmlan Rigulo'nun pa . 
pağanm yamnda bir serçe k-.ışu 
yavrusu \nclar bile itibarı lamı • 
yacak! ... 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
il A /, 1 JJ t: 

Şeh:adcbaşı 1'URAN Tiyatr unrln 

Hu gece aat 20,:10 f'" 
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18 SONKANUN - 1936 

18 son kAnun 
Cumartesi 

tSTANBUL: 

ışanlınızın üvey ananızın 
ıs: Tokatllyandan nakli. 10: Çocuk aa. 

aU. Hlktıyeler, 19,30: Mozar. Kerıan kon. 

ııertosu. Orkestra re!aktUe. (Pl!k) 20: Fildi 

mwlklsl (pl~) 20,15: Şllr. Fikret Baykut 

ta.rafından. 20,3n: StOdyo caz ve tango or. 
kestra. grupları, 21,35 Son habcrlu" Saat 

22 den sonra Anadolu ajansmm gazetele.re 

mahsus havadis servisi. 

ından vazgeçnıesi için 
Genç bir kadın okuyucumuz tO· 

üzereydim. Fakat 
\ . m 33 yaşın<!aki ikin. 
c z cc:sinin nişanlımla münase . J 

'"~ar olduklarını farkettim. U . ı 
w:y anneme, babama Ye nişanlı . 
ma karşı nasıl hareket edeyim? 

CEVABIMIZ: 

Küçük bayan! Vaziyeti~iiin 
pek nazik olduğu fÜpheaizdir. 
Çünkü, ıstıraplarmızı evvelemir . 
de babanızdan saklamak mec . 
buriyctindesiniz. O, hiç birıeyin 
farkında olmamalıdır. Şayet ha . 
kikati öğrenecek olursa, babanı . 
zın yuvası bozulacaktır. Ve daha 
fecii, §ayet sözlerinize inanmaz . 
sa, aranız açılacaktır. 

Üvey annenize karfı hareketi . 
nizi deği§tirmeyiniz. Niıanlınıza 
karıı da, keza, değİ§meyin. 

Fakat, dikkat ediniz, üvey an. 
nelerle üvey kızlar, ekseriya ge . 
çinemezler, aralarında her ne . 
dense nefret hisleri olur. Babanı· 
zm ikinci zevcesinden fÜpheniz 
de böyle bir duygudan doğmut 
vehim olmaım? Belki, üvey an . 
neniz, babanıza hoı görünmek j. 

çin, müstakbel damadiyle iyi ge. 
çiniyordur ve böylelikle aileye 
bağlılığını göstermek istiyordur. 
Hem belki <le, sizi alıp başmdan 
götürecek olan bu adama karıı 
bir Hkmtancıya,, kartı ~ 

minnettarlık hissini healiyordur ! ? 

Hem sonra, bu i~te sizin de bir 
az kusurunuz olrnadı mı? Nitan -
lınızdan şüphelendiğiniz tarihten 
itibaren ona kartı soğuk davra • 
narak aranızın açılmasına sebe • 
biyet vermediniz mi? 

Hülasa, ıayet hakikati ketf et . 
tinizse ve nipnlrnıza karıı mu . 
habbetiniz vana, onu kaçırma -
mak niyetindeyseniz, keşfini7İ 
lcendisinden gizleyiniz. 

Mümkün olduğu kadar, onunla 
evin dışında bulu§unuz. Üvey an
nenizle temaslarını ıeyrekleştiri : 
niz. Çabuk evleniniz,ayrı ev açı . 
nız. 

Sonra, düıününüz ki, üvey an . 
nenizle babanızın yaşı arasında 
hayli fark vardır. O kadın da. 
"elinde olmadan", bir delikanlı . 
ya incizap duymuıtur belki... Ve 

ihtimal, bu hissin teza~ürleri pek görmeğe, kendisine karşı düşman· 
ileri gitmemiştir... Onu mazur Irk duymam.ağa çalışınız! 

~ 
nUKRl:Ş: (823 Kh.) - (88·&.3 m.) 

(Saat 18 den, (01,00)e kadar) 

Sebze Ali 
esnafının dert eri 

18-19: Aakert bando. 19,11>-20: Aakerl 

bando .. 20,35- 23,IS:S: Operadan nakli. 24-

01,00: Salon orkcstr&81 (nakli). 

* BUDAl'EŞTE: (M6, Kh.J - (Ml,G m.) 

(Saat 11 den (01.00) e kadar.) 

19-20,10: Çlgan orkcstruı •. 20,40- 22, 

30: BUyük koruıf'r. 22,45- ·24,10: (Le Cocg) 

Yeni açılan sebze hali esnafın. ( 
dan bazılariyle görüştük. Bunlar 
bize dertlerini şöyle saydılar: 

- Hal ve halin içindeki mağa· 
zalarımız kuruluş ve konfor iti . 
bariyle cidden güzeldir. Bütün 
mağazalar aynı tip ve biribirin~n 
e§idir. Eaki MeyvahOfun o kötli 
yerinden kurtulup da buraya ge 
lince rahat edeceğiz diye sevin . 
mi§tik. Fakat burada hamaliy~ 
işi, atdiye diye alınan bir para 
batımıza dert oldu. 

Burada hamallar aylıklı olduk 
lanndan çok ağır ve isteksiz ça. . 
lışıyorlar. Sandık batına s.12 ku· 
ruş veriyoruz. Evvelce iki saatte 
botaltılan (1000) parçalık bir 
motör, timdi ancak altı saatte bo. 
pltılabiliyor. Bundan baıka sıra 
beklemek de var: 

Mesela, tüccara söz vermitsi . 
nizdir. O ıün acele yolbyacağı . 
nrz bir mal v~. f'akat aizia ~o.,. 
tore aıra--1eJinciye ~ ar bjr gü~ 
geçeceğinden, hariçten aynca pa· 
rayla hamal tutmak istersiniz. 
Hal idaresi gene sizden ayrıca 

sandık batına 8 · 12 kurut hama· 
liye ücretini alacaktır. Fakat bu· 
na bile müsaade edilmez ve tabii 
bekliyen motör de aynca yevmi· 
yesini alır. Ve işiniz peritan bir 
vaziyete girer: 

Sonra meseli, bir malın, bir rno 

törden yanın.::!akine yüklenmesi 
lazrm değil mi, mal evvela rrhtı 
ma çıkar ve oradan öbür motöro 
aktarma edilir. Ve böylece gene 
sandık başına 8 · 12 kuru§ veri . 
rız. 

Sonra, mağazaları kiraladığı . 
mız halde bizden sandık ba§ına 
6 · 12 kuruş ardiye namiyle bir 
para alıyorlar ki b~ndan da çok 
zarar görmekteyiz. 

Tabii bize masraf bindikçe bi:z 
de mallara zam yapıyoruz \'e mal. 
lar pahalılaıryor, bundan da hal~ 
zarar ediyor. 

Aktamları yorgun argın bir 

operaaı (Parl3 plAkları ile) 2f,80--0l,OO: 

Dans pl41tları. 

~ 
BRI:SL\ \': ce:so ıilı.) - caı6,s m.) 

CSaat 18 den (02.00) e kadar.} 

19,30-21: Hafit musiki orkeatnua.. 
21,30-2:?,SO: Berllııden operet nakli. 010 -

02,00: İstasyon orkcstrasL 

~ 
mmLt:s: csu ktı.J - (SlB,'1 m.) 

(Saat 19 dan (02.00) e kadar.) 

20 20,45: mm=cr (Scbubcrtdcn parça.. 

lıır.) 21,10-23: (Oonne Juanlta) opereU.. 
01,00-02,00: Cazlınnt. 

~ 
\.ARŞO\"A: (2%1 ıt.h.) - (l,tl9,m.) 

(Saat ıs, so d3n (01.00)e kadnr.J 
2:1-24: Ser.fonlk ltonser. 24,5 01,00: 

Dans muslklsl. 
yorgunluk kahvesi içmek ister . J1.. 
sek, bu da ayrı bir derttir. (5) l<u· \1YANA: (59% Kh.) - (GOf, m.) 

rut verdiğimiz halde ya soğuk ge. (S-t 6,40 dan (02,00)e kadar.) 

lir, ya döküle saçıla gelir. Velha. 21,l:S-22,40: Viyana scnfonlk orkcat.ra. 

sıl ağız tadiyle bir kahve İç.eme. sı lııUraklle halk §nrkıla.n. :?3,10 - 23,50: 
Keman ko!1serl. Cl,00-02,00: • Budape11tedeıa 

yiz. Halimiz ne olacak böyle bil. 
. 

1 
çtgan musikisi nakli" 

mıyoruz. ,, 
llABER iyenin l .. '""'• ,.,.,~- Tfi'\:\rr:'T!Rr.• , .... ~." _ ,~o .... \ 

hamallık ve ardiye işlerini dil= . (sa&t ıı dan (0,02)e kııdar.) ·t 
1 

katle tetkik etmesi ,.e gerek hal 

esnaf mm, gerekse halkın zarar · 
na olan bu işi halletmesi lazım · 
dır. 

23,25- :?l: Ha!'lf musiki. 02,00- 2': 

lstn.syon dans orke.strası. 

~ 
PAfUS l'.T.T. (OU:> Kh.) - "3,17) m.) 

22,SO-:?t, .. O: MIUI orkestranın ıtonaert. 

Kahve işine gelince, halin kah· 24,45: Dans orkestrası. 
vecisi, esnaflıkt..-ı en büyüR şartın • Kısa dalgalar 
müşterileri memnun ctmek·oldtt . LONDRA: (K:ı;n nral ... "1rla mu •• etlf 

ğunu unutmamalı ve ona göre ha. uzunluklarda gllnlln her sııutlnde çalıfll".) 
reket etmelidir. 13-14,15: orkestra. 16-lG,40: DM9 

musikisi. ı~-18.30: Dans muslltlsi .. 21,15 --

22 Cazhnnt. 23-:.:3,50: Meşhur madam But

terfly opernsı (Pucclninln). 24,20-24,45: 

Cazbant 01,00-02,00: Meşbur Henry Hells Türk Sinenıasında dan.'I operası. 

ANNABELLA-CHARLES VANEL • 
JEAN MURAT 

SON UÇUŞ 

ZEl'~SEN: (Almanya) (kt'i.'l nralıklarla, 

muhtelif uzunlukbırda gfüıUn her sa:ıtlnde 
mUtem:ıdlyen ncbşır.) 

11,45 - 12,45: ·Va!j"Cte. 13-14: .Llualkl. 

lG-17: Seafonlk konser. l'i,45:-18,15: Dan• 
musikisi.. 20,45-21: Pfyano koruıert 
(Brohnsı tarafından .• 21,30-22.15: Operet· 

2211>-23: Cazbant. 02,30-03,t~: OpereC 
· ( L'Equipage) 

Senenin en büyük Fransız filmi. Bugün saat 1 de tenzilatlı talebe mati ı ~-k-ısı_ .. _________ _ 

nesi. . . . Bugün Saat 
l1111nbul 8ıfedıııtıı 14 de --------------------------

S~i~*~u ç~uk T~~~ · ı---------------------~ 
ııııııııııııııı ~:::~~~ ı:.:~~ ~~!J~.rba~i§~OO) ~!:~22!)~ahôb~Ce~~~ 
1 111 il Sayın müıterilerimi:zin giıemizden bilet almaları rncnfant?cri icabıdır. A· 

Akşam Saat taiıdalı.i liste bunu isbata kafidir. Hiçbir yerde §ubemiz yoktur. 

111 
20 de Bu tertip üçüncü keıidede 29533 No. Beıiktaıta Bakkal Ahmede 50,000 L. 

MIRNAV 1936 Yılbatı lcetidesinde 14110 numara sahibi Bay Baki'ye (500.000) lira 

111111111 
Biiyük Operet 

Yazan: AFlF OBAY.1\lüzik: A. 
BOZER 

6 ıncı keıidede 3556 No. Çatalca adliye zabıt katibi Adnan'a (200.000) lira 
3 ürdi kctidede 11736 numara sahibi Bayan Kimileye (3.000) lara 
4 üncü ketidede 11736 numara sahibi Bayan Kami:eye (15.000) 1ira 
6 ıncı kl"ıidede 11736 numara sahibi Bayan K8mileye (70) lira 

Ayd tertip ayni numara üç defa gişemizden ikramiye kazandJ. Daima 
rekoru kıran AL TIN GiŞE büyük ikrnmiyelerle mütterilerini sevindirir. 

Sonkanun - 1 c; :l6 

Hicri: 13~>1 • Snn·al: 2.'1 

•ueıııı• ........... 
17,7 

.. _ ...... 
••=-- 5,57 12,:?4 H.~3 17,i 14..43 6,30 

...~ 1:?,49 7,17 9,45 1%,00 ı,3G 12,31 

'5ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilm_iiriii_iiii-.. ' 

ı Şahane Jiiksü ... i\lc\"zuunun ·güzelliği ... Ve biiyük alikasile PlERRE BENOIT'nin meşhur romanı 

Bu hafta SARAY sinemasında 

~imdiye l\aclar görülmemi~ bir mu,:ıf fakiyetlc dernm ediyor. Filmin uzunluğuna \e temini için ihtiyar edilen 

lıüyük fedakarlığa nğnt~n 2 SAFHA BiRDEN GOSTERlMEJ{TEDlR 

i . 
GEÇEN SENE BUGON NE OLDıfl 

TUrklyede saylav seçimine bqlanlll• 

ıtır. , 
1 Romada Fransa Ue İtalya ıınl9lD 

anlaqma LAval ve Yusolinl tarafından ,...,. 

lanmıştır. 
cttıı' Almanya Sar'ın ukerlikten tecrl 

razı olmuştur. TUrklyede soğuklar """'" 
etmektedir. ,, .,. ,. 

Habeş hQkO.metl İtalya - Habe~ 1 

hakkrnd,akl noktai na.z.armı Ulwılar KurtUf. • 

na blldlrmf~tlr!. 
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Operatör doktor Kazım ısmau Gür!kan da 

' o Kısırlaştırmıya ta 
fialya hududundan 

kaçanlar 
Deyli Herald kaçanların Musoli- Yalnız bu işte fevkal 
niden memnun olmadıklarını hassas hareket edilmesini 

d 
is~iyor 

isyan hareketinin ltalya için 
tehlikeli olduğunu yaz~~or 

Anketi yapan : Murad Sertoğlu 

''Deyli Herald,, ın Italya - A
..,_llll'ya \ıutludundaki hususi mu
ba.birinin ltal1an hududundan her 
tün yüzleru kitinin kaçtrğı hak-

khıdaki yazı11 dünya gazetelerin
~ telıraf haberi olarak yer bu!
llıuştu. Bu yazının ashnı bugün 
\t~iyoruz: 

"1919 da lta)yan idaresi altma 
tlııniı olan 1.000.000 Tirollu, H~r
\'a.t ve Sloven'in Musoliniye "karşı . 
lıya.n duygusu, bu gece bütün şi-
trıali İtalya boyunca yayılıyor. 

Mülteciler ve ltalyan ordusu
nu terkedenler, sonu gelmez bir 

akın halinde Avusturya hududun
da.rı, Yugoslav hududundan, lsviç-i 

te ve Fransız hudutlarından içe~ 
tiye akiyo,.Jar. 

Bunların hepsi de, ho!:ilanma
dıkları memleket için harp etme
lbeğe t21I1ettiklerini söylüyorlar. 

Bütün bu adamlar, cenubi Ti

?olda ve Adiryatiğin timali prki 
•a.hiUerinde terkettikleri aileleri

tıin, Musolininin düşmesi için dua 
ttt.ik'Ierini ve ba suretle balyan 

ba.ğmdan kurtulmak istediklerini 
lii}lemkte müttefikthler. 

Kalkınma sahalarında ltalya n 
aalahiyet makamları ve hudut mu 

h,fı~ları bütün tedbirlerinin aonu

~\ ~Jmiı~· Gerek Iirollular, ge
be ,, ıee:,~eri 'arasında başgösteren 

U ruhı ısyan,, o kadar K'eniştir 
ki b,. •a r k ( .. -1..:~1 .. .. .. ' ... ~ ~' ı ması mu,Au .gorunı1-
~r. 

l İtalyadan kaçmak e.zminde bu-
\lnan bütün adaınlar, ıhudutlar,n 
Sİfte kuvvetinden ve milluce u
tunl\ljunda tel lörgü trasmdan sı
~ttfnak hususunda büyük m~-
lrct .qösteri10rlar. 

b Mülteci teşkiJitlarınm t"eisi He 
11 \'e.ıziyeti görüflüm. 

. O, bana, yalnız, bu milyonluk 
•ıyln 'b:ensuhunun milcadeleleri -
llııı \&ferrüatını anlatmakla kalma 
~t· • 
~· • aynı zamanda Tirollu askerle -
~"İl h 

' na\,eşistana karıı harp et -

~~.lemedikleri hakikatini de 

·cl\\:i li.!.beıis.tan için yazılmış ve ,l' ıltk muhit ahalisi olduğundan 

lef'den öğrendiğime göre, bu Ti
rotluların memnurıiyetsizlikle .. : o 

Genç ve tanınmıı operatörleri · 
tnizden Kazım lamail Gürkan, 
nesli tereddiden kurtarmak, da -
ha · yi ve ıdaha sağ1lam bir neıil 
yetiştirmek için Sterlizaıyona ta
raftardır. kaoar fazladır ki, ltalyan kuman

danları bunların Habeşlere iltihak Yalnız h1ı1nun için fU .prll ileri 
edeceğinden endişe bile duyuyor- sürüyor: 
lar.,, 

Tirollileri büyük miktarcla hu
dutta kullanmak için hazırlanmış 
olan ilk projeden şimdi vazgeçil-
mişlir. 

Şimali ltalyaaaki bilhassa Ti
rolli a!kerler huduttan çekiliyor ... 

1500 den Faz1a Tirollinin ~vustur-
ya hududuna geçtiğini yazmıştım. 

Bu rakam, her gün daha çoğalı -
yor. 

Mülteciler, yalnız başlanna, 

yahut ikişer üçer ki~ilik gruplar 
halinde Avusturyaya ge~iyorlar. 

- Sterlize edileceklerin, teda
visi fennen imkanı olmıyan bir 
baıtahğa yakalanmıf, ve hunun 
verasetle kendisinden .onraki neş. 
le intikal edeceği de fennen kat' -
iletmit olması lazımdır. 

Bugün ınaalef es vertt.set haksız 
yere itham edilmittir. lntikal ve 
airayet sebepleri anlaıılanyan 
birçok haltahklar, 1\'eruetle izah 
edilmeğe ~alıtılmıştır. Kanıer ci
bi ... Fakat sonradan bu gibi Ou.ı 
hastalıkların mutallfa veruetle 
intikal etmedikleri anlaıılımıştır. 

Piyer De.ive ya:ptıfı •latiıtikler
de kanserde verasetin rolünü an

iki eş çok dikkatli bir surette mu
ayene edilmeli, ve evlenmesinde , 
nesil yetittirınesinde bir mahzur 
görülürse onu e~'ienmekten me . 
nt>tmeli. 

2 - Yakın akrabalar üraun<la 
ki izdivaçlarda.n -vaz geçmeli. H3t· 
ta icap ederse bunu ıncnetıneli. 

Çünkü yakın aileler arasmdaki 
izdivaçlardan yeti~n nesil bozuk 
ve fena olur. Bunun memleketi ~ 
mizde pek güzel misalleri vardır. 
Mesela evvelce mütemadiyen 
kendi aralarında evlenen Muse -
vilerin nesli ço'k teı-etldt etmişti. 

Fakat memle~timize ba.~ka 
yerlerden · Mu.,vi mühacirlerin 
.eelmeleri ve btmlarla ihtilat et · 
meleri üzerine bozulan bu nesil 
kısmen e>lıun düzelmiştir. Ş~di 
bun~arrn arasmcla pekala mükem
mel nümunelere tesaaül edilmek
tedir. 

3 - Nesil hıf zıssıhbasını "anla-
tacak Jronferanılar tertip etmeli, 
kitaplar neşretmeli. Halkı bu hu-
~sta tenvir etmeli. 

Veraset ıhakl~ında birşey daha 
söylemek ist'}orum: Bu da vera
setle aaima hastalığın değil, ba • 
zan yalmz hastalığa karşı istiaa
dın geçmesidir. Mesela frengi '9i· 
bi baz.ı tıa.atalrklı kiinaelerin ço -
cuklarına ı hastalık doğrudan 

dojruya do~arken mikrop vasıta. 
siyle geçer. 

Böyle 'kimseleri sterlize etmek 
1azmıl1lır. Fakat yalnız iıtida~ın 
geçmesi ıtv1i2e için ta.fi bir te· 

hep deiildir. 
Son ıöz: 
Dediğim gibi ben 1>u ite taraf. 

tarım. Fakat kısırlaştırılacak 

lcim~eleri fev1<a!Ade dikkat ve iti
na ile seçmek, bu işte çok hassaı 
-dl\ vran n r arti.yle... 

Bunlar arasında tüfeklerini, ba -
zan makineli tüf eklerini ber<'lber cak yüzde 17 olarak tespit etmi,. SAG L DK OG DTLERD 
getiren askerler de vardır. Bunları tir. Alman doktorları arumda 

Avusturya makamlarına tevdi e- bu miktan yüzde yirmiye kadar Hazımsızlık v 
diyorlar. çıkaranlar vardır. 

Mülteci ve firarilerden bir kıs- Kanser hakkında bir de tarihi 

mı Avusturyada it bulabilmi•tir. misal ~ardır: Meseli Napolyonun rabatsızlı 
Yüzlercesi de Almanyaya gitmiş- annesi, kendisi ve iki karde§i kan. 
tir. Orada kendileri için geniş serden ölmüşlerdir. 

ı 

kamplar kurulmuştur. Y olbrda Bütün bunlarla söylemek İtte· 
çalışıyorlar. İtalyanlarrn ital-van- diiim şey ~udur: Bu ameliyat ras· 
ca konuşma.ğa onları abttırmağa gele herkese, ve fennen tedaviai
ç.ahşmış olmasma rağ,men, buillar nin imkansızlığı, ve nesli boza · 

Mp imanca konu§maktadıdar ·~ cak matiiyel~ olduğu hiçbir şi!p· 
Ayni vakalar Avusturya _ Yu- beye yer vermeksizin sabit olma. 

goslav hui:ludunda da cereyan e- dan tatbik edilmemeliair. 
diyor. Aksi halde büyük bir kitlenin 

Burada 700.000 kadar Hcrvat 1kısrrlaştırı1maıı lazımaır ki hu · 
ve Sloven vardır. Bunlar ''ma- nun da be derece zararlı olacağı 
nevi isyanı,, daha çabuk heyec3na 
gelen TiroUinirikilerden daha az 
tehlikeli değil.. 

,talyan ~claresindeki binlerce 

Hırvat ve Sloven şimdiden Yu -
gos!avyaya 8Jğınmışlar ... 

Bu binlerce araııın<la da, bir -
çok asker, yahut orduya çağırıl -

mnk Üzere bulunan erkekler var -

dır. Bunların hepıi hudut mu -

hafızlarının önünden ölümü gıc)ze 
alarak geçiyor. 

Avus.turya ve v;ugotla:vy3ya 

kaçmak istiyen 'lnii1ted ıtıamzet1e-

rinden bir kaçı muhafız1al' 
fmdan vurulmu§tur.,, 

hra-

meyde.nCla bir \ıakikattir. • 

- Size kendi arzulariyle kıırr
laştırdmak için müracaat edenler 
oluyor mu? 

- Çok ... Bilhassa çocukları ol
mamak için kendisini yahut karı
sını sterJize etmemizi isteyenler 
ço'k oluyor. Fakat kanunen bunu 
yapmak memnu olduğundan 'bit
tabi arzularım yerine getiremiyo
ruz. 

Mamaf th Prostat gibi baıı 
hastalıklarda esasen biz kendi . 

Ea kvvvetli -vücutJard.. bile mi- aUudin tozlatı 11". Bunlarm. kutJa. 
deler hazan münasebetsiz gıda 
yoreunluk, uzun yolculuk, keder, 
'Üzüntü ve 1üzumundan fazla iı 
yii~ünden iyi -çalıpnazlar. Şic:l-det
U '1aımH1drklard te.bial: ~ği 
ka.h\ll etmemek aaretiyle ~eacli 
ili.çlannı .kullanır. Mecburi istira
hat ue mideye adali kuvvetini 
kazanmağa ve normal iİrazlarmı 
yapmağa vakit bıra'krr. 

Şid~et1i !bazımmldt derhal ge
çipilMffi la2mıg~lerı kötü lbir 
clev:rediT. f ıakat 'lniizmin hazım -
sızhktan ızh:ra.p -çekmekte olan -
lar öyle ko]ay kolay ve çabucak 
kurtulamazlar. Pek uzun müddet 

pehriz edilemiyeceği gibi pebriz. 
~ ~iik bir ~n} İt'alı!a gerıe eski 

deıtleri de:pr~irir. Çbk ~e -

den yec.'k 'Yetırek bir ~z-a.p 1'al;ni 
alıır. 

* lllA.ll rrae 'lrat!ar filozof ~ ha ~ 
yata bağsııı ohına lıun müzmin 
hazımsızlrk Oll\I muhakkak bed -
bin yapar, artık her t.a-r.afa karaYl-

nılmaıı dikkatli bir pehıU ,. e 
muntazam aaatlerde yemek ile 
birlikte olmalıdır. Yemeklerin 
va.kit 1Ve intizamı mesele&i çok 
1nühimdir. 

Bazı kimseler eti hazı.msızlı~a 
baılrca sebep göstermektedirler. 

Halbuki bu yanlış bir aüşuncedir. 
Hazmı güçsandığımrz kotlerier 1bi-

~e hazmolunmaz ağır 1:ortulan ha
vi bazı sebre!et"aen ~'k ltlaba. rı. 
dalı ve haznn.ları kolaydrr .. 

* Rahats&Nıklann en üzücürii 'O • 

Jan huımsızlığı •/Üaıfta .müznrin. 
leştirmemeğe çalıf1Dahdır; :510ka 

bu, insa.Da ha.yatı zindu eder. Bi
naenaleyh en küçük bir i.nza kar-

§ısında hemen tedbir almalı,; :km
di gayretiyle bunun önüne geçile • 

~ezse vakit kaybetmeksizin bir 
doklora 1Jroşma1ıdır. 

Yeni ne!Şriyat: 

~~-a.lı araziye alışkın zannivle 
l\ı~\lt hattına .gönderilmit bir ;ek __ :-"-....__~....._....-.. _ __.. ___ _ 

r, teri ~ekilmiıtir. 

miz hastalarrmıza hayatlarını 
kurtarmak iç.in bunu tatbik edi . 
yoruz. Sterlizasyon ameliyatı esa
sen çok basit ve kolay bir ameli ~ 
yattır.lnsana hiçbir zararı dokun
maz. Deriyi 'hiru yar:ıp bnallan 
ı,..glamak kafi geliyor. Bir ıle 
rontgenle yani X fuaatiyle yapı . 
lan kı.H"latt111nala.r vardır ki 'bil
Aaassa kadınlara tatbik edilen bu 
111sU'l "Claha tebtikelidir. Çünkü X 
taaları ayrıca <o ci~ar hücreleri de 
öldürür. 

lık görnıeğe hatlar. Mümnin ha. 
&ımsızlı1darcla asıl sehebi öğren . 
mek için muankkak rontgen ve 

radyografiye 'başvurmak IWın . ..... 

VARLIK 
Onbeş günde bir çıkan sanat ve 

fikir mecmuası V ar11k'ın 15 Son • 
kanun 1\:e.ri·hli 611nci -sayısı çık • 
mıştır. 

~ ~~ela burada, malıçur olan 
lt,~lthi 1'irolluların lideri ve eskil 
tat~• .. ı>arlimentosu a2asmrl.an 

1
eaör Nolrobaaiyi dinledim. 

~f ~bıı:ık ünivel'sitesinclelti va
eaı h . • d ~ arıcın e bu profesör A vus-

dert~Y~ kaçan hemtehrilerinin 
b erıyle de uğratıyor. 

e.-n. ded' k' 
''.;\~ l l: 

l'olluı tnanca konu,an cenubi Ti
rı:~ liabeıistanda hudutlara 

~I> ç~l<liler. Fakat dehtetli ttlı
l'tııa '-l YOrlllr. Onlar A1p dağla
ha.rp tıı'ktır. Bu sebepten Habe§ 

ttlıntaıc d v 
be aö aımın aglık yer!eri-
~ llderildiler. İtalyan makanı 
••. :t , l.radak' 'ki" 
~•t. b 1 ı ım farkını unut-
~ .. i!tllt" '1 •damlar, Habeı aıcağı-

1! "-?\t Yok dayanamazlar. 
a.na. . l 

&•ı İce m ,_.. •• d eKtup gon eren-

Kenarlan teyelli taftadan fiyongalı st
yah aataragandan bu boyunbağı ı;güz-el 
biryilze ayrıca lllıun '9'crmek~dir. Pa. 
rlain ren son mada yalcaaıdır. 

Gene telaar ediyorum: 'f1p il . 
minin bugün pek çok karanlık 
noktaları vardır. B~ün tedavisi 
imkansız gibi görünen birçok 
hastalıkların -yakm bir isti'kbalde 
:-aydm1anıınası ve tedavi imkanla

, nnm bulunmau çok muhtemel . 
dir. 

Bizde daha sterlizaay-on 
kabul ~ilme:li:ğine göre baş . 
hca almmasmı teklif edeceğim 
tedbirler, bittabi iÇtimai tedbirler 
olacaktır. Bunlar da !!U ıe'kilde 

1Midede .gaz ve "hava,, var.sa ye
lnekler miktarı az ve hazmı kolay 
ıaoydall olına ıdn-; ıpatatcs, hamur 

iti ve taze ıelanelc hiç ya.ramaz. 
DarJrk "e tifkin1ik 1haUerinde ra
ha~altcı biı-çare yemeklerden son 

ra nebati kömür almaktır. Kömür 
midede geciken yemeğin taham . 
müı·ab tarafından vücuda Melirİ . 

len eazlan emer. Bu kömür bis -
.küvi yahut taölet ltalnide alınır. 
Yemekten sonJ'a 'B.lmacak '.bil' ~ 
1hap insana. gayet iyi \,ir rahatlık. 
?erdiği gibi hazımsızlık yüzünden 
ağızda hasıl olacak pis kokulan 
da geçirir. 

hülaıa edilebilir: • * 
1 - Ev1enmelerde sıhhi mua . Haımmıdric: içiıı bll&mlan baş. 

~nel«e çok dikkat "1:mek. Her l ika i16çı.r '1a Fam a11iai '!İdeı-en 

DAVET 
Üsküdar !A.skerlik Şubesilfl"d~'!'i: 

kan1lmakta fona a~ rilt. 

be ve ıisimleri ile ımemiekeıtleri -ya
zılı yedek subaylar btanbulda ıiff 
Usküdar Askerlik Şubesine acm 
müracaatları, taşrada bulu11.uy~r • 
larsa bulundukları 'kamet adre..s • 

lerini mezkUr ,şubeye bildinneleri 
ilan olunur. 

Yedek levazım binbafı Ali of. 
299 aogum1u Nazif Erzurum, ye

dek piyaae ~steğmen (millazim) 

Mehmet oğ. 310 aoğumlu Rahman 

A1i Türkistan, yeaek piyade As -

teğmen (mülazim) Cemal oi. 311 
Boğumlu ıcevaet Kulamonu. 
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98 (Nakil, tercünıe ve iktibo11 lıakkı nıalıt u ..... , . Mühendis Ziyanın hayatı, Leylanın 
Bir s:::yaya oturdu, ayakla- tarı, biraz edeb ve terbiye daire- SÖyliyeceği bir kelimeye bağhydl. 

rını Rabiaya terketti. Potinleri çe· sini taııyorlar. Osman bunları dir •• Fakat, Leyla mahkemeye nasıl gidecekti? Şimdi 
kerken arada Osmanın dizine ba- lerken, Fehmi efen dinin idare et- de b İ r k d · ı 1 • t 1 
ıını dayıyor, bir an için kendin- tiği muhafazakar kısımla, Sabit A . . ır~·~·. me.!1. ~ mese esı or aya çıkmıştı 
den geçiyor. Kumral batı nasıl ko- bey ağabeyin temsil ettiği batarı Leyla hıddetınden dıılerını il· hadıaeıınden sonra arkadqları a· Ziyaya tevkifhanede kadın e1' 
kuyordu. Yarı Edime sabunu, yat"ı gençlik arasında kendini dikkatle cırdaio~du: . d I rasında çok mütkül vaziyete düt· biıeıi giydirerek bir de fotoğrs' 

hh ı. .1d. - enım yerı.m e sen ° •a. n, müftü. Bereket verıin ki Ley'li. o- f ını almı,lardı. Hi.dı·sede bulu ' 
yonca, yarı genç, aı at ı cı ınin idare etmek, hiç birine fazla mü- ld N t Be k çı ırıraın ermın · n onu lDl· nun imdadına yetitmitti. nan toför, Ziya beyi bu kıyafeti• 
kokusu! Açık tarlalardaki taze ol- temayı'( olmamak lu"zumunu hı··- aeye kaptı "" 1 d ~ rmıyacagım, ana ın Mühendiı Ziya on gündenberi görünce: 
ları, kuytu 'ormanların aralarında sediyordu. Fakat kalbi, gençlerin mı? O, yalnız benim olacak. Hem tevkifhanede yatıyordu. Tahki . _ O geceki kadma ne kad" 
biten vahıi menekıeleri, tabiatin tarafındaydı. Öyle dinamik in- de mezara kadar ... Her §eyi göze kat evrakı adliyeye verilmitti. On da benziyor ya ... 

aldım. lıte o kadar. her temiz ve iptidai kokusunu ha- sanlar ki ... Her birinin içinde yir- bet, yirmi gün aonra bu meraklt Demekten kendini alamamıttl• 
ı Ş . d. b k · b · k · d 1° b Nermin, Leyli.nın boynuna aa • • t' h k · b Bu nokta da baAkı0mı'n vı'cdanrol tır atıyor. ım ı aıı tamamen o- mı ey gır uvvetın e it ıyen ir rılarak: emaye ın mu a emeııne atlana-

·casının dizinin üstüne dütmüf, kii- makine enerjisi var. p caktı. tatmin edecek delailden biri ol•' 
- eki amma, dedi, bunlan bilirdi. 

çük memelerinin katılığını gece- Sokağın üstündeki ıtık yolu bu- bana söylemekten ne çıkar? Ben Leylayı bir kere poliı müdü · .. ı 
· riyetine götürerek ifadeaini al . Bütün bunların birer tesadüı 

lik entarisinin arkasından bile his- gün alet gibi, sokag""ın yanları, 1 .. _ semn canın, ciğerin kardetinim! be · ·b ... mıtlardı Tahkikat k ve nzeyıften ı aret oldug""uıı' 
Senin ıevdig"" in ve bilhaısa bera- · evra ı araıın-settiriyor. 

"U yuyoraun ... ,, 

"Hnn ... ,, diye uykulu 

çıkardı. 

bir ses 

Osman lambayı söndürdü. Ra-
bia, ona terliklerini giydirir giy-

dirmez yatağa tınnanmıı, yorga

nın altına uzanmııtı. Çoktan u
yumuıtu. Osmanın kolları sıcak, 

fakat uyuyan bir vücudu sardı. Bu 

vücut bir kedi yavnmı mukave

metaizliği, yumutaklıiı ile kendi-

çak altları daha lof, daha serin gö- d 1 kim ve ne salahiyetle hükmedece~ 
her yaıadığm bir erkeğe göz di . a Ley anın ifadelerinden batka, 

rünüyor. Sokakta hiç çocuk kal- bu · · ti? 

mamıf, çeımede geç kalmıt 

tek kadm var. 

kersem, gözlerim kör olur! Senin ayrıca cınayetın Ziya tarafın-
b. d · ı d .... · d Artık Ziyanın hayatı, LeylinıO 
ır bana o kadar çok iyiliklerin var an ıt en ıgıne eli.let eden bir· 

iki dudağının araunda demekti· 

Nihayet köıeyi döndüler, mes

cidin avlusuna geldiler. Şadırva

nın etrafında birkaç kiti abdest 
alıyordu. Ötekilerin bazı11 men· 

dilleriyle kollarını, ayaklarını ku-
ruluyor, sonra kollarını indiriyor, 
pabuçları ellerinde camie giriyor-

lardı. Avludaki tek, ihtiyar çına-

ki ..• 
S d • ·1·k . ? - a e ıyı ı mı .•• 

- F edakirlıklarm da var. Bun
lan ıaymakla bitiremem. Alla . 
haıkına aklından fena §eyler ge
çirme, Leylicığmı ! Biliyorsun ki, 

ben, hele ıu aon yaptığın iyilik -
ten aonra, zevklerime mağlup ola
rak, senin ıerefinle, aıkınla oynı· 
yamam! 

takım emareler de yok değildi. Mahkemede de aynı teYleri söY ' 
Meaeli, tevkif edildiği gece, Ley- liyecek olursa, zavallı mühendİI 
lanın evine tehdit makıadiyle git. Ziya on bet seneyi yiyecekti. 
tiğini gösteren bir tabancası var- Fakat, acaba, Leyli mahkenı .. 
dı. Yılmaz bu tabancayı Ziyanın ye gidebilecek miydi? 
elinden alırken, Ziya: "Bırak da Şakir, onun bu itte rolü oldu' 
fU kaltağı geberteyim!,, diye ba · ğunu öğrenirse, ne yapmazdı? 
iımıııtı. Bundan batka Ziyanın Leyla o gün Nerminden döndii- · 

ni bırakmıf, fakat içindeki Rabia rın gölgesi ti camie kadar salını- Leyli. tekrar koltuğa oturdu .. 

çoktan uykusunun içine dalmıt, bu yor. Kırmızı mendili çantasına aoktu. 
Nermin korkak bir ıeale sor • 

du: 

ıırtmdaki paltonun kollarmda da ğü zaman aktam olmutlu ... BütU
birkaç damla kan lekeai görülmüt bu biribirine bağlı meseleleri dii' 
tü. Bu lekeleri bakteriyolojihane. tündükçe beyni duruyor ve göı • 
de tahlil ettinnit'ler, bunlann in . leri kapanıyordu. 
san kanı olduğu da anlqılmııtı. - Keıki bugün Nermine git • vücuttan çekilmitti. Osman avlunun ötesindeki me-
Ziyanın cebinde çrkan bir kü . meıeydim, diyordu, biç olmaztl 

çük not defterinde de J>qı (Bü. orada bu kırmızı mendili bulmat 
yıikdere} ıle &f ıyau ı,u-ı.-~ 1&· dnn. F.itıa• N._..;" " ·--: ... u-~-- .... 

Kızm omuzlarını örttü, kendi- zar kümesine doğru yürüdü. Koca 
si yatağın öbür 11CUna çekildi. U- sarıklı, feali yasaları silik taıla•m 

tfyuyamıyordu. Hep kulakları R?J- bir kısmı yerde yatıyor, bir kısmı

biamn hafif hafif nefeı alııında.. nm hatları kırık, hepsinin üstünü 

Muhtelif yattaki, muhtelif m:- yosun bürümiif. Osman kendi ke~-

- O mendili alıyor muawı? -
- E~et .. Şaldrln~lJtnl k1outro1 

ettikten sonra gene sana iade ede 
rim. 

- Fakat, Şemsi hey tekrar ge
lir de mendilini isterse ... 

~ aa ... Eier dün gece Şakir burada' 
tırlık bir cümle vardı.. Fakat, bu 
notlar kurtun kalemiyle karalan
dığı için, ancak satır bqındaki 

çıkıp onun evine gittiyse ... Hayıf• 
hayır .. Şimdi sinirler~m, böyl• 

korkunç ihtimalleri düıünecek "' 
dar kuvvetli değil. zaçtaki ruhların izdivacı, imtizacı 

mümkün olabilir, fakat yaılan 
birbirinden çok farklı iki vücudun 

izdivacı kabil olamaz. Osman 
böyle dütünüyor. Rabia henüz 

yirmi bir yatında, kendisi kırkm 

ne kadar üstünde. Halbuki kızın 

kalbi Osmandan daha olgun, di
mağı daha seli.metle dütünüyor. 

~Ve kalbi de, dimağı da Osmanm. 
Daha ne istiyebilir? 

• • • • • • • • 
O cuma eskici Fehmi efendi 

~ Osmanı namaza götürmeğe geldi. 

Rakını bermutat gitmedi. 

Osmanm namaza giditinin ne 

kadarı imamı görmek tecessüsün

den ileri geldiğini bilmiyen F eh

mi efendi memnundu. Sinekl: 

Bakkalın umumi ve içtimai haya

tına her vesile ile karıtan bu ye
ni komıuya çok müteveccihti. Ve 
heyeti ihtiyariyenin hatırlı aza-

ıından olan Fehmi efendinin bu 
teveccühü Osman için faydalıydı. 

llk kahveye çıktığı aktamdanberi 

bu sakin adam Osmana hususi bir 

muhabbet ve dostluk göstermişti. 
Acaba Rabianın kocası diye mi, 

yoksa sırf tahsından hoılandığı 

için mi? Burasını çok araf tırmak 
lizım değildi. 

Yanyana yürürlerken eskici o

na, Sabit bey ağabey takımından 

9iikınmumı, onlarla yüz göz ol
mamasmı tavsiye ediyordu. Hiç 

fÜphe yok ki, hepsi mert, hepsi to

ıun delikanlılar. Fakat biraz ha-

disine diyordu ki: 

"Bu topraklardaki ölüler ha-

kiki ölü. Cesetleri yıkanıp topra-

ğa gömüldükten, ve hatlarına bir 

la§, bir servi dikildikten sonra 

kimse onları hatırlamıyor. Ger~i 

ruhlarına o kadar mevlüt okunu
yor, o kadar (Yasin) okunuyor. 

- Leylanm hoıınıa gitti, aldı 
dersin! Bir mendil için erkeklere 
uzun boylu hesap verilmez. Hem 
ıen bu mendil üzerinde neden bu 
kadar ısrar ve heyecan göıteri · 
yorsun? 

kelime okunabilmitti. 

Demek ki Ziya (Büyükdere <'İ
nayeti) hakkında defterine birta
kım hatıralar kaydetmit, ıonra 
bunlarm tehlikeli olduğunu anlı. 
yarak iyice karalamııtı. 

Bütün bunlar Ziyanın mahkU . 
miyetine ayn ayn birer sebep teı· 
kil edebilirdi. 

Yorgun bir halde, mantosuv• 
çıkardı, karyolasına uzandı. 

Leyli.om o günlerde paraya ç~ 
ihtiyacı vardı. Şakir ona - bit ' 
lettikleri gündenberi - yazl~ 

Fakat o okuyutların mezarda çü
rüyen cesetlerle hiç alakası yok.. 

Ölen vücutlar, halk için artık ta~
tan, topraktan ' ibaret cansız mad

de. Belki ölülere kartı alınacak eı1 
doğru vaziyeti bu halk almıf.,, 

- Şemsinin ne kadar huyıuz 
bir adam olduğunu bilmezsin, 
Leyla! Biraz ıonra veyahut akta· 
ma gelir, mendilinin kendisine 
bir hatıra olduğundan bahıederek 
baıımın etini yerse, ne yaparım? 

Ziyanın tuttuğu avukat da za. 
yıf ve beceriksiz bir adamdı. O•· 
telik Necdet beyin iki methur a-

bir mantodan baıka birıey alrt-' 
mıttı. Halbuki~ Leyla eski koc• · 
ları zamanında ıenede birçok el· 
biae yapmıya alıtmıt; para bat ' 
carken dütünmeğe alıtmamıtU· 

Leyla yatakta batını uvutturıJt 
ken, gözünün önüne kızı Near~ll~ 
hayali geldi. 

- Dedim ya .. Leyli. aldı der · 
sin.. Daha fazla ısrar ederıe, ba
na gönderirsin! 

vukatı vardı. Bunlar Ziyaya tid. 
detle hücum edecekler ve mahku-
miyetini temin edecek daha bat . 
ka vesaik de tedarikine çalıta · l 
caklardı. 

- Ah, Nesrin.. Seni o kad-' 
çok özledim ki ... ••• 

(Devamı var) Yılmaz bey, Erenköydeki kedi 

Teflrka No. 1 !3 
yumuşaklık onu müşterilerinin menfaatini hatta ken
dilerinden çok düJünen bir iş adamı olmaktan mene
demiyordu. İşte o zaman o haksız tarafa karşı müthiş 
ve korkunç bir rakip kesiliyordu. 

Sakin ve nezaketli sözleri, yumupk sesi etrafım· 
daki havada ümit ve emniyet yaratmağa başlamıştı. 

Bana öyle geliyordu ki arkadaşlığında büyük bir iyi-

lik ve §İfa bulduğum bir başka Ali beyin karşısın 

daydım. Şimdi bir uzlaşma ümidi içerisinde hamı an· 
lattıklannı dinliyordum: 

- Size işi kısaca anlatacağım 1 dedi. Bunun için 
her şeyden evvel bir çok seneler geriye dönmemiz 
lazım. Bundan yirmi beş sene evvel manevi babanız 
olan Şekip Esat Vacibe ismindeki annenizle evlenmek 
istedi. Fakat bfr çok noktalar bu iki aileyi biribirin.ien 
ayınyordu. Ne Şekip Esadm babası ve ne de Vacibe
nin ki bu izdivacı istemediler. Bunun üzerine Vacibe 
Ekrem Tokla evlendi. ötekine gelince beklr katmağı 
tercih etti. Şekip Esadm kendisinden birkaç yaı bil-

yük bir profesörle evlenmit bir hemtireıi vardı. Yani 
Arif Nedretin anne ve babası ... Şu halde ıizin manf'
v1 babanız olan Şekip Eaat Arif Nedretin dayısı -:ılu

yordu. Arif Nedrete bu izdivacı bilvasıta veya bilava
sıta yaptırmağa ıebep olan muhtelif tahıılar ara11nda
ki rabıtaları anlıyorsunuz değil mi? 

- Evet anhyorum. 

- Esasen bütün bu verdiğim tafıilitm anc:ılc ve 
yalnız mazice bir kıymeti vardır. Mademki bugün ha· 
yatta Arif Nedretin büyük babasından batka hiç kim
se kalmamıştır; ötekilerin hepıi ölmlitlerdir; ve bu 
iki aileden kalan zürriyet yalnız tiz ikinininiz; timdi 
bizce en mühim meseleye gelelim: Şekip Eaat bet 
sene evvel on milyonluk bir servet bırakarak hiç ç~ 
cuğu olmadan vefat etmittir. Yeğeni Arif Nedreti bit 
çok şartlarla varis olarak bırakmııur. Bu prtlardan 
en mühimmi Arif Nedretin, manevi kızı olan Sam.i
ye Ekrem Tokla evlenmesiydi. Bu f&rtla tize 
yüz bin lira bırakıyordu. Fakat paranın bütün idaresi 
Arif Nedretin elinde olacak. Ancak bir aynlık vuku
unda buna siz tasarruf edebilecekdiniz. Doğrudan 

doğruya bu parayı size bırakmıyarak niçin bu şartı 

koydu? .. Orası belli değil. Belki de babasının itiraz 
ede~eğinden korktu. Onun vasiyetnamesindeki son 
sözleri sevdiği kadınla izdivacına milaaade etmediği 

(Devamı var) --
için babasını asla affetmediğiydi . Hatta bekir ka l"' 
tına dahi sebebiyet veren bu bedbaht aıkını unutıoıı>" 
mak değil, babasından intikam almak ve ömrünün tol 
ıenelerinde soyunu idame etmek ümidinden onu rrı•"' 
rum bırakmaktı. Hakikaten de bu soy Şekip Eaat ~ 
mile birlikte sönüp gitti. Manevi babanızın böyle ~ 
vasiyetname yapmasının sebebi herne olursa olfel 
yalnız kat'i olan bir şey vardı: O da sizin Arif ?ıl 
detle mutlak izdivacınızdı. 

Gülümsemekten kendimi alamıyarak: ~ 

- Demek bir Vacibe ile bir Şekibi birleıtif11' 
istiyordu öyle mi? _,I 

- Tam dediğiniz gibi ... Yeğenine yazdı~ 
tefkatli bir mektupta bu izdivacı hemen yap 'I_ 
rica ediyor. Manevi kızının çok değerli ve gU.rel~ 
zevce olacağını söylüyordu. Dayısını çok severı ~ 
Nedret müteveffanın kendisine havale ettiği bU tı '1 
intikamdan büyük bir haz duydu, onun kendiıiO' 
siyet ettiği kadını kabul etti. 

Hafif bir istihza ile : ıtl . , O" 
- O kadınla birlikte on milyonu da kabul ettı 

dim. 
Mukavelat muharriri ciddiyetle: uıı iıı' 

- Şüphesiz 1 dedi. Mademki tartın en ııı 
kısmı buydu. 



AIJolson'un f 
serveti 

eeneainde yedi milyon do.o 
ı....-...aı, fakat banu NeYJOrk 
~ mali buhranı aoumda ..._,,ile kaybetti. O zamandan
\en bilhuaa radyo ve ainema ıa· 
)Minele ıene epeye para toplamıı 
tır. 

Loretta .voung 
sınamadan 

çeklllyor 
Holiwttan ıelen bir haber, lo

'tatta Y ouq'un ainemadan çekil · 
...- mecburiyetinde kaldıjmı bİl· 
dirmeldedir. Henüz yirmi bet ya
tnicla olan zavallı yddımı eaaten 
Pek ayıl Ye nahif olan ricudu 

... J'O hayatmm ycqunluklarma 

..,.ı.. . .;u edememit, Loretta 
:J~ Terem olmuttur• 

Dıırt.lar kencliaine Holm.t • 
................ Ye iatirabat etme

..,. ellDitlenlir-Falrat o ilk 
........ "Remona,, filminde OJ. • 
............ il'. 

Senede 800 
tıım 

SoYf9l Raa1a, Amerikamn Ho
lincluaa kartı çok lmnetli bir 
rakip olmak ırar.rmtladır. Kara .. 
deabı kıyılarında bir mm tem 
-..ıacak .. SU9;C Birlllbila 
hlt6n film iltiı..8 ~ ~ ......... 

8a Drar IOD s&al*de ~ ,. 
Yada toplantılar J&Pllllf olan 
"Sinema itçileri al1llal konferan
aı,, tarafmdan •erilmiftir • 

ş.bir kuruld.ktan eonra ilk yıl 
zarfmda 250 film yapılacak Ye 
bu yıllık iatiblal Ammikanm ... 
nede yapmakta olduia 'aoo filıın 
aeYİyeaine kadar çıkanlacaktır. 

Greta Clarbo 
hae:f"a . 

Stoldıolmdan -.~ biı- habere 
lire huirancla lavoçe attmit olan 
Greta Carbo bet a.,.ı.nh*i rahat. 
aad.r.- RahataaJıiı ttd4letli bir 
kaıwsbkm. 

Büyük artiat lneçte de tam bir 

İmift ba,atı J&P··~· Kea • 
disini doktoru ile eek a Ud ah 
babmclaa ......... ..,. •• 

--1...=::lir 5..1...L• _...;_~:... 
~ • 111111 ·--ı-----
telalibli ...... liUcliriliyGr • 
Mumaffh ....... ~ın enel 
Holmula~ • 

11.ollMtla 7GJ111an t::r ına.dclWa Mrinei p1.,. El....., S... 
.c _,_,,. 1111 ccm6a lıız:a 6ir ope Nf lllıltinle rol .,..,,,.,... 

KDÇtlK 

taıDamİ)'le 86mntit olan Ramon 
Noftl'l'O. timdi Lvndrada bir mtl· 
aikholde Jm brdetiyle beraber 
varyete J&Pmıktaclır. Sabık j&n 
priiımiJeDin JMmc1a Fnaeada bir 
f ilmcle ~e • 
dir. 

\\ 
)f. SW Vernon Londıida fran. 

amca Ye inalla:e iki kopya oluak 
"Modsaı Venüa,, adh bir film 
,..... .. acbr. 
• Methar Frama Yiyolonl.ti Jak 

Tibo bir ....... wyeteai lmnm.ıt
tar. • I09yete llletiıar 111111ddfi· 
nulara dair afak filmler ,... • 
c:alırt.. Bulu anunJa pJ&&raitt 
Korto, mupmıiye E· Şuman. r. 
det~Yaki d• Yvcbr. 
Jf- RejWr Ermt Labiç Hollntta 

tamamiyle zenci artiltlerle "ÇI . 

kolala .Premeti,, adlı bir film =-· 
pacaktır. 

'f. K~tik artiat ~irtg Tamrt 
IOD filıaaiatle bir tukıJı bet liaan 
la ••Kek:tir: Fre....., 
....... ..,,......, çİDce .. Ha•y 
~8*t. 
Kıl .... .,... ... Wta 
•• 'lı.ıli• um Jirmi ı.e · 

tbiil ~· kuthdamıftlr. 
• • • ilk m.ı PiW«d 
De ... -....~ -N• .... ı1r1: 
ki idi. 
)ft; FiN !,.lire P1ecek •m· 

de JlaJi;et Haktor adlı bir ..... 
.. ~.Şimdi GİDi• 
~ile beraber Japtılı filmtle 
... '"" ...... bailaQell Wrim· 
............ ir. 

)f. Amerikacla San Framilkocla 
Con H..m.o. ac1b bir.....- .. 
~wliainema ileyap
mqbr. Vuiyeti ihtift ede fllm 
lruada aaklanmaktadır. 
~ Vaktiyle Fayyatl'in J&ptıiı 

"iki ppkın Jm,, filmi Fremada 
1..W• bir filme ... , ... ~ ... 

1. 

meldedir. Eaki filmde Bialro 'ile 

'. . . . 
·· Sandra MilOYuof opa•'flardı. 

Yeni~ 71lJ~"" • .,,,,. «.,.,,,,,, 
,,. ..... h-ı. ..... rede ..... 

ada dl'rt kiti., adti 1Rr fi1lılil ... 
roli•'•lflire 
,,. Aw St. Holindta ...... 
ıs.- .-lralı L.d N._ • 
LeJii Hamiltomm baptma ~ 
pYrilecek bir filmde Lali a. . 
ftrtl ile beraher ., ........ 

'f. KlaJT Brak'ma .- fi\eelala 
atlı "Zat. ........ pije9s•,, • ... 
)f. M ...... O,..KwA ...... 

ta,, aJDi iaim1e filme aln-*tlw .. 
B.t rol Bilet Diiflo".._. 



işin şaka ı 
- ..... QF-li~cmt~ .... ~t:ıw= ................ 

latan uı bölgesı 
yUk ICll ! 

Türkiye İdman Sosyeteleri Bir
liği İstanbul b61ıetinin tuhaf bir 
tarihi 'Vardır: 

z~vallı, bir zamanlar Şar..k mah
feli denen, buıün Divany6Junda de 
ferli doktorlarımızın lndundalti 
bir evde idi. 

Orada ha•tal•ndı Ye rünün bi· 
rinde buradln yürüdü; JUY&tlan 
dı gitti.. Nereye lıadar bilir misi
niz? ... Sellerle beraber, ti!.. Emi 
nönüne kadit.. Durumundan ~ 
mitı olmak iÇin k~k Rı1iltti hıt
nına 1111 rca yaılıUitlt .. 

Epey bir ~•ll)ifi t~li. lurlfim 
kiri11 çok ucuztla. Oinrii ftln '1if
mek de biraz ıüçlüie dffadt, İti 
barı arttı, yükseldi. 

Suların Rıhtım hanını hasma 
sınilan korkan ıpor büyükleri. 
};Unu htiradan kaldırtlılar. illan 
IJül ffllllt Partiiinin alt liatma Sil 
dır4ıl&t. Otada, tabit on ıtıra 
mafil etmeden jıllirca kaldı. l~t 
ıün oraClan da ltaiclırdılar. 

litanlnd hiHıesine lifi litan 
bulda bir yercik hulama8rİdirı i 
çin arayi arata Beyofi& HilltHi · 
nifı i~ne ıatürdüler. 

Bir maclaettik de dTillı bal· 
ıe oratİa lıialdı. 

lstanbtilCİan tl ! Beyolluna ka
dftr yUrüy~n liölıe. belki 'Bqol-

1 mi ~yete1ttt. 
Bir karar verildi, Üsküdara gi

diyor ! Znvnllı bölge. 
Adalara gitse de yeri vardır; 

insana hak bir defa yürü kuluıT 
de esin, yiirUr. 

Ben böyle dütünürken yukar -
dan kulağıma geldi : 

- Güneş meselesi he oldu? Si· 
ye baimlıyordu. 

- (Hilll) ın atlı (Ayçe) olu 
yotmuf. 

-Yahu! Bir de (Yıldız) klü1Ji: 
açılsa da, ıu ıpor föfünün her ta
rafı nurlanıa .. 

Ha ! Anladım, bizim mıntalta 
yukarıya fırlamıf ıalil;a, diyereJt 
metdivenleri trrmindım. YülrHI 
tlim, yükseldiltçe, anladım TA 81-
rencJirrı iti zaTallı hölıe, tepelere 
8bfnı 7ültseft1ikçe yillrtelmif .. 

lçbnci@n aetdu: Balıeye İtartı 
afzım8an ıayri ihtiyar? ıu S6zlM 
daltulau: 
"Yiihlel ki yerin bıı yer ilefillllr ,, 
''Ulf Nala r•ltıf hiiner llefllilir.,, 

Çünltü Mraz Saha 1uliıelltü 
Hillre•inlll llti liatr elifli •ir, ôt 
ya aa çtita'9fleeeli t1~ileli.. 

1 - Locafır var; 
2- Danı 1 Tar .. 
Şif le bit lihze rönmün öniift . 

ı~lili ya! Gilieeli haf ta lilir il! a 
hllfefi ı,. İtitta tla &illamaiüm. 

O •altit tail mini iyle defileli 
caiı: 

"YlilıHI iti 7ff'ln l1ii 7er leflllir.,, 
"IJiılftlara fiiif lıiHM 'eftldir." 

- S. tarpt 

Bir çarpıema 
Bir (Süreyya) için Günefle Hi· 

prak arda K lasik spor 
TarilidE, sporun en Çok ehemmiyet vetUdlği ve ilk defa spor akadtmisinde, talebelere muayyen güı:J,:rg;.r:-.?;~tl" 
müubaka şeklinde yapıldıfı ilk memleltHIC18en birisi de nın koştuğu topraklarda ve giyindiği kıyafetlerde, bu&iln-
hiç füphe yblt eıki Yunaniıtandır. . kü akademi talebeleri de koşturulmaktadır. 
BuıUn1di Yunanitıtanda aa, ecaaaın bu meraıtına tcvarli~ Bu enteresan resimlerden birisi bu usulde bir KOJUnun .... 
editmlt olacak ki, spor lJevcsi ayni hızla devam etmektedır. lamasını, aiğeri de eski usul giyinmi~ atletl~nn, ı;ni ıe· 
SjOr itlerini akademilet tirmek: için açılan bugünkü Yunan kilde giyinen hocalarını selamlayı§larmı gösteriyor. Köte-
ıpc;t •ltıamuihtde- ,, talebe1ere muayyen günlerde ecdatla- deki küçük resim eski zamanlarda olduğu gibi, ba!Jı .zeytiıS 
rrnm utnanlannı unutturmamak için, eski usul ve tamamen 

fi ı k d dallarile süslenmiş bir koşu galibine aittir. kll.ılt ıpor •roketleri ae yaptin ma ·~ı "· 

atın alıftaH Blf 
tat>ı aç11t ı 

Jnıilt&eSe yapılan lik maçla
ffii3a bu sene Astön Villanın va
siyeti çok f enitlfr. Sir zaifiinlar 
lqilt~re priqliycmlülünu kazan 

ffirf olan t;U iilfliat talirii her ne 
Jahaiına 8111fii olt111l iİtinti kü
fiifye iliijiiHii7@ liirir -fetmiıtir. 

Bu cliiiilHın olmili &zere 
ıfi.000 Eranlı Yererek Lir maruf 

6Jdfiefi claha teelarik euniıtir. Bu 
bjilncu lnıllterenin naınaar bey 
neliftilel tol a~ılclarından Phillips 
tlir. 

iki aydanbeti biiıüne kad.u -=----------
A:ıton Villa tialilitlıaı tikTiye et H n rıa r 1 a 
lıDik UHte abiüi oldulü alb oıun- LI ._ 
cu lçin ik~ mU1on yedi yüz bin Portekiz mu htell~l-
frank sarfetmit bulunmaktadır. n 1 4.3 yendi 

Geçen aene Araenel iki milyon 
iki yüz i!li tiiii fr'llik, Aston ViUa 
nın bu menimdeki vaziyetinde 
tiühman Haderfield di! l>ir milyon 
uç yUz elli hin ftalt nrfetmek mec 
buriyetinde kalmqlardı. 

Portekizliler takımlarını ıılah 
etmek için memleketlerine Jtuy • 
vetli takımlar çağırarak bünlatla 
çarpıımaia karar vermitlerdir. 

Balkan kup••• 
futbol maçlliri 

galiba 
v•pılamıyacelC 

Het sene munta:ıamui fattil
maltta olan Balkan IHlfJUi hital ŞIMbt tşırrliltM'ZE GôRE: 

lıtanbul bölgkine ıaniyle uy 
ıun, tarilline yaliıtan bir yerin 
Oiltüelarda mı? Bôfaziçinae mi? 
Kadıköy veya Bakırköyünde m: 
bir yer bulunması dütünülmeye 
ba,Jadı. 

lal öyle bir çarpıttı iti az kaUi :;;.;.....:......_......_...::.~--.... ......... _.__---...-___...--..._ 

Bu cümleden olmak üzere bu 
MD~ lik maçlarında baıta tiden 
Macar profesyonel takımı Hun · 
garia'yı memleketlerine davet et. 
mitlerdir. 

Maçları bu sene ıuya iliilli .. tlM 
ıörünüyor. 

Maçların bu ıene liikHııttt t'"' 
pılacağı evvelce kararlaıtırılmıttle 
Halbuki Bükteıten •erilMl llialO· 
mata nazaran bu aenelit m.tlar•ll 
yapılması çok zayıf bir ihtimal 
dahilinde ıötUlmelttedit. 

· bütünme, taıınma . esnuında 
Ailallra aitsin diye ortaya bir fi
kir ıtilftia• lfiı? 

iief&ltıt t~rsin Bly&fla (helk) •· 
fiın ( ,., ) athi1'iiil. b atıdr, hem 
ÇOlt: acıSt; balaiyi batka yerlert> 
'bırakmaya tahammül etmemit h~.
' jımııı ilıtilnde yeri yardır, di)·e 
ltaldırmı~ doğru üst kata. çıkar
inıf. 

Görseniz, ne kolaylık, ne ko
lathkt tt~ kolaylık ... 88 ayak, d:I. 
dar, h:irafilık, çok a6n6meçli bir 
merdi~~n ... o kadar dik ki, üst ka
ta ~tiHnca hf!r ıporcu bir nefes ah· 
yor, tlinltniyor. Onaan ıonra ko 
nuıa biliyor. 

Hakemlere, oyunculara, en çok 
tekaüt edilmit sporculara mükem
mel bir iBman doğrusu bu!.. 

Jlk gün mmtakanm kapısını a
radım, bulmakta güçlük ~ektim. 

Çünkü İürkiye idman sosyete
leri birliği yazısı alt katta kal
ffii j. 1çerden piyano, radyo sesleri 
reliyor.. 1-fangi kapıyı ~aldımaa 
lçerdeh bir müaiki usi g~liyor .. 
Bit de ödanrn kiritide, uiün bir 
{yAl!I) çilflliıii iYU?. En~ll ne t>l-
duğunu anlamadım. MeJer Mısır
dan radr o şeliyorıftuf 1 Obür tara
fa gittim .. Ağır bir piyano ! 

Acaba, dedim, hlzim bölgenin 
iti gücü liiUi de !İıDdi hun1arla rnr 

""t ,., u g a~ıyor .•.. 

(Ay) ın baıı parçalanacaktı. HaltArde 
Bereket verıin baıaran baıl<a. ı ~ 

iti (Fatin) cesine hesap etti de. . iki yani clünya 
Huncaria ile Portekiz muht~i. 

ti arasında yapılan maçı Macar 
takımı 4 - 3 kazanmıtltr. JoeLouis 

1 L. E: 
Max Schmaling 

Mey8ana çı1Hığ1 gilfi'*nberi, bokı 
Aleminde ortahiı kaıup kavuran z~nti 

boksör J oe Louis İspanyôllann oduncu 
boksörü Paulinoyu da kolayca dövdük
ten sonra, imdi de, meşhur Alman bok· 
ıörü ve esl<i dünya şampiyonu :Max 
IE:HffıJing1~ btjtla§ata"lm. 

Jöe Uui! .. Paulino m!ç!.Tlftın en el 
•tınan b\i resim, yakın a d6~ü,s:et 61 n 
bu fkt 1; ksörü Yafi yiha gösfermektt
dir. 

rekoru 
Olimpiyatlara hazırlık müsa -

balialtınaa Almin vaiit sildet 
hılterciıi Oplchütuf ilci kol llt 
jtti 141,50 kilo Jialdınnata mil-' ~ 
•af fak olarak yeni hir düttya ri
ltoru elde eUDittir. Gene kendisi· 
ne ait bulunan etki rekoru bu eu
retle 1,50 kilo ıeçmiıtir. 

Birinci ilevreti hakim bir o · 
yuntlan sonra Hunıaria 4 - 1 
bitimıitıe de ikinci deTrede Por· 
tekizliler ~anlanmıtlar ve güzel 
blt oyun çıkararak hiç gol yeme
den iki sayı daha lcaydetmeie mu 

Bundan batlia aiır sikletten 
Alman Mauıer üÇ ltllıik hareket-
tt 800 ltilo kaldırillıtltr. c 

• • • 1 1 
1 

Yutoıllvlar eılti bit ihtHlfı 
Me•nu bahsederek ıMtlari ._.. 
rak etmek iıtememekteditlfi. W
ıarların iıtirakine iae olimplJll" 
lara gitmeie karar vermiı •'-'" 
ları dolayıaiyle hiç de :litimal ff' 
\'erilmernekledir. 

Bu vaziyet karıııında t 931 ;. 
Balkan futbol olimpi1atlarıam 7•" 
pılamiyacafı hemtı h_.n t1P 

T iN •İ•lüi billiriyor: 
Hafif siklet ıenç SoTyet hal 

terei•i J. Melthanilt geçen ayan 
14 undi Mo•ko-Yacta (82) ıtilo kat· 
dırari.lt dünya renrunu kımuıtn. 

hakkak ıibidir. 
vaf fak olmuılardır. .;;...;.;-~---------=.....,._--..-.-

CIUll•VI ,8,47 
metreye attı 

Berlin olimpiyatlarına Ameri
kalılar harıl harıl haıııtlanmakta
dirlar. 

Y apilan haıırlrk miisabiltala
tından 19ltinde jUlleti Torraüte 
pllejl 18 metre 41t1e frrlatmal• 
fiiu\faUak olmütlur. 

T6Whi tlO mette manialı11 l ıt 
aniye 8/ t fJ 6l 1 880 yarclayt i-loffl 
bö ttl 1 llakika 54 aniye Ö/l O 
da; Glen de bir mili 4 dakika 16J 
sruıiyede koşmuşlardır. 

Neticede Portekizliler lterabe • DÖgv ÜŞIÜ bir 
re kalmak için çok ıa1ret ıarfet-

mitlerac de 3 - 4 matlGp oUnuı- Hokey maçı 
lardır. ~ 

Voleybol 
basketbol 

•ırınclllkları 

T. l. C. 1. lstanbul Bölgesi Vo
leybol . Basketbol Heyetinden: 

Voleybol • Basketbol birincilik 
müsabakalarına l:iafianacalından 

fikstür tanzimi için kulüplerimi · 
zin 2~ - l - 936 çar,amba tünü 
eaat 17 de Mmtaka Merkezine ıa-
lthiyetli birer murahhas gönder. 
itt l~ri, ttksi hıltdirSe hiçbir hak 
iddia edcmiyecekleri son defa ol
ıtınk üzere bildirilir. 

Polonyada bir Vi,ana t&IP..-

Ue Ş&tkt SHesie muhteliti aratd ' 
da yapılaft buz üzerinde hekf1 
rnaçıncla tarafeyn kıncı 1.ir •ffl' 
o}ftamıf, bu yüzden iki eftdll' 
yatalanmıtür. 

Mağlup olan Vlyar.•lıl•r ! 
mail6biyeti hazmedemi,..la ... 
kemi ve Polonyalı oyuntuları il" 
mek iatemitlerdir. 

Bu vaziyet karııımda halk" 
leyana ıelmiı, piste ~. --• 
fek Avusturyalıları pa~ 
teıebbüs etmit ise de hemen JJP:
ler yetitmitlet ve neticesi 'fa~ı • 
olabilecek bir hadisenin önuıı 
gtÇmiılMdir. 
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r Son - Sistem 
SOVVET 

f 

Yukarda gllrtllen modelden 
ll••ka muhtelll t2 zarif 

modellmlz vardır 

Trq aabunla · 
rınm en mükem 

Dlklf , Nakıf ve Sanayi 

MAKİ'N AL ARI 
G. VE A. BAKBR·LT 
ŞlRKETINDE BULURSUNU 

SAGLAM - TEMINATLI 
UCUZ ·- EMSALSiZ 

Umum deposu: lıtanbul Tahtakal 
Telefon sokak No. 82-t Tel: 22813 

lıtlkW caddeıl No. 306 - 308 
Baker bGyQk malanlan Tel: 44 

Anadolucla acente aranıyor 

melidir. Fazla 
köpürür. ve kö
püiü uzun müd 
det kalır. Cildi 
tahrif etmez, yu 
mu,atır ve ıü -
zelb1tirir. Anti 
aepti ha11asını 

haizdir. 

KOLD 

TIP. Fi !iFIBUNU 
Cildin muhafa-
zasmı Necip Bey Traı Sabunu tem in eder. Her yerde bulunur. 

. 0Pv)et DPmirvolları ~f" 1 Jnınnları . 
q~ • • 

·işletme lrmuın idaresi Il<lnları 

Muhammen bedeli 14445 lira olan muhtelifülcinı lastik malze -
. me 18 - 2 - 936 Salı ıünü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 'An . 

karada ldare binumda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1083,30 liTalık mUTalckat teminatı ve 
kanunun tayin ettifi vesikalar ile tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 

kadar Komisyon Reislijine verme )eri laznndır. 

Bu ite ait !&rtnameler Ankara da Malzeme Dairesinde ve Hay -
darpap.da Tesellüm ve sevk Mü dürlüiünde paraıız olarak daiıtıl . 
~.aktad il'. (284) 

Muhammen !>edeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27- 1- 1936 

pazartesi ıünü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare bi
naıında satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek istiyenler!n 3768,75 liralık muvakkat teminat 
ile kanwıun tayin ettiji veaik:lları ve tekliflerini ayni ıün ıaat 14.10 a 
kadar komiıyon reiıliiine vermeleri llzımdır. Şartnameler 250 ku

rut mukabilinCfe Ankara ve Hay darpafa veznelerinde daiıtılmak

tadır. (144) 

\ 

Damar 
.. sertleşmesi 

+! kireçli 
sudan olur 

lçtiiiniz ve ye . 
meklerinizd~ 
kutlandığınız 

ıuları"ı mutlaka 
PERMUTIT 

WATER SOF . 
TENER den ıe· 
çirerek kirecir1i 
alınız. Bu cihaz 
Amerikan fen . 
ninin bir hari • 
kasıdır. 
Fazla malumat 

ıçın: 

TEŞEBBÜS 
EVi 

Birinci Vakrf 
+.an 47 

Tel : 23535 . 

Asipin Kenan 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve biltUn ağrılardan korur. 

ismine dikkat 

latanbul Aıliye ikinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Çarkı Felek oğlu Muıtafaya 
(250) lira borçlu Trabzonda E -
mir oj)u Net' et tarafmdan l•tan· 
bula kaçınlan ve halen latanbulda 
Mabmutpaıada Y eırl direk MolJa 
tqında 35 /1 No. da bulunan ima
lathanede kardeti Muharremin 
nezdinde bulunan 196037 No. Ju 
otomatik çorap makinesinin 23 -
1 - 36 saat 1 O da satılacağından 
talip olanların tayin olunan gün 
Ye saatte mezkur mahalde bulun
malan ilin olunur. 

18 SOm\ANUN - 193' -

Çok taKllt 
Edllmlftlr. f•k•: 
Aynı 
Yapılmamı~t1r• 

Mavi 
etıketıl 

kutudald 

Haskalmtnl 
teteylnlz. 

Maliye Vekiletinden: 
1 - 2257 No. lu madeni u~aklık para kanununa tevfikan dc~lel 

alacaklarına 54 kuruttan alınmak ta olan beher mecidiyenin güaıiif 
fiatının tenezzülü hasebiyle kı•k dört kuruta indirilmit ve bu fi91 

üzerinden kabul edilmeıi için mal sandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankasınca satın alınmakta olan be~er 
on aram meskuk ve ıayri meakuk haliı gümüt badema yirmi iki ıoa
ruıa satın alınacaktll'. (76) (216) 

inhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
Liıe ve orta mektep mezunu olup yatları 35 den yukarı otıor 

yanlardan memuriyet talebiyle 1daremize müracaat etmit olanlarııl 

imtihan ıününe kadar müracaat edeceklerin imtihanları bu avııl 
28 inci salı günü saat 24 de Sirkecide Meydancık caddesindeki inhİ
ıarlar memurin kursu binasında yapılacaktır. imtihan~ ıirecekleriıl 
yatlarına ve tahsil derecelerine ve evelce bulundukları memuriyd le" 
re ve askerlik muamelelerine a~t vesaiki de birlikte getirmeler. ır 
rektir. 

Yukarda tayin edilen ıün ve saatte hazır bulunmaları. (271) 

istonbul I>enlz 1-'evazımı Satınalma 
Komisyonu IIAnları . 

20.000 kilo zeytin yağı 24 lkincikinun 1936 tarihine raıtlıv-' 
cuma günü ıaat 14 de açık e\uilt!De ile alınacaktll'. Muvakkat ti' 
minat 697 lira 50 kuruıtur. Şartnamesini ıörmek istiyenler he' 
gün eksiltm~ye girecekler itbu ıün ve saatte i.eminat makbuz ve1' 
aaektubi1le Kuıaapqadaki komiıyoaa batvurmaları. (72 

ltttanbu1 Pİ1ftpu M~dUrlftğfül(kn : --,.-~~--------~~------~-'_.;;......_;~...:..:::..~_;..,oıı~:_.;:J.) 
Hoıos Rop en taraf mdan tapu-

• • 
Istanbul · Belediyesi IJiinları ıu istenilen Bostancıda Bağdat 

caddesinde eski 67 No.1u arsanın 
tapuda kaydı olmamasından dola 
yı senetsiz tasarruf ata kıyasen Ketif bedeli 194 lira 32 kunı t olan O sküdar 11 inci mektep tı•' 

1 miri pazarlıia konulmuttur. Keti f evrakı ve fenni ıartnamesi le,•• ' muame e yapılacağından bu Y.er . .ı1 
zrm müdürlüiünde görülür. Pazarlıia girmek isteyenler 14 lira P 

de alakai tasarrufiyesi mevcut o- kuruıluk muvakkat teminnt makbuz veya mektubile be:-aber 20 -" 
lanlarm tarihi ilandan on bet gün 1 - 936 Pazartesi günü saaf 15 de levazım müdürlüğünd~ buluJI ' 
zarfmda vesaiki müıpitelerile bir- mabdır. (l) (286) 

likteSukanahmeU~Ü~üduta- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pu bat memurluğuna bizzat veya 
mümessili kanunileri tarafından 

1 O - 1 - 936 tarih ve 43 dosya 
numarasile gelmeleri veya on 

bet gün ıonra tahkikat mahal
linde iddialarını iıpat edecek ve. 

saikle memuruna baıvurmalan. 

Makine ressamı 1 
aranıyor 1 

Zeytinburnu demir eşya fabrikası, 

makine ressamı aranıyor. fstiyeıı 
fabrikaya başvursun . 

Tl:.:J Q K iVE 

l 1 Q.6AT 
BANKA51 

-DAoA 
Biriktiren rahat ed~ 

I 
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MEVStMiN 
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KAŞE 

NEOKALMiNA 
Gri11 • N•vra!ii • Bq ve tlif afnları. Artritizm. Romatizma 

Gllzelllğln gıdasıdır 
Soiuk havalann cild üzerinde 

yaptığı teıiri izale eder cilde JU· 
mutakhk, beyazlık %100 maddei 
müe11ireainin teairile ıüsellik ••· 
rir. Her eczahane, tuhafiye mata· 
zalarında tüp ve vazoları bulu · 
nur. 

Harbiye Okulu için 1'7 ton sade 
yağı 31/1/938 cuma rünü saat 
15 de Tophanede Sabnalma Ko
miıyonunca kapalı sarfla alma • 
caktır. Tahmin bedeli beher kilo
ıu 105 kunıttur. llk teminatı 1338 
lira 75 kunıttur. Şartnameai Ko • 
miıyonda 18riilebilir. lateklilerin 
kanuni veaikalarile beraber tele • 
liflerini ihale aaatinclan bir aaat 
evvel Komiıyona vermeleri. 

(375) (150) 

ZA YI - 309 Belediye numa • 
ralı mo~osiklet plakamı ka.ybet . 
tim. Y eniıini alacaillDdan ealciai· 

--- ~ 

ıa 

Ayaklarından rahatsız olanlar t~ln 

Fenni Ayakkab 

nin hükmü olmadılmı beyan ede- .. ,oııu Po ... .._ .. No. t. Telefon: 41429 
rim. Kumkapı, Gerdanlık sokak T••r• mu,terllerlmlzln latedlklerl izahat poata ile verftlr. 

No.5Etvart 1111!!~!!!!!!~!!!!!!!i!iii!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~iS!!!!!!!i! .. 
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betçılerinin vazifesi parolayı verme
dea .Y&klatanları düıünmeden ve bek
lemeden hançerlemekti. 

içeride ise, her kapının yanında 1-
ld kadın bulunuyor ve ıelecekleri 
hekliyorlardı. 

Söyledifimiz yan taraftaki köşe
de elli kadar kadın toplanmıttı. 

Bunlar mihrabın etrafmcla bq al
tı sıra halinde Te bir yanm daire fek· 
linde oturarak yanı sesle kqn111u1or 
lardı. Bundan da, dua edilmediii ve 
hapa şeylerden bahsolundufu anlatı 
hyordu. 

Ara sıra, bu mırıltılar arasında 
bir kahkaha duyuluyordu. Bazan da 
bu yavaı konuıma yiibek bir sesle 
kesiliyordu. 

Ba kadınlann hepsi de ıençtil.r, 
en yqlun yirmiden aptı, hepel çok 
atislU •glylnmft ve bir peri kızı kadar 
1Uıeldf. 

Burada, kubbelerden akseden ko-
111 bir karanhiın içinde bir yıfın ıil
lellik toplanmııtı. 

Bu kaclınlann ıözlerinde korku
•~l~k ve Yahşet okunuyordu. Hiç bi
rı: ı nı ı yüzUırde iyi duygulan göste
l't .. ";: iz yoktu. 

Ge11~ olmalanna rağmen . keskin 
lı r ·-" htpsinia az çok solgun oldu-
1 · ' ftlikedebilirdi. 

b"" lıtın~nla beraber bu kadınlardan 
uJ \ hır kısmı hiç bir erkelin karıı 

l•l~miyeeefi dtrecede cana yakın ve 
•l11nbydı. 

hl ~ir tiyatroda bulunuyorlarmış gi
hna~ülerek konuşuyorlar ve l~nde ba
.. ,..:lan mlbede hOrmet etmek a-

Bw na hile ıelnılyorda. 
._ 1.1 ___ ıenç kızlann hepel, yanların-

Ayni sı.lahcının elinden çıkmış o
lan bu hançerler, siyah kadife elbise· 
lerinin içinde gizliydi. Bunlar kes
kin, sivri ve hakikaten birer nıüthif 
silahtı. 

Hepsinin de kap7.aSI salip §eklinde 
yapılınıştı. Ve süs olarak saliplerin 
tam orta yerinde birer yakut vardı. 

Karanlıkta, hançerlerin kapzala· 
rına konulan bu elli yakut, kırmızı bir 
ı§Jk dağıtıyordu. 

Evet, bu tam manasile peri ma· 
sallarına yakışan bir dekordu. 

• • • 

haklarını, annesini istiyecck bir aı..a- Emin olunuz, Isaya, İncile yemı.1 e
mın bulundutu anlaşılırsa benim için derim ki Mariyyak bir şey bilmiyor. 
çok afır bir tehlike başgösterecektir. - Bunu nasıl iddia edebil:yorsun?. 
Siz de bunu söylemek istiyorsunuı - Eğer böyle bir şeyden halıeri 
defll mi? olmuş olaydı bana söylerdi. Onun ben. 

Alla soa derece müteessir olarak: den gizli bir şe)'i yoktur. 
- Hqmetpenah, böyle bir düşünceyi Cevabı o kadar tabii, o kadar akla 
aklıma getirmeğe nasıl cesaret edt:'Ji- uygundu ki, kraliçe Alisin ellerini bı· 
lirim? diye haykırdı. rakıp ağır ağır yerine oturarak: 

Katerfn birdenbire ayafa ka;ka- Yoksa aldandın mı? diye mrnl· 
rak duygulannı daha yakından kunt- dandı. 
rol edebilmek için Alisin elinden tut- Fakat, Katerin dö Mediçi hilf'k~-
tu. lıkta çok usta bir kadın olduğu için 

- Bu adam vardır. Evet Alis. Bu düşüncesini topladı. Ve hücum plfir.mı 
Saat onu çaldı... müthiş tehlike kraliçenin daima tepe- değiştirdi: 
Hepsi birdenbire sustular. Geniş .tnde duruyor. _ E,·et, Kont dö l\lariyyaka kal· 

kiUsede korkunç bir sessizlik hUküm Bimdi Mariyyakı neden müthiş bir blmde bir kin besliyordum. Artık bu 
sürmele başladı. dütman olmak üzere tanuhflmr, 11nu kinden eser kalmadı Alis. Sakın onu 

Sonra birdenbire hafif bir &'Ürül- neden dalma gözönUnde bulundurdu- senin için affettiğimi s:ı.nma! Kenc.:i-
tU duyuldu. Genç kızlar başlarını mih. tumu, aeni niçin onun arkasına koy- sini hakikaten se\·erim. Fakat sevgim 
raba çevirdiler. Aralarında boiuk bir dulumu, ne dUtfinerek onu saraya miitbl§ bir kabahati affettirerek dere-
fısıltı oldu: çağırdığımı ifreaeeekaln... cede değildir. Hayır, onu affetmeme 

- Kraliçe, itte kraliçe! Alis titriyordu. Zanllı kız, ke:tdi- sebep kimseye bir şey söylememiş ot-
o vakit hepsi ayala kalkarak eti· alni fellket uçaramuna sUrükli,en ması ve böyle tehlikeli bir sırn kattin 

Up sessiz bir hürmet tavn aldılar. sirdaba yaldqtıjmı hlseettl. de saklamasıdır. Sonra beni yat1ştı-
Katerin, baştan başa siyahlar gi- Katerfn ba tltremelere dikbt e- ran bir şey daha varsa o da senin onu 

yinmiştl. Uzun bir tül yüzünü örtü- diyor, bu ararmalan gözünden ka- Paristen uzaklaştıracağındır. Bu !tU• 

yordu. Başında "bulunan kıymet1i bir çrrmıyor, Alisin zihninde gizli bulu- retle de tehlike bütün bütUn orta~an 
taç etrafa ışık serpiyordu. Sıraların ' nan düşünceleri meydana çıkarmak 1- kalkmış olacaktır. 
arasından geçerek mihrabın onune çin bir çare anyordu. MariyyU'Ja A- Bundan daha açık ve daha dofru 
kadar gelip diz çöktü. Kızlar da onu Jlsin hayatı bu anda tehlikede balaı~u- gör.ünmek imkansızdı. O andan sonra 
taklit ettiler. Sonra kalkarak mihra- yordu. Alis tamamen kandı. 
ba Uç basamak çıktı. Kraliçe kelimeleri güçlükle söy- - işte hakikat budur. Kraliçe of· 

Kraliçe bundan sonra yUzUnU ör- li:yerek: tunun sağ olduğunu biliyor. Deodanın 
ten tUIU omuzlanna atıp, bu anda ses _ Alis, bu hatamın canlı izi olan bundan haberi var sanıyor. Kontu 
siz ve son derece heyecanlı olarak bfrlai var ki 0 da benim oğlumdur. Ve Parlsten uıaklaştırmak vaziff'Sinl ba-
kendlslne korkuyla bakan gen~ kı:r.la- Mariyyak ... Onu tanıyor! dedi. na veriyor. Bu da çok basit bir şe~ ·• 
ra döndü. Kraliçe onlara çok muh· Alla: Lakin oğlunun Deodanın kendisi olda 
teşem g(JrUnOyordu. Karanlıkta, ytizU - Bu olamaz! diye haykırdı. funu bilse acaba ne yapardı. 
daha san duruyordu. Yalnız iri göz- - Neden olamaz diyorsun? Yoksa Bu iki kadın biribirlerinin asıl 
lerfnde ufursuz bir ıpk yanıyordu. • bir bildiğin mi var? düşüncelerini anlamak içi~ bU~ül• bir 

~. ıuvv ban~er tqıyorlardı. Kraliçe kızlara uzun uzun baktı. - Hiç bir teY bilmfy..::o~ru=m=----ma=da=m=. ~-...--- ~_,--~~~-~~---
L-~~~~~------------~~~~~~~--=-~~~~----------~~~~~~~~~~-
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103 - Kitabın sa5falarmd, llıyeroglifc bcnzeı· 

ı ır tlcı rastlamıc:lardı. 

ıoı - \ c duvarların tlilJindc acaip ltcyı-a~ııer 

duruyordu. Fakat başka bir yerde .. 
lU:J - \ ıınl,mnd:ı silahlarla ölü insan i..;kelet

lerinc m..;;;tladılnr. I.os" bir harbin neticesi,. dedi. 

106 - Bir dmarda mamur biı şehir ,·e münbit 
bi · ~razi re. mi r,ördüler. 

10i - Burada esldilen blr medeniyet rnrmış. .au~ - na yolcu son crzaı.ıarını yi)orlar. 
Fakat bir harp neticesinde mahvolmuş. 

PARDA"rANJN OLOl\10 

lkisi lÜ •• 1 tll u1l~ il.isinin de alın
larından hafif bir ter akmağa ba~l:ı-

- ~ nuştı. Uiribirlerini dikkatle gözrlen 
ge,iriyorlardı. Söyledikleri sözlerden 
dolayı az çok heyecanlı bulunmakla 
b<'rnber sakin görünmeğe •·al•Pıyoı·Jar 
dı 

\ralarıııda gc~cn bu son ça~·pış

muda krali e dnha kuvvetliydi. Hiç 
hit· hataya k·tpılmıyordu. Ali ise, Ka
terinin kendisine böyle mi!h!m 1.ıir 

·rrr arma: ının ebehini düsünmcıJi
ği kin tnznğa rlüsmck üzere; di 

Bundan i.;ıtifnde eden l>nılir<' Jıe
men fikrini değiştirerek ma!lcvraı;;mı 
tamamladı Hi~ zorluk çckmcdC>n r,öz
lerini yaşartarak: 

- Heyhat, yanum ! Bir annrnin 
knlbini kim okuyabilir? beni korkutnn 
benim için her 7.nman rok büyiik hir 

tehlike olan, tanımadığım halde :l).ı 
~·nşamak rnrelerini aradığım bu çocu
• u hı.tt1 M · J.:"rc görebiJmek kin nc-
1.,rimi fcG etmezdim? Oh Alis, sen 
daha bunu anhyamazmn ! diye hıt'krr
dı 

.\lis içinden: 
- E\·et, ben bunu anlıyamam. Tien 

k i roc:ı~umu terkcclerek gidiyorum! 
dedi. · 

lfraliçc ağhyarak hÖZÜnt' clc•·:ım 
t'ttİ : 

- 5inıdi anla dm ya! Senelerden-
beri son derece ) eisli gorunnıt•rnin 

<'bcbi budur Ali3. Bu cocuk bana da
~ nnrı'lla?. bır deh~ct '~riyor .. Bu;ıun
la beraber onu gene seviyorum. Oh,, 
onu )alnız son nefesimde takdis et-1 
meğe, kocaklama•m muvaffak olahil
.rem ! o:rıumu ne J,adar aradım, hata 
da anyorum :_ \ 

EJlcri l irı'>irinc bitişik gözleri 

yaşlı, esi kısık olnn kraliçe Ali.sin 
varlığını unutmuş gibi görünüyordu. 

- Bir ana için bundan daha büyiik 

bir acı olabilir mi? Analık ~efkati i
tiraf ederek teselli bulamadan gizlice 

sevdiği bir oğlunu aramakla \"akit 
geçirmek! Ah Alis, bu çok acıdır ı:en 

de bunu hi~ı::ediyorum. Onu hiç bir 
zaman göremiyeceğim fakat son' bir 

ümidim var. Bilmem ki nasıl sö1 li
yeyim Alis? Evet, bu ümidim de! f.en
dedir ! 

Casus kız: 

- Bende mi? diye kekeledi. 

- Dinle, gerçi sana söylememiş-
se de l\tariyyak oğlnmu tanıyor. Dunu 

sana söylcmemesinueki sebep sözüne 
çok sadık olmasıdır. Fakat benim ~ a
nımdayken ağ1.ından kaçırmak üzere 
olduğu bir kaç sözden oğlumu tanıdı
ğını anladım .. O vakit ... 

- O vakit madam? 
- Neyse •• Floransaya g ittifi:.iz 

zaman bu sırrı onun ağzından alacak
sJmz. Alis, senden istediğim son hiz
met budur. J{raliçen senin S."lyerde 

oğlunu görebilirse seni takdis cd~l"ek 
can verecekti!'. 

Alis sendeliyordu. Düşüncesi al
tüst olmuştu. Bir kaç yara :ılam', e
linden kılrcının düştüğünü hLc;sl'den 
bir adama dönmüştü. 1\ı·aliçeyt- ba
kınca onun da .r:;apsarr kcsilmis oldu. 
ğunu gördü. 

Hakikaten Katl·rinin lıctibt•'lzi 

uçmuştu. Bu da hilekarlığını son dere 
ceye vardırmak için harcadığı l'm~k
ten ileri gelmişti. Mırıldanır gibi bir 
sesle \'C gözlerini yumarak: 

. - Heyhat, senelerden heri beı .. '~· 
re uğraşarak .aradığım hıı ""'~· •. 
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!Jel!u :.ıt•ıı hulnıağa muvaffnl\ olur un, 
dedi. 

l{endLc;inden geçen Alis: 
- Duna eminim madam! C.Jye 

haykırdı. 

Kraliçe biraz doğl'Ularak: 
- Beni teselli etmeğe çn!ı~ı_r.lr· 

sun. ilk bir şey bilmediğin 1ıa lrft• ha .. 
na ... 

- Madam, Oğlunuzu size tanıta
cağıma söz \'eririm. 

- Heyhat, büna tamamen emin 
. . ' ınısın ... 

- Sizi gördüğüme nasıl eminsem. 
Kraliçe gözlerini yumdu. Yüziıoün 

hattarr gevşedi. l\lücaclele sona l'lmi~ 
ti. Galip gelişinin sevinci, kalbindP. t -
tuşan kin ve bu sırrın etrnfrndak! ela· 
ireden dışaı·ı çıkmış olmakdan doğan 
bir korku ile kendi kendisine: 

- Nihayet itiraf l'ttİn . Senin de 
bundan haberin var yılan kan. Pl'Jriı

la ! bunlar üç kişidirler. J:ııı Dalüre, 
Mariyyak, Alis._ ! Jan Dalhn.• m fö 
Şimdi srra Alisle oğlumdur. sözlerini 
söyledi. 

Gözlerini açıp aya.Ya l\:ıll.arnı, ca
c:;us kızın alnındnn öptü. 

-Kızım, sözlerine inancım ,·ardır. 
Oğlumu siz bulacaksınız. nu grc<'ye 
kadar Allahısmarladık Ali ... Gece ya
rısına !,adar burada benim mahpusum 
sunuz. Sizi gelip buradan alacaklar. 

Bu sözleri söyliyerek kraliçe, Ali i 
hürmetten çok heyccnn içinde bıraka
rak odndan çıktı. 

Casus krz yalnız ı.nlınca: 
- Ey benim se~gilim ! Artık sa 

adete rrlşiyoruz-. rlivc h:ığndı . 

-17 -
KRALiÇENiN J(ANU NEIJl.UEu~·nı 

• n•nrl'nin iınunıı çaldı. J,u,·r 

saraymd t llanri do Hearn ılc Maıgıit 
dö Pran ın şerefine verilen cğlenl.'e 
sessiz sada.c;ız sona ermiştir. 

Ililinmiyen bir scbepdcn dolayı, 

yahut ,·erilen bir işaret üzerinc1 IJelki 
de fırtına çoğaldığ'ı için Parislileı er
lerine ~ekilmi~Ierdı. Karanlık ~okak
larda kimse bulunmadığı gibi sarayııı 
etrafında da hiç bir gürültü yoktuı-. 

I~rğa gömülü salonlarda i.se katolik 
jantiyomları Hügno jantiyornlarına 

karşı çok kibar Ye yumuşak <lananı

yorlardı. 

Dı~rıda karanlık \'e sessizlik hü
l<üm sürüyordu. 

~ab:ıhleyin gayet giizel H berrak 
olan hn ' 'a öğleden sonra birdenbire 
kapanmıştı. Şiddetli bir yağmur yağr. 
yordu. Geceleyin bu yağmur kesildi. 
:Fakat bu sefer müthiş bir fırtına baş 
gösterdi. Koyu karanlık ara ~ ıra bir 
şimı;ıek <:akı:;;ile yırtılıyordu. 

Gecenin saat onunda Sen Jcrnıcn 
ı .. okserrm·a kilisesi kapkaranlıktı. 

Yalnız yan tarafta bulunan mih
raplardnn birinin üzerinde yamın bir 
mum kiliseye hafif bir ışık dağıtıyor 
du. 

Bu kö~eyc bu anda bir .) abancı 
yakla~ı gayet tuhaf lıir manzara ile 

ka~ılaşırdr. Bununla beraber içeriye 
bir yabancının girmesi imkan~,zdı. 

Çünkü kapılar kapalı olduğu gibi bu 

kapıların dış tarafında da knranlıl• ta 

saklanan üç dört ki i nöbet bekliyor• 
du. 

Bunlar kendilerini göstermemek 
için emir almışlardı. 

Ef'er önccde11 irnrnrlaşiırılm:ı;ı hfr 
parola ile birisi gelipde lmpıyı çnlar 
sa niihetçiler aldırış etnıiyecekleı 't? 

kapı içeriden açıtacal;tı. Bu gece nö-

1 
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Tonton amca evinin bahçesinde 

muhtelif çiçek yetiştiriyordu. Bah. 

çe kovasına. suyu doldurdu, BUlama. 

Yal'mur bafladr. . 

~·amca DJaamd-ta Jr:brlcfCJ'9 

ya.-. Pttf. • ffMI 8aba lift.· ~ . . .. - . . • 1tlt 

IQlll ...... .....,,_.,,, eMı ve ~f;K 
]Ufal ................. "tli. , . 

'3 --------- -
BlfiYfJfi,"-'!U/LIN! I;; ') 

~ 
. 

. -. 
Cıılıada Hya~ıar. 

da tialk aktörleri 

&Jk!§la.mak istedi 

.ıtıi 'lslık çalar, be.. 

ğenmetli mi el ~ır. 

par. Diğer mem!eltetlerdcl;i oliletin 

tamtersi • 

* Cuba tutllnleri tıe 

~ 
J'\ "" . 

. 
' · · ~ . .·.: j~ 

ı:... . . 

meşhurdur. Hava. 

na Sİi;';&raları A • 

mcrikan plyssı.la 

rında y:ilcsek bir 

yer tutar. Son 

:zamanlara k.ıôar 

uıuın · tabrikal" • 

rmda. &mele çahfırkeıı, nııan, ro. 

man okuyup ~,S-dtrmek için adam 

tutarlarilı. 

. . 

•

.. Cenilbl Amerika 

~' t.ıen1zlet-;tıde yajl • 
yan Pirar&r& l)eJı 

-. ra- ıt~ıeH _. 
- . • . b . .......... Jıı.-..a_ 

ibÜyfillttır' . .• wri f bu_,..,, ~ 

k"t'llmU· vjoıa ctk&rc:çilunu ,,..me 
~Jeli l'thı-. 

* 
"Tlyblg AIMld,, • 

~~ ,y.a;ıı . uçan bulut il! 

""ınlnck\ld l>\IJll_lllM. ., -

!li ·dt1Qa9m en me, 
lwı' yelkemilerindea tıArir._,r. Bu ge. 

mi Ne\')'Oi"Klan Sim~ 

Cenutll A.~.an .~ •llU. 

~tile. ·89 g9n t2'·..tıe . Cı1:adlttr. 

8ıı~·,fi~·--T~,lıH'-~ 

kiiill .tanlmıdU ıku-..~. 

·lR) 
* Filler doğdukları 

aman atrtlannm 
uzun k.Jlarla kap. 

'\ı oldufu Sok tnk 

~ feYlen!en. 

dir. Bu kıllar fitler 

bUyüdllkı,;e aökUlUr. Şimdi 'biz t>un 

dan fiJlerin ana karnında iken tı~U

dUkleri rn(lnasmı nu çıkaralım. Ar. 

tık oraamı· da aız dtl§Unün .. 

•• 
FA Y·D~ il: il :.t • . ı·Jı ! . -· .. ~ ·- .. l • ·I UuRA~Şft ____ __ 
Sazdan abajur nasll yapıllr? 
Kışın g~releri ~alışırken ken 

di yapmış olduğunuz bir Aba
jur alhnda çalışmak herha!d. 
hoşunuza gidecektir. Jşte slıe 
giizel bir abajur yapına u.•mlü . • 
Sandalyeıerin otôrm·-t yerleri 
örülen sa~Iardan tedarik ettik 
ten 80nra bir ka~ tane de uıım 
ca. ~tel·, ahnız. 

Telleri ,••ukarda.-:.röı ülen te· 
kilde kıvırmız. Ve"diter şekil
de görüldfltö gibi de .-ıuı 

bu telin f!traf ına sal'ınrz. Fa
kat gtizet glrünmesi içilv'9k 
muntazam ve •dikkati! saradlJl 
lıizımdır • 

Abajurun etrafı dü7. ve mnn 
taıam ~rllnmelidir. Bu sa-

$Hılrbaz diyor ki 

tt.<ibcit 
kl.ft\alawını 

dOk111etttan 
mLUMllEedntte. 

tınn.-alt: 

I~~ 
~ - __ ,_., ___ / 

kimse yapa;naz. Azıcık l'aklatt.nız 

mı kutuların yere döküldUğUDU gö. 

l'ÜHi\ntıs, 

Arkadaşı.:rmıza teklit ediniz. Gö. 

recekıılnlz ki yapaıruyacaklar ve 

kutuıan eık ırık yere dftşllre;':ek. 

terdir. Fakat bunun sırrını size söy. 

lerse~ bunu i>cceremiyen ark$da0. 

larmızı hayr-ette bırakmır, olucBU'!' 

nuz. Nasıl ını ! tşte: 

Resmimize bakarsanız çok <laha 

retle:~.'83.z biraz sabır, ·ve 
beceriklik size sür.el bir aba
jur kaundlraca_.. 

.... Mtm - ..,- B'll~ . ....-.~t! 

• 1.'*be·· -4' Fil, o.U.Z.,H;IUc•;tıtr 

hayvandır ki kolay kolay kayool. 

maz. 

kolaylıkla ımlıyacaksııuz. Kil,rlt 

. kututarmm iÇlerln1 azıcıtt dışarıya 

çıkarınız ve bir kibrit kutusu-:ıun 

dı§arıya çıkardılmız i<)ni öteki 

kibrit kutu' aun kapafır.a ge~rı_ 

niz. Böylec'! on tane de kıbrJt 'ku. 

tusunu blrit.iri tızenne uralas.ı.nrz 

kutular dökülmez. 

• 

Tavşan 
ile 

kapiumbaQı 

,, 
~ 
~·~ 

k ·S 
-~ 
~ 

J 

..... 
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Depoyu iyi sakla oyunu 

·~·-. · - .. "e. niş a,fr m. eydan. J.·ık ta ortaya JNr ~lqri 
çllflir. Oyıuyacaklar 

""' ikiye ayrılır, ve hi -
,.. ·n.!r kapıaa seçerler. 

Bu siqinln '!5 a
'41ım 'kadar iki yanradı. her 'ki 
takım ,kal'f'hklı bfr depe reri 
meçerJer ·n baran lafa- ,pk ~Y 
Jer k~yarlar: Berelu. çaata.
Jar, kitaplar. Her iki ·taraf 
biribirinia deposaadan hu -t· 
yalan çalacaktır. 
Takım.lana kapbualan ta

raftarlarım Jkiye ayırırlar. 

Bir kısmı depoyu muhafazaya 
diğer bir kwmı da düşıaan ta
r~ifa hücum •tmiye memur e
dilir. Her iki tarafın ayr;ca 
hususi bir depo :muhafızı ,·ar
dır. Bu daimi surette t'şyalar-

Faydalı denemeler : 

dan ,üç a;Jım öte4e durur, Jc:ş
yalara daha &ip.de Hlkla~
maz.14,akat eter karşı ;1-nıf

'tan lbtri hücum edenk onu KO

vahyabifü 
işaret verjllr v~rHnıeı hü

curo J>aşl.n« Şayet O.> uncular
dan biri dU,maıı to~ratında 
dü,.aan tarafı11dan tutuıu~sa 
o esir olar~k düşıaa~, deposu
~nun arka.,\na pUlrfjlijr ve o
,rada ark.ad.MI ırelip ,~ uıia ... n
eaya kadaJ' bekler. Arbd~şı 
gelip ke9'djşiae c.leiwfflfdir ve 
elele verdlk'~ri ,tülfirde ıw.r

bestçe kendi .taraflarıu tut~J 

ııaa t.elillluısi olmadan geçt=hi
llrleJ'. 

Baret 4iişmanın dttdii~ P

yuacana• elin~e .çatıamıt btr 
etY• ..:ana o tsir elara.k ahko
aulamaz ~ elin6.n eı;va 
seri a.lraır. Depoya )'Jlldqma
Y• mgyaffak olanlar, de.Odan 
sade bir ~ya alır1ar, fazla a
Jnnnaz. Hangi taraf;.n eşJaJa
rı biterse o taraf mağlôp olur. 
Açık ya.imursuı b!r günde 

meydanhk bir yerde bu o~·un 
kadar tatlı bir oyJın ta..<ıan ur 
edilemez. 

KARBON ÇdCARDIGIMIZJ NASlL ANLARIZ ? 

fi; 
TeneffUıı edince 

ciğerlerimizi ok.. 

sijen ve .uoUa ka.. 

rışık bır hava 

ne do •.. _. - . ~ruı.. Bunu hamrzı kar_ 

bon ve azot olarak dı§Mı çıkarı. 

yoruz. 

Tecrilbe :ı~ bunu isnat edebiliriz. 

Reuamların kullandığı "klreç 

ııuyu.,ndan blr bardağa doldurunuıt, 

ve bardağm içine bir ımına.n ı•u . 
çası ile Ufıeyiw, O zaman g.:ire. 

cekainlz ki SU ltabarcıklıtr DC!)~(ıe_ 

cck bunlar f~mlyeti klls'dir. ki el. 

ğerlerJcn i,jıl<.&n hamızı l:arbo~a 

birleııme.kte"l ilP.ri gelir. 

lşle size kolaycacık bir kurbağa resmi !"apmak içJn örne .... 

iŞT~. A~i.1Nı TOPAL GOS1"~ ~ ~t< i~·,,.a 
8u.; tPC•.•RMt •4U $1:t(tLO~ Ö 8"R A'fAt<-

9) HA. Vl R 'w'A\."M. SUNL~R &İR ŞE~ 'FAOE 
• ET N\E:z. • MAfıt İ PAR Al.~R. . N ~~_!; t>E "·? 
~ · . ~ ...,../-. .<jd G1 KA&\ S•PllA 8A~LAM\~ • - -

"·~ 
... 

ı - 01\ ne ç-i.ı.;ı;et bir yiın yunıa.k .;- huwaııa ne gü~! L ,• v),•· ·•" 

•• - .Ne g:ızel ba!! vun.•uvc,,r_ J -- Ya hPle bir şilt ı;ektPek .. 

O - E .•• • Nerde ya benim topum .. Ne~.1e gitti l 

gazetenıtzJ" '5 inçi 
••Yf .. ında . 

KUçUk okuyucularımız mektuplar 

la bize bulmacanın •ytalarma !ko. 

nulmamasmı. ı;ttnkii ke11erek gazete 

1ertnı bozmak istemediklerini bil • 

dlrdller. 

Bu yUeden bJz de bulmacamızı 

1but;UnkU guetMnizln 5 net eayfası 

na koyuyonı~ ı 200) kişi~·e değerli 

tıeafyeMrimiz var. Oradan k..miz, 

hall8dfau ve ~ (1 O ı ~rı lçiade 

# 

r. 

Dört: kardeş•er 
Allleıi_kalı dört-~ lıfribi 

nııe o~· ~···k~b ki 
~ ~,ı ,~ ~lfJ"ine 

~ 'J;ıjııfb itJHQ· ~ ve 

~ .ı·ır~iı~ N
;m~ ~. 

~M!Ptelıl 4'1etJM• :t•'4ıı'..-nr 
ı ı ,...., ıır. • t'; ıı*••,,,vr. 

I -. . fıııP -- ~hl 
, ......... oıl l l!i fi ... L 1 #>".4111 
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Bir Türk gencinin Seylan 
adasında başından geçenler 

- 12 - Yazan : N.M. 

- Joc. 
- Burad:ı gürUlccek bir §CY yok, 

dedi. Bu adamların korkınıya hak. 

ları varını~ Kaplan pek dch~etli 

bir {!ey olsa gerek. Bu pollslilt 1§ 

değil, avcı llzım. 

ErcUmcnt: 

,r - Bir de kulUbelerln içine b:ıka. 

lım, d!ye co\'ap verdl. 

- Hayd~ bakalım.. dediğin ol. 

sun. 

Birkaç kıı!Ubeyo girip çıktılar. 

Burada görmeye değer bir !!CY 

yoktu. Her t"CY yerli yerinde ldL 

.F..sa.<ıen bir \'ahşl kulübesinde ne 

olabilirdi. 

En niha_vet şckllnden reise alt 

olduğu belli lm!Ubenin öaUndo dur. 

dular. 

Ercümeııt .. 

- Bakalım ou relıı lmlilbe!I ne 

şahane yerdir bir görcllm, dedi 

Joe yere cğilerelt blr düğme aldı. 

- Vay, <!edl. Bu ne? llu düğme 

ne demek? Burada biuten evvel 

beyazlar g .. .7mlş. 

Kulübeni[I içi karroakarıııktJ. 

Joe her ~l'yl inceden inceye tet. 
kik etmıy·e lwyuldu. 

~ 

Kendi ktır;dfne: 

- Bu hayvan ·işi değil, lnaan lff. 
Telfl.5la bir şey aramış olan bir in. 

sanm vücude getlrdigi kargaşalık. 

Birde~blre hayretle bağırdı. 

- Vay bu elblııeler ne? Geç1:nler 

de kaybolan k~C Conıı<o• un elblae. 

lerl. Fakat turada ne geziyor. Sa. 

km bu van:tllerln clna~l'tıne kur. 
ban gitmiş olm&IJD .•• 

Fakat aıııl ıaşılacak py zavallı 

kAşlfin cekl t ceplerinin dı§anya 

çıkarılmış olmaııındaydı. Belki bu. 

raya girenler bu ceplente bir fCY 

aranuşlardı. ÇUnkU diğer bütUn 

eşyalar altl!F.t edilmlf olmakla be. 

raber böyle kanıtırılmamıştL Ge. 

lenler bu el\;lse için gelmlılerdL 

JOf": 

Bu a:ılaşılamıyacak mesaJe, 

dedi. Bir öl!.nlln ceplerlade ne ""-

yorlar. 

Sonra bi:-dcilblrc sıçrıyarak: 
l 

- Bu Cunanm işi, dl:,·e ba~ırdı. 

Ne aptallık. Bende ne aptallık 

Conson van~llerln glzll 

bir defineyi keşfetmiş 

tuttu klan 

olduğunu 

iddia edlyoı<iu. Son seynhaUni de 

bu yüzden yapmıştı. HattA geri 

gelirken bilytlk bir servetle yüklü 

olarak gcle::cğlni ciddiyetle sôylU. 

yordu. 

- Fakat Cunanın buı;unla nl). a. 
llkası var? Conııon ölmüş lcya 

öldilrUlmüş. 

- Nasıl! Yok ııur mu hiç? C•ına 

Consonun bt:lduğu defineyi k.:ndl 

elde etmek için bir te1~bbilBJ gi. 

rişmlş olsa gerek ..• 

- Peki (;lblsclerl ~e <!iye Myle 

ara.sın? Bıı kaplanla fil hiklweBi 
' ne? 

- hte bı>nlar benim de hallede. 

mediğlm bir mesele ..• Fakat emf. 

nimkl bu !şte Cunanın parmağı 

var. 

Bu arada köy halkı yııvaş yn,·aş 

köye girmryc baıladılar. Zavallıla. 

rın duruşlarından ne deı ece kork. 

mut oldukları ~belll idi .. Joe bunlara 

tehlikenin geçmiş olduğunu söyllye. 

rek ve korkacak bir ıey olma1lğı. 

nı temin edt'rek sükQnetc davet edi. 

yordu. 

Nihayet reis geldi. Joe bunu bir 

kenara çekerek güzelce lııUcvap 

etti. Sonra da atlarına binerek ltüy. 

den ayrıldı!M'. 

Joe yolda ErcUmende: 

- Herifin ağzından hlr VCY al. 

mak mümkUn degil. KulUbealnln 

karmakarışık olmaaı onu da hayre. 

te sUrUkledi. Consonun c-ı:·keU h.ık. 

kmda kendisine bir çok ~eyler sor. 

dum. KA.şifl ölU olarak tulmu, oı. 

duklarını .iddia ettJ. Nlçiu bize ge. 

llp haber vcrmedlklerlni sorunca 

cevap \"erml'dl. Yalla~ bir tlırlU 

anlamıyorum. FU kaplan mese. 

lesi, kapıda bulunan düğme, rıay. 

vanlarm köye hücumundan sonra 

Mektepliler .~üsabakası 
No. S 

Yukarıda gördüğünüz resimler, müsabakamıza iştirak eden 
küçük okuyucularımızrndır. Buna siz de iştirak edebilir ve res 
minizin çıktıgı gün Öğleden sonra idarehanemize uğrayarak 

hediyenizi alabilirsiniz. Bundan başka bu isimleri yazılı olmi, 
yan küçük okuyucularımızı tanıyıp bize bildirecek olanlara da ' 
hediyeler vereceğiz. 

Birinci llstemlzde neşrettiğimiz 
islmlerln kimlere alt olduğunu 

yazıyoruz 

1 - Nermin 29uncu ilk mektep 191. 2 - Salahaddin l!ci 
ilk mektep 407. 3 - İsmail Turgay Hayriye lisesi 384. 4 -
S. Sönmez Eyüp orta okulu 594. 5 - Fikret Yalçın 44üncil 
ilk mektep sınıf 3. 6 - Hamdi Duran Kadıköy orta okulu 90 . 
7 - Zeki 38inci ilk mektep 185. 8 - 1. Ethem İstanbul lisesi· 
1458. 9 - Nebahat Böke Kandilli kız lisesi 612. 10 - A. Bur' 
haneddin Beyoglu 43 üncü ilk mektep 134. 11 - Alp Tekin 
34 üncü ilk mektep 616. 12 - Saime Kabataş Gazi Osman pa 
şa orta mektebi 6. 

reis kulilbesinln esrarengiz '!!:er 

taratından ı-ranması_, Con.'lonun el. 

blseleri .•• Çok, çok karış.k bir me. 

sele. Manm Jih bulunan cekeU al. 

dım bakalım "bir de bi,; muuyene 

edelim. Ne çıkacak. Ccpl.-rlnde bir 

ICY yok ama.. 

(Devamı var) 
1 

Harflerle resim yapıyoruz 
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Mlki güverteye Cırlamak Uzere bulunduğu ,sırada kaptan yerinde, 
vapurun bütün tayfaları kaptanın etratmda toplanmışlar bağ'rı§ıyor. 
lar, her ağızdan bir aes yükseliyordu. Bunların hemen hepsi de biraz 
önce Mi kinin kamarada işittiği cümlelerdi. Kimi: "Kaptan dümen işle. 
mlyor!,. Kimi: "makineler durmuş! .. kimi: Telsiz fşİemlyor! ., Kimisi de 
"Her şey atıl kaldı!,, diye bağırıyordu. Kaptan şaşkın bir halde yumruk. 
larıru başı üzerine kaldırarak: 

- •rop başına.. dlye bağırınca: 
- Topları kıpırdatmaya imkAn yok! •. Cevabını l\ldı. 
Bu seter kaptan çılgın gibi yeniden kUkremi§ti: 
- Herkes til!eğini nlsın. 
Buna da.: 

'I! 

- TUtekler de duvarlarda yapışmıı •• cevabını , verdiler. Bu sirada 
Klkl kamaranın kapısından çıkmak üzereydi. Ayni zamanda: "Herhalde 
haydutlar vapurumuza hücum etmişlerdir .• diye dü§Utıüyordu. 

Ortalıkta haydutlardan görünen kimse yoktu. Böyle olduğu halde 
makinelerin durmasına, telsizin f§lemcmeslne Mlklnln aklı bir türlU er. 
mlyordu. Birdenbire 'kalasına ·dank etti: 

- Yoksa, deıU, haydutlar vapuru manyaUzma mı etUler. 
Bu sırada kaptana koşarak gell'n, heyecan !cinde bulunan bir tayfa: 

- Kaptan, vapurumuzu bir el yalcalamış tazyik ediyor dedi. 
Kaptan şaşırmıştı, kekeledi: 
- Demek basıldık. 

Hakikaten denizden çıkan bir el vapurun arka tarafından 11mL11ln 
yakalamı,,tı. Hunu gören tayfalardan biri aşağıya doğru u.rkarak: 

- Illzl rahat bırakınız, sonra plıman olursunuz, diye bağtnyordu. 

.Mikl hA.lA kamarasından dışarıya çıkamamıştı. ÇUnkU aralık duran 
kapıyı da bir türlU açmak kabil olamıyordu. Miki bir taraftan açmaya 
uğraşırken hırsla: 

- Kapı açılabilse ve tüfek duvara yapı~maaaydı, gösterirdim on.. 
lara ben." diyordu. 

Mlkl kapı aralığından denizi seyretti. Sular kabarmağa. b&§lanuıtı. 
Herhalde mühim bir §CY olacaktı. KendLsi denizden oldukça uzak cıL 
dutu için rahat göremiyordu. Fakat korsanların yakında meydana çr.. 
kacaklarından emindi. Filhakika, güvcrtP.de bulunanlar, kabaran deni& 
aulannm altından yavaş yavaş bir tahtelbahlrln meydana çıktJtau cör
müşlerdl. Bu öyle bir tahtelbalılrdl ki şimdiye .kadar bir eşl görUnmeıniftl. 

Tahtelbahlrln bq tarafından yükselen el blçlıninde bir büyük ela.. 
mir vapurlarına yapışm11 bırakmıyordu. 

Ç O K VA K 1 N D A Bu sayfalarda y e pyeni •~yJerıe 
karşılaşacaksınız. Gaze~• . 

r.e gU:~i yen~ük1er g ö r mek ist.iyorsanız b lz.e b l r _ mekt.uaıa 1111iaiiı .. ,. 


