
Tanassur 
hadisesi 

E:cnebi mektepler 
hakkında 

ehemmiyetli 
tetkikat: yapılacak 

(Yazısı 3 üncüde ) 
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Fransız kabinesi 
Hemen hemen teşekkül etmiş gibidir 

A.dllye Bakanı kabul ederse Fransız 
hükOmeti kurulmuş olacak 

Listeqi neşrediqoruz 
Kabine buhranı Fransız frankı
nın düşmesine ve altının harice 

kaçırllmasına sebep oldu 

~aşbakanbğı kabul eden Sarro kral A· 
lcksandr 61dürüldüğü' zaman Dahilive b . 
akanıydı. Çok evvel de. eene Başbakan· 

Kabinede hariciyeyi kabul etmekle 
Fransayı ingiltereye daha çok yaktaı

tıran Flanden 

Mısırda 

Nahas Paşa 
Bir t:emerküz 

kabinesi kurmayı 
reddetti 

Kahire, - Vef d Partisi lideri 
bir temerküz kabinesi kurmak tek 
lifini reddetmi!tİr. 

Vef d Partisi, kabinenin ancak 
Vefd Partisi azası tarafından teı
kil edilebileceği kanaatındadır. 

Şiddetli bir 
soğuk dalgası 

Hararet sıfınn 
altında · 48 

dereceye düştü 
17 ölü var, 

donanlar başka 
Nevyork, 23 - Şimdiye kadar 

görülmemi' şiddetli bir soğuk dal
gası vardır. 

Bir çok yerlerde hararet sıfırın 
(Devamı 2 ncicle) 

Askerlik işleri 
pürüzlü olanların 

dikkatine! 
~ ay nçftlfil(§le ştYJ~eneıre ~ndeırsen~~ 
(P)aıra ~®~aıso n De ll<lYI ırtlYI o iYi ırslYI lr\1 lYl(g,, 

aı lk.s n 'ltaı il< eğ) n ır<dl e 

Veni kanun nıucibince 
hapis cezası var! 

(Yazısı 3 üncüde) 

Kralın ağır ha8ta bulunduğu zaman rekilcn bir resmi 
(Yazısı 4 üncüde) 

9 Tarikatçı Suikast maznunıannın muhakemesi 
Burl_cdc Yökalan~ ~~-~---.-----A---

.....__ bk yapmıştı. (Yazıaı Z incide) 

na ı h.A.IA Muhakemelerine u eıumumı 
y rpışma ar a 8= yakında Ankarada 

~alk ~::!~ı:!~~~~ı~la- ~::0~~~~~~~~1~~i: !'f !!~~~ı:e:~~İY:!~~ 
Bundan ba§ka Ankaraya tabi ka- • • 

h rın da bUIUndUğU QÖfÜldÜ zalarda da 11 kiti yakalanmıttır. All Saıp : 
u6rt Hlii var, Barudi ve 200 kişi tevkif edlldl Bunların muhakemeleri yakında - Ben biitUn dünyanın zannı altında 

K ağırceza mahkemesinde başlıya - bulunsam bile Atatilrk:fin bana itimatları 
he udüs, 23 (A.A.) -Alman ha- den halk, gömülmeden sonra po- caktır. . vardır isterseniz sorun 

r alına bür~undan: lis ve kıtaat tarafındar. dağıtıl- Ayrıca Çorum ve Kayserıde de ' 
S·-· d mıtbr. Kıtaata dokuz zırhlı oto- "k" k' · k 1 B 1 Dedi 

... ıye e karıtıklıklar devam ı ışer ışı ya a anmıştır. un ar 
:lınektedir. Kıtaatla talebe, ve mobil de iştirak etmekteydi. Milli- mahalli mahkemelere teslim edil
Q&.)k d yetperver lider Barudi tevkif edil- mişlerdir. Alakadar makamlar 
1 

arasın a yeni müoademeleı 
o lllu mit ve Türkiye hududuna yakın bunlann mevzii mahiyette oldu • 
~- !hır. Halk arasında Surİy6 
'4lt'h• ' Cezireye gönderilmittir. Karııık ~ ğunu ve faillerinin eski devirler • 
d 

1 
ınde ilk defa olarak kadınlar lıklar Halepde de devam etmek~e-ı den artakalmış bazı yobazlardan 

~ 'buhınuyor. Ölen iki tezahürat· dir. Orada §İmdiye kadar dört ö~ ibaret bulunduğunu IÖ)"lemekte • 
lü ve 200 tevkif vardır. 

ere 
yardım mı ediyor? 

Qeneral Graziani ele geçirdiği bazı vesikalarla 
bunu meydana çıkarmış 

'1Qb~zt:ır 
1 
,~cıJ....._ı.-...~::2~:!.~~~M~iliiiJWlfill~i;~~::~~:.!!!~~~~~~d 

~C>gad' . Yanlardan ele geçirdikleri tankları gene ltalyanlma karıı kııllanmaya bCJ§lamıılardır. 
~i".... ıacıo, 24 - Gene 1 G 1 t' · K k 1 d k• L ı · k ··h' · -..qı taraf ınd ra ra- ne ıcesı enya ya ın arın a ı e- re yıyece ve mu ımmat temın 

a.n bulunan evrak za İngiliz Konsolosunun Habeıle- ettiği meydana çıkmı§lır. 

Ankara, 23 - Suikast maznun-l ret ettiği hadise etrafında tahkl~ 
larmın muhakemelerine bugün de kat yapılmasını istedi. 
ağırcezada devam edilmittir. Buna Ali Saibin avukatı Hamit 

Saat tam 14 de bathyan muha- Şevket cevap vermİf, müddeiumu• 
kemede evvela müddeiumumi Ba- minin bu talebinin ye1"$İZ ve lü· 
ha Arıkana tevsii muhakeme hak- zumsuz olduğunu, bu hadisenin 
kında bir talebi olup olmadığı so- (Yazısı 2 incide) 

~lmu~, Baha Arıka_n ~u suale aşa 2 o o o 
gıdakı cevabı vermıttır: 

- Evrakı tevsii tahkikata lü-
zum olup olmadığım tetkik mak~ Llrallk bUyUk mUsabakamız 
sadiyle almııtım. Bunu tetkike- No: 24 
derken Ankara valisi Nevzat Tan- r· ... -................................................. 1 
doğandan imzalı bir mektup al- ~ 
dım. Bu mektubun muhteviyatı : 
§İmdiye kadar adliyeye İntikal et
memi§ olan bir hadiseyi kaydet 
mektedir.,, 

Bundan sonra Ankara valisi
nin mektubu okunmuştur. Bu mek 
tupta hülasa olarak Ali ~nibin maz 

nunların treni Adanadan geçer
ken buna athyarak Ankaraya gel 
diği, Atatürk tarafından kabul e· 
dildiği, ve Atetürkten o zaman 

yeni patlak vermek üzcı·e olan hu 
i~i bizzat tahkik etmek için tev
kif edilmis olan maznunlardan Ü
zeyrin ke~disine teslim -:?dilmesini 1 
istediği bildirilmekteydi 

Mektup okunduktan sonra Ba
ha Arıkan bu mektubun maznun
ların aleyhinde bir delil olarak kul 

Bu kimdir? .•. 
:················································ i Tarudınızsa adım buraya ya~ mı;
ı , .......................................................... . 
: ................................................. 

! . 

lanılmasını ve bu mektubun İ§a- .............. - ..................... ·--···· ............. . 
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Suikast 
mazn n arının 

mulıakemesi 
. (Ba§laralı 1 incide) 

hiç bir ehemmiyet arzetmediğin · 
ileri aürmüttür. Bu sırada müd
deiumumiyle avukat arasında u
zunca süren bir münakaşa olmuş
tur. 

Nihayet reis bu hadiseyi Ali 
Saibe sormuş ve Ali Saib bu mü · 
racaatını hakikati meydana çıkar· 
mak için yaptığını söyliyerek et
raflıca izah etmiıtir. A vuknt da 
ayni §eyleri söyledikten sonra Ali 
Saib tekrar ayağa kalkmı§ ve: 

- Ben bütün dünyanın zannı 
altında bulunsam bile bir tek var
lık müstesnadır. Onun nazarında 
zannaltında kalmamııımdır. Bu en 
büyük varlık Atatürktür. Sorun, 
görece?:siniz ki itimatları vardır, 
demiıtir. Bunun üzerine gene bu 
mesele etrafında Atatürkle Da
hiliye Vekiline çektiği telgraflar-

HABER - Akşam postası 

Sovyet Konsolosluğunda dün 
gece bir suvare verildi 

su·vareye Sovyet Rusya ordusunun manevralannı 
gösteren bir filmle başlanmıştır 

Suvarede Türk - Sovyet dostluğu hakkında 
karşıhklı nutuklar söylendi 

Dün gece şehrimizdeki Sovyet 
Konıolosluğunda Başkon:solos 

Haykiss tarafından bir suvare ve
rildi. 

Önce, Kızılordunun son Kiyef 
manevralarını göıteren çok dik . 
kate değer bir film irae edildi. 

Atatürk tarafından takdir edi
len bu film, gündüz Harp Akade
misinde de göıterilmi,ti. 

Makineleştirilmit Kızılordunun 
harikulade bir zeka ve mukave . 
met örneği olabilecek harekatı, 

dün gece o filmi seyredenlerde 

derin takdir hisleri uyandınnıt -
tır. 

Filmin sonlarına doğru Sovyet 
Harbiye Komiseri Voroşilof'un 

sulbü ve onu koruyan kuvveti an
latan canlı bir söylev verdiği gö
rülüyordu. 

Filmi müteakip, davetliler zen
gin bir büfeye çağırılmış ve geç 
vakitlere kadar izaz edilmişler . 
dir. 

Ziyafet esnasında Sovyet Ba~ . 
konaoloıu Haykiss sulh taraflısı 
iki batlıca devlet olan Sovyet 
Ruıya ve Türkiyenin dostluğun . 

dan bahseden kısa bir söylev ver
miş ve buna aynı samimiyette söz
lerle Netet Halil Atay mukabele 
etmiştir. 

Söylevler türkçe ve rusçaya ter
cüme edilmi!tİr. 

Dün gece şehrimizdeki bütün 
matbuat mümeS1illeri bu suvare . 
de bulunuyordu. 

Sovyet hariciyesinin lzmir kon
solosu, batkonsoloaluk batkatibi 
Kemal Kitabof, ve "Tass,, Sovyet 
Ajansı Ankara muhabiri Stoklita. 
ki misafirlere büyük itibar göster 
mitlerdir. 

/ 2-J. SONKANUN - 1936 ~ 

Fransız 
kabinesi 

Paria, 24 (Radyo) -Bu ıat>-lt
ki Fransız gazeteleri radikaller' 
tiddetle hücum etmekte. kabio• 
buhranının efkarı umu~iye üıerİ• 
ne yaptığı fena tesiri kaydeınıek• 
tedirler. 

Journal gazetesinde Jean ff{st' 
tet Heriyoya tiddetle hücum ecir 
rek, Fransız buhranının sebeple~' 
ni kimsenin anlamadığını, halk~ 
mütemadi buhranlardan bizar o~ 
duğunu kaydetmektedir. 

Le Jour gazetesi de buhrana te' 

bebiyet verdikleri halde hükudlel 
kurmak mesuliyetini yalnız bati•' 
rma almak istemiyen radikaıtJ 
şiddetle takbih etmekte:lir. 

SpekUlleyon b•fladı 

la aldığı cevaplar okunmuıtu~ __.,._.....,..., __ .._.,..., .... _.. ____ _,....,._. __ .-.,.._ __ _... __ ..._ __ ..,..,... _______ _. ... .,. ....... __ ..,.,.,_. __ ._...,_ 

Paris, 23 - Yeni kahine bııfİ' 
ranı çıkma11 üzerine para bortl' 
sında yeniden ıpeküluyonlar 1>'f 
ladığı bildiriliyor. Matin gazetl' 
sinin 'öğrendiğine göre 16 Ki.nllod 
saniye kadar Franıa bankası altı' 
mevcudundan harice 600 milıa' 

Me.hkeme heyeti maznunlar -
dan ldrisin kendisinin ihbar edi -
1it §ekline itiraz eden bir iatidası
nı tetkik ettikten ıonra müzakere
ye çekildi. On bet dakika sonra 
tekrar ı~lona avdet ederek J\'.nka"'.. 
ra valisinin mektubu etrafında tah 
kikatın tevsiine lüzum olm~dı
iı kararını verdiklerini bildirdi. 

Nihayet muhakeme, müddeiu
muminin iddianamesini okuması 
için bu ayın 30 uncu perşembe gü
nü saat 14 e bırakıldı. 

Sof örler cemiyeti plô.ka frank çıkarmııtır. 
Frank Londrada dUfUyor • • • d • • ı • • • Londra, 23 - Fransa kabittİ 

resmını·n ın ırı mesı ıçın buhramüzerineLondrapiyuatııt' 
da frank yeniden dütme temayül" vilayete mu•• racaat edı• yor leri göstermiıtir. Frangın yuv•" 
lanmaıına mani olmak için derh,ı 

Bu sabahki gazetelerden biri den ayda 12.5, bir kıımmdan da ceg"'iz. ihtiyat akçeye müracaa1 edibnit"' 
tir. News Chronicle ga7.etesine ıv 

Şoförler Cemiyetinin bu aktam 7.5 lira plaka resmi almmalttadır. "Bir gazetenin yazdıg"'ı gibi an- ..a 
re dün bu para ile 400 milyo ... 

f ev kala de bir toplantı yapar:ık Biz on iki buçuk lira olan plaka tre ücretlerini 26 kuruıtan on bet 
on kuruAA mu"ı:.terı· ta&Yft'l>ak me•e- . . d" b k l' d k . d' k 1 d yakın frank satın ahnmıftır. r- ır ıru~ .. resmının ye ı uçu ıraya, ye i uru~a ın ırme yo un a ne bir 
lesini görü§eceklerini, diğer bir buçuk lira olan resmin de bet li . karar verdik, ne de herhangi bir Yeni Fransız kabinesini 
gazete de Cem.ıyetı"n bu meıeleyı· . d" 'l . • . t• , k ik Ş f l Sarro lturuyor raya ın ırı mesını ıs ıyoruz. ma Mna müracaat elt . o ör er 

S v k d ı halletmesı· ı"rı"n Tı'caret Odası es . "B' "-- ·· l b I d' d · b nk Pari• ., "l4 ' \.n.. -'A., - Aliıd ' Ogu a gasl ~ ırAG\' gun evve e e ıye e · ugü ü antre ücretine rag"men ~ u-•raut yeni kabineyi kurmak u 
naf şubesine batvurduğunu yaz · alakadarlarla görüftük. Şoförle • zarar ederlerken bunu V, d 

Sıfırın altında 48 zere ir. Kabineye girmesi muht~ 
mııtır. rin zarar ettiklerini anlattık. Mü- .-ı~~;ıt mdkA. l ,.ı • • 

dereceye düeto Bu .ah~h Snf;;.,.ı .... Cemiv,.ti U· r11rAJtlnnJZ hüınü~· .. -•1- , __ . 1 - ""- L_____ • . ca ua~o~ıfHH t&""f§·uöl\a ı.ı. raı .. ,·· 
(Daştaralı ı incide) mwnt ki.tibi Necati ile 2örli1tük. dı. Bqün tekrar vali ve Belediye için yenf telebbütııeru~ ' !J" • Sarraut, kabineye memur balta~ 

altında 48 dereceye kadar dü§· Bize şunları söyledi: Reisi Muhittin Ostündağı ziyaret ğımız haberi de doğru de§•l". ır. lvon Delbos, Adliye bakanlığın'' 
V 'd b d 1 k d k f 1 . ki h il . . PJ"'k . . d"':t 'i' JU • müştür. \ innesta a ütün mü - '- Cemiyetin ilk efa o ara e ere fO ör erın acı ı a erını a a reımı ın IK en son Pernot, DışBakanhğrna Flandiılt 

nakalat durmuf ve soğuktan 12 yap«nağa karar verdiği it pek a . anlatacağız. günkü zarar devam edent ~ · :a · Finans bakanlığını? ... !ıgnıeı -, ~'· 
b 1 • d } b" 1 SU· kişi ölmiiştür. Doktorlar elleri ve ğır olan plaka reaminin indirilme· "Plaka resminin yakında indi- man u mese eyı e esası ır bakanlığı~: Paul Boncoutı 

ayakları donanları tedaviden baş sidir. Bugün birçok otomobiller . rileceğini !Oförlere müjdeliyebile- rette tetkik edeceğiz ... ,, ./--.. Posta.C:akanlığına: Mandel. 
alamıyorlar. _. ________ .,_..,._._ ________ ...,. ___ .... __________________ ı J 

Du
•• n , ~~ "' Paira, 24 (A. A.) - SarrJ 

Saint Clairs Ville' Lle yüz ka- R d ş· ket• Yunanı·standa ve gec .. __ -·'1!.-. t' dar mektepliyi taşıyan otobüsler a ye 1 r 1 - .., kabinesinin teşekkül tarzı hilku 1 

k A • Dört yangın o 1 d u ve kararla,mıştır. Yalnız, ~t 
tipiye tutulmuJ ve bir polis müfre- Mukavelesini uzat:• 8S eri ISyan şekil B, Pernot'nun adliye bak-' 
zesinin fevkalade gayretiyle mu- mak için hükümet:e Dün gece dört yangın olmuş· b. baksıt" 
hakkak bir ölümden kurtulmutlar- müracaat etti rı·vayetlerı· lığını veya nezaretaiz ır ~ 

tur: lığı kabul edip etmemesine bai' 
dır. İstanbul radyo şirketi hükume- Atina, 24 (Özel) -HMbiye Ba- 1 - Düngece sekiz buçuğa bulunmaktadır. 

Şikago, 23 - Amerikanın 13 K d k k doğru Mahmutpaşada büyük ço- 4 .. . · I _, k" ._ · il te müracaat ederek yakında bite- kanı ralı ziyaret e ere as eri DlllF'- unciı say aaa ! narp 
ilinde hüküm süren soğuk dalgası bir isyan hazrrlığı olduğuna dair rapçı hanından yangın çıkmıştır. berlerimizi okuyunuz. ~ 
•imdiye kadar 17 kitinin ölümüne cek olan mukavele müddetini on Sokakta dolaşan bekçi Petürkeli ~ 
3' rivayetlerin asıl ve esası olmadığı~ , 
•ebep olmue.tur. Mektepler yolla- sene daha uzatmak istemittir. Hasanla birarkadaşı hanın ikinci Osmanlı banka!fl 

:r nı kat'iyetle bildirmiıtir. 
rın kapalı olmasından dtılayı tatil- Şirket buna mukabil lstanbul- kat pencerelerinden dııan du · nın Paristekl 

~~~~~~~~~~~~~~ 

dir. Trenler, karlardan oldukları da yeni tesisat kuracak ve 20 ki- manlar çıktığını görmüşlerdir. direkt:örü t 
yerde kalmıtlardır. Buna kartı Los lovathk son sistem bir iıtasyon ya· Bekçiler o saatte hanın kapısı Dün An karaya gıtt ~ 
'.AngelM'de plajlar insanlarla do- pacaktır. Bütün bu tesisat, on se- kilitli olduğundan içeriye giremi- Osmanlı Bankaunın Pari•t~)İ 
ludur. Şikagoda soğuk şiddetli- yeceklerini anlamışlar ve hemen dı"rekto"ru" M. Bellet Ereg"'lide •' 

ne sürecek olan yeni mukavele- r 
dir. Nöbet bekliyen poliıler so- itfaiyeye haber vermişlerdir. Franıız kömür tirketin:n ıatı~.1 
ğuktan uyu,tukça tedavi görmek- nin hitamında hükUmete devredi- On dakika sonra İstanbul gru· I I · · .. ·· k \JJP 

k b k b·ı h k" Çarpıştılar ınması mese esını goruşme A' 
tedirler. lecek, fa at una mu a 1 ü U · 408 numaralı ıoför Rızanın i- pu yetişmiş, kilitli kapı kınlmış. re Paristen gelmiş ve dün Ank_.V' 

met de kaçakçılığa mani olmak daresindeki 1962 numaralı otomo- yangın söndürülmüştür. ya gitmittir. M. Bellet .fün b~~ lıi 
için kendi zabıta kuvvetlerini kul- biliyle 375 numaralı vatmanın ida- Yangın hanın ikinci katında nın hükUnıet komiseri ile ı0"'" 
}anacak ve bu hususta bir kanun resindeki tramvay arabası Galata- bulunan David Goldştayn çorap müttür. ~ 

Yeni ihrac 
mevsiminde 

Zorluklar olmaması 
için "imdi den tedbir 

alınıyor 

Öfrendiğimize göre Ekonomi 
!Bakanlığı bu ihraç mevsiminde 
karıılaıılan bazı hadiseleri gözö. 
nünde tutarak bu vaziyetlerin ge
lecek ihraç mevsiminde tekerrür 
etmemesi için ıimdiden tedbirler 
almaktadır. 

Bu ihraç senesi batında r, üzüm 
rekoltesinin geçen yıldan yüzde 
altını§ derecesinde fazla olduğu 

We.edilince Ege mıntakasında bir 
.... ""lmüt Ye üzüm fiyatları 
ıüre.tle düpneğe başlamıştı . Fa · 
kat bu hali gören ve zamanında 

UMtbir alarak iz.mirde bir "Üzüm 

çıkaracaktır. sarayda çarpıtmışlardır. Otomobi- fabrikasının atelyesinden çıkmış, Mevzuu bahis tirket ıemı•Y~ İ 
Nafıa Vekaleti şirketin yeni lin çamurlukları hasara uğramıt- döteme tahtaları yanmıttır. de Osmanlı Bankası da dah• el 

tır. Bu arada pencere camları kırıl- dugu"' ndan alakadarlar bu gelit 
projesini tetkik için lstanbulda b k" I h ... 

Çarptı mı!, azıma ıne er asara ugra- hemmiyet atfetmektedirler: ./ 
bir komisyon teşkil etmiıtir. He- mıstır. ~ · 

Dün g~e Cumhuriyet cadde - T 

Yet yakında tetkiklerini bitirecek d Yangının neden çıktığı henüz sinden geçen Akile ismin eki ka -
ve neticeyi bir rapor halinde veka- dına 3985 numaralı kamyon çarp- tespit edilememiştir. 
Jete bildirecektir. mıf, yaralamıttır. 2 - Pangaltıda Rus ıokağında 

Satı! Kurumu,, teıkil eden Eko • 
nomi Bakanlığı derhal fiyatların 
yükselmesini ve eldeki fazla mah
sulün ihracını temin etti. Gene bu 
yı l fındık için de aynı vaziyet gÖ· 

rülmüştür. 

Ekonomi Bakanlığı gelecek yıl 
hu gibi vaziyetlerin t ekerrUr et · 
memesi için zirai maddelerimizin 
piyasalara tedricen ve normal bir 
şekilde celmesini temin edecek 
bir teşkilat yapacaktır. 

komisyoncu katibi Kirkorun ~ • 
Tel koptu vinde soba borularının tutuşması 

Dün Samatya ile Etyemez ua· yüzünden yangın çıkmıf, söndü -
undaki tramvay teli kopmuf, bu rülmüştür. 
yüzden bir müddet tramvaylar it- 3 _ Beyoğlunda Hüseyinağa 
liyememittir. sokağında Marinin evinde baca 
Dokuz metreden... kurumları tutufmu,, !öndürülnıüı 

Beyazıtta Dökmeci~erde otu- tür. 
ra:: kanali%asyon u'ta batıların- 4 - Taksimde Telgraf soka · 
dan Davidin bet yatındaki oğlu ğında Rum fıkaraperver cemiye· · 
Andon dokuz metre yükseklikteld tinin bir odasında bırakılan ütü · 
pencereden dü~müş, yaralanmış. den yangın çıkmış, bir ma!a ve 
hastahaneye kaldırılmııtır. kısmeµ d~!c;~~ yan~~şıır, ~ 
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Bursalı f 

l<öse Emin ve 
bir tesadüf 

Dün ıece saat yirmi iki ıula • 
~~ay~ı. Telefonum çaldı. Ev 
~an biri açıp bana haber 
ittirdi: 
.ı_ - "Bursalı Köae Emin,, iımin· 
"' biri seni utiyor. 
- Kimmit acaba? ... 

t Böyle bir adam tanımıyorum. 

HABER - Akşam postası 

•Kınci beş ·yıllık endüstrı pıanile 

·37 milyon lira değerinde 
• 

yenı fabrikalar ·kurulacak 
Evvelden 
üçü de bu 

kurulan fabrikalardan 
arada genişletilecek 

3 

, Zulüm yapmak ............................. ___ 
meıralkı 

Ahmet Ağaoğıu, ıu cumleyi tahlil 
ediyor: 

"İranda her mazlum bir gün gelip 
kendisinin de zalim mevkiine geçmek 
limidile her zulme tahammül ediyoı 1,, 

Ayni zihniyetin bizim tarihteki te
sirlerine geçiyor. Sadrazamlann idamla· 
nnı anlatıyor: 

'1cat, iıim yabancı da değil ha • 
•i... Bir yerde ititmit miyim? ... Fi 
"-rihinde böyle bir adamla görüt· 

~'müyüm?... ikinci bet yıllık endüıtri proıı· Patabahçe, Sömi kok, Kayseri gen:§letilmesi tekarrµr etmiştir; 
Zilınimde arattırarak telefona rammrn esaalarrnı hnırhyacak o- bez, Bakırköy bez, laparta gül ya. kağıt, cam ve aömi kok f abrikala

littiın. MeçlıGI muhatabım iımini lan komisyonun tali encümenleri ğı, Keçiborlu kükürt ve sünger rı tevsi edilecektir. Bundan bqka 
lt~arladrktan aonra: l 1 k'kl . . d·· fabrı'kalarıdır kı" ı'st"ıhaal kıymet- Malatyada bir mensucat fabri!taça ııma arını ve tet ı P.rını un 

Sadrazamların yüzde doksanı, bu 
korkunç serencama maruzken ve yeni 
gelenin de ayni ikibeti beklemesi mu• 
hakkakken gene o makamı elde etmek 
için yapılan entrikalar, verilen rüşvet• 
ler, savrulan vaidler akla sığmaz. 

Mahdut bir zaman için zalim ma• 
kamına geçmek ne tath ıeydi. Yeni ge• 
lecek adam kendiıile beraber bir süril 
insanlar da götürüyor. Bunlar "eski de
virde,, zulüm gönnüı olanlardır. Şimdi 
de bu sıra bunlara gelmittir. Şimdi de 
büyük makamları bunlar tutacaklaı ve 
tahammül etmit oldukları mezalimin kat 
kat ö::ünil alacaklardır. 

- Ben ıize ne fenalık yaptım aktam bitimıitlerdir, leri dokuz milyon liradır. sı kurulacak, demir sanayiinin 
~ ~ni gazetelere yazmı§11nız? · O d'i' . .. 'k' · b muhtaç olduğu fabrikalar, kimya 
~l. ğren ı ımıze gore ı ıncı et lzmit kağıt, Ereğli mensucat, sanayiinin fabrikaları, çimento 

Am f d. .. yıllık proıramla 37 milyon lira Bursa Merinos, Nazilli mensucat b 'k 
L:-? an, e en un, ne munaae- ı · fabrikaları, kenevir fa rı aaı, 
"'l aermayeli yeni sanayi zümre en ve Gemlik sun'i ipek fabrikaları' 

kk 1 d kt. ş· d" b' · · scllüloz sanayii, Kütahyada bir 
Türk milleti o mel'un usulden çok 

çekti. Ta uçurumun kenarına kadar var
dı. Zaten o usulü kuranlar ve icra eden• 
ler arasında Türk pek azdı. Ukin usu• 
lün bütUn ağırlığı onun omuzu üzerin• 
deydL 

V it h. s:. 1 ··ı · · ki teşe Ü e ece ır. ım 1 ırıncı - k"ı istihsal kıymetleri 15 milyon 

"

-.. a a ı uy e mu eeuırım , I k 1 porıelen fabrikası bu be• yıl için· bet yıllık program a uru mut O· 1 1 kt · "km ı :r 
)'a bqmıa yıkılıyor. Ef dost ira 0 aca ır - mşa veya 1 a de kurulacakbr. Bu fabrikaların 

.. b ..: t . lan fabrikaların sermaye yekfuıu edilmektedir. 
"' yazınızı ana •v• en- iae 24 milyon liradır. Bunlardan istihsal kıymeti 37 milyon, ham 

tor ••• "Bu nedir?_,, diyorlar ... But- l 1 d' f b lkı'ncı' be• yıllık programla ev - madde kıymeti 19 milyon lira ola-
Ve timdiki zilıniyetin nasıl olmuı 

icap c.ttiğini anlatıyor: '-cl 9,5 milyon ira sermaye i ye ı a :r 
.... lan daha yeni geldim... Gelir rika i•leı· bir vaziyettedir. Bunlar velce kurulmuş olan üç fabrikanın caktır. Zulme kartı müıtereken mücadele.. 

tıte bugünün Ulküıli. Bu Ulküye bağlı
lık ve onu tahakkuk ettirmek yolunda 
gSstereccğimiz azimlcdir ki istikbalimizi 
ve istikbaldeki inkipflanmızı temin e
deceğiz ve bütün prka da örnek ~olaca• 
ğtzl - . • 

"illa yazık deiil mi bana bu ---:r--------------------------------------
rlıdıklannız? Ket ki ayaklanın 
•rılaydr da ıelmez olsayd1111 .•. 

.\h, nereden bu it bqıma açıldı? 
- Sizi temin ederim ki bir teY 

'ıılınmıyorum. 
- Bununla beraber beni yaz· 

~auz. 
- Ne münaaebet? ••• Ben ıizi ta· 

11'1or muyum? 
-Hayır ... 
-Öyleyte? 
- ltt. bunu ben de anlryamı • 

)'orum 1•!. .• 
ltıt&&":" Peki amma. nerede yamn · 

.,._ Bugünkü hikiyenizde ! ... 
~ !? ... 
Birdenbire anladım: Bir uim 

~beheti ... Memleket mütahe . 
'1 i ... Hatti, mahataltanm •erdi
~ tafailittan anhyonan: Bqb 
,._ lerlikler de itin içine kantı • r... . . 
"'-, IC.l'tımdakinin aeıj titriyor. o. 
~•ırf teaadilfiln kurbanı oldu . 
"-a uza bir türlü inandıramamak-

llriİtMllir oluJOl'Um •.• 
~ ltitn bilir, timdi, · aileai içinde 
L .. "1cumuzlak nhur edecek ..• 
~lrluk, filphe, belki ka•ıa ... 
~ ta, .. fiyetinin \leffce.i de ko . 
lllJn&amclan belli oluyor. 
~ k&elik ıibi - velev pek 
' IDİyetaiz - bir .. &nzaJJ par. 
..,..tıı.. clola,arak muayyen bir 
;L'I '-ba utratacak insanlar • 
~det•ı· · a..t ı nn. 
l' ~ ıeceyi rahab!Z seç!rdi~. 
~ -.ı-.clıfnn, bilmecJilim Bur· 
~· k'-e Emini temin ederim ki, 
~ hir lıiJr&yem mevcut phıılara 
~iffdir. Bunlan yazmaktan 
~ dua, ôkuyuculanma botça 
)j ~eçirtmelctir; yokaa kimle· 
~~ip etmek delildir. O hikiye 
~......._neldi; ..... n pek eaki-

h_ a:~!~~· r_• • ·ı • ' · ... ~-:-ıı EJmlDln aı e11 iÇi• 

~ lllı yüzümden bir aofukluk 
~) 11e, hu macera, muharrirlik 
~~ en acı hatıralarından 

letldı edecekttr. 
~ fVl·NG) 

ledıyenln satın 
~ıe:ldıtı bina 

,._.1~, muhtelit hakem mah
~ 11 __ 1•111 bvlunduju binayı sa-
,~, -._.ını etaalı bir au • 

't ~- ....,,,ifti. Tah. 
~ • dıitndan bundan 
~~ Binada ufak bir 

~· ha suretle kulla • 
~u tamirin ketfi ha • 

ır. . , 

Askerllk lşlerl 
pllrUzlU olanların 

dikkatine! 
--0-

Selimi:re: Tümen Askerlik dairesi 
hqkanlıtmclan: 1111 Sayılı ukerlilc mü 

kellefi:reti kanununun llut maddeleri 
2850 aa:rıh kanunla deiittirilmittir. 

Ha!Jır cemiyetlerinin 
birleştirilmesi , 

cere1Janı ilerlilJor 

ll--
Am ba rg'?. 
müessir 
ouacak ~~~---------~~~ 

1 - Elld bnancla 7Ullı 88. ve 89 
ımdclel.-i lailaaiine t.W olanl.clan •· 

ilk olarak Kızllayla Çocuk Aunı Us, petrol ambargosunun mO. 
· eaıir olacaimı yazıyor: 

• .,,.ır ._.. caaJan kalclmlmqtır. Bun• 
giW vaziyette bulanan· 

-. ... I'. d~ ~ere verilerek aske· 
n c..""" "'-' ~re hapiı cezaıile ce• 

Esirgeme Kurumunun 
birleştirilmesi mevzubahstır 

Petrol ambargosu aatııtan batka na• 
kil muamelesine de teımil edilince va• 
ziyet değiımit olacaktır. ÇUnkü Ame
rikadan 1talyaya gelecek petroller mut· 
foka Cebeli.ittant boğazından geçmek 

zala• ,,uaCaklardır. Aakeri ceza ve U• 

hri C.°i Dllllıkeme kananlumı bunlar 
ipa : aa;rıh kanunla yeniden ağır 
abkaıa·.romnaıtur. 

2 - Yoklama kaçalı, bakaya ve sak 

lılami ~''ur kanunun neırinden enel 

tah~ eden1er4lb ay içinde askerlik 

fut.e.İ111 "Mıdiliklerinden geldikleri tak-
• .. 

dircle hüıanü kaldmlan 86. maddeye gö 
re ce:ralandmlacalctır. Altı ay için gel· 

miyenler yeni kanuna göre hapiı cezası 

göreceklerdir. 

3 - 86. madde hükmüne tabi yok. 

Hayır cemiyetlerinin birleştiri • 
lerek halkın yardımlannın teluif 
edilmesi diifünüldüfiinü y&mııf · 
tık. O zaman bir tasavvur halinde 
olan bu dütünce bugün ehemmi • 
yetle tetkik edilmektedir. Şimdi 
bilhaua Kızılay Kurumu ile Ço • 
cuk Esirgeme Kurumunun birlet
tirilmeıine imkin olup olmadığı 
tetkik edilmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
gayeıi Kızılay Kurumunun gaye . 
)eri meyanında bulunduğu ve KJ. 

tama uçaiı, halraya ve aa1cıı1ardan LI 
nakdi &edel alınmıyacakbr. Ancak hük· men. SOSyeteslnlD 1 
mii kaldtnlan 86. maddeye göre para malları satılıyor 
cezaa'ile c:ezalanclmlanlardan nalcdi be· Tasfiye edilmekte olan Liman 

Sosyetesine ait denizdeki nakil d:Ueri almac:akbr. 
4 - lı &a kanunlann neırinden ev· vasıtalan ve Liman Hanı satıl. 

vel tu'l.lerine relen veya ellerinde mu· mııtr. Tasfiye heyeti timdi de IOS· 

ameleleri henüz telcennriiJ etmemiı olan yetenin Balataki atelyesi ve kızak 
1ar hGlımrii lralclmlan 86. maddye ıöre mahalli ile tirkete ait bütün nakil 
cezalandmtacak ve nakdi bedelleri alı- vurtalarını aatmağa karar ver . 
naealctır. mittir. Bu kızak mahalli veıair 

5 - Bu gibilerin esuı yoklama ka- e§ya dört fUbatta aatrlacaktır. 
çalıdan, bakaya ve aafdııar hakkında ••· -A~n-a-d~o-l_u_d_e_m_l_r_y_o_l_l_a_-

1rer1i1r ıu&eıerince :reni kanuna göre ımı- rında banliyö hattı 
amele yapılacaimdan mensup otduldaı:ı 

Devlet Demiryolları idaresi ls
•.,..&ut nülaılamu naklettilcleri uke ... 
lik ıa&elerine 11q wrarak t.u kanunun tanbul banliyö hattını §ehrin ta • 
deiiıen taumlannda rö•t.ilen kolaylık bii vaziyetiııi gözönünde hıtarak 
tan zamanında istifade etmeleri ve ya- ıenitletmitıir. Haydarpatadan 
1'ancrlann dahi oturduklan askerlik §U· Pendiğe kadar olan banliyö hnttı 
&elerine müracaatla kanunun yeni met· timdi Gebzeye kadar uzatılmıı . 
nini sönneleri menfaatleri icabından ol· tır. E9ya lafıma tarifesi de aynı 
duta ilin olunur. hat için muteber olacaktır. 

zdayın kimsesiz çocukların gıda-
11nı temin huıusunda da çafqtığı 
gözönünde tutularak bu birleıme 
mümkün görülüyor. Yalnız 'bunun 
için Kızılay nizamnamesinin biraz 
daha genitletilmesi icap etmekte· 
dir. 

Bu takdirde iki kurumun maa • 

rafları çok azalacak ve mühim bir 
para tasarruf edilmit olacaktır. 

Bu suretle yardım aaha11 da daha 
gen:§l~tilebilecektir. 

"tburiyetindedir, Ambargo karan nak 
tfe teıımil edilince İtalyaya geçirilecek 

µctroller burada tevkif ve milsaderc o
lunabnir. Bu itibarla petrol ambargosu 
tamamile müessir bir tedbir olabilir. 

ll--
ER e veırır ----------talkını 

Cumhuriyet gazetesınde yeni bir sa. 
tun aahibi zuhur etti. tik sün, yani Jün 
büyük bi • ~et cöatererek fÖyle yazı· 
yordu: 

Ciarpt .... . .ışmldığında "icmali Um· 
met,, hasıl olan bazı eserlerdeki meslek· 
ta§ imzalarının munhasıran tertip yan· 
Iııı olarak k?nulmu§ olduğuna inanmak 
lazım mıdır? 

Mahltll yağlar Telif eserler yazabilmek için ec· 
boyanacak nebi kitapların ithalini bır müddet men• 

etmek lazım mıdır? 
Y emiıte bazı dükkan üzerlerin- Olur a ••• lnıan prensip adamıdır da. 

de mahlut yağ fabrikaları kurul . bizim "Nakleden,, kay dile türkç.eye çe
duğu haber verilmektedir. Bura . virdiiimiz hikayeleri bile yerinde bul

maz; senelerce cünde be! alb ıütun ya• 
larda içyağı, vejetalin ve buna zıyı münhaııran kafamızdan çıkarmamı• 
benzer diğer bazı yağlar karıttı . zı iıter ... Bizi, boyacı küpü telakki eder. 

Fakat. böyle yazan bir aahipzuhu· 
rılmaktadır. run hiç deiilıe, cuvaldızr ba!ka11na sek• 

Y apdan t~ftitler esnasında bun· mazdan evvel, iğneyi kendisinde dene-
meıi lbrmdı! Hevhat! Yeni meılektaşı

ları yapanlar, bu yağların aana · mtnn daha hir triinde ıoh•R"u kesi]mit• 
yide kuUanıldığını, bakkallara tir. Nitekim bu!Ünkü vazrlan. fransl7ca 
satmadıklarını söylemitlerdir. gazetelerinden RlmmAdrr, Me•el8, 'o-

nuncu f1krayı "Lu,, de okumuıtum. Ne 
!-:!albuki ,ehrin muhtelif semt- yU'!k ki, bu prenıi" aahı1H zat, b!7.;m 

Jer:ndeki bakkallar buralarda ya- yaptığmnz r.ibi, "Nakleden,, diye de ila· 
1 ve etmemi,.! pı an hu mahlUt yağları satmak· (Hat _ Sllr) 

ta dırlar. Belediye, halkın aldan . ----Tanassur 
maması için sanayide kullanıla . 
cak yağların boyanmasına karar had 1 s p s f 
vcrm =ştir. Ecnebi mektepler 

hakkınd=-
Yağ imalathaneleri bu karar ü- ehemmi~' etli 

zerine gene tefti§ edilecek tetkikat yapılacak 

[ DERDLERİ J 
Senjorj mektebindeki tanassur hA· 

disesi tahkikatile mesgul olan kültür 
mUEettiıleri bu meseleye büyük bir e
hemmiyet vermekteairıer. Tahkikat 
yalnız bu mektepte değil bUtUn yal::an• 
cı mekteplerde yapılmaktadır. Müfettiş
lerin gözönlinde bulundurdukları en 
mühim mesele bu mekteplerin kendile
rinden beklenen vazifeleri yapıp yapına· 
dtklandır. 

Eminönünde . işaret memuru 
Sirkeci4e, Bahçekapıda, Karaköydc iki yerde işaret 

memuru varda Emin6nündc niçin yok diye bir arkadaş 
sordu. Ve ıu h!diaeyi anlattı: 

- Geçen sin u daha burada bir t:-a.-nvayln bir otomo 
bilin çarpıımnma tahit olac:akbm. Bi~hası:ı akşam Üzerleri 
ha meydandan pçmelc cidden tehlikeli bir hal aldı. Oıt .. 
lilr l>urad~ İfL"'et memurunun duracafı yer de hazır duru-

yor. 

Evvelce burada da bir memur duruyordu. Sonra her 
nedense yerin en hldmldı. Halbuki Karaköy ci:ıetindcn 
bile daha kal:lbalık ve itlek o'an bu meyd::nın bir i§aı'et 
memuruna m.ıtlak surette mtiyacı vard r. 

Biz de ayni fikirdeyiz. Burası bir işaret memuruna cid
den muhtaçtır. 

Seniori mektebinin faativeti hakl<Tn 
da tam bir karar vermek için bım,nrn 

en son veti~en talebelerinin met11"Ulh•et· 
lerf ve ııh15ki mezivetlerf tetk;lc e,1;1e
cektir. Bu yiizden kararın iki EÜn daha 
gecikmesi ihtimali vardır. 
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Şimal cephesinde şiddetli muh-arebele 
B A Ş L A D 1 Alolzl, lngllterenın Akdeniz devıetı_e_r-iy_l_e_k_o_n_u_ş_m_a_s __ uı~ 

manasız olduğunu söylüyor ve 

Habeşler iki Italyan "Müşterek emniyet Akdenizde 
u~ağı düşürdttler asla tehlikeye girmedi,, 

B. k Diyor. 
ırço top ele geçirdiler On iki , adada askeri 

ltaıvanoarın bDrkaç bDn öBü hazırlıklar ilerliyor 
bıraktığı söyDennycır 

iki lngiliz tayyaresi 
italyan hareketlerini 

Habeşlere haber "'ermiş 

Sarro, Fransız kabinesini 
bugün kuracak 

Cenevrede İngiliz Dıtbakanının Akdenizdeki vaziyetf: dair on 
sekizler komitesine verd~ıi muht:raya cevap olarak ltalyan delegesi 
Baron Aloizi, lnıilterenin Akdeniz devletleriyie görütmelerinin yer
siz olduğunu, zira müıterek emniyetin Akdenizde hiç bir zaman teh· 
tikeye girmediğini söylem;ıtir. Ras Destanın geri çekillşi bir tabiye mi'/ 

Ehemmlyetll göru,meler oluyor 
lblfyenlar Şf m•lde m•jtOp mu 

oluyorlar? 

Londra, 23 - Adiıababadan 
bildirildiğine göre, Habeıler §i . 
mal cephesinde büyük bir zafer 
ka;r;anınıtlardır. Aynı haberler 
Ru Seyyumun kumandası altın . 
daki kuvvetlerin dün sabah taar
ruza baılıyarak Makallenin şima
l!a'arbiıinde İtalyanları mağlup 
ettiklerini bildirmektedirler. 

Mare,al Bedoğlio buıünkü teb 
ii_ğinde bu harp haberlerini teyit 
ederek, §imal cephesinde dünd~n- 1 

beri ıiddetli muharebeler cere . 
yan etmekte olduğunu hildiriyor. 

Jta)yan tebliği cenupta da Ge . 
mıral Grazianinin ileri harekatı . 
na devam ettiğini haber vermek . 
tedir. 

Habeşler şlmal 
cephes~nde gallp 

motörlü bir ltalyan tayaresini dü
tümıüttür. Bu haber, İmparatorun 
haasa muhafaza kıtalarının da 
harbe iştirak etmekte olduklarma 
İfaret etmektedir. Zira bu ismi ge
çen zabit, muhafız taburlarından 
birinin kumandanıdır. 

Muharebenin, Makallenin ti · 
mali garbisinde cereyan ettiği sa
nılmaktadır. 

Salahiyettar Roma mahafilinde, Baron Aloizi'nin son günlerde 
Cenevrede Laval ve Edenle vaki olan ıörüımelerine fazla ehemmi
yet atfedilmektedir. 

ltalyanlar Onlkl adalara askeri hazırltklarını arttırdı 

Atina gazetelerinde okunduğuna göre, on iki adadım son gelen 
haberler, İtalyanların bu adalardaki askeri hazırlıklarını arttırdıkla
rı ve bilhassa Galimnos ile Lerosda bu hazırlıkların ilerledifini bil
dirmektedir ... 

Gene bu gazeteye göre bu ay içinde adalara uğruyan birçok va
purlardan külliyetli miktarda cephane çıka.rılmıt ve husaai aurette 

ln11lllzler Hab••lere yardım yaptırılan anbarlara yerleıtirilmittir. T orpito ve muhripler mütmıa-
edlyorlarm•• diyen muhtelif adalar arasında dolaımakta veyahut limanlarda bek-

Roma, 23 (A. A.) - Giornale !emektedir. 
d'ltal~gazetes~Somalice~esin- ----------------------------
deki 1ta1yan muvaffakiyetıerinin Alber Sarra cevabını 
~7~mmiyetini kaydederek diyor bugün verecek 

"Bu muvafakiyetlerden sonra Yeni Fransız kahine~• dAbA r.nk f!eneıne~ 
Hat>et'i•lan ıle lnıım müstemıe · ta aft 1 C ık m Ş 
l<eıi Kenya arasında büyük bir t. u r arı O 8 a 1 
talyan mıntakası bulunmaktadır. Fransada Batbakan Lavalin is- görüttüm. Görütmelerime bu ak-

tifası üzerine, birçok kimselere şam da devam ederek kat'i cevabı
Evvelce Habeş kuvvetleri, bu ln . teklikler yapıldıktan sı:>nra kabi- mı yarın (bugün) Cumu1· Bqkanı· 
giliz müstemlekesinden kendile . neyi kurmak itini, n;hayet eski na verecejim. Kendilerile temasta 
rine lüzumlu erzak ile tıarp mal . ba•bakanlardan Alber Sano üze- bulunduğum zevat, yeni kabineyi 
zemeıi tedarik etmekteydiler.,, ,. rine almıştrr. kurmak huıuaunda bana büyük 

Bu gazetenin iddiasına göre, d'l Fakat kat'i cevabını bugün ve- cesaret ver ı er .. ,, 
General Graziani kuvvetlerinin i-
l 

recektir. Sarro, dün k&binede va· lngJllz gazeteleri ne diyor? 
eri hareketleri esnasında iki in · 

Berl"İn, 23 - Adiıababadan 
bildirildiğine göre, Habeıler dün 
ıimal cephesinde büyük bir taar
r~za başlıyarak halyanları mağ . 
lup etmiş, iki halyan tayyaresini 
Clüıürmüş ve mühim miktarda cep 
iiane ve mühimmat iğtinam et . 
mişlerdir. İtalyan kaynakları şi . 
mal cephesinde iki gündenberi 
kanlı mu?ıa.rebeler cereyan ettiği 
ni inkar etmemektedirler. 

zife alabilecek arkadasiariyle gö-
giliz tayyaresi bu arazi üzerinde u- L l'l rü~mü§tÜr. Bu meyanda ava a 

lngiliz gazetelerinden Deyli 
Herald, Lavalin çekilmesiyle zec· 
ri tedbirlerin itliyebileceği ve har
bin dul'durulabilecejine iıaretle 
diyor ki: 

Taarruzu ltalyanlar yapıyormuş 

Mareıal Badoglio taraf mdan 
~redilen resmi tebliide §İmal 

1 
cephesinde, T embien bölgesinde 
yeni bir taarruz hatladığı bildi . 
rilmektedir. 

General 8razlanı hareklta 
devam ed:yor 

/ l~yanlann Ganale Doria ve 
Dana Parma arasındaki ileri ha . 
reketleri deva\11 etmekte ve ıit -
tikçe daha enteresan bir manzara 
arzeylemektedir. Orman milis le
jiyonu yerli gruplarla beraber ta
kip harek&tma iştirak eylemekte 

1 

ve Habe§istanlıı Kenya hududu 
boyunca ilerilemektedir. 

Öğrenildiğine göre ileri hare . 
katı esnasında İngiliz uçakları 
hudut hattı üzerinde uçarak ıeri 
ltalyan kollarının ileri harekatını 
takip ediyorlardı. 

~"ma!dekl çarpıfmalarda 
ltalyanlar blnl•rc• ötU vermlf 

Adisababa, 23 (A. A.) - Tig· 
re cephesinde 20 kanunusanide 
bqlıyan muharebe bili. devam 
etme~tedir. Habetler ltalyan hü . 
cumlarmı geri püskürttüklerini, 
mühim mevldler e!de ettiklerini 
ve müteaddit top ele geçirdikle · 
rini bildirmektedirler. Birkaç bin 
ltalyan askeri ölmü§tür. 

Kumandan Daanohvodaco üç 

çuılar yapmıt ve halyan aıkerle da konuşmuıtur. 
rinin harekatından Habeıleri ha- Alber Sarronun kabinesine gir-
berdar eylemittir. d k" 

Bir Mı .. r haetane•I 
bomdardtman edlldl 

Adisababadan gayri resmi ola
rak bildirildiğine göre dünkü l · 
talyllll hava taarruzu esnasında 
Daggabur' claki M111r seyyar has
tahanesi bombardıman edilmİ§ -
tir. 

Raa Destanın çe1dll•l 
bir tabla mi : ı ·? 

Londra, 23 - Ogadendeki 1 · 
talyan ileri harekatı durmamıtıa 
da yavatlamııtır. 

Ras Deata tibiye mütalealariy-j 
le ve ordusunu hava bombardı -
manına maruz bırakmamak için 
çekildiğini bildinnektedir. 

T embiende bqlıyan yeni hare
katın arazisinin dağlık olmaıı ve 
Habeılerin mütemadi baskınları 
yüzünden çok uzun süreceği tah
min olunmaktadır. 

ltalyanlann verdiği mal&mata 
göre cenuptaki muharebelerde 
Habeş zayiatı ölü ve yaralı olmak 
üzere 10 bindir. 

Ras Desta, harekatın baılangı · 
cındanberi Adiaababaya i'lk defa 
bir telgraf çekerek karargahını 
Allatanın cenubu ıarkisindeki dağ 
lık araziye çektiğini ve buradan 
harekatı daha iyi idare edebilece
ğini bildirmiıtir. Raa Desta kal'
iyyen bedbin olmadığını, impara · 
torun emirlerine uygun olarak 

mesi muhtemel olanlar tim i -: 
halde Mandil, Şotan, Delbos, Flan-

den'dir. 
Flanden, dün Sarronun yanın

dan çıkarken gazetecilere demİf· 

tir ki: 
"Umumi vaziyeti beraber tet· 

kik ettik, kendisine cesaret ver

dim.,, 
Sano bilahare gazetecilere va-

kı olan beyanatında: 
"Bugün birçok siyad zatlarla 

"Lavalin iatifaaiyle, zecri ted
birlerin genitletilmeaine mani olan 
yegane hail ortadan ka1kmıt olu
yor. Onun yerine gelen her kim o
kursa olaun, her halde milletler ce· 
miyetine daha yakın Ye ltalyaya 
kartı daha az dostça bh· nziyet a· 
lacaktır. Yeni hükümet dıt siya
setinde Laval'dan daha ziyade in. 
giltereye uyacaktır.,, 

Kralın cenazesi 
Ayın 28 indekaldlr1lacak 

cenaze Londraya dün getlrildl 
Londra, 23 - Kral beşinci Jorjun 

cenazesi bugün Londraya getirilmiştir. 

Londra istasyonunda ve yollarda büyük 
bir kalabalık müteveffa kralın cenazesi
ni büyük bir teessürle selamlamı§tır. 

Cenaze Westminster'e nakledilmiş· 

tir. Bundan sonra Lordlar ve saylavlar 
Westminster'e gelerek ölü kralın hu· 
zurunda eğilmiılerdir. 

Ayni zamanda bu münasebetle Saint 
James sarayının kili&e&inde de kralın 
istirahati ruhu için bir ayin yapılmış, 
ve bu ayinde yeni kral, kardeşleri, ana 
kraliçe, prensesler, batvekil ve diğer na· 

mühim meydan muharebeleri ver
memek istediğini ilave etmekte · 
dir. 

Bir ıı;ok rUe•a ltalyanlara 
lltl~ak etmlf 

Paris, 24 _(Rad>:o)-Tiıre cep-

zırlar hazır bulunmuılardır. 

Kralın cenaze merasimi ayın 28 inci 
salı günü yapılacaktır. 

••• 
Cenaze merasiminde bulunacak Türk 

heyeti de dün ~ıamki ekspresle Lon· 
draya hareket etmiıtir. Heyet aKmutay 
Başkan vekili Nuri Conker, Orgeneral 
Fahreddin, Kurgentral Salih, Riyaaeti
cumlıur Bafyaveri Celil •e Deniz mü~ 
tepn Albay Saitten mürekketir. Bu he
yete Londrada Tevfik Rüştü Aras ve 
hava müste.-n Celil iltihak edecekler
dir. 

besinde tiddetli muharebeler ol · 
maktadır. Birçok reis ltalyanla · 
ra iltihak etmiftir. Oıaden cep · 
hesin de de 1 talyanların ilerileme
ıi devam etmektedir. Ras Deata' r 
dan hiçbir haber yoktur. 

24 - 1 - ıt:lA 

HABE 
Çıkbs)ı yer : J Kurufut tarihi: 

Ankara caddesi 11 llklcAf\Ul" 
hususi daire 1 9 31 

ISTANBULOA l:N ÇOK •ATILAfll 
HAKiKi AMeA ... •&8•TKSI# 

Lavalln lstlfasınd•' 
sonra 

Aylardanberi zaten için için de 
eden Fransuı hilkQmet buhranı niJıl 
aleni bir ıekil aldı. Rdikal fırka111U 
binede temsil eden dCSrt bakanın ti• 
yu takiben çekilmeleri ü.ıerine u..ı 
istifa etmek mecburiyetinde blcb- .~ 
kat Heryo ile beraber ayni :ıa~. 

nğ cenah cumhuriyetçilerinden M 
çekitmesi ıayaru dikkattir. Buciln 
yarınnm vekayiini aydınlatacak 1111 
yettedir ve herhalde şimdiden sOI' 

için temerküz veya milli ıeldJde kabifl' 
Jerin imklnsulıfına bir iprettfr. · 

• •• 
Lavalin çekilmesi h~ tilphesi• 

ha izyade dahnt sebeplerden ileri 
miştir. Fransız parlamentosUIHla .. 
vetli fırka olan Radibllerin tJ 
emniyetsizliği bir an evvel iktidarı 

geçirerek çok yakında yapılacak intı 
batta faal bir rol oynamak istemeleri 
buhranı tacil etmiştir. 
Fakat bu sebepler daha ziyade ralti 

clir. Hakikatte Fransa yalıus bir kı 
değil daha derin bir buhran reçirmeıct 
s"enekrdenbcri .devam eden. si;auJ 
smtılardan bizar bir haldedir. Alt' 
gittikçe çoğalan vergilerden müttckf 
Politikacıların ihttraslarmdan bl 

So1 cenah frrlralan iıe dunnrıu 
1ca nviyeden g8nnelrte, cumhuriyet 
jiminin tehlikede olduğunu. millt 
küllerin bir ln ewel daiıtılmaa - .J 
J!eldiği fikrindedfrter. Ve Llvali ~·~ 
Jikle itham etmtktedirter. ~ 
bugün biribirine tamamen at iki ,,J 
ma ayrılmı!I halli güç bir duruın 

muştur. ;'.. 
Kabine buhranı halledilte Mto •' 

vakkat bir mahiyed hais ~·,, 
intihabata kadar karıtfld.ıJı deftllS 
cektir. 

Yeni kabineyi buhrana sebe 
veren Radikallerle beraber 
merkez ve sol cenah parliterinhı 
caklan Şüphesizdir. Herhalc!ı 
hükumet dahilde ve dıpm!a ;/.. 
nazik bir durumla bf11~ :J 
güç malt ve ilrtiadt müıJrlillerl ~ 
mecburiyetinde kalacaktır. ır,...a ~ 
bir zamanda yalaız 'Ruaya. ttal1S :.J 
\andaki durumunu delil ayni ılfl' 
Franiın itiıini de tayin edecektit· fi 

lbiifM~ 

Kapı önünde 
boylu boyunc• 

vatan adam~ 
Kalp sekte•ınd•'· 

ölmO• ı 
Fatihte Karadeniz medr,.e.,., J 

turan bir .Cadm dün gece 111ecltt"J 
oda11na &itmek üzere büyfik : 
içeri girerken kapmm önüilde 
mın boylu boyuna yattığml d 

Kadm bundan korkmuf, uıe .,,,, 

oturan diler kadınlarla erise~~ 
miştir. Kapının önünde yatan bO ,_, 
ölü olduğu anlqılınca lledlfl' 
merkerine haber ftlihnitdr• ~ 

Merkez tarafından nablt9 ~ 
belediye doktoruu maıamat .. rru1· 
belediye doktoru ccsecU _.,.-~J 
kalp. aektelinden öldüiilAU -"~,,. 

ölen adlan Gzerinde ~ 
yapdmı!I, bir nilfuı c0%daıll 11 ~ 
tur. Buna göre, kendisinin B1"I"' 'fi": 
!3ey mahallesinde oturduiU ., ~ 
garplı Abdullah oldafll~ 
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~lnare, 
ılıfına sıQmadı· ı Tefrika No. 19 Yazan: Murad Sertooıü 

Fakat Ancello birdenbire düşmüş olduğu yerr 
den fırladı ve göz yumup açıncaya kadar ateş 

• N .... hanım tikpmlan koca
llılın •ık ıak ıeç kalmuma hiç de 
İJi hir mana vermiyordu Vakıa 
Hani bef her aeferinde: 

- Daireden ıeç çıktım.. 
":-- Arkadqlar bırakmadılar . 
- Cereyan keaildi. Tam iki bu-

nk IUt tramT&J bekledim. 
Gibi bir mazeret ıöıteriyordu 

...._, bu muenıtler tevali ettik
se Nerime hanımm kocaaına kar· 
il itimadı her aUn biraz daha za. 
hflıyordu. 

Meseli o akpm ıene ıeç kal
bufb. Saat ona ıeldiii halde hali 
evine dönmemifti. Gittikçe ıinir
ı.__ Nerim• hanım kocasının ıeç 
~l•a11 için hiç bir eebep dütüne
laİJor, kendi kendine: 

- Hele ıehin de ıörür günü~ 
nü t • diyerek için için k&pürüyor
du. 

Nilıayet kapı çalmdı. Nerime 
lıanım merdiven ba9ma kadar yü
riidü. Kapı açılınca hizmetçinin 
aeai duyuldu: 

- Ne oldunuz, beyefendi? Bı: 
laaliniz ne? Düttünüz mü? Vah. 
..ı., vah... Hanım koıun, beye
fendinin batına bir kaza ıelmi~ 
raliba ... 

Nerime hanım tellfla aplıya 
"O,hı. Kocasının üıtü bqı toz i 
~di. Hizmetçi kız f&tkın bir 

• ._llaııc11;i9. e,: •li~ Wr lmf lrafeıi tutu· ...... 
~er°'e hanımın biraz evvelki 

• - l:iyeti, endite ve meraka inki
!ip etti: 

- Ayol ne oldun? Bu halin 
-.1 

Hayri bey bitirin bir adam tav· 
riyle: 

- Sorma lcancılım .. - diyordu -
Ö,Je 1.ir kaza ıeçirdim ki ... 

- Vah, Hayri, vah! Geçmit ol
"1n. Gel yemek oduında oturalım 
tla diıalen ... 

Hizmetçi, kut kaf eıini ıetirip 
lbaianm tiıtüne lnraktı. 

- Bir yerine bir ıey oldu mu? 
...... Hamdolaun, hiç bir teY olma

cla. Fakat u kaldı koca kamyo· 
~ albnda kalıp pastırma ıibi e. 
•ılecektim... V erilmit eadakam 
~l Bak Nerime.. Sana bir 
-..;;. aldım.. Amawtkayünd~ 
~ bir arkadatmı var: ona il· 
..... ı... .. tım. 
L - Ne iyi ettin! Oıtün batm ber
~t •1111Uf. Dizin, kolların toz i
tb..te.. Nual oldu? Birdenbire mi .. , 

..... .,_, •alıtacatna.. Akta• 
Yald. kadar dalretle blclım 

•••n Wdım 1d bnar-
Weal:rle tramn,.a almıJacak· 
iye 1&1"- ıelmele karar Yer· 

Elimde kafes, yola düzül .. 
Yan1111Mn plip ıeçenler ka-

~ diye elimi ıiper 
~..._ U.liJorelum. Bir aralık · 

.W. hYm•'l -1ammclaa bir 
.. ..._ I,, elife l»apdı. Ar· 

~ ... "-a Wr lram:ron ıeliyor • 
.... .,_, ........ slriince. 

~ ~ .. hir m&Dena yapıp 
~ ._Pb, tekerleiin çamurluiu 

~ haydi ben bir ta· 
W, tarafL. Etraftan 

-.......... o kadar kork
...:._~ 1d ..... heuim idil ti&i 

'.1111.=-~--.. .... PoJla~lw~ ıelcliler, bereket 
,: __ ;., ....... 81"11Uf. 

Ec ... .,. ı&tiirdül..1.okmannahu 
koklattılar. Biraz kendime ıel· 
dim. Aklım ela kafeateydi. Şqıla
cak teY·· 8a Maimle beralMr .,_. 
lerde JQftl'landılt halde n&ul ol
du da parp parp olma .. ! 

- Soma? 
- Sonra polbl•le beraber haJ-

di karakola .. "Naııl oldu? Nuıl 
çarpb? Nereden ı•)di?,, diye bir 
çok ahret ıuallerini 10rclular. Bu 
eaate kadar.. . 

- Ne İM, ıeçmiı olaun ! 
- Hayır, bir tef delil, Hn me 

rak edecekıin diye üzüldüm. • 
- Tabii, hiç merak etmez mi

yim? Haydi tu kirli eavapların1 
üstünden çıkarıp al. 

Hayri bey kalkıp ıoyunmaja 

batladı: 
- Aman, ıokaklar çok kazalı .. 

intan gözünü dtirt açmalı! 
Ne,.ime hanım kut kafesini•· 

line almıı muayene ve ..,...ediyor
du. Bir aralık clurclu. KafeM da· 
ha yakından baktı, aonra kocalı~ 
na dönüp: 

- Kafea de ,_. cliftil, deli1 

mi? 
-Tabii 1 .. Dtitm• olar ma hiç? 

Ben dGtttltom •- elimden fır
layıp gitti.. ZaTallı kanarpcık, 
kim bilir, ne kadar korkmatlm 1 
Kanaryacılm ne kadar korktu· 

ır.... -1Awt ~.ınd; ammai NfrİIJlf' 
hanımın • her ..-d9',. · Dİr4enbİ· 
re fena halde hHlcletler.diii mu
hakkaktı. 

- Seni edepıiz, yal~ncı, riya
kar ıeni ! Söyle bakayım bu· aaatf! 
kadar nerede idin? 

Bu ini hiddet kartııında Ha:rri 
bey, neye ulradıiını. anlamamı~ 
b: 
- Şey .. Nerimeciiim .. Anlattım 

yL .. 
- Anlattın mı? .. Sen beni bu 

dala yerine koyarun ha?! ... Bu 18· 

ate kadar kimbilir nerelerde ıürt· 
tikten aonra eve ıelip yok ''kam· 
yon çarpb !,, yok uyere yuvarlan
dım !,, yok "kafa kartıki tarafa 
fırladı!,, cl,i1e kurt masalı uydu
runun ha ... 

saçan kllıcı ile Uç korsam da yere serdi . 
.., .. luaunt•nn bllllu• 1 radan aJnlmalan Türklerin ıü· 

A...UO ile Robetro aduulc Url verteye çıkmaıını temin edecekti 
,..,_ ..._ _,...... ,,,,.,,..k ki bu, onlar için hakiki bir ölüm . 
lıtl,,orlar. Bunun içİll kaleye 

1 
demekti 

para getiren ,,,, 7'1rk ,,emlıine • . • k. • a· 
saldıraealc olan bir "°""" ge- Gsi7e kalıyordu bır ııı. . ır 
•iline dahli olu,,orlar. kiti de Ancelloya naaıl kartı ko7a· 

• • • • • • • • • • 
lı bitmiı mi7di? 
ETet, itte 7erde bareketais ya-

bilirdi? Bu fikirler kırmm ta· 
kallı Jalan aklından bir riizıir ıi
bi ıeçti. Butunduklan korkunç 
vaziyeti bir anda dütllndü. Ve ıon 
ümit olarak Ancello ile uY\lfll\&k· 
tan l>qka çare kalmacbimı sör

dü: 

tan Robertomın yanı batma An· 
cello da ç&kmüttii. Kıhcmı da in 
dirmlt, 10l eliyle kalbini tutuyor
du. Buna karar Yerince uzaktan 

Ancello ile konatma~ bqladalar: 
- Ancello l Partiyi kazandın t 

Şimdi ıel aeninle puaı-!.k edelim. 
halıklanna Bet hin altıDa n.• muın? 

- Hurra! 
-Yqum! 
- Geber, ıeytan ! 
- Kell>ini köpek 

- Delirdin mi Mil? Yarım 1&· yedireceiim. 
Fakat, ne o? . 
Bu MTİDÇ, bu baJVanca eayba

larma birdenbire boiuk ve acı 
feryatlar ye küfürler kanfb. 

Kmnısı eakallı Jak, bir anda 
kendi.ini ıeriain ıeri1e atmqlı. 

Ne olmatm? 
Buna aal11&IDIJOl'tlu. Yaları 

Aaeellom l~İlli burkup titret., 
kahkahatını duyunca trpenli. Ve 
U'!s' •\lCIUHUal ...... ~~ -~·" 
lan dibinde kıvrım kıvrım kıvran
....,._,.._. titNA 

Ancello, bir saniye enet 41:11• 
ri üıtUne dUten, Ye kal&lne yetl\
li bir kılıçla iti biten Ancello a · 
pktaydı. Ve sülüyordu. 

at evvel &anaklarnm d .. ecek o
lana bu pal'&JI Yel'İJorclan. 

- OyleyH on bin olmn 1 Yan 
yanya paylaplım. Oldu ma? 
-Hayır .. 
- Yahu, aen de ._. talaaf • 

clamam bel Dütüa Wr k_..ı Men-
faatlerlmia mGtekaMLlir. Bis •· 
radan ayrılır, TlrW.. ....... t*· 
mala 101 •erinek. m de maJwo. 
lununuz, biz de. l:riıi mi ıel, ha 
ııte uyuplım. 
~ .. ...,. ........ 

........ awa '-flqan ha ~ 
zarlıiı merakla dinllyorlardL An
Hr kıımıncla kalan Tevhit reiıin 
maa'rini Ahmet, ıemiJi kurtard1k
lan takdirde h6t6n fonalara bih-

riyetlerini iade edecelinl Yadet • 
mitti. Türklerin vaatlarmda aa • 
dik olduklarını bilen fonalar ba 
Y&ld üzerine büabütiin cotmutlar, 
bG,uk bir MTİDÇ ve n• ile. ve 
bütiln kuvvetleriyle kilrek çek'
yorlardL Y akarda cereyan eden 
konupnaları dinliyen Ahmet reiı 
içeridekilere tu a&zleri .&yledi: 

- Anlatılan konanlar bizim 
yukardakileri tehit ettikten aon
ra aralannd& an1qamrJarÜ hir
birlerine airmitler. Menfezin ba· 
tında ~ ldtl kal&lılma ıöre kar
tı taraf da clüa kalabalık olmasa 
ıerek. Biraz cla1ıa Mhredetaek 
hanlar ıene birbirlerine airecek· 
I•. Ve bia ı.nimise yeniden ıa
hlp olacalıs. 

Bu .. nada Roberto da iyiden i
yiye bnditine ıelmifti. Sol ,_ 
muamaclaki yaradan maada aldılı 
,aralar pek eltemiyetais ..,,.,. 
di. Sol omuzundaki yaraya ı•lin
ce ı. yara, Maronun kıbcmın iki 
parmak kadar Htmuiyle hud 
olmuftu. AMAi~ eüratl, arkad.· 
f1D111 elbİMIİDİ eol OIDU1Uldan JHt 
11111. ve JU'&JI mendiliyle iyice 
aarmııtı. Robertonun omuzu bir 
kadın om~zunu andırır derecede 
aa..1 " kirpeydi. Delikanlı .,.,. 
Dl •manda Ancello OlllUDD\I "•· 
ram. balaaf im ürkeklik ıöste~ 
mitti. Ancello bmm mahçubiyeti-
ne atfetmifti.. • 

(Deocımı var) 
Ooo, iN adam muhaklralc teY· --------------------

tandı. Şe,tanm tl kendlıl bile bu 
kadar 1'ilyük mucize ıa.teremeı
cli. Hemen titriyerek ufukta kay
bolmak tlzere olan sünete kartı 
hlr lıtanoz çıkardı. 

Halbuki it ıayet buit\i. Ancet 
lo l»uit bir bile ile illtilne hücum 
eden konanlan aldatmıfb. Omm 
TUnlldam, diye Hlll'lllUı ne n 
dar ıahte iae, dizüıtü yere düflll•: 
de o kadar 1alancıktandı. Ve kor 
aanlar, onu bu .. kilde yere dü(· 

- Aman kancılun.. Ne kurt 
mtaalı. OıtGmün batnnın ne hal- mtlf ı&rUnce hakikaten JU&lachk 
de oldutunu ılnaedin mi? itini bitirdik sanlrle JaDma J&k· 

- Beai kamyon mualma inan· lqmıtlar, Ye tam lalaçlannı rahat 
dırmak için üatUnü tozlabmpm rahat ricuclunu 10bcaklan sa· 
amma ... Alt tarafmı ıetirememi4 · man o, bir hamlede a1aia fırla 
ıin.. Bakeana, a lel'lem.. Kartık• mıı Ye il• JU•'lllD &llDCIJ& ••· 
tarafa yaftl'lanan af•in lçhadeki c1ar Mr samanda QçUnll •• ,. • 
111 ka&ı bBJle atsma kadar dolu Mrmltti • 

durur muu Kırını•• ..-ıı. J~ m.m..ı Bir kimyagerin tesadüfi 
N kled H ...__ •• Wdl,.. dller Ud konaam fail•· , • 

a en 
1 

..... .. • .,,. na ıokulduta .akit utaTl'OI eıkar- ve mes ut bır keşfi 
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dıktan aonra tabancaamm fitilini 
at .. lemeıkten de vazıeçmemittl. 
Ancello bunu da ıördü. Ve lıltl 
1erde yatan, fakat biraz kendiıinc 
ıelmit olan Robertoyu kanayıp 
npunın bumuna doiru teiirtti 
KmDDı aakallı Jakın 1nırpunı • 

nua heclefbal balmadıtnu lifle· 
.... llamn yok. Çiioldl o ... &il 

tahancalar hem f evkalf.de iptidat 
idi. Hem ele korku ile yorıunluk
tan kırmızı ıakallı Jalun eli zan• 
pr zanıır titri1ordu . · 

Pmi•li Wr ....,_.., tecriltllm eıaumcla 1mz.,. .U. Wru M&eyaz Ok• 
..... aüı....i ...._ clWI ber•labca Ye ~bca lauaasma malik bir ruü .. 

talawm memacliyetiMm dola,ı MJNtta kalmqtar. Bir libnda cilddeki kınll

lddar, leke•• ra)'risaf malldıler sail olarak y.a.. be1u, açık•• tue bir.,.. .. 
kalaa olur. • 

Ba•, Wr tc* kadml.-m Jirinde tea lilM .._. ciltlerini 3 ili 5 le.U. ülaa he,.. 
labp f1l!DlitattJ. itle haıuıi Wr lmti:ru olarak ı.u "M7az oksijen,, .sair kıJmetbr 
~ ....... ,-1 Tobloa ........_ kanftmlmııbr. Beyaz renkteki (yatsa) 
Tablon lcnmi, .._cilde alfaa .._. Wttla P1"İaf medde!eri hal •• liyala 

t.nı.i izale ..... ft iıpk F 1 b .... tank tw O - ..... lmllamlnyt .. 
baasi bir m..ıet .. _.... mlatabaarl ... "'•-.fili ,....pM+ .. 1a•ili ... ........... 

Bepz reakt.ki Tablon kremine il&•e edilen bu .. .,_ Oluije-.,. niuaea fi. 
ati artbtl .. ••tbr• Hemen ı.ur1ac1en bllanrmia ~ ft ..U. .. ...; Mti• ..... ......... 

Konanlar timdi çok müt)dl11tir 
klel kalnu I d B" def Od MECCANEN lıtanltal 822 posta im tua aıılnsiae (T.H. 7) ru-nile 12 b· 

mev e 1 :ır ı. ır a raıJ.k Wr posta pu"' ıinclerlldlfl takAı ele el.ununda bir tip pnclüz TOKALON 
kiti mutlak ıurett.e menfeain J,a.. .._., Wr tip ıece TOKALON kremi" (ARZU EDiLEN RENKTE) bir kum 
~ .._... ~cf»lar. Bu-1 Tolralon ,...lnA hari ıa. llir kuta --- Wi;ıe edilıı 'u,, -
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Hava hücumlarına 

karfŞı 

Gençsiniz, ailenizin sözünden 
1 ıtikbalde hava hücumları

na ka111 sivil ahaliyi koru
mak için Pariste hummalı bir faa
liyet vardır. Parisin yeraltı de · 
miryollariyle münasebetli olmak 
üzere ilk muazzam ıığınaklarır. 
inıasına yakında batlanacaktır. 

dışarı çıkmayınız_ ! . . ... 
~Y a .• ımzası eme . A. 

1
---- d N K · 'l k 1 ona uzun bir mektup yazınız ve lanmaga talıp olacaktır. Sızın ıçın 

tup yolbyan okuyucumuz soru-; bekley:n·z. Eğer biaaiyatmda sa- çıkar yol, ailenizin direktifinden 
yor: mimi ise, gelecek ve sizinle nitaıı- ayrılmamaktır. Haber verici merkezler dahi'\ 

ıimdiden Parisin birçok yerlerine 
yerleıtirilmit olup tayyare akın
larında verilecek olan ipretler bir 
çok denemelerle sivil ahaliye öi
retilmittir. 

Yirmi yaşındayım. Annemle 

Havadan bomba yağdığı za -
-ıan ahalinin ne yapacağma dair 
budan afiş ve talimatnameler bü
tün büyük dük.kin ve mğazalara 
uılmııtır. Her yerde gaz maske

babam, 30 yaşında tanımadıkları 
bir erkekle münasebetimi keşfet. 
tiler. İkimizin de paramrz yok. 
bir iki sene evvel evlenemeyız. 
Annemle babam, bu erkeğin ken. 
dilerine müracaat ederek beni is
temesinde ısrar ediyorlar. Halbu
ki, bahsettiğim erkek, hissiyatın. 
oa samimi olmakla beraber, Sırf 
parasrzlık yüzünden evimize ge -
lip benimle nişanlanmağı ve uzun 
seneler "komik nişanlı,, halinde 
kalmağı istemiyor. Aynlahm mı? 
Ne yapalım? Halbuki sevişiyoruz. 

Tramvay şirketi işçilerinin 
ihtiyat sandığı 

Tramvay fİrketi vatmanlaTı~
d an biri•İnden fU mektubu aldık: 

leri satılmaktadır. 
ilk yeraltı sığmafı 270 metre 

uzunluğunda olup 3.000 ili 4.000 
kiti alabilecektir. 

Mürekkebin iee 
CEVABIMIZ: 

yaradıQI yer Üzülmekte haklısınız. Fakat, B irleımit Amerikanm Maıı- annenizle babanıza da hak veri -
tana Yiliyetinde Falla ka- niz, çünkü onlar da sizin hattrha. 

zatı hapishanesinde bir müddettir reketinizi öfrenmek ve emniyet 
pencerelerdeki demir çubuklann altına almak isterler. Eğer &öyle
bir le.tere ile kesilmeğe ufrqıl - diğini:ıo ıibi o erkek hi11iyatında 
makta olduğu anlqdmııtı. Kaza samimi ise, niçin sizinle timdiden 
hapishanesinde yirmi altı mahpus niıanlanmak onu "komik nitanlı,, 
ftl'dır ve direktör Bay Palaıi b~ haline aoksun? Bunu ileri sürerek 
mm kimin tarafından yapılmakta ------------
oldufunu meydana çıkarmaia az- İı"!'&ul ~ılldhıni 
metmiıti. .SıhırTıgatrosu 

Gidip sual sormak biç bir ite 
yaramıyacaktı, çünkü suçlular bu 
itten vazgeçeceklerdi. itte bunun 
için direktör üstlerinde testere iz
leri olan çubukların önüne giderek 
nöbet beklemiıtir. Elinde de lrir 

Bu akşam saat 
20 de 

Geciken Ceza 

Birkaç gündenberi gazetelerde
görüyorum; guya, tramvay i,çileri. 
nin maaılarından ihtiyat sandıi~· 
na yüzde 4 kesilen paranın umuT. 
müstahdemine tevziat yapılmatr 
ve sandığın kaldırıln:aaı hakkın
da bir dava açılmıf. Bu doğru de 
ğildir. Henüz i,çiler arasında ya
pılmıt böyle bir teY yoktur, ola· 
maız. Çünkü bu parada herkesiaı 
hakkı yoktur. Bu para yalnrı 
tramvay ıirketinin kadrosuna da · 
hil olan yevmiyeli müstahdemin4" 
aillir. Şirket bu parayı her nf' 

suretle olursa olsun vazifelerin.• 
nihayet verilip de bet seneyi ikmal 
etmit müstahdemine yüzde 50, O'• 

sr.meyi ikmal etmiı müstahdemi 
ne yüzde yüz vermeye mecburdur. 
A)rıca da her ıene için faizin• 
veı mektedir. 

tite mürekkep ..,..-.. ~-~~·L,::..::::==.:~..;...~~~~:-:--:---.-~:"".'""'::7:"::---::-:-::;~~~~~:::!~~~1 
lığında testere seslennı. ıtıt.ır. ıtit-

Bu ...nara. bizim • ., .. · -· --

Türkçeye çeviren:l 
M. Feridun 

mez hemen mürekkep ıı,esını de
mir çubuklara atarak lmmıt Ye 
derhal hapishaneye giderek lam
balan yaJmıııtrr. Ellerinde mürek
kep lekesi olan hırsızlık suçunda~ 
mabkUm iki kiıiyi önce ayn bır 
hücreye koymut ve erteai ıünii 

hapishaneden firara tetebbüs IU· 

çuyla yeniden mabkemey daya
mıftır. 

Son - Sistem 

SOVVET 
Dlklf , Nekıf ve Sen•r• 

MAKİN AL ARI 
G. VE A. BA~ER-LT 
ŞiRKETiNDE BULURSUNU 

ğımız zaman en dar zamanları· 
mu" bir hazırlık olduğundan bLi 
sandığın kaldınlması müstahde 
min için doğru olmıyacaktır ve ol
mamalıdır.,, 

HABER: Mektup .ahibinin hak-
kı vardır. Tramvay tirketi İfçile
rinin ifsiz ve ~ıkta kaldıklan za
man büyük /aydalar görebilecek· 
leri bir parayı biriktiren bu .an
dık, ortadan kalkmamalı, bilaki ı 
Jaha ualı bir surette devam et
melidir. 

MELEK: 
lPICK: 

a~yo§lu 
SDAb bqma. 

SARAY: 

BUID:R: 

'fAN: 

1'L'f AlılRA: 
ŞIK: 

YILDIZ: 
ıctı.Lt: 

ALKAZAR: 

SiWı bqma 

GUldllren gözler 

Vazife kahramanlan ve 

siyah gözler. 

Aysel (türkçe) ve altın 

hmlL 

Eakimo ve telefoncu kız 

Bir •tk geceal 
Herkea ondan baluıediyor. 

Seven kadın ve •tef Yat 
muru. 

Korkunç ırUvarl ve Para 

kralı Kllton. 

ıstanbul 
KEMALBEY:· Bok&k çiçegt..koraan kız 

ALEMDAR: Kadın ne yapıım ve Çin 

M:tLLt: 
AZAK: 

SAGLAM - TEMINATLI 
UCUZ .. EMSALSiZ 

Umum deposu: lıtanbul Tahtakale 
relefon sokak No. 62·1 Tel: 22813 

lstiklil caddeıl No. 306 • ~ 
Baker büyük maiazalan Tel: 4 

Anadoluda acente aranıyor 

Yuk•rd• glrlllen moaeıd ... n 
b•flc• muhtant 12 url• 

modellmlz w•rdır 

~~~~~~~•HlLAL: 
FERAH: 

Pepo ve uçuruma dotnı 

B11" faklr dellkaıılmm hl . . . 
k&yul. 

Hlndlatan kahramaıu 

BAKIRKÖY: Nana 

Kadıköy 
HALE: ROBERTO 

Dsküdar 
HALE: Klralık gönOL 

renıı Tiyatrolar 

24 sonkanun 
CUMA 

tSTANBUL: 

17: Ünlvemteden nakil. tnkıllp de 

Recep Peker tatafmdan. 18: Dokuzuncu 

fonı (Beeth·Jven) plAk. 19,30: Trio (halff 

siki) StQdyo ııanatklrlanmız taratın 

20,30: StQdyo caz ve orkestra gruplan. 21 

Son haberler. Saat 22 den aonra Anadolll 

ajacsmm gazetelere ıruıJıaus havada servill 
verlltı!cekUr. 

~ 
BOKREŞ: (8%3 fib.) - (18'.8 m.) 

JS- 19: Romen mll8iklsf. 19,llS-20: K 

kur:ımu. 21,150-22,10: Radyo ork 

22,45-2f: Radyo orkestram (devam.) 

~ 
BUDAPEŞTE: (516 Kb.) - (M9,3 m.) 

18-18,M: Çingene mll8ik1af. 19,ll0--20.1 

Piyano refakatile Saksofon. 20,30-23,JG: 

peradan nakil. 

~ 
Bl:RUN: (841 Kb.) - (138,7 m.) 

naıctJ) 21,10-22,30: Aurora adlı radyo 

amın konserini naklJ. 

~ 
VARŞOVA: (ı21 Kb.) - (1.119,m.) 

17,llS-17,45: Orkestra. 18,20-l9,30s 

Piyano retaketile p.ıı. 21- 23,30: Senfondı 
konser. 23,fl5: D&ruJ mll8ikis1. 

~ 
VİYANA: (~ı Kb.) - (l508, m.) 

18,30-19,20: Dart kl§lllk orkestraıua 

konseri. 20,llS-~3: Operadan nakil. 2!, 

2f: Eğlenceli mualld. 2f.25: Eğlencell mual. 

k!nln devamı. 

~ 
OOYÇLANDSENDEB: (191 KIL) (1,17,1 ..,, 

23,35-2f: Pltklarla konaer. Humınella 

(TQrk rondoJ,.u, Mozartm(Andante)ı Haydıll 

(Macar Rondo)su 2f-1: Operet ve fUın m11-

Bfldal. (Hamburgdan nakli) 

-·-··...,, ......... \~ ._ ...... ,, - , .... , ..... . 
22,30-24,30: (Flgaronun l&dlvacı) lslmll 

(IS) perdelik komedi. 

~ 
PARt8 (Badlo.Pam) (lU iDi.). (1,MB m.J 

24,f5- 2,f5: BQyQk orkestra komert. 

* Kısa dalgalar 
LONDRA (Kma aralıidarla. mubte

ozunluklarda rttnnn her 11&&tlnde ınll~ 

yen çalqır.) 

16,flS-17,45: Orkestra. 18--18,M: Kl&t 
net, ptyatio konseri. 18,50-19: OrkP"t : .... 

150-22,10: Vllryete. 22,10 - 23: Orkestra Jtd' 
serf. 2f,20-24,45: Senfonik orkeatra.. 1- 1 '8I 
Salon orkestrası. 1,45-2,45: Hafif ~ 
mll8ild. 

* BVZEN (Holanda) (15,17 m.) 

llS-115,30: Orkestra 11S,41S-18,IS'. Ork--. 

* ZEESEN (Almanya) 

(Kıaa aralıklarla, mabtellf -
}oklarda sQnllD lııer l&&tlnde mlltm ,.,-

çalıırr.) 

16-17: Hafif musiki. 21,41S-22: Or_., 
tra. 22,llS-23: Varyete. 2f,5-24,31S: Şiir ıo• 
lllklsf. 1- 21,15: OrkestrL 

Sonkinun - 1 ~36 
Hicri: 1354 - -Şavval: 29 

.,=.. 15,M 12,28 U,159 17,1' 18,49 ş1' 
~~ 12, 7,11 9,415 12,00 1.315 12.P 

GEÇEN SENE 8UCON NE oLO°!, 
Pol~ Vlyanada 40 HiUerciyl te'Vtdf 

ml§U~ ,tlf' 
PDot Gmn, ...... - TanaD&dY !la,. 

runu 24 A&t farkla 1armıp.ır. Jlli-
Trakya ~Deri, ge!ecek ~ 

selesini konuf!Dak için Editbedt • C 

lardır. 
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Doktor Barbut'a göre: .-. ,_ ,_,, - .--. .... --
Kimleri ~- )) 

teknik 

,~-. L 

kısırlaştırmalı? ı "'-;,~._..-' •• , 
l<ısarlaştmlacak erkeklerin sayısı/ F udbolda en yuksek 
kadınlardan daha çok fazla imiş Fransızlar, teknik kabiliyetle rimi 

Anketi yapan: Murad iSertoğlu arttırınaya karar verdiler-
kadın doktorlarından Barbut 

laaırlattırmn anketimiz hakkında 
~lıdaki enteresan sözleri söyle
di: 

- irsiyetin esrarı maalesef he
llijz kat'i surette anlaşılmı~ olnıa
~la beraber, nesil bozulduğu · 
li1111 kısmen irsiyetten geçtiği bu- 1 

tün kat'i surette fennen anla!ıl · 1 

lııııtır. Ve ben de 9ahıan bozul -
1
1 

..._kta olan nesli kurtarmak için 1 

lterlizaıyondan batka çare göre- ı· 
lııiyorum. I 
Yalnız tU var ki bazı hastalık · ı 
~ İrsi gibi göründükleri halde ha 1 
lcikaue irsi değildir. Mesela ço · 
"-le hazan anasından güçlın.de 
cloiar. Bunun için doktorlar bazı 
lletier kullanırlar. itte bu aletler 
1-zı kere çocuğun kafasını zede
ler. Bu yüzden çocuk büyüdüğü 
ı.11ıan aar'a gibi bazı hastalık 
enıareleri gösterir. Bu gibi sar'a-
1-ı-Ia hakiki sar'alar yekdiğerin · 
den ayırt edilmelidir. Ve muhak
lcak İrsen geçen maluliyet ve akıl 
h.atalık1arında sterlizasyon tat · 
'bile edilmelidir. 

1 
Ben kısırla9tırılması lazımge . 

en kimseleri tU tekilde tasnif 
edebilirim: 

1 - Bir akıl hastalığına tutul
nıut ve sterlize edilmesi lazımgel
diii halde kendi kendine sterlize 
:.'J:a.sta l'a.zı olanlar. Bu gibi kiım-

eruı müracaati doktorlardan 
111·· ... . k ureK ep bir heyet tarafından 
tetkik edilir. Bir konsültasyon ya
Pdır. iddia varit görülücek oluna 
0 falııs kısırlattırıhr. 

I 2 - Hapiıhane ve timarhane . 
erde bulunan gayrikabili ıslah 
;e tedavi mücrimlerle deliler. 
lc~ları k111rla9hrmak hiçbir va
~t bir ceza değil, sosyeteyi kur · 

l'nlak için bir tedbir sayılır. 

3 - Umumiyetle akıl haıtala
tı Yani idiyolar, budalalar, irsi 
tar'alılar, ileri derecede asabiler. 
I 4 - Müzmin derecede alkolik
.'~· Buna müptela olanların da 
l)'deı- l o 

0 kA d v 0 

t' ... e erı im ans!Z ır. e yetış. 
lre~ekleri nesil dejenere olur. 

S - Cüzamlılar. 
6 - ı k" ... d·ı . o} rsen or, sagır ve ı s ı:z 
•nlar. 

lci~ IJ> ~r~hinde bazı aileler tet . 
~ edılını!, ve irsiyet kanunlar; 
ıc_.,•tı~Inııthr. Bunlardan Kallik
'°e ~ıl~si gayet enteresan netice 
liJr~!tır. Muvazeneli olan Kal . 

arın ıene kendisi gibi normal 

oıan kansın:lan 6 kupk sonra 1 

490 çocukları olmuf, bu çocukla- l 
rın hepsi sağlam, yalnız biri deli 
çıkmıttır. 

Gene aynı adam deli bir kadın
la gayri metru ıurette münase
bette bulunmuf, bunlann yetittir
dikleri çocuklardan bef kutak 
sonra gelen 480 çocuktan ancak 
48 i sağlam, ötekileri deli çıkmı§· 
tır. 

Anormal bir ana babadan yeti. 
ten Y uks ailesinden de 6 kufak 
sonra 1200 çocuk olmut, ve bun
ların hepsi anormal," yani deli çık
m19lar. Bu dairsiyetin kanunları
nı gösteren dikkate değer bir sta
tistiktir. 

Gene tayam dikkat noktalar · 
dan biri de akıl hastası kimselerin 
zürriyetlerinin kesir olmaıı, yani 
çok çocuk yetİftİrmeleridir. 

Hapiıhaneleri, timarhaneleri, 
hastahaneleri dolduran ve beteri· 
yete ağır bir yük olmaktan bqka 
hiç bir ite yaramıyan bu adamla
rın kqır bırakılması, yani beşeri
yete kendisi gibi zararlı bir fert 
bırakmaktan bqka hiçbir ite ya
ramıyan bu ıibi insanları kııır · 
latbrmak muhakkak surette li · 
zıımdır. 

Bir kitapta okudum, .Almanya. 
da kııırlqtırılmuı liznngelen 
400.000, lngi1terede 300.000 kiti 
v•Pmt• Rir AmPrikıı.lı .ılA melrten 
talebeleri üzerinde yaptığı bir 
ıtatiıtikte yüzde 5 niıbetinde kı
sırlattmlmaıı lazım talebe bul-

Doktor Barbut 

Gelelim ıimdiye kadar hiç biı· 
meslekdaıın temas etmediği bir 
noktaya: 

Kallraıyon, yani yumurtalıkla
n çıkarma ameliyatı ile sterlizas
yon yani yumurtalık yol1arını kes
mek veya bağlamak ameliyatı ve 
bunlarm neticeleri arasında bü . 
yük farklar vardır. 

Kastrasyon ameliyatı tehlikeli 
ve bilhassa ameliyattan sonra 
hastanın bünyesi ve ahvali ruhi · 
yeai üzerinde çok fena tesirler ya
pabilen bir ameliyattır. Kutras . 
yondan sonra haıtalar birtakım 

ruhi buhranlar geçirmektedirler. 
Fakat ıterlizasyon neticesinde 

bilhassa erkeklerde bazı akıi te · ı 

zahürler çıkmakt.,Jır. Meıeli a
zılı bir deli, yahut cürmü itiyat e
dinmit bir akıl hastası, bu ameli
yattan sonra evvelce dıtarı çık · 
makta olan l"'1dde ifrazab timdi 
kana karııacağından daha ziyade 
tehvet hissetmekte ve azmakta, 
bunun neticesinde cN1tiyete daha 

Son maçta Holandalılara karı ı l 
ağır bir ıurette mağlup olmaları 

Fransızları büyük bir teessüre dü-
türmüttür. 

Yukarıki resimler bu namdar 
oyuncunun bir korner atı~ını göa 
termektedir. Resimlere dikkatle 
bakılacak olursa Bastinin ne gü
zel ve klasik bir stile malik oldı• 
ğu kolaylıkla anlatılıyor. 

Birincisinde elan atmaktad ır. 

ikincisinde müvazene temin et -
mektedir. Üçüncü ve dördüncü re 
simlerde topa vuruş ile bu vuru,
tan sonraki bacak harekatı görül-
mektedir. 

Bu acı mağlubiyet üzerine he· 
men harekete geçen Fransız fut· 
bol federasyonu Fransada futbo
lun ilerlemesi için ne gibi tedbir· 
ler alınmaaı lazım geleceğini ve 
ne tekilde çahtmanın daha muva · 
f ık olacağını arattrmağa batla 

Hakenı dediğin 
böyle olur! 

Bir ruAbi maçında kavga çıkti ve 
mıttır. hakem de dö§üşe iştirak etti 

ilk it olarak bir futbol propa- MFransada, Tulonda yapılan bir j yınca kızını§ - ve bokstakı ıkti
gandaıı filmi çevirmeğe ve bunu ruğbi maçında, iki takt'!D oyun j dar ve kabiliyetini göstermek i
Fransanın her tarfında gösterme· cuları arasında adeta harbi andı- i çin olacak - önüne gelenin çene 
ğe karar vermittir. racak derecde ıiddetli bir döğii~ sine kroteler, operkütler indirme-

Bu film futbolun bütün teknik olmu•tur. w ba ı l 
:r ge f amıt ır. 

ve inceliklerini cami bulunacak- Her oyuncu birbiriyle gırtla}· 
tır. Bilhaua oyuncular için çok ta· ıırtlaia gelmit ve oyun sahası e•
yanı iıtüade olacak bu filmde ki zaımındaki Gladiyatörlerin m:; 
futbolun en yüksek telmili ıörü- cadelesini andıran bir meydana 
lecektir. dönmüttür. 

Bu filmde lngilterenln en met· Hakein de bu vaziyet karıısm 
l\ur eyun~utarınm ne tanda JÜt da sözünü geçiremediğini anla· 
çektikleri, topu ıürdükleri, pas· 
lafbklan, kafa vurduktan ilh .. ay- Kış ol I m p iy ati atına 
n ayn ıöıterilecektir. haz 1r1 anan 

~raena! klüb~nden .. •01 aç~~ F r an s 1 z 
Bastin lngılteremn bugun en mu-
kemmel oyuncusu te1ikki edilmek 
te ve oyununun sistemi de her ta
rafta misal olarak zikredilmekte 
olduğundan propaganda filminde 
bilhasaa bu methur oyuncudan 
istifade edilmektedir. 

Filhakika son zamanlarda ln
giltere milli takımının hemen he
men bütün galibiyetinde Baati · 
nin mühim rolü olmuttur. 

Daha ıeçenlerde Alman milli 
takımına kartı Saatin batlı batı·· 
na bir tehlike olmut ve yapılan üç 
golden birini kendi yapmıt, di
ğer ikisinde de büyük bir hissei 
itliraki olmuttur. 

lskcilerinin 
şanssızll§ı 

Kıt olimp•yatlarına hazır 

lanmak üzı re ekzeraizler ya 
pan iki Franıız lski takı 
mından üç oyuncu çarp :§ma ne 
ticesi ağır ıurette yaralanmıtla ~. 
dır. 

Takım kaptanı diğer bir arka 
daıiyle tiddetle çarpıtmıt ve her 
ikisi de baygın bir halde yerden 
kaldırılarak hastahaneye nakledil 
mittir. 

Yaralıların kolları kırılmıt ol
duğu 5:Örüldüğünden bunlar uzun 
müddet İstirahat etmek mecburi · 
yetinde kalmaktadırlar. 

Üçüncü iıkci de dağdan yuvar 
ziyade zararı dokunmaktadır. Bu )anarak ıakatlanmıttır. 
sebepten bunların yapacaklan cİ· Bu suretle Fransız iıki takımı 
nayetler, itliyecekleri auçlar ve en iyi üç elemanından mahrum o· 
kapacakları veya atılıyacakları )arak kıt olimpiyatlarına ittirak e· 
zührevi hastalıklar artacaktır. decektir. 

Bunun için bazı ahvalde ıterli- -------------
zasyon yerine kaıtrasyon yapmak 
zarureti görülmektedir. Yani bu 
tekilde hastalar sterlize edildik . 
leri takdirde cemiyete daha za . 
rarlı olacaklanndan bunlar bil • 
mecburiye kastre edilmelidirler. 

Nitekim Amerikada yapdan 
6244 kısırlattırma ameliyatının 
310 u kastraıyondu. 

Sonra ıterlizasyon ameliyatı 

çok basittir. Gusney adında bir 
doktor 2500 sterlizasyon ameliya
tında ancak 3 tane ölüm kaydet . 
mittir. Erkekler üzerinde yapılan 
ameliyatlar fevkalade basit ve 
kolay olmaktadır. Yalnız kadm · 
lannki biru ıüçtür. 

Son olarak ıunu söyliyeyim: 
Kısırlqtırılacak erkekJ~rin sayısı 

kadınlardan çok daha razladır. 

- f'ep ognama{Ja (lftmlgor -•••? 
- Hayır, dün akşam bir eam brcfl. 

ğım için babam bir ay boykot ce.zası 
verdll 

Nihayet etraftan zabıta kuvvet1 
yetiıerek bu aletli hakemi de, u· 

yuncuları da bin bir müıkülati& 
birbirinden ayırmıtlır? 

Hakem dediğin böyle olmalı, 
ı v •ı '?I c egı mı ..... 

Patinajda 
Norveçliler Alman 
ve Hollandalıları 

yendiler 
Ha.marda, A!manya ve Holanda 

ile No•veç arasında yapılan pati· 
naj m!.isabakalarının hemen kafe
sini Norveçliler kazanarak buspc;r 
da kendilerini yenen olmadığını 

bir kere daha ispat etmiılerdir. 
ineç ıampiyonu Ballangrud. 

5000 metreyi bet dakika ve 9 ıa· 
niyede koprak yeni bir ıürat re
koru yapmııtır. 

.Apjı yukarı saatte altmıı ld
lometrcyi bulan bu süratın bir in
san adelesi tarafından yapıldığı 

dütünüiürae ne büyük ehemmiye
ti hah olduğu kendiliğinden an
latılıyor. 

Amerikada 
D n ıveırsnteD ı ıer 

arasonda 
PROFESYONELLiK 

Amerikada üniversite futbol~ 
idarecileri 185 gazetenin ileri ge· 
lan f tbol münekkitler~ni bir ara 
ya topl ıyarak bunlara tu suali IO!· 

muılardır: 

"Üniversite futbolcularının r~
men veya gizli olarak para alma
larını muvafık bulur musunuz?,, 

Bu suale 123 ıazeteci müsbet. 
62 münekkit de menfi cevap ver 
mitlerdir. 

Fakat müsbet cevap verenler 
den hemen hemen hepsi oyunc1'· 
lara naklen muavenette bulunul -
mamasına, bunların ihtiyacı ola :1 

talim ve terbiyenin iate ve ibatt'I 
nin İrenciiierine iemİn;uc:: iBr1'.ftar 
o1dak1annı söylemislerdir Hatta 
icap ederse oyunculara bir i ~ t:aiai 
bulunmaıı fikrindedirler. 
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104 ( NakU, ttrcllm. Vf iktiboı hakkı mah/uıdur.) Şakir 0 gece tevkif edilmişti. Yıl· 
Osman yattıiı yerden ıeslendi. 

"Bu ejderha neye benzer aca
ba?,, 

"Hazır Rakım hatırıma gelir. maz, gece yam~· Leyıam!" evine gitti: 
miık~n aöyliyeyim. Konyaya ıit- - Bana bır rakı ıkram etmez 

Vehbi Dede, mütecessiı, anız 

bir çocuia masal ıöylüyormuı ıi
bi mütebe11im ve müstehzi bqla
dı, fakat ıesi ıittikçe tiddetlen
di, bahçenin iine atılsa duyulacak 
sükunu içinde daraban etmeğe 

b:ııladı: 

~eden evvel Satvet beyin ıütniM- hanımefendi?! 
sı ikbal hanım bana yazı. korula-

"Binlerce, binlerce kolu olan bir 
ahtnpota benzer. Gözıüz, kulak
sız, §ekilıiz, yaı ve korkunç bir 
ahtapot. Kolları her insanın yüre
iinde sarılı. Bir tanesini keıerae
niz ontaneai basıl olur. Rabianın 
büyük babası gibi ruhaniler inıan 
oğlunu korkutniak için bu ahtapo

tu yalancı ilahlar, zebaniler, cin
ler ve periler kıyafetine sokar. 
Dünyanın bqına beli olan her za
lim hükümdar bu bin kollu ahta-
potu kullanır. lnıan teklinde 
vampir ruhlu münferit katiller, 
vampire benziyen kanlı fikirler, 
hep bu ahtapotun kollariyle baba-
aetlerini icra ederler. Bu ejder-
hayı ö~ dürmeden, inıan ırkı 
ne sulh vardır, ne hürriyet.,, 
Oıman ıslık çaldı. 

içi:.ı 

"Bir Ruı muıikitinaıı için ne 
zengin mevzu!,, 

Vehbi efendi 8QStu. BMçeDln 

sessizliğin.de gizli bir hayat, bir 

fikir hayatı atıyor gibiydi. O göz

lerini göğe kaldırdı. içinden dua e. 

diyordu. 

rındaki beyaz evde ıeçirmenizi 

teklif etmiıti. Sıcak likırd11ından 
timdi hatırladım. Hakikat Sinek
li Bakkal bu yaz biraz fazla 11-

cak.,, 
"Bana da söyledi. Fakat bftn 

kabul etmedim.,, 
"Yaaa ... Bana hiç söylemedin!,, 

Oımanın seıi çok acıydı, taham

mülün sonuna ıelmiı bir adam ıi
bi söylüyordu: "Rabia11 bu yaz 
bir yere ıitmek için kandl1'mafa 

ben de çalııtım. Fakat ne olıa 
imamın torunu, onun kadar inat· 
çr ... ,, 

Vehbi efendi, Rabiaya: 
"Ben olsam giderdim, Ra.bia .. : 

diyordu. "Penbe hanımı götürür
sün, Rakım dükkana, eve bakar .... , 

Penbe yalvardı: 

"Kuzum, kuzum Rabia. Köpe

fin olayım ... ,, 
Rabia: 
"Pek ili, peli al&.,, tte'di. Kade

re teılim olur gibi umumi iırara 
teslim oldu. içinden: 

"Adeti Sinekli Bakkala taham
mül edemiyecek hale ıeldi. inat 
....... Wliii-.wtd -aına..ı 

beni bırakıp kaçar. Zenıinlik, ki· 
barlık da bir illet galiba.,, diyor

du. 
xv 

"Senin ıamedanl ülkende korku Rabianın aileıi bir hafta, Be. 
yok, ey rahimlerin rahimi! Bize, bek yamaçlanndaki beyaz evi ke>
zavalh çocuklanna kendi icat et- nuıtular. Bir kere karar verdikten 
tiiimiz bu çirkin, korkunun bin ıonra Rabianın da zihni hep o 
bir ba§ını ezmek için kuvvet ih- yeıil korunun içindeki beyaz eve 

ıan el !,, ıaplı kaldı. Kız, hayatının ilk ta-
Penbe diyordu ki: tilini tatacak. Botaziçinde iken 
"Korku olmaaa insanlar biç ra

hat durur mu, efendim. Ben m• 
seli, cehennemden korkmasam, 
Sabiha hanımın zümrüt yüzülünü 
çoktan çalardım. Rabianın zümrüt 
küpelerini de.,, 
Rakım Penbenin eteiini çekti. 

• 
Bu mübahase onu fena halde ıık-
mıflı. 

derı vermiyecek. 
Haziranın yirmi beıinci günü. 

Mabeyncinin ıiyah atlı kupa ..,.. 
baıı lıtanbul bakkaliyesinin önün
de durdu. Eli bakraçlı, ayalı ta· 
kunyalı, aizı ıakızlı kadınlar; ya
lına yak, batı kabak, ıümüldü ot
lan çocuklar, hep arabanm etra
fında. Sabit bey atabey kalaba-

Cevat birdenbire ıataladı .. Yü
aü sapsarı oldu: 

- Emredin beyim! Sizden sak-
lıyacatım ne olabilir? · 
Yılmaz bey kqlannı çatarak 

sordu: 
- Bana bir kelime ile cevap 

vereceksin: Necdet beyi on gün 
önce burada yaralıyan kimdi? 

Ve gözlerini açarak ilive etti: 

- Onun adını burada senden 
baıka bilen yokmuf.. inkara yel
tenme .. Haydi, çabuk cevap ver! 

Cevat, poliı hafiyesinin aözleri 
kartıımda o kadar ıqalamıtlı 

ki .. Birdenbire: "Hayır .. Habe -
rim yok!,, demek iıtediii halde 
kekeledi. Menfi cevap veremedi. 

- Evet, dedi, bir •ece burada 
bir Taka olmuftu. 

Yılmaz bey ıene Cevadm yü -
züne baktı: 

- Yakadan haberim var. Ben 
o vakanm kahraınanını öh~u -
mek istiyorum. 

dirde tevkifhanenin yolunu boy -
lıyacakıın ! 

Biraz sonra ikiıi birden bardan 
çıktılar .. Taksim karakoluna ıit -
tiler. 

.... . ... 
cak. Malumya, o çok asabi bir 
damdır. Misafirlerime kartı 
kadar laubali davranmalll 
hoılanmıyor. 
Yılmaz cebindeki kilıdı 

tı: 

Leylayı çıldırtan - Hila inanmıyorsunuz 
mek •. ? Şakir bey bu ıece ,.._. .... 

bir geq_~.. yecek dedim ya. 
'f ılmaz bey o gece Tallıim ka. Leyli. kiiıdı tereddütle alır 

rakolundan çıkar çıkmaz Leyli · Yılmaz bey fU ıözleri de ilave 
nın evine gitmiıti. mitti: 

Saat on bire ıeliyordu. - Hatta yalnız ba ıece d 
Leyli çok ıinirliydi.. Belki birçok geceler gelmiyfllttl.._. 
Bir haftadanberi dıtanya çık · Yılmazın aözleri Leylinırı 

nuyan Şakir nereye aitmiıti? )ağına ıirmiyordu .• Elleri ti_. ... ,~ .. 
Leyli Şakirin ıelmeıini bek - rek tuttuğu kağıdı ıözden ı 

lerken, kapı çalmdı. di: 
- Ah.. Nercleıin yavTum.. Şa- - Ah .. Demek ki onu tevkif 

kircifim? miıler .. Gözlerime inanamıyo 
Leylinın ıeıini Y dmaz bey ka- Yılmaz beyciğim! 

pmın dıtından ititmitti. Leyli elindeki kijıdı bir d 
Kapı açılınca, Yılmaz bqiyle okudu: 

se!am vererek içeriye girdi. - Fakat, Şakir bu itte 
!.eyli bu saatte Yılmazın gele. miyle suçsuzdur. Görüyonu 

ceğini aklından bile geçirmiyor . ki bir rüyadan bahsediyor ..• 
du. neviyatının bozuk olduğu bu ..-n.ıı 

' - Ah, doğruıu ben Şakiri bek- tuptan da anlatılıyor· 
- Hah, dedi, hatırladım 1'e - y ı b k liyordum. ı maz ey ıiıaruını ya tı.: 

Cevat: 

yim ... Şakir adlı bir ıofördü. Fa- H d. k ~ Diyerek f&faladı. - ay ı camm, o an -Ü mu. 
kat, ben onu ancak o gece tanı- t · · ş kı Yılmaz bey sül4ü: e meyınız.. ura -
IDlllm.. - ~uuı .e~ıf' ı.UJ ... n u•t,;uılıuu -,, .... __..... .... , 11. vı - ' u.,. -• _y.._ •JJ-94 ~enin olmadınız mı1 L~yli, Şakiri· ... wf izdivacı> lmlJllll 

eski arkadaılarındanmıf. Takıim Leyli. kapıyı kapadı.. anlayınca ... 
merkezinde tahkikat yapılırken, ş H b f d' On raıv }}. - ey.. ayır, eye en ı.. u ,.. _, 
onan adını saldamqım ! demek istemedim. T etrifinizden ~: / (Badlo~ıi kapajmı alı~ 

Cnat büıbOtiln kekelemeie memnun olmaz mıyım hiç .. ? .- ôrdu. 
bqlamııtı. _ Neden bu kadar asabi görü- - Ah Şakirciiim •• Sen 111&1 .... 

Ne aöyiiyeceiini biniyordu. nüyoreunuz? ıunf Seni neden tevkif ettacr.-
Yılmaz bey: Leyli cali bir plütle cevap ver- Diye aöylenerek aaçlarını 1 
- Haydi, yürü! dedi • Merke· di: mağa baılamıftı. 

ze gideceğiz. Orada bildiklerini - Şakir ıimdiye kadar ıelmedi Yılmaz birden kaılarmı çat 
doiru olarak aöyliyeceluin ! Ha~ de .. Onu merak ediyordum. rak ıöylendi: 
iri -- '-' ak' Yılm•• bey m• •anın önu··ndeki - Necdet beyi yaralıyan a ·kati ıene HJUaraaD, o v ıt - -
bqka türlü konUfUl'UZ. iskemleye oturdu: naııl muum olabilir, Leyli 

- Şakir bey bu gece ıelemiye- nım 1 ! 
Cevat korkudan titriyordu. (D } 

cek, Leyli hanım ! / evamı vat 
Yılmaz ayala kalktı: 

- Nerden bitiyonunuz? Talidldl zaman ve 
- Korkma, dedi, hakikati MSy- d' • lcla - Ken ıııni yo ıarmüı - gün bilgisi cep takvi 

lenen, hakkında yapılacak tahki- Ba im k tüm.. na, ıize veri e üzere Yeniden intişare başhyan bu 
kat hukuku umumiye tahidi 11f;. bir mektup verdi. cep takviminin birfcik hU8usiyed 
tiyle çarçabuk ikmal edilecektir. - Haydi canım .. Şakayı hıra- ruluğu, ve günü gününe havanı• 

- Şimdi beni tevkif mi ediyor- kın! Bir likör alır mııınız? ğişikliğini göstermektedir . 
ıunuz, beyim? _ Teıekkür ederim.. Rakı ik . Denizde seyahat edenlere kS 

lara, ve bütün ı, adamlanna 1' 
Yılmaz ıüldü: ram etseydiniz, çok daha mem • Ciddi bir tetkikle vücude seletl 

"Sen, ıarip bir çingenesin, tey- h;h daiıbyor, Penbe kırıta kırıta _ Dedı·m ya, doiruyu aöyler . nun olacaktım. a• kıymetli takvimden blrtr tane 
ze. batından büyük lafa ne kan- bohçaları, çıkınları arabaya yer· ıen, seni kefalete rapten aerbeıt - Vallahi bu saatte rakı içene· niz. 

fıyoraun?,, leıtiriyor. Nihayet Rabia. brrakbracaiım. Bir aaat sonra ge- niz, Şakir geldiii zaman bu ikra- Tevzi 11crl: lıtanbul ÇadırcP 

Fakat Vehbi Dede, müaamaha- =============(~D~e;tıam~;ı~u~a;r)~~~n~e~i~t~in;e~d~ev~a;m~e~d=e=r=ai=n=!=Aka===i=ta==k=· ==m=ı=m=d=a=n==p=e=k==m=e=m=n=u=n==k=a=l=m=ı=ya==·===ki=p=ta=D=ç=ı =S=ev=k=i.:::;::===========~] 
kir ve gene biraz müatehzi, Pen-

beye de fikrini anlatmafa çalı) -
b. 

"Sen, tanrımızı, maksadını icra 
için, zindanlara, ateılere, cellltla
ra muhtaç mı aanıyonun, Penbe 
hanım? O dünyaya iyiliji, ıaade

ti kendi bildiii gibi, kendi yolla
rından yolhyacak.,, 

"Kalk, ıu limonatalan getir, 
teyze.,, 

Rakım kocaman mendiliyle al
nını ıildi. 

"Galiba ııcak bize bu ejderha-

Teflrka No. 24 

Şaıkmlıkla bizi dinliyen Noter (mukavellt mu
harriri): 

- Hadi badi! dedi. Bu hareketleriniz aranızdaki 
anlatmamayı büsbütün körüklüyor. Azizim Arif Ned
ret Bey sl.ı ki bütün tanıdıklanm araamda en asil ve 
yüksek bir ailenin çoc:uğuıunuz. Hem banker, hem 
mümtaz bir muharrir ve tam mınaailc bir centilmen 

lan, cehennemleri dütündürüyor. siniz. Yalnız: isimlerinizi birleştiren bu izdivaçla siz

Bu yafa ıeleli böyle aıcak görme- den daha çok bedbaht olan bir genç kıza arp böyle 
tccavü.ıi sözler aöyliyemeninl.ı. 

elim.,, 
Vehbi Dedeı 

Arif Nedret kızgm ve titiz cenp Yerdt: 
- Samiye Ekrem Tok harpı, kanunen benim . 

kanm olmakla niçin bu kadar sızıldanıyor anlamıyo
rum? 

Noter hemen cevap verdi: 
- Şüphesiz! Samiye Ekrem Tok hanım bUtUn 

kadmların iftihar edecekleri sizin asaletinizden, ıi%in 
mevldinizden ve tahsi kıymetinizden tikiyet edemer. 
Yalnız fel!ket ıudur ki arzusu ve hisleri hiıtfma 

sizinle baflanmıttır. 
- Benim için de vaziyet öyle defil mi? 
- Bir kadın ruhu erkelinkindcn daha arkektir, 

iaim çalmak meselesi olma .. ydı Jrocarmı seveC 
niz. Arif Nedret bey de ıid sevecekti. Blribtrin 
aynlmağı aala dütilnmiyecektinl.ı. DiSrt sene 
bu izdivaca ikiniz de nzı olacakdmız. O za 
Samiye Ekrem hanım evvelki günkü uğradı~ 
muameleyle karııtaırnıyacaktmıı Te ıiz de 
rif Nedret bey ıiı:e en acr vakalın hatırlatan 
mlye Ekrem Tok adıyla bu derecelerde liftlrl 
cefc kmmyacakdımz. Şunu da dUtUnUnU. ki 
cııt blc!aretlnde kınnızla iyi geçinmek içli\ e 
gelen her vaaıtava bat vurdunuz. MUmkiln o1'ıl 
ıeyl yaptınız. 

- Evet. 
- tu halde ba ıefl1 bclmla muftffak 

daha nazlıdır. Bu izdivaç bağı ıizi dört ıene sonra 
karplıttınyor. Hiç ıüphe götürmez bir ıey vana o da 
eğer dört sene evvel, evlendifiniz vakit karşılapnıı 
olsaydınız timdi karı koca olmuı butunacaktınız. &
rırlnfm ki lldnla de buna hlı; teenUf etmiyeccbl. 

· • - Wlltalan Smnlye Elınm Tolc bııuma 
1nı11nmıs. Muftffü <>Jacalnmdın ;yil.ıde ,-

Başımı tlddetle aalhyımı 
- Hayır 1 dec!lm. 
Noter ıırar etti: nim. 
- Evet Samiye hanım. Daha ileri gidiyorum. Bu 
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. ~ 'soNKANUN - 1936 _..,,-

Yemeklerinizin 
lezzet ve nefa

setini ancak 

Ça}>amarka:-,
0

'

1 

baharatını 
kullanmakla 

temin edebfllrslnlz 

15 gramlık sahlep 
ve baharat paketleri 

Her yerde 

5 
kur ştur. 

. Bilanço Tanzimi Münasebetııe =n 

q Tonu 24,5 lira üzerinden muvakkaten tahsil edilen 
:·f bedelden beş tondan yukan toptan satışlar için tonda 
~l 3,5 lira fiat farkı iade edilmekte olduğundan şimdiye 
nı kadar bu farklan istirdat etmiyen sayın müşterllerln 
:1ı: bir an evvel aşağıdaki adrese müracaatlan~ 

Maden Kömür işleri T. A. ş. I 
Yenicami iş han 9-10 

Hctisat Vekiteti iç Ticaret Umum müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın ıigorta iıile çalıtmak üzere kanuni hükümler dairesinde 

leacil ediiereik 1-10--935 tarihinde faaliyetine nihayet veren Kompani Dassü
rans Nasyonal Süiı ıiıorta ıirketinin Türkiye vekili umumisi haiz olduğu salahiye
te bin&en bu kere müracaatla Türkiyede 1-10--935 tarihine kadar yapbğı mua
melattan mütevellit bütün hukuk, taah hüdat ve borçlannı ve akdettiii poliçele
rini yazılı ıerait dairesinde devamı mer'i yetini ve tahakkuk etmiı ve edecek bilu
mum vergi ve riisumu Türkiyede yangın siıorta itile çalıımak üzere kanuni hü
kümler dairesinde tescil edilerek bugiin faaliyet halinde bulunan La Baluaz sigor
ta tiıicetine devrettiiini bildirmiı ve lazım gelen evrakı vermiıtir.La Baluaz sigorta 
ıirelcti de devir iıjni tamamile kabul ettiğini bildirmiştir.Keyfiyet aigorta şirketleri 
nin teftif ve mürakabesi hakkında 25 ha !İran 1927 tarihli kanun hükümlerine mu· 
'Vır.fık görülmüı olmakla Kompani Dassürans Nasyonal Suiı ile ilgisi olanların h
tanbulda Cennanya hanında La Baluaz ıigorta ıirf<etine ve icabında iktisat Ve
kalet" ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

En son keşfedileıı yağsız Necip bey krem kôpuğüncıen istihs" • 
edilmi! yegane güzellik pudrasıdır. Günefin ve soğuğun tiddetli te· 
airleri karşısında yüzden hiç kaybolmaz, yüzde boşlukları kapatır, 
çirkin çehrelere tabii güzellik verir, cildin hakiki beyazlık, güzelli\< 
gıdasıdır. 

r • •• • 
· ıstanbul Belediyesi ilanlar- : 

• • • • • ..# 1 

.,,. •/:_ "r ,~, . ..,,..(>~- 3 .. .--·- l 1 'l~ ~~. ~- . -.. .. ~. ~- ~.ra ....... '":.." w o~n_.: ~...::!! ..... i7 ~~ J ... ~m.e.~ ... e!"' 
bahçe duvarları yapılması pazarlığa konulmuıtur. Keıif evrakı ve 
fenni ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek 
istiy'2nler 28 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 27 - 1 - 936 pazartesi günü saat 16 da levazım miidür-
Iitiüue müracaat etmelidir. (I) (410) 

KANZUK-. 
MEYVA TUZU 

Tabii me.) H! usarelerile hazır -
lanmış yegane mey,·e tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalı. 
dır. Hazmi kolaylaştmr, inkıbazı 

izale eder. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Maden cevheri nakliyatına mahıuı D. D. / 25 nm:ııaralı '!~ 
tarife ve üçüncü zeyli, 1 - 2 - 936 tarihinden itibaren JP':. 
(Basmahane, Karfıyaka, Alıancak iıtaıyonları dahil) 7apılau.k ,tİ 
liyata ve Aydın hatlarına tetmil edilmiıtlr. 

Fazla tafsilat iltaıyonlatdanverilir. (116) (311' 

Muhammen bedeli 14445 lira olan muhtelifülcina tlltik nsalt'' 
me 18 - 2 - 936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Al' 
karada idare binaıında ıatın alınacaktır. 

Bu iıe girmek jıteyenlerin 1083,38 liralık muvakkat tr-miııatl" 
kanunun tayin ettiği veıikalar ile tekliflerini aynı iün aaat t4,I0 1 

kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu ite ait ıartnameler Ankara da Malzeme Daireıinde ve H•1 ' 

darpa§ada Tesellüm ve ıevk Mü dürlüiünde paraaız olarak datıtd' 
maktadır. (284) 

Muhammen bedeli 72,000 lira olan muhtelif küçük yol malı•"' 
ıi 2/ Mart/1936 pazarteıi ıünü saat 15,30 da Ankarada idare b1"' 
sında kapalı zarf uıuliyle aahn ah nacaktır. Bu ite girmek iatiy•ıJI 
rin 4850 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiji veı~1'41 

ve tekliflerini ayni ıün aaat 1~,30 a kadar komisyon reiılijiu ti 
meleri lizondD'. 

Şartnameler 360 ar kunıt mukabilinde Ankara ve Hayda,,J 
veznelerinde ıatılmaktadır. (239) 

Muhammen bedeli 324 lira olan 7200 kg. höceklenmit 
28 - 1 - 936 salı günü aaat 10 da Haydarpapda lf&," \tinaıı dl, 
linde 1 ci itletme komiayonu tarafmd:ın pazarlıkla !-atdacsktır. 

Bu ite girmek iıtiyerJerin 24 lira 30 kur "'uvakkat t•-.i at \\ 
rımnunun taym enıgı vesııcaıarı ve kanunun uncu maaC1esi 111 

hince i§e girmeye manii kanuni bulunmadıiına dair beyaor.ame " 
meleri lizmıdır. . · -....- .. · 

Bu ite ait prtname Ha7darpapda 1 inci itletme komiıyonu uf 
fından paraıız olarak verilmektedir. (394) ../ 

Sultanahmet üçüncü sulh hu . Beyoğlu birinci sulh hukUk 1" 
kuk hakimliğinden: kimliğinden: 

Posta ve Telgraf idaresinin Sa- Posta, telgraf ve telefon-~ 
matyada Hüaeyinaja mahallesi . riyetinin lımail Feyzullah ale1

1 nin Nuri ef. aokağında 1 N. da ne açtıiı maaı fazluından ald , 
mukim Halimden 27 lira 91 kuru- 542 kurutun tahıili davaımnt r), 

"111 tahıili hakkında açtığı dava . reyan eden muhakemeıi net~; 
da müddeaaleyhin ikametgihınm ıinde: müddeialeyh evvelce~ 
meçhul olduğu mübaıirin verdiği de Hammef endi ıokağında f ~ 
metruhattan anlaıılmıt ve 20 . 1 . apartımanında 4 No. da Jd ~ 
936 tarihli celse için davetiyenin iken halen ikametıahı nı~ 
ili.nen tebliğ edildiii halde yevmi duiu anlatıldığından Ye .,_, 
mezkUrda mahkemede iıbatı vü . gıyap kararı tebliği de mahlı , 
cut etmediiinizden hakkınızda divanhanesine talik suretile 1~, 
muameleli gıyab kararının bir ay pıldığından mahkemece mUd~ / 
müddetle ilanen tebliğine karar aleyhten 542 kurut ile 5 - J 1"' 
verilmiı ve duruımanın 2 . 3 . 936 932 tarihinden itibaren yüsd~ 
tarihine müıadif Pazartesi günü ücreti vekalet ve yüzde bet f •JIİ' 
ıaat 14 de tayin kıhnmıı olduğun- tahsiline (17 - 3 - 934 ta" Jtl 
dan işbu ilanın tebliii tarihinden de) karar \ferilmit oldutu" 11' 
itibaren beş gün zarfında itiraz sekiz gün zarfında mahkedl 1 • 

etmediiiniz takdirde mahkemeye müracaat etmeıi teblijat ..,.Jılt', 
kabul olunmıyacağmız ve aksi mına kaim olmak üzere il&O 1 

takdirde mahkemeye tarafınız . nur. (19291) ,,. 
dan muıaddak vekiletnameli bir 
vekil göndermediğinizde muha · 
kcmen:n gıyabmızda icra edile · 
ceği itin olunur. (19290) 

iLAN 
Kadıköyümle Balıkçı lsmail ıo

kağmda 13 numaralı helvacı ve 
,ekerci dükkanını tekerci Bay 
Hamdiden devren aldım. ltbu 
dükkanda veya tekerci Bay Ham
dide bu dükkana ait alikatı olan
lann ili.n tarihinden on bet ıün 
zarf mda müracaatlan, bu müd . 
detten aonra vukubulac:ak talep · 
lerin lıükmü olmryacafmı tlln ~ · 
derim. 

Aksaray Valide camii karşısın
da 275 numarada şekerci SALtH 



-
Yalnız bir tüp kullandıktan 

sonra aynaya bakınız! 

Radyolin 
in 

Mükemmeliyeti bak· 
kında en son ve en 
doğru s6zU l!lize «' 

söyllyecektlr • 

.. mbayaz, pır.ı pırıl par.11an 
t1ı,ıer, .. tlı bir nafae, pembe 
••hhatH dlf etlerı, temiz bir dU, 

m'kropauz bir alız, .. lfte 

Radyolinin eseri 
Bugilnden itibaren 

sabah akşam 

Rady.olin 
kullanmaya başlayınız! 

-Yalnız 
••• ._ •••••• - .•• ı •• • • • .... •• - •• ·•l• ' -
.. :.;· ::: ... .;:.::....:.;;..~ ·;_:.::;tt;:.:.;._ ... ~.:..!·t.·:· ... - 'ı ' 

HAS 
KALMiN· 

HAS KALMINDIR. 
·· Baş, diş ağ!ılan, Romatiıma, Grip, Nevralji nezleye kartı 

. . __ ... __ -

Bu Şömineye Yaz OUneşinin 
Tatlı Sıcakhğıoı Veren 

TCRK ANTRASi • 
1 ir 

__ , __L_ ı I 

, ..v--- 1 ~' I 

En kuvvetli, En ldarell 
En Temiz KUmtlr 

/' f\1 

TCRK ANTRASiTi'dir 
En SUreklt, En Parlak 
En Çabuk Yanan KIJmtlr 

• 

TCRK ANTRASiTi'dir . 
Yanan, Fire 

Eo Ucuz KUmUr 
Her Sobada Ve Maltızda 
Vermlren, En hartı Ve 

TCRK ANTRASiTi'dir 
HAS KALMIN kullanınız. 

Qok taklid edilmiştir, fakat AY Nl yapılamamlfbr. 
"MA'Vt ETiKETLi KUTUDAKi HAS KALMINI,, iSTEYiNiZ 

Satı• yerıerl: Venıcamı. ış HAN Maden kömürü i•lerı 
T. A. ş ... Galat:a, ••Bankası Şubesi. 
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180 PARDAYANJN nr,UMU 

Pupazın gözlerine dikilen bakııla
rında en yüksek bir ıstırap, en acıklı 
bir yah·arış vardı. 

Genç kız bir pusuya dilttiliünü 
aıı lamıştı. 

Bakışlarını papazdan ayırarak 

Katerine dikti. Bu bakıtın dehşetin

den Urken Katerin bir adım geri çe
kildi. Sonra nişanlısına baktı. Bu se
fer gözlerinde öyle bir sevgi -re merha
met parlıyordu ki Marlyyak bundan 
"'Uteesslr olarak sendeledi. 

Bu bakı§lar en sonra gene papaza 
döndU. 

MarJyyak düşüncesinin darmada
fın olduğunu hiMedfyordu. 

Acaba ne oluyordu? 
Dünyada hiç bir fert ona onu ha

ber ,·eremezdi .. Fakat canavarca bir 
alçakhfın yapılacağını, görOlml'mi' 
bir vakanın geçeceftnf seziyordu. 

Katerfn, dudaklannı sıkarak ytiıü 
donmuş oldufu halde bekliyordu. Pa
paz İ.C!e Ali.sten başka bir şey görmü
yordu. 

Bütün bunlar ancak bir iki saniye 
kadar sürdü. Fakat bu iki saniye, Pa
ni Garolayn çok uzun gelmişti. Alisin 
halinde o kadar büyük o kadar temfz 
ve hakiki bir aşk belli oluyordu kf 
karanlıkta bu aşkın ışığiy1e aydınlan 
mış gibi görünüyordu. 

Ya gözleri. 
Ah. papaza dikili olan ha iri ela 

~özler! Nelt'r haykırıyorlar, nasıl at-· 
lı)·orlar •• Yeisi son dereceyi bulan 
hakışlanndan nt" yüksek ne acı bir yal 
~"' fı~kırıyordu. 

••klerı 
- Beni lldOrtlntlz, bana lstt'df

flnb;f \":tprnrz. diledlffnlz gfbt l~ent't' 
tdlniz. Fnknt ona; nf§anhma. ı\şığıma . 
ah! Ona bir fenalık yapmayınız .. di-

yorlardı. 

Alisin bu &elllz yalv...., lllfHllit 
acdann bu apk anlatılıfl, ba aaklı 
bakıf, Mpu&n ru11na, ülbine eoku
lan bir hançer sibl ifll10rda. 

Pani Garola, muelleye benaer bir 
kuvvetin yardımiyle ayakta danayor
du. Her feY, qk, dUımanJık, intikam, 
hiddet. bUtfln bu duyplar birdenbire 
içine ıtıkla strllen mi bir kaledeki 
yuqJarındaa fırlayıp kaçan yarualar 
&ibl kalbinden uçuyordu. Renrt kül 
gibi olmuştu. 

Bu iki saniyeden 10nra kendine 
gelerek '· lcdanmı hayretle yokladığı 

zam·m orada merhametten bqka bir 
teY bulamadı. Bu merhamet onu bo· 
fuyor, bir tufanın dallan onları, bil-· 
tiln bir ülkeyi kaplamuı ıfbl ruhunu 
sarıyordu. 

Sanki f edaklrhltna Allahı phit 
etmek lstlyormuı gibi koltannı eneli 
havaya, sonra gizlerini ruhunu knplı
yan merhamet duygularını fa!f1y&n bir 
bakııla karanlık kubbeye kaldırdı. Bir 
ln sonra, Alis dö Lüks, MTlneinden, 
ümldden doian bir sayhanın boğazın
dan çıkmaması için utraprken papaz 
olduğu yere diz çökerek bayıldı. 

Fedakarlık bütün kunetlni ktr· 
mıştı. 

Kendinden seçen, hiddeti son de
receyi bulan Mariyyak, Aitsin kolla· 
rından kurtularak Katerlne doğru iki 
ndım ilerledi. Sert hl r H&lt: 

- l\ladam, ne oluyor? bu adam 
kimdir. Ah, bu papaz delil! Bakınız, 
papaz elbiaMI altında kendistni gizl!
yen bir Janttyom r dedi. 
• Raklltat,.. papazın llsta a~hıra• 
altından muht•m bfr jantfrom tlbl
sesi görilnmliştü. Papaı, 1nıru~muş e
linde hill yırtık bir kltıt tutuyordu. 

n 
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Yeniden korkunç bir kahkaha ko. 

paran ihtiyar: 
- - Nereye gid«ebln? diye sordu. 

. - Nereye gideceğimi bllmlyorum.

1 
Parlst terkedeeeflm. 

- Evet, buna eminim. Yalnız rit
mezden enel· sldlp benl Marple biraz 
flklyet edeceksin defli mi? Ah, "h •. 

Ben seni pek iyi btlfrlm. Sen de benim 
kadar huilsln- Canım U~ blrı ekUyU 
ele reçlrmek um11d11yla hançerimden 
kurtallHk l8tfyo1'1!111n. Bu paralar se-
•ln öyle mi? Ahmak, defol git! Lakin 
ıneRlfk etmene hiç de razı delilim. 
anlıyor musun? 

- SIR yemin ederim ki susaca·. 
tım amca? 

- Evet ama, s.nfn ~·eminin kftf'i 
detlldir. Ben tamamen emin olmnk 

18terf m,. Bunun itin de dflinf kesece
flm. 

Jll tekrar bir kahkaha kopararak 
sözüne denm etti: 

- Vaktlle kulaklarını ke!lmek fik
rini verdltfn gibi bu sefer de dilini 
kesmek fikrini bana veren gene ıst>n-

!Iİn ! Yavrum, bu da çok güzel bir fi
kirdir. 

Tilloya geıtnce, o kadar korktu ki, 
ba'ını arkuına salıvererek acıylıt ic;i
ni çekip bayıldı. 

Jil, çabucak bir brçak rakahyarak 
bllemefe başladı. Sonra dolaptan 
kuvvetli bir kt!rpeten alarak ıavalh 

.Tillonun yanına yaklaştı. Fakat o ,·a
kit bir dili kesmenin kulaklarr kes-

. ıaektf'n daha r.t; cJd::f~ :ı P.nla dr. Efr 
•llnde hr~k. lbtlr effnde kerpett'n ol
dufu halde bir kaç saniye kadar dü
ıündU. 

- Adam sen de! Bu işi de yapaca 

flm. Hatta lzımgellrse bUtün vücudu
nu parça parça dofrarım. 

JIUonun alacaft hal aklına geldik 
çe gUlUyordu. YUzti bir celladınkl ka
dar korkunç bir şekil almıştı. 

Dışarıda fırtına olanca şiddetile 

gUrlUyor ve ara sıra sofaları inleti
yordu. 

ihtiyar, tltriyerek bu iniltileri din 
liyor ~onra tekrar gülmefe başlıyor
du. 

Jlllo blrdenhire gözlerint artı. Ay
ni zamanda da .Tilin biitUn tereddütle-

ri geçti. Jillo hnğrracak kadar nkit 
bulamadı. Müthiş ihtiyar kerpeteni 
ağzına sokmağa çalışıyordu. 

Talisiz Jillo, ~Ö7.leri kançanağına 
dönmüş ve alnındaki damarlar şişrni' 
olduğu halde yei.~ n ümilc;izlikle diş
lerini sıkryordu. 

Ru se~c;lz mUcudele pek müthi .. tl. 

Jillo evvela kıı:;a sonr:ı un n uzun 
homurdand1. Keskin bir çığlık kopar-

dı. Kerpeten dilini y:ıkal:ımı~ tı. Kcr• 
peten bu dili k~mişti. 

JH: 
- Ne p pa:'lm, kabahat 1 ~n dic;in 

de efer kımıldnnmnmıs obıa~ dı dilini 
şu bı~akla kola) en ke~rrdim. diye 
söylendi. 

Şc\'tan ~bi gülme : e h.a'jladığı st• 

mda hir fırtrra dar besile pencere a "'• 
larak masanın üstündeki ışık söncJil. 

.m de birdenbire ha~ırmn:l:ı haşindi. 

.Jilto amca.~·nın gırtl ğınr y:ı: alam,.. 
tT. 

::·L 2~~ ~" ttJ" • dtMX: 
hlr ı."l\ ''l'et Wtnm,•·1n•ıt ~tf'f ft fro1-
larını ba~lıvnn ipi kopudı. Duydu~a 
•~tıraptan deli gibi bir halde ayajta 
fırlryarak amcasının üzerine atıldı. 
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139 - iyice yorulan yolcular tayyarelerinin 
yanıbaşında uyumuşlardı. 

140 - Sabah olunca lvanoviç birdenbire Losu 
u,andı~·ı. 

uı - lleı· ikisi de onlara yakınbir yere bir ha
va gemisinin inmiş olduğunu gördüler. 

' 

U3 - Iftiıodç: 1'2 - Geaiden l• ••ce uker ... larr&•DLlf· 
lan adamlar indiler. - istersen şunlara bir bomba ataymı dedL 

144 - Zabit olduğu anlaşılan bir adam bir elini 
dünyaya doğru kaldırdı ve: "Takelt,, dedi. 

... ---··· ~ --.... 
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Ja\•alh Jillo hırhyarak, anlaşılmaz bir Fakat ikisi de yüksek bir düşüncenin 
takım sözler söyliyerek kanlı, canavar, yardım ile. bu acılara dayanmışlardı. 

.korkunç bir katil gibi ihtiyara sarıldı. Bir lsanın bir Sokratın ruhu gibi bü· 
Parmaklarını onun gırtlağına geçirdi. yük, aydınlık bir ruh taşıyan ben de 
Her ikisi de taş döşemenin üzerine yu-1 onlar gibi acı çekiyorum. Bu acıya ise 
varlandrlar. intikam gibi en idi, en iğrenç bir dü· 

Birkaç dakika kadar karanlıkta şünce ile dayanıyorum. lsa ile Sokrat 
hırıltılar, homurtular, yu,·arlanmalar 
oldu. Sonra ortalığı derin bir sessiz
lik kapladı. 

Sabahleyin açık pencereden giren 
ıUneş yerde birJbirine sarılmış iki ce
sedi aydınlattı. Bunlardan biri yüzü 
kanla kıpkırmızı olduğu halde hala 

· ibürünün gırtlağını sıkıyordu. 

-22-

ALLAH BOYLE iSTiYOR! 

Pani Garola Sen Jermen Lokser
ruma kilisesinin mihrabına çıkan 

merdivenin basamakları üzerinde diz 
fÖkerek dua ediyordu. 

Bu duadan fazla vicdanile ettiği 
8on bir mücadele idi. O anda mermer 
bir heykelden farksızdı. Kımıldanmı
yordu .. Mihrabın altında dua eden bu 

· f mansız papazın duası, çok samimi. 
: ç&k yüksekti Çünkü kendi nefsine. 
· kendi vicdanına hitap ediyordu. Alla· 
· hın büyüklilğünden bir şey beklemi-
yor, kendi ruhunda, kendi varlığında 
bir ışık arıyordu. 

Katerin, Alisle kontun gelişini 

bekliyerek küçük kapının yanında du
ruyor ve kraliçenin elli canavar nedi
mesi, elli güzel matmazel mabedin en 
kuytu bir köşesinde ellerinde hançer
leri olduğu halde bekliyorlarken dı-

19rda fırtınanın müthiş kanatlarile 
döğdOğü bu kilisenin sessiz mihrabın

da diz çöken papazın daL~ şuydu: 
- lsa acı çekti. Sokrat acı çekti. 

da benim gibi insandılar. Bütün ta
rihler, bütün eserler bunlann mes•ut 

olarak öldüklerini yazıyor. lsa gibi 
bir insanlık kardeşliği düşüncesi taşı-

yan, çfJattinunkinden daha mükem
mel bir cumhuriyet düşünen ben kal· 
bimde kin ve düşmanlık, duygularım· 
da sevgi ve nefretten başka bir şey bu

lamıyorum. Niçin? Önüme bir kadın 
çıktığı için mi? Bu kadını ~vdiğim 

için m~ vicdanımı, kalbimi daha açık 
bir şekilde ortaya koyayımh Bumtia 

niçin bulunuyorum? Ne yapmağa 
geldim? Yııptığım şey çok müthi tir. 
Bir insanı öldürmek için bütün düs-

manhğımı, kendilerine Allah. yani 
insanlar için merhametli, adaletli o-

lan hudutsuz kudret sahibi bir \•arlık 

namına vazettiğim halkın vicdanına 
doldurdum. Adalet namına, Z8\'8lh

lardan mürekkep bir halka karşı hak-

sızlık etmeği öğrendim. Merhamet na
mına, Allaha katolikler gibi dua et
meyenlerin mahvını emrettim. Af na

mına kin ve düşmanlığı körükledim .. 
Gene bir yığın insan bir hiç it,:in lrnr-

deşlerinin gırtlaklanna <>arılarak hf
ribirlerinl boğacaklar .. Hii~olar ya
landan, fenalıktan kaçındıkları için 

mah\•edilecekler. Çünkü ben onlann 
yalancı ve fena oldttklarını haykır· 

dım. Çünkü Marlyyakın \'Ücudunu or
tadan kaldırmak lCJtedlm. Evet! Be
nim biricik emelim buydu. Katerinin, 
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Şarlin, Gizin politikası benim neme 
lazun .. Onlar da, benim gibi öldürmek 
isttyorlar niçin? Orası bana ait değil. 
Bildiğim bir şey varsa o da, hepimizin 
heveslerimizi dindirmek için biribiri-

. mizle 'müthiş ittifaklar yapmış oldu
ğumuz ve biribirimize muhtaç bulun
duğumuzdur. Ama bu ittifaklar mu
kaddes Engizisyonun gizli emellerine 
hizmet edecekml ! Kalplerimizde en 
kötü bir tahakküm düşüncesi uyandı
racakmış ! Dünyayı esaret altına al
mak istiyen gizli bir kuvvetin elinde 
ilet edecekmiş! .. Benim düşündüğüm 
bunlar değildir. Ben Mariyyakı öldür
mek istedim. işte bence hakikat olan 
şey budur. Bu kadını kendime bağla
mak istedim. Bir öpücüğüne erişmek 
sevdasına düştüm. Bu öpücük için de 
dünyanın dört köşesine ateş saçtrm. 
Ya şimdi ne haldeyim? Bu kadar işin 
içinden çıkmak artJk imkn&sız ... Çe
kinilmesi kabil olmıyan bir vaziyette
yim. Bugün Katerinin gönderdiği ha
berci bana: 

- Bu gece, geceyarısından bira1. 
evvel Sen Jermen Lokserruvada hulu
nacak.CJınız! Ali..~ orada sizi bekliyor" 
dedi. E'·et. söylenen sözler bunla.-dı. 
Mariyakı unutarak aşkımı aramağa 

geldiğim zaman kin ve düşmanlığa• 
rastladım. Katerin, Mariyyakın bura
da karşımda bulunacağını söylemek 
f çin bulunuyor. Ey mel'un şeytan! Ey 

al~ak kadın! .. Benden daha ne bekli-

lu, merhametli sadık, mağrur bir jan
tiyom olan ben, bir adamı alçakçası
na, kahpecesine, bir silahla ve karşı· 
Jıklı vuruşarak değil. namussuzcasına 

bir pusuya düşürerek adi bir kağıt 

parçasile öldüreceğim. işte yapacağım 

şey budur. Bu cinayeti de beni se,·mi· 
yen bir kadının benim olması, birilıir· 
)erine taparcasına aşık olan iki sev· 
gilinin ebediyyen ayrılmaları için ya. 

pıyorum. Acaba bunu yapabilecek mi· 
yim? Yapacak olursam ne olacak? Bu 
kadını alıyorum. benim oluyor- Farze 
delim ki öyle olsun .. Onunla uzaklara 

gidiyoruz Nereye? Nereye olursa ol· 
sun! Onun yanına yaklaşıyorum. işte 
ağlıyor .. Onu teselJi edecek .sözler! ne-

reden bulacağım? Alis. Alis! Beni din 
le .. Aşkı. Sevgiyi. onun sesini dinle!. 
Ah. nasıl isyan ederek ayağa kalkı
yor? Gözlerinde nasıl bir hakaret Jşıir 
parlıyor. Tapılan bu kadının ağlzı, bir 
öpücük ditediiim bu ağız.. Ah. 

• • • 
Papazın omuzuna bir el dokun• 

du. Pani Garola titriyerek: 
- Müthiş an geldi! diye mmldan· 

dı. 
Kont dö Mariyyakla Alis dö Lüks 

elele, sevinç ve neşe içinde saadetten 
başları dönmliş olarak ağır adımlarla 
yaklaşıyor1'ırdı. 

. yorsun? Senin benden beklediğin l<al
himde sakladıtım bütün acıları. biitün 
iğrenç kinleri bu adama yüklem~kli
ğimdir. işte ben de bunu vadettim. 
R:.ı kA!?ıt parcasrnı bu adama okuyaca
~ım. Bak intikamım nasıl sona er"cek ! 
t~renç. fena. !\df bir fş fçfn. M~ rkl 
dö Pani Garola ismini taşıyan, namus ı 

Katerin. nhşi ve soğuk bir sesle: 
- iste sizi evlendirecek papaz bu 

dur .. dedi. 
Nfşnnlrlar, yava~ yavaş doğrHlft• 

rak kukuletesinf omuılanndan atr1' 
ken.tilerine dönen papaza bakhlar. 

Bu sahne. kalemle anlahl,-ma7.. 
Alis rant rrarol;t\"I gördü «lıdn"· 

lan bembeyaz k~ildf. Deh~ctli bir ür· 
periş bütün vücudunu ~arstı. 
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