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Habeılerin kuıatmaya çalıştıkları Mahallenin havadan görünÜJÜ ... 

(Yazısı I üncude) 

YEDi SENE ONCE 

Edir,;e- haPis"iıiı7iSinden 
kaçan hır mahkiim 

Ka-sımpaşada bostanda yakalandı 
(Yazısı 2 ncide) 
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llZV e Bugün sabaha karşı, saat 5 de Vaka yerinde tahkikat yapan 
Beyoğlunda Galata.saraydan Top- bir muharririmizin notlarına göre, 

J ~ • tt haneye inen Y eniçarşı caddesind~ y~gı~ hadisesi şöyle cereyan et· 
:ıv azıqe en büyük bir yangın çıkmış, içinde m~t.tır: 

üç ailenin oturduğu ve etrafında Saat tam 5 de içerisinde Eleni, 

b .J 1- •n yedi mağazanın bulunduğu üç kat- ile Selıihattinin oturmakta olduğla e U 0 l b iki büyük kagir bina yandığı hal- 20 numaralı evin orta katında Se
Beyannamesi 2 inci sayfadadır. de söndürülmüştür. (Devamı 2 ncicle) 

Bir sinir doktorunıuz söylüyor: 

Kısırlaştırma kaılunu 
bizde de ya malıdır 

Bakırkc:>y ti marhanesi adam aıamJyaGak 
hale geldi, mücrimler çoç:jahyor . - -

Murat Sertoğlunun Yazdığı 

CEM SULTAN 
Adil Büyük Tarihi Romanı 

PAZARTESi 
GUnllnden İtibaren Tefrika 

Etmeğe Başlıyacağız 
Tarihin bu en içli, en ihtiraslı ve en betbaht ıehzadesinin 

hayatını okurken siz de onun duyduğu hüznü ve elemi duya
B Ü y Ü k h arp e batan caksınız. Ve aık uğrunda harikalar yaratan küçük bir genç kız 

b . h • • kalbinin neler yapabileceğini göreceksiniz. 
ır A man tahtel ba ırı Rodos fÖvalyelerinin zindanları, genç kızların kanını 
l~hYIDsgJ~ırO©ıır !K~ır~<§J~oııDG!!<dlS batan emen bir ihtiyar, Vatikan, Papa Rodrik Borjiya, zehir yapan 

müthit sihirbazlar, ve bütün bunların arasında kılıcı dönmez 
[Q){!d) ~~m DyD yddJcg<dJ ıblı ır<§J lYı Oeır iki ailahıör bu romanın dekorlarıdır. 

1917 senesinde Bulgaristanın maralı denizaltı gemisini Bulgar Şimdiye kadar bU kadar heyecan il 
Karadeniz Hhillerinde içindeki hükfuneti sudan çı~armıştır. Res· l 
30k'. ·ı b b b" R .1. mimizl8senedenızaltındakalan Ve bU kadar Sürükleyici bir roman 

ı~'I ı e era er ır us torpı ı . • . . • . . 
t f 

gemının Varna hmanmaçekılıtın· asla yazılmamıştır 
a~ındanb~ınlanAlman42n~ -t · ~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~ gos erıyor. ~ 

Doktor Etem Vassaf 
(Yazısı 6 ncıcla) 

KAÇAN 
KIZLAR 

;oıt 



' 2 

A manya J 'l 
pusuvamı 1 Aitc§ltlÜJrrk~ ~UIÜk<§l~itl 
Hl~:de~Ye~':ı~akl lffll@\~lfi} UJ f1l O @llf'D 

yapmıyacakmış l ilk ta kikat bitti, nıaznunlar 
Habeş harbi devam etmekte 1 

ikenlngiltereileAlmanyaarasın- ağır Cezaya Verildiler 
da bir itilaf vücude gelemiyeceği-
ni anlatan çok dikkate değer ha.· Mn,ıılhlak<em® ®@IDDeee~ M~nü mulilı~lk.em<e 
ber!er gelmektedir. @D~n Oaır : ka1ıraıro aıOaıırnDaıır: 

İngiltere, bir taraftan Habeş Yahya, Arif, Üzeyr, Ali Saip Ömer, Talip, İsmail Mirza, 
harbine bir son venneğe ve Fran-ı İ • J 
sa ile anlaşmıya çalışırken diğer Şemsettin, drls, Şaban, Ismall sa, Sadi, Alem, Cafer 
taraftan da, A1manyanm, gittikçe M h k •• •• •• v • • t • d k 
çoğalan hava kuvvetini göz öniin· u a eme gununu agırceza reısı ayın e ece 
de tutarak onunla bir hava misakı ----------=---• Reisicumhur Atatürke karşı yapıl-ı 
akdetmeği istemişti. mak istenilen suikast hakkında Ankara 

Son gelen İngiliz gazetelerinin müddeiumumiliği dün ilk tahkikabnı 1 
yazdığına göre, Hitler, lngiliz se • bitirmiş, on altı mevkuftan sekizi bak
firile yaptığı son görütmede göze kında lüzumu muhakeme karan vermİ~· 
çarpacak derecede kırgmlık eıe • tir. Haklarında lüzumu muhakeme kara· 

rı verilenler arasında teırii maıuniyeti 
ri göıtemıİ§, hava misakı akdet · 

kaldınlan Urfa ıaylavı Ali Saip de var-
meğe hazır olmadıktan batka, in· dır. 
gilizlerle evvelce yaptığı deniz mi
aakindan da memnun bulunmadr 
ğını söylemiştir • 

Ankara müeddeiumumiliii i -letri· 
nin on dokuzundanberi ilk tahkikata 
devam etmekteydi. O zamandanberi ya
pılan tahkikat netice.inde surları ceza 
kanununun 168 inci maddeaine mümas 
görülerek ağır ceza mahkemeıine veri
len ıekiz ki§i ıunlardır: 

Yahya, Arif, Ozeyr, Ali Sair, Şem
seddin, tdriı, Şaban, tamail. 

Men'i muhakeme kararı aJarak tah
liye edilenlerin iıimleri §unlardır: 

Ahmet oğ"lu Ömer, Talip, Mirza cığ· 
lu lsmail, idris oğlu lsa ile mevkuf ka
lanlardan Ozeyrin kardeşleri Sndi, Alem 
ve Cafer. 

Doıyalar, Ankara ağır ceu mah
kemesine verilmişti. Muhakeme gününü 
mahkeme reisi tayin edecektir. 

Ankara müddeiumumisi B?.ba Ari
kan ıu beyanatta bulunmuştur: 

"- Matbuaat kanununun 35 inci 
maddeai mucibince ilk tahkikat zama· 
nmda bu meseleye dair havadis neşri 

men'ediJmiıti. ilk tahkikat bugün bit· 
mif olmuına nazaran bu yuak da artık 
mevzuubahı delildir. 

Aneak efkan umumiyeyi tahdit ede
cek herhangi bir havadis netri ceza ka· 
nununca memnu bir fiildir. Eıaaen ga
zetecilerimizden böyle uygunsuz hava
disleri neıretmeleri beklenemez. Bu· 

nunla beraber bu iıe ait havadiı'er neı
redi!irken memuriyetimize müracaat 
edilerek tevıiki cihetine gidilmesini de 
matl>uatın kendi menfaati iktizasından 
gördüğümü aynca ilave ~dcrinı.,, 

Ceza kanununun 168 inci 
şudur: 

maddesi 

"Herkim 125,128,146,147,156 mcı 
maddelerde yazılı cürünıleri iılemek İ· 

çin ıiliıhlı cemiyeti ve çete letkil eder, 
yahut Öyle bir cemiyet ve çetede amir
liği ve kumandayı veya huıuıi bir vazi
feyi haiz oluraa on aeneden afcığı olma· 
mak üzere ağır hapiı cezasına mahkum 
olur. 

Cemiyet "'Ve çetenin sair efradı be~ 

seneden on seneye kadar ağır hapı ile 
ceza\andınlır.,, 

lngilterenin Almanyadaki ae • 
firi, gittikçe artan Alman silah • 
lan.maundan İngiltere hükUmeti • 
nin endi~ duyduğunu, bu silah · 
)anmayı dikkatle takib ettiklerini 
ve binaenaleyh bu vadide verile -
cek herhangi bir teminatı memnu
niyetle karşılamağa hazır bulun -
duklarını Hitlere söylemeğe me • 
mur edilmi9 ve bir hava misakı ya 

pılarak, bu endişenin giderilme -
Kaçan kızlar 

sine baş vurulmuştu. 
Hitler, Venay muahedesinin 

Almanyayı "harp meı'ulü,, ola • 
rak gösteren kayıt resmen kaldı
rılmadıkça, eski müstemlekeleri 
iade edilmedikçe ve bilhassa Al -
man hava kuvveti diğer Avn1pa 
milletlerince meydan okunamıya · 
cak derece bir üstünlüğe çıkma -
chkça böyle bir işe giriıemiyece · 
ğini asabiyetle söylemiştir. 

lşte Hitler burada, İngiltere 
ile Almanya arasında bu yaz ak
dedilmiş olan ve dolayısile Fran -
sızları kızdırn hususi deniz, an -
la~masından memnuniyetsizlik de 
beyan etmiştir. 

Bu anlaşmada gösterilen nis · 
betin Almanya için kafi olmadı · 
ğını ileri sürmü~tür. Bu niıbet AI· 
manyanrn dünyada rolü olan bir 
kuvvet haline gelebilmesine ma -
nidir. Binaenaleyh, ayni hatanın 
şimdi bir de hava misakı- akdet · 
mek suretile tekrar edilmesini Al
manya istememektedir. 

Umumiyet itibarile lngiltere · 
nin Almanyadaki sefiri, Hitleri 
bir türlü ikna edemem§,tİr .. 

"Nevyork T aymis,, Amerikan 
gazeteıinin Avrupa baş muhabi
rinin öğrendiğine göre Hitler, in· 
giliz sefirine : "Dı! buhranı bit -
meden önce hiç bir beynelmilel 
müzakereye girişemiyeceğini,, söy 
lem iştir.,, 

Bundan anlaşıldığına göre, in· 
giltere lta1ya ile mücadelede de -
vam ederek, neticede, Strezada 
kal'ar)aşmıf olan Londra, Paris 
ve Roma cephesini tamamen bo · 
zacakmış, ve Almanya bunu bek
lemekte imi~. 

Bir talebenin 
ayağı ezildi 

Dün gece saat altıda Hasköy
den geçen toför Halilin idaresin
deki kamyonet 14 yaşında Nazım 
isminde bir talebeye çarpmış, sol 
ayağını ezmiştir. Şoför yakalan· 
mış, yaralı çocuk Şişli hastahane
sine kaldırılmıştır. 

Sutanahmette Oçler mahallesinde 
AımaJı sokakta 8 numaralı evde oturan 
Maliye kırtasiye deposu müstahc1emle
rinden Ahmet on beş gün evvel matbaa
mıza gelmiı, kızının kaybolduğunu söy
lemişti. Biz, klZfn bir cinayete veya her 
hangi bir kazaya kurban gitmediğini 

babasınm sözlerinden anlanuı, bize ve
rilen resmi gazeteye koymayıp Emniyet 
müdürlüğüne vermiştik. 

Zabıta, ıimdiye kadar geçen bur.a 
benzer yüzlerce vakalar gibi, bu kızın 
bir cinayete kurban gitmediğini, birisiJc 
ka~tığını kraa bir zaman içinde b~ kızı 
bulup çıkaracağını ıöylemi,ti. 

Dün ıabahki ıaz~telerden birinde 
bu kızın kaybolma hadisesi yazılıyor, 

resmi de neşrediliyor, bir cinayete kur· 
ban gitmesi ihtimalinden bahsolunuyor· 
du. 

Zabıta, bir kaç gün •vvel ıö)'lediği 

gibi Makbuleyi dün akıam Feriköyd~ 
bir tramvay müıtahdmıinin yanında bul 
muş, bu sabah ikinci tubeye getirilmiş· 

tir. 

16 yatında olan Makbule babasının 
evinden neden kaçtığı sorulunca sükut 
etmektedir. 

Zabıta bundan başka lstanbul sokak 
lannda kendi batlarma dolaıan !ki genç 

kızı daha yakalamıfbr. Bunlardan biri
nin adı Hanifedir. lzmirde K.ar~ıyııka

da fırıncı Abdullahın kızıdır. Henüz on 
altı yatındadır. 

On bet gün evvel lzmirden kaçmış, 
htanbula gelmif, burada Ay§e i,minde· 
ki kızla tanıtarak beraberce ızezmeye 

başlamışlardır. 

Hanifenin üzerinden bir paket si· 

gara çıkmıştır. Ken~isi bir kaç güno 
kadar fzmire gönderiJip babasına teslim 
edilecektir. 

Hanife fzmirde devam ettiği mekte 
bin hocasından dayak yediği için latan· 
bula kaçtığını ıöylemittir. 

Bu hadiselerden maksadımız, bun· 
lan okuyan çocuk babalarının gözlerini 
açmak, rahatlarını, aile yuvalannı terle 

eden genç kızların ıefalete, me:ıbe!elik· 

lere düımemelerini temin için zabıta· 
nın kendilerini ne zaman olıa arayıp 

bulabileceğini akıllanna getirmelcr~nı 

hatırlatmaktır. 16 yaşında bir genç kızın 
mualliminde!1 dayak yediği bahanesi'.e 
htanbula kaçıp sokaklarda dolaıması 
eğer zamanında önlenmemiı obaydı. 

akibeti ne olacaktı! Zabıtayı ahlak; 
kontrc.lundan dolayı tebrik ederiz. 

Ruzvelt : ''Sulh tehlikeye 
girmiş bulunuyor! ,, diyor 

Londra, 3 - Amerika Reisicumhu· 
ru Ruzvelt, Amerika kongresine hita 
ben gönderdiği beyannamede bilhaasa 
şunları söylemektedir: 

"- Bugünkü vaziyette kendimiz ve 
başkaları hesabına bedbin olmamız için 
bir çok sebepler vardır. A vnıpada bazı 

• 
iyileştiği sanılan deli 

Birdenbire 
gene delirdi 

Ve eline geçirdiği 
kerpeteni kız 

kardeşinin ba•ına 
fırlat:tı 

Kasımpaşada Hacı Mehmet mahal- 1 
lesinde 53 numaralı evde oturan 34 ya
tında Hüseyin birkaç sene Bakırköyde 
emrazı akliye hastahaneıinde kaldıktan 
sonra bir buçuk ay evvel iyiJeşt;ği gc· 
rülmüş, hastahaneden çıkarılarak evine 
gönderilmiştir. 

Hüseyin dün akşam evde oturur-
ken birdenbire hastalık arazı göıtenni, 
eline geçirdiii kerpeteni kız kıırdeşi I 
Şükriyenin kafasına atmııtır. ı 

Başından yaralanan Şükriye feı-yat 
kopararak sokağa fırlamış, lcardefinin 
delirdiğini ıöylemittir. 

Zabıta memurları yetişmİ!ı odayı alt 1 
üst eden Hüseyini yakalayarak tekrar 
Bakırköy hastabaneıine gönclenni,ter- , 

f 

devletlerde halkın fikrini söylemesine 
imkan yoktur, buralarda otokratlcr is
tedikleri aibi halkı ıürüldemektedir. 

Bunlar eskiden olduğu gibi her işin kı
lıçla halJedileceiini sanarak silah~ ıarıl
nuş bulunuyorlar. 

Sulh, yalnız kendini düşünerek kııv-

iki yüz talebe 
Payıtahta varmak 

için yemin etmişler 
Pekin, 3 (A.A.) - Şimali Çin 

muhtariyeti cereyanına karşı ta · 
lebe tarafından göaterilerin gittik
çe arttığı bildirilmektedir. 

iki yüz talebe, ya payitahta 
varmak veya ölmek hususunda 
yemin etmi,Ierdir. 

Bu muhtariyet cereyanmı pro
testo etmek ve hükumetin ecnebi 
tecavüzüne mukavemet etmesi hu
susunda ısrar eyl~ek maksadile 
Nankine doğru yola çıkan talebe
ye yiyecek yüklü bef kamyon re · 
faka;: etemktedir. 

T alehe, 625 mil mesafede bu

lunan Nankin ~ehrine, Tientsin · 

Nankin demiryolunu takib ederek 

vetlenmek iatiycn bazı devletlerin tehdi· 
di altına girmiştir. 

Yeni hadiseler dünyada i:stipd .dm 
yeniden başgösterdiğini ortaya lcl)')'U· 

yor, çünkü demokrat zihniyetinin halrirrı 
olduğu memleketlerde böyle sulh tehli· 
keye düşürühnaz.,. 

Bugünkü 
ve yar-anki 

maç 
Macaristan şam
piyonu Gaıatasa
rayla karşılaşıyor 

Bugün Taksim stadında Galatasa· 
ray ve UypeJt takımları ikinci müsaba· 
kalarını yapacaklardır. İstanbul muıta · 
kası nedense bu maça mani olmak iı:te
miş ve federasyonun verdiği izni, guya 
Macarların ilk müsabakayı bir pyri 
federe kulüp ile yaptıkları i~in, i:-u imi 
geri almak istcmıştir. 

Galatasaray kulübü bu karın pro
testo etmi~ ve çarşamba günü oynıyan 
tak·mm Galatasaray ihtiyat takrmı ol· 
duğunu ve ancak bit kaç yabancı O)'t•n· 

cu ile takviye edildiğini bin:ı.~;ıal!'yh 

iddianın doğru olmadığını ait ldt,ğu 

yerlere bildirmiştir. Bu vaziyet k'lr~ısın 
da bugün maç saat 3 de Taksim l'>taam-

da xaptlac:ı,ğı gibi yarın da gene ayni 
a ·ni saatle maç yapı!l\cktır. 

4 SONKANUN - 1936 

Hapisaneden kaçan 
mahktl.m 

Kasımpaşada polis merkezine 
mensup memurlar tarafından Ka· 
sımpa§ada Karaniflin bahçesinde 
şüpheli bir adam yakalanmıştır. 

Zabıta memurları bu meaele 
hakkında tahkikat yapmak üzere 
bostana girince bir adamın ken • 
disini gizlemiye çahıtığmı gör • 
müşler ve yakahyarak merkeze 
gö!ürmüslerdir. . . 

Burada 9üpheli adam aorguya 
çekilince adının Şerif olduğu, bir 
kaç gündenberi Karanfilin hah • 
çesinde çalıştığı anlaşılmıştll'. 

Tahkikat derinleştirilince bu • 
nun soygunculuk suçundan on bq 
seneye mahkum olan ve yedi se • 
ne evvel Edirne hapishuıesinden 
firar eden ve sabıkalılardan Şe .. 
rif olduğu anlatılmıştır. 

Edirneye telgraf çekilmi,, Şe 
rif hakkında esaslı malumat iıten
miştir. Cevap gelinee Şerif Edir • 
neye gönderilecektir. 

(1189) (•75-\4) 

YANGIN 
( Bcq taralı 1 incide)' 

lanattinin odasındaki manıal dev. 
rilmİf ve bütün çahımalara rağ · 
men ateş söndürülemedifinden en 
sonra polise haber verilmiftir. 

itfaiye bunun yüzünden vaka 
yerine geldiği zaman atet iyiden
iyiye orta katı ıarmıt bulunuyor
du. Buradaki sokağın çok darJ ve 
binannı da çok yüksek ve kagir 
olması itfaiyenin i~ini çok güçlq .. 
tirmiş ve manevra kabiliyetini u
gari hadde indirmiştir. 

" Buna rağmen itfaiye büyük bit' 
gayretle işe girişmiş ve iki saat İ• 
çinde yalnız 20 numaralı evle ya· 
nındaki bina yandığı halde yanğJ• 
nı söndürmeğe muvaffak oltmti 
tur. 

Aııl yangının çıktılı 20 numa• 
rah ev Kargo adında bundan bir• 
kaç gün evvel vefat eden bir Er• 
meniye ait ve sigortalıdır. 

Binada Madam Norma admd~ 
bir kadın da oturmaktaydı. Ve ka• 
dıncağız canından batka hiç bir 
şeyini kurtaramamııtır. 

Binalarda mevcut olup yanaP 
mağazalardan biri fotoğraf~,, bi
ri berber, ikisi terzi, birj kundura· 
cı, biri sobacı ve biri de kah'f'c• 
dir. 

Şoförler 
Bir kararveremedller 

Şoförlerin on kuruıa müşteri 
ta91ınaları meselesi şoförler ara • 
smda büyük bir alaka uyandırmış
tı. Şoförler cemiyeti idare heyeti 
dün gece bu rneseleyi göriitmek 
üzero bir toplantı yapmı~tır. 

Bütün azaların bulunduğu bu 
toplantıda, şoförlerin on kuruşa 
müşteri ta~ıdıkları takdirde zarar 
mı, kar mı edecekleri meıelesi 
hayli münakaşalı bir şekilde görÜ" 
tülmüttür. 

İdare heyeti azalanndan iki • 
sinden maadasınm on kunıtluk 
taksiye taraf tar olmadıklan an • 
laıılmaktadır. 

Taraftar olmıyanlar on kunqa 
nıüı teri taşımanın karlı delil, bel· 
ki zararlı olacağını i~dia e:!erek 
cemiyet riyasetine bir de hesab 
pusulası vermi,Ierdir. 

Görüşme hayli uzamış, neticr 
de hesap puıulası üzerinde yeni • 
den tetk:kat yapılması, ıelecelr 

top!antıda on kuruşa müşteri lafı"' 

manın karlı veya zararlı 0Jma11 
Ptrafın.:la birkarar verilmesi mü • 
nasip gör~müttür. 

Şoförler ne iıtiyorlar, arzuları 
nelerdir? Biz ne düşünüyonı:ı.? 
Bunlan da yarın yazacağız. 
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93enim q.ö.cüşüm: 
........._.. ____ ~ ..._. - ıwwwz--~· 

Musn~DŞ01Fi1©.H~D~ 
ıromu~oliil liıla~Oo 
bn s- şn k~rv@'lçO 

Bir inkılaptan sonra vaziyetin dunıl· 
muı, yeni bir müvazcnenin te§ekkül 
etmesi kolay iı değil. Nitekim musiki 
inkılabı cereyanından sonra d; böyle 
bir iıtilaaraızlık göze çarpıyor. 

Bugünkü ıazeteleri açınız. 
_§öyle bir ıerlavha: 

"/sıanbul radyosu da ecnebi aı·tıst 
ütiyor ••. ,, 

Yani, Cyrano de Berjerac piyesinde 
olduiu gibi." Akılsız aıık ortaya çı\Jır, 
arkasmdan başkası konuşur ••• Bu "baş· 
kut ecnebi arf t · " ıs tır; akılsız aşık da? .. 

H~yır, b.iz akılsız aşık vaziyetine düş· 
mek ıstemıyoruz. N • .. 1 .. _ . emu: "\'arsa oy e go-
runehm ... 

* Bundan baıka b" d h .. d···-.. ır e, er gor ugu· 
muz sakallıyı babamız sanıyoruz. Ke
manını, saksofonunu koltuğu altma ala
rak hudutlarımızdan içeri giren her 
gıygıycı Macar Yahut Rus yahut P;ıta
ıonyalıyı büyük musiki artisti sanı
yoruz. 

Halbuki, bakınız, bana bu işlerden 
ant b. ayan ır zat neler anlatıyor: 

-:- 20<!7 rıumrıralı lmrıuna f!Örc 
alalcıde pıyasa t;algıcılı;;ı ccnc/Jilere 
yasaktır. Fakat bu ta~'.c;if haricinde 
imlan )·iilm•l• nm::.ılmcılıl• P.cncbilere 
y~ak tlrğildir. llinıaye edilmesi mat· 
lup .olan ba:ı ccnP1ıif ,.rin il.inci Tas· 
nuı ıth?l edilerek l•endi/c>rinc miisaa· 
dc>. ~.crıld~ğini ~öriiyoru:. 

A lc>lmlc piyma mu:ılmcılığmdmı 
maksat bar, biralıane, balıçe :ı:e ti) at· 
ro gibi yerlr>rdc çnlı~anlardır· Yiilc· 
eli. t;•7lgrcılrk ise salıne iisıiindc kon· 

ser veren nmsilri iistatlnndır. Bıı il•i 
sınıfın haricinde ı•e memlchf'timi:.:de 
1ıemen lırmen meı•rmlu bulımmayan 
l•cmanıı kiıarası, lmTtu~unrla solwlı:
lar<la gf)Zcre1ı: evforin pcnr<'rderin· 
den aırlan pnm!an tnplırarnh geçi· 
rnml~ -ı•ardır ki bunlara dil1>11ci de· 
nildi'j;i Ribi Rrlcdiwı :alnta~ı talimat· 
name. inin bir maddt>si ile bu gibile· 
rin f nnliy<'lin" mrw1"1n t'<'rilmcın<>htf'. 
dir. Hit; şiiplı<'çi:: ld rn::n /;amm lm 
knbil dilrncili~i himaye Tm.<:dil<' bii· 
tün dhrmn ~iiliinç ol~cah bir lwnım 
hllzırlamamz.ştır. 

"Bililti::mn alrUide çalt{ırılığı '\'İilc· 
ıml• t:nlgırrft/~ nİ''t'C gÖSterf'reh ba:r C'C· 

nPbilrrin lıimm·<'sini iml~/in dalıilin<' 
rıfon 1.-öıii tPf. ir tar::ı ile miirarlelc 
f•~;<lnlıdır. Faltrzt Aı-rıqmrlmı ynlru: 
yu1,·~c1• ~(ilır<>tt<>l.-i hon~rrlİ$f, 1·c .,.;;ı~. 
$el. scnfnnil~ orhr>.~tralnrın nnrnh ti· 
~·<ııro tıl! sinrma .~f11mrılrrinrlrld lum. 
3crlt!rini mrn d<'f!il t<'~t•il• etmelı: 1 w ~ 
< 0urıulur. Y nim:::: lm ı:ibi. ~uru rılar/a 
/!l'forı t;af ,,ırılar l:nıiw•n piyasa :rcri 
talıir edil<'n bar. hira1ume, ga:inn, 
l>alıçe f{ibi yPrlrrd<? çalı~hn(mamalı
<lıd<lr. Rrı gi/,i '\"f'rl<'r anrnf• nıt>mfc· 
ket t;or.ııldnrınrz ·ın1ı'1İ.~ edilmi.~tir 1ıe 
lum.undald lıimnyrdm mal1snt da bu· 
dur. 

Evet, prp musikisini tamim edelim. 
Fakat, onun yolu, ehliyetsiz ecnebilere 
bu memleket evlatlannın ekmeğini ~'ap
hnnRk değildir. 

-il '1ttlt1ımıı n OflfiHltattruttıımm1M1J1111rttfflHtllll11t'1'•H1tıtttlf1"'"'''-" ''""'"' 

Tevfik Rü.ştü 
Aras 

Avrupa devıet•eri 
dışbakanıarının 

En eskisi 

Fi orya 
plajı 

imar faali 'etfne 
Yeni plana göre 

Martta başlanacak 
Geçen yaz kısa bir zamanda 

büyük imar merhaleleri geçirmit 
olan Floryada kıt dolayııile & · 
yın :lırlık faaliyeti hemen hemen 
durmu~tur. Fakat geçen yıl vak -
tin darlığı dolayıs;Je yapılamıyan 
bir çok işler bu yıl başarılacak ve 
yeni yapılan Florya imar planının 
tatbikatına geçilecektir. Bunu için 
marttan itibaren Floryada faaliyet 

başlıyacaktır. 

Öğrendiğimize göre bu yaz bir 
yandan merkezde Atatiirk köşkü
nün bulunduğu ıaha imar edilir -
ken diğer taraftan bu aahanrn ha
ric:n~e kalan kısımların daplan 
cla"-U:nde tanz;.mi yapılacaktır. 
Plana gi)re Flurya plajı üç kısma 
ayrılacaktır. Atatürk köıkü saha
sının !ki tarRfıncla kalan kısinı hal 
ka tahsis edilecektir. 

Şimd;ki halde Florva plairnın 
pek az Jrrsmınclan istifade edile -
bUmektetlir. Halbuki tabii plaj 
Küçükçekmece gölüne )<a..lar de
vam etme'rtedir. Bütün bu ·saha 
halkın ist=fades;ne ıalih bir hale 

getirilecek, plajın arkaıma gelen 

sırt1ar kamilen ağaçlandırılacak -
trr. 

Plajın Y e,ilköy cihetine gelen 
kısmında gazinolar yapılacaktır. 
Şimdi bulunan ahşap soyunma 0 • 

dalan ve hat boyundaki baraka· 
lar kaldınlacak ve soyunma oda -
ları betona <;evrilecektir. Ayni za
manda burada bir de otel kurula
caktır. 

Göçmenler için Kızıl 
ayın faaliyeti 1 

Memleketimize gelen göcm~n· 
lere yardım makıadile büyük bir 
faaliyet sarfeden Kızilay teşkila
tı göçmenlerin doyurulması ve 
sağlığı için yeniden afhaneler ve 
seyyar hastahaneler tesis etmit -
tir. • 1 

Bu afhanelerden ikiıi f,tanbul

da vücude getirilmiftİr. Muhtelif 

göçmen mınlakalannda da seyyar 

hastahaneler kurulmuştur. Beı ya. 

taklıdan onbet yataklıya kadar o

lan bu hastahanelerin yatak mev

cud ü yüz tanedir. 

Veli geldi 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Üstündağ dün aktam lzmir vapu· 

rile lzmirden !ehrimize dönmü§ • 

tür. . 1 
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ihracat 
ma~larımızın 
sürümü iç~n 

Nf zamnameler 
çıkarılması 
dilşUnülüyor 

ihraç mallarımızın hariçle ra· 
kib memleketler mahsullerine na· 
zaran daha fazla revacını temin 
için tetkikler yapan Türkofis, alın 
ması lazım gelen tedbirleri tebit 
ederek Ekonomi Bakanlığına bil
dirmiştir. Öğrendiğimize göre o • 
fis evvela başlıca ihraç eşyamızın 
ne şekilde ve negibi §artlar daire· 
sinde imraç edilebilecejini tesbit 
eden birer nizamname yapılma • 
sını lüzumlü görmektedir. 

Şimdiye kadar ba,Iıca iki ih -
raç maddelerimizden olan fındık 
ve yumurta için birer ihraç nizam· 
namesi yapılmı§lı. Fakat sonra -
dan bu nizamnamelerin tatbikat • 
ta bir çok aksaklrldan görüldü -
ğünden bunlar değiştirilecektir. 
ğündcn bunlar değiştirilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı yumurta 
ihraç nizamnamesinin yeni . tek -
tinden sonra f mdık ihraç n;zam
namesinin muaddel teklini de 
Devlet Şurasına vermi§tir. 

Aldığımız malumata göre bu 
nizamnameleri bilhassa bu yıl 
ehemmiyet kazanan ve memleke
te mUhim bir gelir kaynağı o1aca
ğı görülen yaı meyva ve ıebze ih· 
racatımızı tanzim edecek bir ni • 
zamnamenin yapılmaaı takib e • 
d~ektir. 

Diğer taraftan alınacak tedbir
ler meyanında gene mühim ihraç 
maddelerimizden zeytin yağı için 
bir zeytin en.titüaünün kunılmuı 
da vardır. 

Güzel bir roman 
okumak 

·stiyor musunuz~ 

KURUN 
GazetesDınde 

"KIR KIN DAN 
SONRA,, 

Romanına 
başlayınız 

Tanınmış romancı Sermed Muh 
tar Alusun yazdığı bu yerli ro 
manda eski 1stanbulu bütüı 
renkleri ve hususiyetlerile bu 
lacak, çok merak edecek ve ço! 
eğleneceksiniz. 

Bu fırsatı 
kaçırmamak 
istiyorsanız 

~emen brr (Kurun 
alrnı7-

Çöp ve mıırfe~ -. .-. -......._..... .. 
Berber 1 er .. n Ab:din Daver yazıyor: 

t t
• ı • İngiltere, Mısn uful:ıarını nurlıın• a 1 1 drrmağa başlryan güneşın doğ.ı.as.na 

Cem yet:fn artık mani olamaz ve olman.alrdıı. 
teşebbüs~eri 1talyaya karşı, Akdenizde, kerdic;ine 

· t• müttefik ve yardrmcı arıyan indltı re, 
1 1 r a Z far ÜZ er İne evvela Mısır milletinin dostluğunu ve 

Suya mı düşecek? yardımını kazanm~hoır. Çünkü Ur 1n

lstanbul berberler cemiyeti Ö· giliz • İtalyan harl:.i olursa, tngi!iz kuv-

d b 
, vetlerinin, İngiliz müdafaa ve taarru~u-

te en eri ıstanbul berberlerinin nun kaide ve temeli Mrsır olaczktır. 
pazar günleri tatil yapmaları için 
büyük bir gayret sarfetmekted?r. Bizce de, Mrsn", Habeıistandan eJ. 

bette daha ileri bir memlekettir. Arada 
Berberler!n hunu temin i!;İn baf mukayese bile caiz değildir. He!·cyida· 
vurmadı~ı yer kalmamt!lır. Cemi-ı nın istik'ali uğrunda çalıfırken Mı"ln 
yel nihayet bu işte tam muvaffak görmemezlikten gelmek, kendi gözür.de
o!acağı sırada garib bir· vaziyet ki merteği eörmeyip de ba,kası!'lın ı:?Ö· 
ortaya çıkmıştır: :zündeki çöpü görmekle e~tir. lneiltcre. 

İstanbul berberlerinden bir kıs. . bu tenakuza nasıl razı o!uyor? 

mı hafta tat:Ii yapıLmasına mua • 
rız olduklar~m muhtetlif makam
lara müracaat ederek bildirmiı -
Ier-lir. 

Ticaret odasına da mürace.et e
den hu berber!erden bi:i muhar - ı 
ririm!ze demiştir ki: 

"- Bizim cemiyet berberlerin 
pazar günleri tatil yapması için 
çalıııyor. Hemen de muvaffak ol
mak üzere .•. Fakat biz lstanbulun 
amele muhitlerinde ve kenar semt 
Jerin:le bulunan berberler hafta -
nın altı gününde esasen tatil ya • 
pıyoruz. Bizim çalıştığımız gün 
yalnız pazar günleridir. 

Şehrin işlek yerlerindel<i her • 
berlerle beraber eğer biz de pa • 
zar günleri tatil yaparsak o vakit 
ha'imiz nice olur? "YaZin çalan 
kıtın oynar!,, amma biz haftanın 
altı gününde çalışmıyoruz ki ye -

dinci günü çıkıp keyfedeli.m?,, 

Tıp tarihi mUzesl 
ve kUtUphane~l 
Üniversite! tıb tarihi enıtitüıü

nün büyük bir tıb tarihi müzesi ve 

kütüphanesi kurmak üzere oldu -
ğunu yazmı~tık. Biı müze v~ kü -
tüphaneye, Üniversite tarafından 
yapılan dilek üzerine, doktorları
mız eserlerini ve tıbba ait kendi 
yaptıkları aletleri verdikten baş· 
ka ıimdi hayatla olmıyan doktor. 
larımızın aileleri de bu ilim adam
larının geçen asırlarda bulup da 
o zaman takdir edilemiyen aletle
rini ve razdıklan eserleri tarih 
enstitüsüne göndermi~lerdir. 

Bu müze ve kütüphanenin çok 
zengin olacağı anlaşılmaktadır: 

Büyük piyanko 
kerıdisine 
çıkmamış 

Y ılbatı piyangosu talihlileri • 
nin isimlerini yazarken Sark sine
masında müstahdem Aİekoya da 
büyük ikramiyenin çıktığını yaz -
mıştık. 

* ?ırr.!._OV'!_ R1!!_Va~ m..!_d.!!,? 

Bugünkü Zaman refikimizin ikinci 
sayfasının dördüncü sütununda bir Vnr
ıova telgrafı var. Affı umumi doıayıııile, 
bin mahpus aalıverilmiı. Zanı:ın, :ıer• 
levhada "Rusyadn affolunan m:ıhpusJa. 
ra yardım!., diyor. Varşovanın hangi 
mem'ekettc olduğunu anl~mak İ!;İn hr. ? 
ten evve'ki bir haritaya müracatt olun .. 
muı galiba ... 

* Şeytan kUrthı --Macar ruimlennden Piril yenj hir zt. 
ya keşfetmiı. Bunun sayesinde İJ\sanlar 
ve eıya görünmez o!uyormuı. 

Zaman muharrirlerinden "S . ., her 
yeni keıif gibi bunun yÜı:ünden de İn
sanlara bin bir bola ge!ebileceğindca 

§Öyle bahsediyor: 

Macar aliminin bu keşfi kat'i §eklini 
alırsa insanlık için yeni bir ıstırap ve 
felaket membaı olmak tehlikesini taşı• 

maktadır. 

En tenha, en gizli yerde., en ücra 
bir köşede bile yalnız bulunmamıık cü
tilnceal, bir türlil gö;emediği fakbt ken• 
disini pekala görebilecek iki göz tara• 
fından takip edilmek endişesi, bü1asa 
hiç yalnız kalamamak korkusu, vicdanı 
en temiz insanların bile rahatını kaçır• 
mağa kafidir. 

Hele haydutlar, katiller, gözükme
den saldırarak rahat rahat, serbest ser
best cinayetlerini işliyebilecek'er, b11 
keşiften ne kadar memnun kalacaklar"' 
O vakit dünya ne tahammül edilmez bir 
cehennem halini alacaktır.. Var kıvam 
edinl . 

İhnln her yeni buluşundan ~Jlıt 
tanat ve fesatçılığını artt rmak fırsatına 
kaçırmıyan insanlık, profesör P:ril sa• 
yesinde, büsbütün baŞtan çıkacak .. 

Bu ziya, pratisyenler elinde tekem
mül ettikten sonra muharebeleri bir ta• 
savvur edin! 

Esrarengiz bir ziya ardında gb:lo
nerek gözükmiyeı1 bir ordunun ht:cumu-ı 
na uğr:yacak şehirleri.göze gözükmiyen 
yüzlerce tayyarenin havalardan yağdı .. 
racağı bombalar altında kıvranarak in• 
snları, denizleri kaphyacak fakat ••göze 
gözükmez .. ejderha gibi gemilerir. sn1dt• 
rı~lariJe şa~kına döne:ek kaleleri. istlh• 
kamlan, insanları ve insanlığı düşününl 

* Ba'ık ve halk -. ,,_, ,_...__._.. Valiyi rıhtımda vilayet ve be • 
lediye erkanı karırlamıtlardır. , ._ _____ ..,,......_ ____ .. 

Aleko, bize gönderdiği bir mele 
tupta kendisine ikramiye çıkma • 
dığım, ikramiye kazananın Serkil 
Doryanda üc; müstahdem olduğu
nu b:ldirmelrtedir. 

Ankara, 3 (A.A.) - Beneşin ~ekoalovakya Cumhur Başkanlı _, ---~------------------:------...:...----------------

irna intihabındanberi acum Dıs [ ş E H 1' •ı N D E R D L E ~ 1. J 
Ercüment Ekrem, bir balıkçı He mil• 

lakahru yazıyor: Nadir cinıı b~l ltiar• 
rağbet kalmam•ş. Millet torik, pdcmut 
gibi demokrat balık':ara rağır.ct ediyor-

işleri Bakanları arasında tarihe~ . .K . ~ 
l~lerj Bakanı Dr. Tevfik Rül!tüi ______ ... _.__._mıı:.!Mm __ _.._..__ .... __________ . ._ ___ .., •• ,......._ ______ .J en eskisi olmak sıfati Türkiye Dış _ 

Araga geçmiştir. Filhakika Dr. Kaybolan 18 b. ı·n saat·' 
Araa on bir senedenberi bu mev-
k .. 11 muhafaza etmektedir. 

Dış l~leri Bakanımızın Türkiye 
Cunıhuriyetini bu sıfatla da acun-1 
da t~m~ii işi büyük memnuniyeti 1 
tnucıbdır. Ajans Doktor Arasın 

bu tnevkii çok vıllnr ~eref c ulıde
sinde bulundt:;masın~ en samimi ı 
ıurette diler. 

Şark Demiryollarının Yedikule merkezinde çalışan 
bir işçi bize gelerek şu şikayette bulundu: 

- Cumartesi günü öğleden sonra tatil yapılması İ· 
şindcn sonra bu vakti tamamlamak üzere eskiden 3,50 de 
işlerimizi bitirirken, ıimdi 4.20 ye kadar ç:ılıştırılıyoruz. 
Burada ck$crimiz amele olma/.: üzere yii:: kişi kadar va-
nz. 

Ancak eskidnı işimizi 3,50 de bitirdikten sonra d,9 da 
lstanbula giden frenle rahett rahcrt dönerdik, Şimdi iae 

4,20 de çıktığımızdan bittabi bu 4,9 trenine yetiçenıiyo. 

'l'.UZ, Ve ta 5 trenini beklemek mecb11ri11ctindc kalıyoruz. 
Ve evlerimize gcec karanlıkta varıyoruz. 

Şark şimendifer kumpanyası 'ıunu gözönüne alarak 
mesela 4,30 da bizi lstanbula götürecek bir tren hareket 
ettiremez m!.? 

~üz ~işinin günde uarmışar saat boıu boşuna kau· 
bettıklerı zaman ·toplanrrsa niindc 50 saat, ı•e senede 
18<>f}f) saat eder ki bunun kaybı hakikaten günahtır. 

muı. • 

Zencinler namına acınacak v::ı .. iyet.. 
~~at, biz, memlekr:tte, balıkçılığın a:;d 
ınkııafını bol cins balıldann herkcl ta• 
rafından b:>l bol - adeta ekmek gibi, 
hereün, her öğünde - yenilme&inde 
b:.ıluyoruz. 

Dünyanın her 3ahi'inde, otuz k"!o
metre dahiJlere kadu bu tarzda bnlılc 

yemek adettir. Bizde de ayni adet te
essüs ederse hem halkımız muh•nç ol• 
durru gıda.,m en i=aydalısını, en ,.• .. eriş. 
lbini n'•r. k:-nlanır, canlnnır, her:: tle çok 
taydab bir iıtibsal ıuhesi inkiıaf eder. 

.(Hat - Sür): 

yan g 
1svcçı 
rci 53 

er ~ 
ıaçrna 

dün 
kışk 

. it gö 
mlekJi 
lar. 
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erli ıtaly·an a r 
Habeşlere 
iltihak 

ediyorl 
Ras Guksanın ltalyanlar 

tarafından kurşuna dizildiği 
haberi yalanmış 

ısvec Kızılhaç divanı, bombardımanın 
mes'uliyetin l meydana çıı<armak 
üzere Cenevre Kızuhaçına para 

göndermiye karar verdi 
-----·--~-

ltalyan Dışişteri müsteşarı ısveç 
elçısine izahat verdi ve teessüf etti 

İtalyan - Hal>ef habine dair ge· ı 
len yeni haberler arasıhda mühin, 
bir şey yoktur. İtalyan Heri hal · 
Iarı c-enubu şarkiden Makalle üze 
rine yii'rümekte olan Ras Nuhuge 
~a kuvvetleri karşısında MakallE:· 
nin cenubundan geriye doğru çe· 
kilmektedirler. Bu kısımdaki Ha 
beş kuvetlerinin mühim bir kısmını 
imparatorun muhafız "i.)ayları teş-
kil etmektedir. Bu alaylar Habe 
şistanı,, Avrupa terbiyesi görmuş 

en mükemmel kuvvetleridir. 

Habeşlerin dütürdüklerini id
dia ettikleri müteaddit Italyan te.y 
yarelerinin ltalyanlar, şimdiye ka
kar ancak dört tane olduğunu ve 
bunların üçünün rtıoförleri bozu 
Iarak düşman hatları gerisine in
meğe mecbur olduklarını söyle . 
mektedirler. 

Cenup cephesinde harekat yağ . 

murlardan dolayı tamamen duı 
muştur. Burada fazla çamurdan 
dolayı tanklar ve zırMı otomobı? 

ler de bir iş görememektedir. Gt.· 
lo mıntakasında Ras Destanın yan 
taraftan bir hücumuna maruz ka l 
maktan korkan İtalyanlr sol cc 
nahlarını takviye etmitler fakat bu 
na mukabil merkez ve Eağ cenah 
larını zayıflatmışlardır. 

Tayrarelerin bombardımanı 

General Nasibunun Desaiye 
bildirdiğine göre, İtalyan tayyare
leri Daggaburun cenubcnda hulu 

nan Bulale ve Sasabeneh kuyula
rını bombardıman etmişlerdir. Bu 
esnada S HabetH ile 19 deve öl 
müştür. 

Bundan başka iki Habeş lrni•ı 
İtalyanlara iltihak ·etmit bir k:ı 
bilenin 1000 kişilik kuvvetini çe 

virerek esir almıtlar ve bu hare 
kete mani olmağa çalı,an iki İtal

yan tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Yerli ltafyan askerleri 
Habeşıere ttt:ca adi yGrlar 

Yerli ltalyan ordusuna mensup 
22 zabit ile 126 asker İtalyanlar· 
darı kaçarak Habet kuvvetlerine 
iJtica etmitler ve yerli askerler a· 
rasmda nıemnuniyebi.tlik batla . 
dığınt ve pek yakında toplu halde 
iltica hareketlerinin başlıyacağ1m 
söylemişlerdir. 

Ras Guksa'yı ltalyanfar 
kurşuna mı d zdlrer? 

Eski Habeş imparatorunun dn
madı olan ve maiyetindeki kuv 
vetlerle İtalyanlara iltihak etmi~ 
olan Ras Guksanın Şarki Afrika· 
daki ltalyan umum erkanı harbi 
yesinirı emriyle kurşuna dizildi 
ği söylenmekteyse de ltalyanlat 
bunu şiddetle yalanlamaktadır 
lar. 

lsveç Kızılhaç divanının kararı 
Dün toplanmış C:tan lsveç K. 

zılhaç divanı Prens Şarlın, İsveç 
seyyar sıhhiyesini Habeşlere oldu
ğu kadar. b'r fark gfü•etmeksizin 
İtalyanlara da göndermİ§ bulun 
duğunu ve bu bombardıman neti 
cesinde İsveç mil1e~i&•ın hakiki bir 
infial hissettiği aözleriyle açılmış
tır. 

Divan Cenevredeki Kızılhaça, 
bombardım~nın mesuliyetini mey. 
dana çıkarmak üzere para gönder
meğe karnr vermıştir. 

Ayrıca, bombardıman edilmi~ 
olan seyyar sıhhiye heyetinin ge· 

rek memur ve müstahdeınleri ve 
gerek teçhizatı ikmal edilecektir. 

İtalya Oışbakanlığı müsteşara 

Suvich lsveç elçisini kabul edere~ 
1sveç seyyar hastahanesinin ne g1 · 
gi şerait altında bombardıman e 
dildiğini anlatmış ve bunun içia 
beyanı teessüf etmekle berabe· 
hadisenin lsveç milletine fena bir 
şekil~c aksettirilmiş olduğunu söy
lemiştir. 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Belediye ile 
Evkaf arasında 

meselele1· 
Evkafla belediye arasındaki an 

laşmazlığı halledecek olan say· 
lavlar komisyonu bu ayın on dör· 
düncü günü toplanacaktır. 

v lUI ırn aı ırıı n ~ 'lt©ı rr'il d aı 
Seçim yüzünden 
gene gürültüler 

başladı 

Kral aleyhinde 
bulunan üç kışi 

tevkif edıldi 

A vrupada harp p a 
A.merikanın vazıyeti ne o aca/,tzr ? 

lsveç Kızılhaçının bomb3rdımanı pe rol 
ambargosunun konu mas n• zc r u 

~Dır ntaoyaılfll gaı~<e~®~n ~~~ıra f&@j©J[ğ)U rrD~ıre rış~n ırall~ 
®cğ]® inl ®UDU küslUJır <dler~D<ete aaeaııroôD~ır c~mD~$000 
<d1Dy@1r ve IQ>lYllf\10aırulfil n<esne~ını nt~Oy<a!rll ~$~®ırllfilDn 
lti>aşnli"'ild~kn n;,,uır tek IJ<oD kaı©J©Jır l}:;tnwm®tll®ırD 
~Om<aıdo~oliiln s~yDltlly©ıra 

Fransanm Roma elçisi Pariı· vasıut projesiyle alikAdar oldu-j 
tedir. lngilterenin Roma elçisi de ğuna dair bazı rivayetler dolaştı-· 

1 
Londradadır. Amerikanın dııişle- ğını da kaydetmektedir. 
ri müste§arlarmdan biri Pariste Papahğm mali durumu değ şmiş 
Lavall'e görüşmüotür. İngiltere- ltalyadan gelen haberler ara -
nin Roma elçisinin, artık bir daha smda son Habeş harbinin papalı -
Romaya dönmiyeceği, yerine bir ğa yaptığı maddi tesirden bahse -
başkasının gönderileceği söyleni· dilnıektedir. 

zecri tedbirci milJetten mürekkep 
caniler caıniası, bütün bunların 

bir İtalyan askerinin kesilmit ba~ 
şındaki bir saç kıh ka dar kıymeti 
yoktur. Bombardıman tayyareci
Ierimiz, bunu bilmektedirler ve 
bildireceklerdir.,, 
Bir Fransız tayyareclslne gUra 

yor. Oeuvre gazetesi diyo rki: ltalya • Habe• hsrbl 30 sene 
Amerika cumur ba,kamn1n "Zecri tedbirlerden Vatikan da sUrecekmiş 

söylevl müteessir olmuştur. Vatikanı zi- Habe,islana bir Amerikan tay• 
Amerika Cumur Başkanı Ruz- yaret edenlerin miktarı mühim su~ yaresiyle giden Fransu tayyareci .. 

velt Avrupada bir harp çıktığı rette azalnıı,hr. Papalığın mali- si Rene FrAnsaya döndüğü ıaman 
takdirde Amerikanın vaziyetini yesi de mühhn bir darbe yemiştir. gazetelere verdiği bir diyevde H a. 
tayin edecek mahiyette büyük bir Papalığm hazinesini idare eden be' harbinin otuz sene ıürebil ece
söylev verecektir. Amerika hüku- ltalyan bankaları hariçten artık ğini söylemiş ve: 
meti, hazırlamış olduğu bitaraf- para almamaktadırlar. Osservato- "Gülmeyiniz, demiştir, bütün 
lık kanun layihasını Amerika mec re Romano gazetesinin tekzibine Habeş a razisi üzerinde uçtum; Q .. 
lisine arzetmektedir. rağmen ltalya ile Papalık arasın- gaden ve Tigre n:ııntakaıtnı göz .. 

Parlstekl göru,meler da bir kl~ring ınukavelesi yapıldı- den geçirelim; he1 iki ate~ hattı• 
Pariste Fransız başbakaniyle ğı iddia olunmaktadır. Bu muka- nın da yanından g~çtim; tahiatle 

görüşen Amerika dııişleri müste· vele mucibince İtalyan, Papalı- cenkleşen, bütün kuvvetleriyle uğ
şarının, Ruzveltin vereceği söy- ğın hariçte tediye edilmemiş ala- raşan ve ellerindeki modern sllah
levin metnini Fransız başbakanı· caklarına mukabil mal satın al- ları kullanan insanları gördüm. 
na gösterdiği haber veriliyor. Ge- makta ve bunun bedelini Papalı Şiddetli muharebeler, hal an 
ne bu habere göre, iki devlet a- ğa liret olarak ödemektedir. Te ileri hatlarında Kanlı vur,ıw~lar 
damı Avrupada bir harp çıktığı min olunduğuna göre, bu mali baktığım zanıan keşfettiğim şey; 
zaman, Amerikanın alacağı du· tedhirler timdiye kadar hiç değil- oldu. Fakat, benim, gökyüzünden 
rumu görüşmüşlerdir. ıe bir defa tatbik olunmuştur. bana, her türlü taarruzdan daha 

zecri tedblrler ne zaman ltalya gazetelerlnln yazdıkları vahim göründü.,, 
sıkılaşır? Roma, 3 (A.A.) -Tevere ga· I Fransız tayyarecisi bu suretle 

yeni lngiliz Dışbakanı Edenin zetesi, birinci sayfasında manıet Habeıistandaki arazi 3üçlüklerini 
ınevkie gelmesiyle zecri tdebirler olarak büyük harflerle fu cümleyi anlatmaktadır. 
siyasasının sıkılaştırdacağına hük yazmaktadır: Bu tayyareciyi Habeş impara
mediliyordu. "laveç veya İngiliz dolu bir ça- toru Habeşistan hava ~§leri müşa-

Londradan son gelen baberler
1 

dır, hatta 'bütün bir Kızılhaç ça- virliğine seçmi~ ve tayyaresiPi de 
bunun kat'i olmadığım, böyle bir dıtları kümesi ve yahut 50 küaur satın almıştır. 
siyasanın tatbikinin, geniş ölçüde 
Amerikanın hattı hareketine tabi Büyük bava postalarının lşletllmeslne doğru 
olduğunu bildirmektedir. -:cwo- - - -~-- - -------- -

Londradakl fikir cereyanları 
ve Belçıka krahnın tavassutu 

Londra, 3 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyinin 20 kanunusa· 
ni toplantısı dolayısiyle İngiltere· 

lngilterege üç qo .cu 
taqgaresi ısmarladık 

de i~i.ce~e.y~n :ardır~. ru·· rkı·ye yabancı şehirlere hava 
Bırıncısı, ıetıcale luzunı olma· 

dığı ve ,im diki ~ecri te~birler ve yo 1 ar i 1 e b a gv 1an1 yor 
İtalyanın Habeşıstandakı fena as· 
kert vaziyeti dob.yısiyle harbin 
esasen kendiliğinden biteceği mer 
kezindedri. 

ikinci cereyan ise, petrol, kö • 
mür, demir ve çeliğe derh:ıl am • 
bargo konularak harbin hemen 
bitirilmesi lehindedir. 

Muhalif gaıeteler de bu ikinci 
cereyanı tutmaka ve Dolo civa
rındaki İsveç Kızılhaç hastahane
sinin bombardımanı bu ambargo· 
yu zarurt kıldığını yazmakta~ır. 

Diğer taraftan News Chronide 
gazetesi diyor ki: 

"İtalyanın mütemadiyen art • 
makta olan mali ve askeri müşkü • 

Baymdırhk bakanlığı tarafm 
dan önümüzdeki ilkbahardan iti 
haren memleketin rnuhtelif tarat· 
larma ve diğer ecneM memleket· 
lerle memleketimiz arasında bü· 
yük ha va postaları işletilecektir. 

Bu hava postalarının en mü 
himmini İstanbul - Odesa - Kös 
tence ve Pire arasında işliyecek 
olanı teşkil edecektir. 

Diğer taraftan Er - Frans Fran 
11z tayyare servisleri kumpanyası 

şimdiki halele Avm pa ile İstan
bul arasında işliyen tayyare!erinj 
Halebe kadar uzatmak teklifinde 
bulunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işte 
kullanmak üzere lngiltereye her 
biri 8 yolcu nakledebilecek kabi· 
liyette üç tane Haviland yolcu tay 
yaresi sipariş etmiştir Yakında 

gene bu işlerde kullanılmak üze
re birçok büyük deniz tayyareleri 
de sipariş edilecektir. 

ile 

Komisyon evvelce yalnız me · 

zarlıklar hakkında karar verecek

ti. Fakat semadan bundan n .zge· 

çilımif, bütün ihtilaflı meseleler 

hakkında iki taraf avukatları din· 

lendikten sonra hepsi hakkında 

karar verilnıeıi daha mi!nasib gö. 

Yunanistanda, seçimin" ayın 26 aında 
yapılacağını yazmıştık. latı dolayısiyle yeni sulh formül -

HükGmetin bu reami ilaruna rağmen, leri derpiş edilebilir. Lavalin bu 
küçük ve büyük partiler arasında seçi· sahadaki fikirleri malumdur. Fran 
min talikine dair gürültüler ba~lamııtır. sanın Romadaki sefirinin Parise 

Hürriyetperver partisi seçimin bir geli~ i ve Lavalin İtalya elçisiyle 

e·r çocuk kaynar su 
haş ana ak ö dü 

Edirnekapı dışında BayrtUllpaşa' dır. Sofanın orta :undaki mangalın üz .. 
rinde de büyük bir tasla su kaynamnkta· 
dır. Çocuklar sofrada konuşurken Hak
kının oğlu Elmasın n"'ağı mangala ta· 
kılmı~, taş ~evrilerek içindeki kaynar 
su çocuğun muhtelif l·c-!erini yd ... ıştır. hafta ıonra yapılmasını İstiyor. mül;lrn.tları bu bakımdan çok mü-

Sözde krala karşı tefevvühntta bulu· 
non üç ki~i tevkif cdilmittir. Bunlar himdir.,, 

bostanında oturan bahçıvan Hakkrnın 

karısı dün öğleden sonra iki çocuğunu 1 

yanına alarak, Fatihte Sinarınğa mahal- 1 
lesinde Tur~ucu 'r•kmazında oturan ta-I 
nıd.k1anndan Bayramın evine mis1'-fir 
git:ni-:~ir. iM lmdrn içeriki odada konu- 1 
şurlarkcn Hrkkınrn 6 ya~ında Elmaı İ• · 

mindeki oğlu ile kı:aı, ev sahibinin ço-

Zavo,h çoc:.ık e•··-e götü··:i'.,üı;. 

c1o!dor l Pr ~m• ::\., ·ıı. " 1·" ·" • • · l ··~· 

l«lstan eye kaldırılacn3ı s:~·ada ölmü!j· mart isyanından dolayı mahkum olup Bu gazete, esasen Belçika kra· 
~~~--~~~~~---..------._,.__ _____ ~~~~~~-.ı..-ı..---ı.~..a..~------.~~..:c---·._,.__..___._....__...__.,_._~~~~----~-------~~~~~~~~~~~~~~ 
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Olüden 
korkuyorum ... 

OUiden korkuyol'Qm, kardeıim ... 
Pabt, nasıl korku, itiliyor musun? .• Be
ndara biiriinecek, loı koridorlardan 
ltatfDbA ~ak ve hana böh diyecek 

rmzda otuz sen• firik ftrl _. duc:&. 
- Gençliğin lih mı olur? .. ~eatlik 

nedir, paşam? 
Bapııı iki yana. sallardı: 

HABER - Aktam postan 
--~~~~~~==== 

5 • 

BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

Tefrika numarası : ııı Vazan: (V6-NQ) 
diye .ı.ıtL 

Ma~, keltıttere büriimr.üı hort
laklardan kolfrtutuın yoİdur. 

... :. ~~;.~!~~ hunca Lidya sevinçle haykırdı : ''Demek ki ben 
ıyılıkler, 11zın ıçtımaı mevkııruz... • • y • 

Sözuv"mü k~sebardi= m·· tik? Turküm !.. Oh ... · arabbı şükür ... Büyük ve hür Soluk. ~ole fena ıeydir. insanı don
cJarur. Fakat intanf•-- !&!u •• d d 

L!_ v: ... uı uuuennı on U• 

nıı. 11111" olG •of\ıldu•· .-~ 1 eli h. ed iS u varwr. tisanm 
lr• :=. 6 deiet-te tilylerl diken di· 

- a ıenın na ver gın ıenç •. 

a.• param, ~lam, her te~ e1c1e .. bir milletin efendi bir ırkın ev a-dıyım Halbuk·ı 
dilli-•• Fakat seaiA Naıa vfll'diiln ıens- 1 •H 

Bebf korlaıta fldit. n bu soğukluk da de-
lik ••• lıte bu, hİf bir.·~· ~e edil- en büyük utancım esir ve ta-1ııa.: olmaktı' 
mez.. Sen en kıymetli lıaiznem bana ' UI .... ,, 

~'7d-. ınasaa batında tiril tiril - ... don: &1';itlachm. Beıdtn ılnitlerhni - Değil mi? .... Hnrettia? 

hasrettin •• 

.;clir eh. kaJ1Ptan babe.t veri- - Evet pafM"-
r dnınaY111!.. Fakat lnı SÖZÜ yüreiim titnyerek, 

ıtorkuyoruı.ı, k....&....... oı k d 1r u.-auyorum... eh kendi kendimden nefret ederek söyler-
ocaıtı~ .t'1'ku:vonım.. dim. Çünkil dna hasrebniyordum •. Am· 

iuh. Oldüiü: '*' farla •ardı, biliyor- camın benim ya,ımdalri ofla Atrfr sevi- • 
dr. 

8 
akit, O, altmıı yaıında Mr terdum .• Onan .... tresiy.m... Vbclum, 

=p~ . ~ .otaa hirinde bir kaclmdım. ruhum, her teJİm onundu.. 
~ :lilldenen, heni fakir' bit a- Hakikatte eaun lranııydım. Papya 

merbutiyetim ise ancak hürmet dolayı· 
~isiz~ oturup lralkmumı, eileydi. . 
7--• ~emelllli, ıi1inme.ini bilmiyor. Fakat, o, ba1111 bi1m'1onla. Bith 
elam. Zifafet. IÔl'Jnemiıtim. Bua hoca. vanm vererek 1tedi keaditine bureUiii· 
lık, m&rebln1ilc etti. Seyahatlere çıkar. ai sanıyordu. 
dı, dill18YI s&-clGıı,. hanımefendi ola. Aldattığımı an!ıyacak diye bütün 
tllk lııaf sedire lattuldum. Öliıriltne. öcftbn ,.tlaclı... MU.yet 31dü •• 

laseti ikbal içinde on senemi Y•ta· Yara • .. Ah. timdi 81cli.. Br1iyor 
dan.. Nihayet öld&.. Bana bU:viilı bir mll? "yor mt1? •• Ken4illİnİ .ıdattı1t-
Mr..t bırakb.. ili" • yorma-
-~ 1;. Para sa:resin.J,. lstuı-ıdn 1)1,.orlar ld rat.ı.r, yammacla dola-

ea _...."" dınlan _...lmdafftn- ıırlarmıt-· BGtiSn lıayabmm ıöriirler· 
PepJ'a denthn ki.: mit .. M..mdıt hafdaadald 1tet 14t,t de 
- Sami köpek gibi bafhynn, sen bilir!enniı .. O da bilitor ma? ... 
~ lalubbnain.. Ne btta- ae -......_ .....- onu ,............. --. -- Atıfla onu aldattıinnı, kendisine 

Ca ~clıimu,. biliyor my? 
yet~ Gl1..a. y.,_ ksrdıahr itte. 9)iidea korkum-

mklanmı okprdı. hdart 
___ Se_n_ren_ç_si_n,_ben __ Y_a_ıl_ıynn_ .. _A_ra~· __ N_a.::.:· kl==eden: Hatice •ren• 

J.Wtc ~.\ı,~~G)"'o~V, 
~~&~., ... i~l'4AlhA-.:;. .. _-,ı.-:-?i~ -
~<,~o A7'ı'l} ... --.V"~' ~,,. . - . 

Çıktığı gündenberi, en büyük gayeaı 
okuyucularına elinden ceten hizmeti ya· 
pa~ olAıı (RABBR> (:Silse soru· 
nuz, size cevap verelim) baıbğr altında 
yeni ~:r sütun açarak, muhterem okuyu
cularına yeni ve faydalı bir hizmet da

na götı!lefi dtltündü. 
(lnn ıorunuz, aize cevap verelim) 

•Utunu. tam manaaile okuyuculanarnn 
bir dut ortalı. bir akli hocau olacaktır. 

Dolttora gltnıeğe lüzum kalmadan 
akıl damf!Dllk istediğiaiz baatahkhn 
11ızda. llkmtıya dUtttıfbnOs fakat bir 
ıırltpnre için avukatıaır4 avuç do1uau pa 
ıa vermek istemediğiniz hukuki işleri· 

Dizde, merak ettilinis tarihi hi-ılıleler· 
de,ırdal~ ........ 
....... ftl'lllet. liıilnınlar, nisamnameler, 
Yesaire hakkında bir derdiniz, bir sor· 
gunuz mu var ... 

Hemen bize yazınız, ve ıorunuz .. 
Suallerinise. her sahanın en sahibi 

eallhiyet yOklek bilgili pheiyf'tlerine 
dampnk derhal cevap Yereceğis ve 
mUıJdlllerinizi halletmiye çalıpeap .. 

Onun için hiç geç blmaymız. 
Bütün mutküllerinizi, ıs.20 satır· 

hk ima ve dtbgUn bir yazı ile yazarak: 
BiZE SORUNUZ CEVAP VERE

LiM). 

Beyoğlu manavlar1mn derdi 
Tabimde manav Ahmet diyor mek ittedijimiz vusileri nud Ye· 

la: ''Diikkln kira!anmm Ye mu recejimisi biç bllmf7onız. 

] if!sn~f ve işçi r 

raflanmb çok ajır .. Bu ,....YI çı Açık kaldıtınuz eaatlerin ve 
karmak için, diikk&nlanlnmn aa· satıım azlıimdan, yemitlerimiz d 
hah .aat 7 den, 1ece ıinema dö çürüyüp mahvoluyor ki, bu da ay-
nQaJ.nn,e, 1ani saat 12 ye kadar rı bir zarardır.,, 
açak kalması ve bol sabi yapma • Manav Ahmedin derdi, alnız 
mız lazımdır kendisinin deiil her ay yüzlerce 

Halbuki, Wedlye bizleri bir lira dükln kirau ve versi veren 
1enedir akfamlan ... t (21) de bütün Beyoiha manavlannm der· 
lrapatmaia mecbur ediyor. didir. Dükklnlarm kapanma sa· 

ltt.r ba ,.Udea pi azaldı. Ge- atlerini tabdid eden belediye ni • 
celeri herkes sinemalardan dö • zam.namesinde, bu vaziyetin na • 
nerken yem~lerini, seyyar aabcı· zan dikkate alm~ bilhiua mr 
lvtıaD aıı,.ıar. navlardald ~ çUrüyeceii 

Böyle gidene gelecek aeneler dütünceaile tadü&t yapmak, her 
dükkan kiraımı, ~e seve eeye ver halde iyi olacaktır. 

genzinciler az kazanıyor 
Aympafadaki lMmsincinin ya· 

lamda atıcılık yapan Mehmet Ben 
li diyM" kiı 

"S. cllrt senedir lıtanbulda· 
fbll· benzin satıyorum. Bet çocur 
.lia bir ailmı var. Fakat bu d&rt ... 
•liJı ...,ıı ıündüslü çalıtlP çır • 
IJDID&m• ratnıen, bunları geçin
Minıaek ff maifetlerini tmıin için 
~Wfj • .ı.u,.. 

Orta tahsilim var, jandarma 
bat çavuıluiu yaptım. Bir çok ma
kamlara bir memuriyet bulmak 
için yaptıirm müracaatlar biç bir 
netice vermedi. 

Bemincilikte bqünkü f&l'&İtle 
elamek çıkmıyor, batka it de b11 -
lamadık. 

Halimiz böyle ne olacak bil · 
mem.,. 

Geçen kıaamaerıu hUl•u• 
Recep, pemehiri içenk gözleri a· 
çılacaktır. Uldn Anita ile Hasa· 
nm geldiğini haber vermek için 
içeri giren tbrahim panzebirli ıer· 

bete ~arpıyor •• ctatdyor. 
• • • • • 

Kulaima iğildi: 
Bir ıey fısıldadı. 
HIZlTın gözleri memnuniyetle 

açdmıttıl 
Anitaya bakarak: 
- Hemt~rem deiil mi imit? .• 

Gaz•nfer reiıin torunu mu imit 7 
Ne b:liyonun? ..• Neyle temin edi 
yonun? 

Huan, göğıilnden bir tomar 

kiiıt çıkardı. 
- itte veaikaıL •• Gazanfer re

iıin vaıiyetnameıi burada yazılı .. 
- O vasiyetnameyi nerede bul. 

dun? 
-Hazinede ... 
- Hazineye mi ıirclin? 
- Evet ••• Hatta nasıl girilece.. 

ğini de ıise paterebilirim ... 
Lidya, tat11ordu: 
"- Oradan nuıl çıkabildi 7 •. ,, 
Yöbek aeıle: 
- Kapıyı mı kırdın? • diye aor 

du. 
Huaa, Lidyaya izahat verir -

ken, Anita, lomıa: 
- Şimdi onları btrak... Zehir 

ne oldu? •• , Hµır reite,içiıdin ~?. 
Ati, lç1rclin mi? ... 

Lidya hem mahçap, hem ele 
için için memmanı 1 

- lçinımedim. .. Betbaı içti ... 
içen ele Zübeydedir ... Ona bu ze
hir panzehir yerine geçti Ye yUzü • 
iyilefti. 1 

Anita, ıeniı bir oh çekti. O da 
Hızımı ellerine, ayaklarına ka • 
pandıı 

- Beni affet ••• Daha do..,... 
biribirimi:d affedelim... Ömril • 
mhün yirmi aeneıi büyük bfr yaDı 
lıılria kurban gitti ••• Az daha ... 
nin hayabna da k171yordwn ... 

Bütün elemiai anlauı. 
Yedi aene sonra baluımalan 

icabeden iki lpk, yirmi 1ene IOll
ra da biribirlerine muhabbetle 
bakıyorlardı. 

- Gene ne mutlu hize ..• 
Lidya, bunlardan b:r teY ani• 

mıyordu. Can diifmanı bildiii aD" 

neaile Hızır, böyle, bir ruı için.le 
naıdkaynaf111ıtlardı? 

Büyük ıırrı, anneıi bizzat ifta 
etti: 

- Sana ıimdiye kadar onma 
aleyhinde yaptığım telkimerdea: 
dolayı beni affet yavrum! 

Kızm sanki batı r!önüyord~ 
Düf1ip bayılaacktı. U.kin bu b~ 
memnuniyetinden doluyordu. 

- Demek ki ben Türküm.. Ola. 
Yarabbi ıiikiir •• Büyük ve hür mU. 
Jetin, efend~ bir nkm evl~d~gn.. 
En bü)'iU< utancılJ\ eeir. pi~ .. 
Baba .. Baba ••• 

- Gel yaft'UID •• 
Baba kız lpiif'irlerken, 

de: 
- Yalım baba tarafından de

iil, ana tarafmdan da Türkıün.ıit 
Zira ben de Gazanfer reisin kıDı., 
yım ... - diye iftiharla batmı ha~ 
ya kaldırmqtı. 

(Devamı uar) 

l!llrıncıye bir cep saatı, ikinciye b'r 
boyun atkısı, QçOncüye bar cüzdan 
Brtrünkü miiaabakamız ıaclar: 

K.ND. 

A 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kupona 
4- 1-936 

HABER 
AKaAM POSTASt 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuu ı lstanbul 21' 

Tergrst adreaı: ıstanouı HASEfl]I 
Vazı ısıerı teıotonu: ıaa71 
idare ve ııan •. : 24118 

ABONE ŞARTLARI 
T11,.1ti1• &,,. 

S.nelllc t•OO Mr. a700 ter. 
• •vı11c 730 .. ,,80 » eylik •OO .. 80o .. 
' •vttll tSO " »00 :: 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret 11.,_ıannın ••twt ta.90 
Ream• HAnlann tO kuru.tur. 



6 

Zeytin yağlı lahna 
dolması 

EYvc!a savan doğramr, ter.<'ercyc 
konur, üzerine bir miktar zeytinyağı 

dökülür. Sovan bu yağb. hafif ateşte 

kavrulur. Sonra pirinç atılır. On daki· 
kada pirinç ka\•rulur. Te:ıcereyc b:raz 
ftıtık biraz da kuş iizümü atılı ... Gene 
beraber knvrulurlnr. 

Bundan ııonm tencereye sıcak su 
konur, Üzerine kapak kapanır b!.t sırnda 
tuz dn ilave e~ilrr.elidir. Pirinç. üzüm, 
sovan bu suyu çc>ltinceyc kadar hafi~ 
bir ateşte knynamalıd~r. 

S;ıyu çekilince biraz baha·nt, bir l 
kaç 31·am ka:-abiber, bir &ram tarçın 
atılır ve karıştırılır. iç ha::ı:ırlanrnıştn. 

Lahana dn bi.· yandan ha,1anmu: 
hulunr.ı:llıdır. Lulıana h•şlarurken hir 
kaç gram tuz atılraalıdır, tuz atı!manA 
lahana <!afrıhr. Doimn ıarı!maz. 

Uiharuı haşlandıl<tan sonr:ı sofruh 
suya konur ve çıkarıldıktan sonr~ ufak, 
ufak kesilerek dolma ınrıl:r. 

Snnlan dolmalar ba§ka bir tencere· 
ye komır, tuz dökü!ür, on be~ da.lcikn 
kadar da böyle k1'ynar. lndirdikttn son· 
ra dolmalar yanm saat kadar da t~ncc
rcde kalmalıdır. 

\I \llD~.T.Elt 
Perakende 
En.-;, En ço 
Krş. Krş 

n A K l\ A ı l }' f: 
Bnlı;ıır 12 
Fıt Ul;la çalı 22·12.35 
l "wıulya horuL 15 
nı ııl~n ufak 10,5 
llfC'rclmek 20 
Nohut H 
Xohut ııutiln.-1 12 
P eynir B. ltığlı 26 
liu,ar 3ııitı 50 
h.ışur lklııd 40 

G<·3 tin,>nf cks. ı•I<" 47 . 50 
Ycıncl:llk 40 

Yaf Trııbınn 70 • 80 
'l ı:rr3 o;; 120 ·200 
l'oğ yctncl•lil· 50. 60 
\ağ lıtrlncl l 'rfa iO 

l'j .inı; 

l\laJtD.Tnll 

~c3 tin 

:tbun 

Jnu b.bcr 

llıwıu,; 

l'r.ı -.;ı 

l.Ahann 

l'ııpr.ıtc 

l'tıllll("• 

SOğ-Jıı 

lu-r:-\ iz 

l 'r"ll domııtr~ 

8 . 35 
15 • ıs 
15 . 29 

24,5 25,5 

8 . ıo 

2 . .} 
1 • 4 
3,5 4 
lO 
4-.3 • 6.5 
5·7 
6-3 
35 

17,5 22 
15 23 
18 20 
14 15 
22 2.3 
12,5 17,5 
15 22 
.35 4!> 
60 80 
50 7J 
55 6:> 
45 55 
75 90 

140 22\l 
75 90 

8.5 100 
15 43 
22 26 
ti . 45 
3()- 50 

10 12,5 
5 

3 5 
5 7 

15 20 
7,5 15 
6 9 
7,5 12,5 
5 7,5 

- -----·--------->' f; M I Ş /_, E U 
--- -------------

A,pa cl,ııl. ek ı. 6 • 8 10 15 

\l H\ blrlnrl 5 • 6 6 10 
AJ \'a lkln"I 3 · 3,5 5 7 
•·ar ckııt. rk!!I. 6 7 ,5 1 O 
N r 11.lııl'i 

J.hnıı liarıı;tcnlz 

Elm:ı Sapanc-:ı 

f.:lm:ı l'n3e 
Mııml:ılinll 

l'orl .ıka.I 

CMlı 

Kt•Stftllf! 

t\lu:tnıul1' 

4 
4 . 5-6 
5 
4 . 5-9 

0,5 - .3 
0,5 - 5 
ı ı . ıs 

6-8· 10 
4-6 

ll , 1 il U U 1( A T 

Odun (çı•kl) 

l\oınur 

Kok 

35C-425 
3.4.5 

uml kok 21 

5 7,5 
5 12,5 
7,5 10 
5 15 
1 - 5 
1 • 7 

12,5 20 
10 15 
7,5 15 

5 
5-3 

~I. TOlL\TLlY \ N OTEI l 
Beyoğlu 

Cum:ırl~i 4 --onJ..:!'mun 19:'6 :o;a:ıt Hi 
cl:ı n 211 ~ c ı,n dn r. 

ÇOCUK Balosu 
l\"oti)on, sürpri~. hedi)e \ C en i)i 

dan~ Nh•ne mük!'ıfat. 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kuruşa ders 

F elscfe ve edebiy~t profesörii. 
bir Alman beheı- dersi elli kuı u· 
ta olmak üzere seri bir usulle Al· 
manca İngilizce ve Fı·ansızca lisar
dersleri vermeğe taliptir. HABER 
de K. E. adresine mektupla mür:ı.· 

cant edilmesi. 

HABER - ~K4am postası 4 SONKANUN - 1936 

sinir doktorunıuz söylüyor: 2000 
ısırlaştırma kanunu Liralık 

Hediyemizin 
tafsilatı bizde de yapılmalıdır 

Kar§ılığmda (2,000) llralık ln)"metll ve 
Bakırköy timarhanesi adam aıamıyacak 

hale geldi, mücrimler çoğallyor 
muhtelif hediyeler vereceğimlz bUyllk mil.. 

abakamız dün ba§ladı. 

!veslin tereddisinin önüne geçmek 
NC§retUğlmiz reaimlcr, blrlncl ııayfada 

g6rdllgtlnUz glbl tanmma.sı: çok kolay olacak 
ve bu )'Uzden bllt.tln okuyucularrmız gazete... 
rnlzln O inci yıl bcd.lyclerlnden birer tane, 

kolaylıkla ka.zanabllcceklcrdlr. için bu muhakkak illzınıdır ! Yapılacak §eY ~udur : 

Son za~anh~rda insanların kı · ı 
sırlaştırılması, yahut ilmi ta biriy J 
fo ·'Sterilisation,, meselesi fevk 
lade ehemmiyet kespetmiştir. 8 ... 
nun en büyük sebebi statistUdere 
cörc akıl hastalarının çok fazla 
artmış ve artmakta olmasıdır. 

Bunun önüne geçihr.ek için in
sanlar daha umumi harpten evvel 
kısırlaştırma işini düşünmüşler

dir. Fakat harbin patlaması bu isi 
unutturmuştur. 

Umumi harpten sonra ise ger.e 
mevzuu bahsedilmeğe b<ı.~lanmış, 
hatta bu iş Amcrilmmn bazı hüku· 
metlerinde kanun haline getiril
miştir. 

Ancak Amerika bize uzak ol
duğu için midir, nedir; bu iş bi
zi pek alakadar etmemişti. Fakat 
1933 senesinde Alman yanın bu işi 
resmen kabul etmesi her tarafta 
olduğu gibi bizde de bir bomba 
tesiri yaptı. Almanya ilk ola
rak bu işi resmen kanunlaştıran 
ve derhal tatbike geçen ilk büyük 
devlettir. 

Almanyanın kabul ettiği kısır
la~tırma kanunu şöyledir: 

Kanun bir adamın kısırlaştml
masın~ mrediyorsa yirmi bir ya

şını bitirmiş her adama bu ame
liyat tatbik edilir. Kısırlaştırıla
cak kimseler şunlardır: 

Ahlaka taaddisi ( outrogemo· 
ral ) yüzünden evvelce altı ay hap· 
se mahkum olmu~k2n yeniden l f y 

le bir cürüm yapanlarla, gene bir 
ahlak cürmü yüzünden bir sene 
hürriyetinden mahrumiyet ceza· 
sına çarpılanlar, ve dimağan te
davi edilemiyecek derecede ma -
lul olanlar. 

Bizde de bu iş son zamanlarda 
pek çok münakaşalara ve dediko
dulara mevzu olmağa başlamıftır. 
Hatta 1936 senesinde Ankarada 
toplanacak olan büyük tı b kongre
sinde bu mesele de görü~ülecek
tir. Bundan evvel bizim doktorlar, 
ruhiyatçılar, hukukçular ve içti
maiyatçıların bu i~ etraf ınd;ı ne 
düşündüklerini kaydetmek şüp

hesiz çok alakalr bir mevzu ola
caktı. 

ilk olarak genç sinir ve akıl 
hastalıkları müteh=.:m:iı doktor 'E· 
tem Vassafla görüştüm. 1 

Etem Vassaf, ilk sunlim üze· 
rine biraz düşündü. Ve şu cevabı 
verdi: 

- Ben prensip itibc.riyle sinir
leri sağlam ve kuvvet~i bir ne,il 
ycli~tirrnek için bu i~e taraftarım. 
Şüp~1e yok ki ana ve babaların co

cukları üzerinde çok hC'kları oldt:-

lnrın ırsiyet yoluyla artmakta ol
Tiası ve bü~ün be~eriyeti tehdit e· 
'ecek bir hale gelmes!dir. Çünkü 

!inğlam bir eşle evlenen bir akıl 
hastası da neticede gene hasta bir 
nesil meydana getirir. 

Ben bu itte İnsanların kat'i ve 
zecri usullerle harekete geçmesin
de geç k:ıldığına bile eminim ve 
Almanyanın tuttuğu yolun yakın 
bir istikbalde diğer birçok devlet
ler tarafından taklit edileceğin~ 

de inanıyorum. Beşeriyeti dejene
re, hatta mahvolmaktan kurtara· 
cak yegane çare budur: 

Açık havaya, tabiate inanan, 
spor yapan, vitamin alan, sağlam 
lcafalı ve sağlam vücutlu bir nesil 
yetiştirmek. 

Sordum: 
- Peki, ya cinıiyetleri sun'i o· 

larak dumura uğratılmış olan bu 
insanlar hayati sevgilerini ve ya
ratış kabiliyetlerini ve ya§amak 
zevk ve kuvvetlerini kaybetmez
ler mi? 

CevAp verdi: 
- Şüpheıiz ki evet ... Kııırlaı

tırmanın esas itibariyle fizyolojik 
izahı, insan vücudunda bulunan 

almazlar, fakat on!arm çocukla· 
rında bu araz kendini gösterir. 

- Bu gibi insanların cemiyet İ · 

çinde miktarı nedir? 

- Şimdilik r.ıuhakkak surette 
ilk hamlede kısırlal!ttrılması la -
zım gelenlerin miktarı ancak yüz • 

ele 5 kadardır. Fakat akıl hasta -
larmm miktarı yüzde kırktan faz · 
tadır diyebilirim. 

- Bu işin aleyhtarı ohn bir 
doktor kısırlaştmlmış insnr.larm 
hayat zevk ve arzularını kaybet 

melerinden dolayı çok bedbin bir 
hale düştüklerini ve bu haller;ni 
ifade için çok acrkh şiirler yazdık
larını söy!üyor. 

- Beşeriyet namına böyle !e 
ye kıymet verilemez. Kısırlath· 

rrlmış üç dejenerenin hazin ~iirle
rine bakarak neslin tereddisine na 
ııl göz yumulabilir? 

- Peki, bu takdirde akıl hasta· 
Irkları doktorlarının yani sizlerin 
iti azalmıyacak mı? 

- Hatta, belki de kalmıyacak ! 
Fakat biz, beşeriyetin menfaati İ · 
çin işsiz kalmağa razıyız! 

Murad SERTOGLU 
guddclerden birinin ifrazatını dur --....------.--......,..,--.,..,..__,~.....-

clurmasıdır. Bu takdirde bittabi Fransız tigat 1 osu 

Herglln böyle bir redmle onun altmda 
blr kupon nC§rcdeceğlz. Bu rcalmlerl a~tm. 
dakl kuponla beraber, yani kuponu ve rea.. 

mı bir arada kesiniz. Koyacağımız re81m?m, 

gazete okuyan bir edamın tanımıı.maamJl im. 
kA.n yoktur, &.iz tesadtlfen tannnauıuuz bilo 

bir arknd:ı!!ınız muhakkak tanıyacaktır. Bıı 

rcsmln kimin resmi olduğunu altmdakl kupo. 

na yazınız. Tr.nımıyorsanız "tanımadım., 

dlyc kaydetme)1 ihmal etmeyiniz. 

Bu resimlerin ycktlnu kırk ~ olacak. 

tır. Kırk beş resmi tamamladiğnm: gtln. 

bunle.nn hrpstnl mwı~ cc"!tlldc b1r d t. 
tere yapı§Ur:ını.k ve defterin üzerine adres. 
lcrlnlzi aç:kı;:ı yazarak bize r;öndcrecckaln'z. 

ll'te kıymetli cşyıı.tnrımızı launmak lçlu 

yn.p:ıca~ınu: klll!ct bundan ibarettir. 

Hcdlyclerlmizdon knuınmanu: l;in re. 

cimlerin bcp:>lnl tnnımnHı llizunı )O'~tur. 

4G rcstm ara111nda ~ resim tmıırnııc:ınız ea 

mUs:ı.hakamıza tştlr~k edcbiUrthlr. 

Bugllnden Hrbarc.n bir harta mUd:fC'tle 

Ankara caddesinde VAKIT ltütllp!la'!'lcgin.a 
cnmeklnında okuyuculnrımı:ıa 'er c~1tım E 

hediyelerden kUçill: bir l:ıı;mı te,!"'lr t'dllo k. 
Ur. ____ ,,..._. ________ _ 
İmnbul 8~1~diqrsi 

$2hir11'ynlrosu 

111111111111111 
1 

Hugfüı ::~.~.t 
14 d 

Çocuk tiyntr'ocu 
:;ü1m~ycn Çocuk 

Akşam ~uat 

:.!<ı de 
SAZ. CAZ 

Yuza r 

vücutta bir gayri tabiilik olacak- HAJ.I\ OPERETi , 1 !!!;;:!JI 
E!.rem R <t 

~Iiizik: 
CP1mıl Rpr.;:ı 

tır. Fakat dediğim gibi bu mu· 
valckat bir feydir. irsiyet nihayet 
azami üç nesil devam ettiğinden 
üç nesil sonra beşeriyet tamamiy

Bugiin matine 15 da 
nu nkşnm 20.30 (9 

TELLi TURN. ı 
Büyük opcrt'! 

Son hafta 

Naşit - Ert uğ1 ut SDdi 
il A /, I fi /~ 

Sclı:arfrbn · ı TL'I~ . 1 \ 
' 

'/ ıyatroımntla 
Bu gece ... a:ıı 20.~o c::J 

le ıslah edilmiş ve temizlenmit o- Yazan: Mafmı:: ı FELIN/.\' çocuc· 
lacağından bittabi böyle ameliyat. 
Jara falan lüzum kalmıyacak, bu 
şekilde bedbin, yahut melankolik 
diye tavsif edebileceğimiz ame· 
liyat edilmi~ kimselere tesadüf e
demiyeceğiz. 

l't>sari, müzik: 
8ezai ,.e Sc11fcl

ti11 4.~af 
Fiyatlar: 25 - 5J - 75 - 100 l-'a 
z:ırtesi akşamı Kadıköy Halede 

BAY- BAYAN 

l\omcdi :1 perdl' 
r. Galip.. Matine 
14,30 d::ı (Du Hcsa., 
ta Yoktu) 3 pcrc c 

il ~r tar:ıfn tr:ır.w:ı~ 

Telt'fon: :!'..:127 

Söz aramızda beşeriyetin ısla
hı için bu gibi kimseler feda bile~- Bugün E sinemasında 

edilebilirler. Onun için kendileri 
ya~adıklarını bile kar saymalıdır· 
lar! 

- Yalnız kısırlaştırılanların 

artması nüfusun azalmasını intaç 
etmez mi? 

- Eder. Buna mukabil pek çok 
evlenmemiş sağlam kadın ve er

13N • 
,\Ş1\'.. HEYECA~ ·HARP. SEYJ~EN CASl'Sl ... \R • ZE~(;tN \'J~ :ı;r. 
AZZAM SAHNELER. Amerikan orC:usunun hurlul•mz rard~mlarile ,.e 

milyonlar sarf!le yapılan muazz'.lm şaheser. H!l~ roll erde : 

CARV COOPER - MAHYON 11AViS 
kekler vardır. Bunları evlenmeğe •ısanm!t ( l~ransıua sözlü) ll·hc:~n Paramount Jurnal 
teşvik için bekarlara vergi koyma- _____________ ...._ _________ ~--- --
lr, ana babalar arasında fazla ço
cuk yetittirmek propaganda edil
meli. Bu se~eplerden dolayı ar· 
tacak olan nüfus azalan miktarı 

tamam!ar. 
- Dimağan hasta, yahut frengi. 

li, dejenere insanların çocukları 

da muhakkak surette ebeveynleri
nin arızalarını alıyorlar mı? 

- Ekseriyetle alırlar. Sazan 

..... · .. _ ... · .. '•. At.KAZAR sineması 

Vanıyarnlar arasında 
• "O.AT DEERY J r. IlU film "=imdiye k:ı <lnr gö~tcrilcn hu ci11s filmlerin t•n 

fevkalade.sidir. 

ğuna inanmr.ı. Fakat, şunu da ka· AIJml____ s A R Av s·nemasında 
bul etmek lazımdır ki bazr ana ve tr 

babaların çocukları üzerinde pek Hergu·· n bütu·· n matinelerle suvaresinde 
cok zr.rarları da olmaktadır. 1 

Akıl hastaları gittikçe artıyor. Al• B b H R • d 
Bunun neticesinde insan nesli git-1 1 a a ve arun eşı 
gide b~zuluyor. Adliyeler, hapis-

haneler, tımarhaneler adam ala· T T • • k • • 1 •" k ı 
m:yorler. Bütün cinayetleri, hır· amarnen ur çe SOZmU ve şar 1 1 
sızlıkları, sahtckarlı~c:arı e~ersek . şa k opereti 
altından büyül: b:r e~:::criyetle bi ı· r 
akıl hastası çıkar.. 1

1 
Cörtırm"mf~ bfr muYart.ıkıyetle :lev:ım ediyor. Gülmek .. Eğlenmek ve şarkın bUtOn z~nginliğirt? n muhteşem 

Asıl felaket, dediğirw gibi, bun·ı •ı••••••- dekor1anm görnıck i~tiyen güzel film mımı.khJarilc dolmaktadır. 



HABER - ~şam 'Postaır 

'' 
açıl ı ! Pariste bir ''Aşk 

. 

Mektebi 
Fuhuşla mücadeleyi arttırmak 

şiddetle kendini hissettirdiği halde 

"Ucretli aşk,, ı 
rasyonelleştirmek 

istiyenler 
"Aşk Me tebi,, 
açmak gibi fşlerde 

karşılarında 
bü",unıet yaE 
{{ÖroıUyorla ı-

1 

Paristsn uazılıyor . 
... "İnsan oğlunun v · 1 • . . 

1
• 

. , ar 14.{I ıçı:ı .ııım 
olan herşey standardiz d'td·-· l 1 d k kta e e ı ıgı ıa -

e aş a~ kalmıştır? Erkekleı ht>r 
fırsatta kadınları arar. h 1 ~ k ,.. k • tikJ • ~ 1 , e e ~ ı ~ı 
gıt erı e~ ence Ye ze k 1 . , d" .. · v yer ermc.e 
onla.rla uşup kalkmak onJaı dan il-
tifat görmek için can ' atarlar l~te 
bunu d.?şUner~k aşk işinde kadının 
dah~ ..Y.?-'<5ek hır tahsil ve terbiy<• :,rör
mesı Juzumunu hissettim 1 

Bu sözler meşhur mada~ Luln'nun 
ağzrndan ç~kmrş ve neticesinde Pa~i
sin eteklerınde "Aşk kolleji!,. kurul
muftur. 

* E k' ·Yun · s 1 anı$tanda kadro \!ımı;Vl'· 
ti hijrmete ~ayan kadınlarla, "Hete;e"' 
denileıt hafıf meşrep kızlar olarak ?ki-
ye ayrıhrdr. Bilhassa eski Atina seJı-
rinde hafif meşrep k:ı hu· ctır.fhe ,.e 
kültürün en Yüksel~ derere!ni.~~ et

kar&lia~dr. Bu,çok dikkatli bir taJim ~e ~f,S~ 
terbiye de elde edilirdi. Atina, Mile- '*':......_.; .. 
iDM orent, 1'cnedos, J,e..qbos. Abydos · ... ' 
.Krbrıs ile· başka yerlerde de mat,,.tfo~ 
rin gölg~"!İne sığınarak inkiş.'lf eden 
"Aşk mektepleri,, vardr. 

Srnrfrnrn en parlak süsü olan luı
fif meşrep Aspasya, büyük fil«'zof 
Perikles'in .rehberi ve rkada:!'lr"ı J•; • !'. ·' m. 
Genç &afif me_şrepleri terbiye etmeli 
i~in bu kadının bir mektebi vardı. Sok 
rat. kıymetli mktinin büyük bir kıs
mını bu genç kadınlara akıl ve dirayet 
öğretmekle geçirirdi. 

* 

Pariıte açılan "Aşk mektebi,, 
nin talebelerinden ikisi mek!ep 

bahçe•inae 

yorsun? Burası tam iki senedir de·rnm 
ediyor. Mümtaz birka~ müessl'seuin 
direktörlerinden ha~ mektebi bil .. ı•
ler: yok denecek kadar azdır. Bw·'°m 
kadrnlara aşk mesleğinde nasıl çah"J
lı~ :!~''mr öğreten bir miiessesedir ! 

Bu sözleıi işitmiş olan sevimli bir 
kumral konuşmamıza müclah:ıle etıi: 

- T:un da fü~tüne ba..~tınız! Yal-
nız buradan çık.arken henüz bize dip. 
loma vermiyorlar! Fakat hıırhıw~i 

bir müesseseye ba':lvurup mektE-ptf' bu
lunduğunuzu ve Madam Lulu'yu ta
nımakta. olduğunuzu sörlemt·k kifi
dir. Sizi derhal angaje ederler. Mü
hendis olmalı; için me!iteptc okumak 
mecburh·eti var da nedeıı a~k kol!e İ
leri olm;ı;;m? Hem bu öyle bir mes
lektir ki dfü~ünüldüğünden çok d'.lha 
fazla zeka ve maharet hıfel' ! 

~;.ajhur l\ladam Lulu'nun eski Yu
nan fikrini asri hayata nasıl tatbik et
tiı":ini görmek çok meraklı 1m iş ola
eaktr. 11.u satırları size yazan adL,m 
Aşk kollejinı ;t;ryaret etti ve dtımir l.:a
PI)'l a.rdma kadar açık buldu. Gccl' 
sıcaktr ve pu ttıhn[ köşkü çevrelhı•n 
Reniş bahçede fısıltılar işitiliyorıhı. 
Bir erkekle ild kadın konu}ınakta \ dı. 
.... l\'ereye gidiyorsun?.ı.• diye ~ormak 
ıçın karşıma bir kapıcı çıkmadı; ben 
de kocaman salonu bar haline gt-ti•il
lhi~ paviyona hiç çeldnm~lisizin ~il
dim. Burada otuz kadar genç kızla 
lilr ~ıt.ç erkek durmadan içi} ork l'dı . 
Zaman zaman biribirlerini kucak1ıy=ı-
l'ak Ö.püşüyorlardı ,.e herhalde kimi * 
Öpmekte olduklarmı bilmez gihi görü- ''A ~k mektebi., düşiincesi bunean 
nüyorlardr. iki sene evvel doğmuştu. O günleı·de 

Elbiseler cok hafifti. Kııların he- birka~ gece müessesesinin ba~md:t o
nıen hepsi da;acık pijamalar giym•~- lan bir kadm, genç ve güzel kız!ara 
ti. Bütün ~izgileri görülmektt- olan kendini çok sevdirrniş butunuyor<lu. 
vücutlann bazısı _pek 0 kadar da nt"fb Herkes onu sadece J,ulu adr)la tanr
bh' derecede inkişaf eyniş değil~i. maktaydr. Aile]erile kavga eden, iiŞ"ık
Stlonda mü:ta('eLetsiz denl'bilc_.cek hiç lari'e dan lan bir çok ktzlar hep. ~na 
bir şey yoktu ,.e kadrnlann lıi(b:rhıi giderlerdi. Lulu ise onlart otoı~.ıobıl!~e 
de çıplak değildi. bindirerek açtıjı mektebe g?nderı~: 

Çok geçmeden tanıdığrm bh ark~· <li Kızı,orada yaşamakta oJ~n ~ırka.ç du 
daş, etrafını kuşatmış bir genç ı. JZ züne kadın en StCak sevgı.Jerıle k:ı.rşı-
Jrrupundan ayrılarak yanıma geldi: lıyarak okşarlar ,.e tese11ı ederlerdi. 

_ Neye öyle şaşırmış gihi duru- Geceleri rahat bir yatakta yatardı. 

CEM 

Eski Yunanistanın me§hur 
halil meşrep kadını Aıpas· 
ya ile leylezol Sokrat, cı1kır 
lel•eleıini münaka.1a etli · 

yorlar. 

Eski Yunania~anda uAşk mek 
tep/eri,, vardı. Heykelinin res· 
mini gördiiğür.üz Aspasya adlı 
bu kadın bu me.'lteplerden ye
tişmiı ve adı tarihe geçmittir. 

Mektepte isterse bir hafta, ist'!ı,.t> :ı!
tı ay kalabilirdi. Kimse kendisine bir 
masraf pusulası getirmezdi. l<'al:a i 
günün birincle yanında hiı- eıkeı< :ır

kadal'la buradan çıkıp gider ve yt'fini 
başka bir kız nhrdı. 

* 
Madam Lulu diyor ki: 

- J{ızlar dünyada tek başlarına 
kahnca, burada öğrendikleri şt-ylt·r 

işlerine yarar ve t::ıtıı sözleı·e kulak 
asmamasıoı bilirler. 

- Peki ama bu kızlar nasll olu
yor da size geliyorlar? 

- Tabiidir ki onJarı buraya ana 
ve babaları get~rmiyor. Kızların t•k
serisi "sinni rüşte., varma.mışlarrlır. 

Bunlar bir aile kavgası, yahut aşkta 
uğr:ıdılcları inkisar neticesinde serbı?st 
hayata atılmış olabilirler. Çok ge~me
den benim adımı işitirler. Fakat ben 
yalnız güzel olanlara ehemmiyet Hri
rim . Anlıyorsunuz ya, Ben bir h:ıyır 
ve yardım müessesesi açmış değilim! 

Talebe aşk mektebine rnrrlrğl ?.a
man ekseriya bir takım hiilyaJ:tra ma
Jildir. Romantik aşka inanır ve k~nrli
sinl başkalarına satarken bir tek :ı
dnmr sevebilmek imkanı bulunduğunu 
sanır. Halbuki mektepde erkeği, 

kendi 11efsinden başka bir şey düşün
mez, palavracı, düzembaz ve aldatıcı 

• saymaktadırlar. 
Lepiska saçlı, her tarafından cilve 

ve işve akan Riket adıyla ı;ağırdıkları 
küçücük afacan bana dedi ki: 

- Bir erkeği hiç bir vakit !'le"e
cek değilim. Fakat fena muamele lf
tiği kadmların öcünü almak i~in kcnM 
disini se"mekte olduğum kanaatini n•
receğim ! .. 

Aşk mektebinde ha.kim olan rl!b 
işte budur. Talebenin manevi kültüı·ü 
de ihmal edilmemektedir. Onv!a :ığll'· 
ba~lr bir çok kitaplar da gördüm. 
Aşk mektebin de uyku dan geç val:iı 
uyanıdar. Öğleden sonrn)·a doğ:ı:u 

pencereler açrl<lığı zamaı. genç k!·r!:ı.

rm bir çoğu hala sakız gibi ~mbeyaz 
, .e yum uşak ya takların içinde- çrrçrp
lak uzanmış bir haldedirler. 'Sort.nı. 

birdenbire aşk yuvasında cıvıltılar işi
tilir. Rir kattan öteki kata bagm.ı rak 
biribirlerinc giinaydın derler. 

Bir kaç dakika içinde kızların en 
tezcanhları bah(;cdedirler. Iln"l '.ı r 
Rivirerada giyilen ve bir dakika i~inde 
çöziilüp om uz.lann dan düşih't'reo pi
jamaları sırtlarına gc~irrn~l~·r~'ir. 
Bahçede asma salıncak. yahul bir par
ti Ping Pong oyunu ile ,·akit geçiriı
ler. 

Kızlamı hazısı ise hafif kah~ . ltı
sını hazırlamak, hem de çene çalmak 
için içeride kalmışlardır. TfahrnltrJ·ın ! 
sonra ise, usta arfüıtıerin çapkıııt·a 
tablolarla ı;;üslemlş oldukları kame: i
relerde istirahat edHir. füınıeriyeledn 
"hiç bir şey dudaklarınıza b•; r. '..C

m ez!,,, "öpücüftler,, "okşa beni~ "l.:ıı1a 

• S ·ULTAN 

aşk sözleri öğret,. gibi tuhaf ~ ı.illaf 
adlarr vardır. 

Bütün bu kameriyelerde a~k snna
tinin bazı safhalat'ı öğrctiJmektec!ir .. 
Ben bir dersin bir kaç puçasını i~: te
bildim. Bu ders •hayatımın hiki\yt•,.i,. 
na..srl söyleneceğine dairdi. 

Serbest haya.ta atılmış för kız•n 

başrndan geçenlere dair söyledt~i mu
tat hikaye}i dinlemek kadar iç c;,l\ıcr 
bir şey yoktur. Aşk mektebinde ist· hu 
hikayeye büsbütün başka b;r çe ·ni 
\·erilmiştir. lşte si.ze model oinmk 
sarışın bir güzelin haya 1i bir müdc.-i
ye anla.ttıkJarınr söyfoyivcrcyim: 

"- On ya~ma kadar kadın p~ıp·.z • 
lar tarafından terbiye cdilıiim. P.u: 
yaşta .sinirlel'im beni rahatsız ederek 
bazı şeyler y~ıptığım için mamı."!tırd:ın 

kova idam! ... , 
Çok hı.ı.ssas bfr delfü~nlu~n kul:ı' -

larına. r~ıanacak olan )>u ha , lar.gı~ 
tan sonra: 

'"- Çok hedhaht geçen bir :!"'nç
liğimden ~orrrn_,, 

Diye hikayeye de,'llm cdilec,.ktir. 
Öğle yemeği çanı salındı ,.e ycmı>k

ten sonra bütün çevreyi hir kaç ~-~~•t 
için derin bir $eSS:İzlik kapfadr. run\il 
husu.o;;t talebelerin hemen hepsi Pnri
sin en son moda gece eJlence yerl1: -.n .. 
de iş güç sahibidjrler. Gündüzleri bıııı- . 

Jar a~k fenninde kur~lar nlmnkt~dır
htr. 

Bu talebeler kendi otomohillH:ne 
athyarak Paris<.> gittiler. Gece~ :uı:

sından sonra ~aat ikiye doğru. kılık 

kıyafetleı·indeıı ve ceplerindeki şi~kia 
eüzdanlardan zengin oldukları anfaşı. 
lacak adamlar arasmdan çok riıl•~·ıtlo 
seçilmiş arka.daşla.rla birlikte 'TIP \ ~ı:ılıe 

dönerler. Bu arkadaşlann bazıl:.ırı 

hususi talebenin almakta olduğu <:eı·s 
lerin ücretlerini verirler. 

* Eski Yanau.isbnın. komanııı inhi
tat dcvirlerind~ ahlilkın r.c dl'r~ce ~u
kut ettiğini herk~s bilir. "Lmumi h'.HP 
sonuası An-upada n~ bilha~sa 

Pariste ahlakın ne derece dü,.Uiği:11ü. 
göstcrrn~k maksadile anlattı·ımız !ıu 
yeni "A~k nıcktehi,. de ictimaf bit· le
hl olnn ruhşiin uc kadar arttrğm: a
çığa Tilrnlal•tadır. Biıde fa.hşun Fı :rn 
sada oldnı;undan dnhn sıkı kmıtrcl e
dilmesin in ne kadar yerinde o' dl!~~ı!ıu 
anlatan bir hnki!rnt ... 

J. {(. 

Baştan başa hareket 
TARİH T 

ve heyecan dolu büyük 
ROMAN 

J;-azlın: Aftıra(l /)E/11VÖl_)U 

Yakında~': HABER'de o umıya başlıyaeaksınız ! 
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~ 
"Dün gece seni rüyamda gördüm. Beni ) 

-4-

84 <Nakil, tncünıt r·f: iklihos hakkı mahfuzdur.) sıktın .. öptün .. Ve kollarının arasında 
sonra birden yere 

didiklenmekten 

-
Fakat Vehbi efendi onu ziyl'· fir cüceye gesterec.ekti Peregrini 

rete geldiği günler, hiç, bir türl:.4 yi karşısında görünce, itiyadı&J 

ona, Peregriniden haber sormağa kuvveti, şaşkınlığına rağmen, ona 
cesaret edemiyordu. ikisi de bir- atkısını ba~ına örttürdü. Ziya bey <Ae Leylanın kurban 

larındandı. Fakat, Leyli ona ü..; 
aydanberi bakıyordu. Ziyayı ko

vurdun 1 Kadınlar bazan 
okadar hoşlanırlar ki!,, 

Sonra birden çantasını kapa- - Sözünde duracaluın .. Bura• 
dan çıkınca evleneceğiz, deiilmi? 

- Zaten evli gibi yaıamıyor 
muyuz, Ziyacığım? Çıkınca da 
öyle yatamakta ne mahzur var? 

birlerine unutturmak istedikleri Peregrini yüzündeki ciddiyete dı ... 
Gözlerini Ziyanın yüzüne çe • 

virdi: 
bir ölünün likırdııını ağızlarına 

almamağa karar vermit gibiydi· 
ler. 

Bir ay, iki ay, üç ay geçti. Ba

har, yaz, güz, kıt birbirini kovala
dı. Nihayet bir bahar daha baıla
mak üzereydi. Ve Rabianın içintı 
ıükWı gelmitti. Eğer kendini tah 
lil etse bu sükunun ümitsizlikten 
Peregriniyi unuttuğundan hasıl o~· 
madığını anlıyacaktı. 

ŞuW'U bir tekilde olmaıa bile. 

artık mazi olan ıstırap gecelerinde 
vaııl olduğu bir kanaat ve bir k.:ı

rar vardı. Kanaat: Y aıamannı 
her hangi ilahiyata müstenit müh.
lealardan, naslardan daha kıy· 

metli ve tabii olması. 

rağmen gülmekten ken..Iini alama 
dı: 

"Ben sizin saçınızı hiç görme 
dim mi, Rabia hanım?,, 

"Gördünüz, gördünüz amma. 

efendinin yanında bat örtmek 
adet olmadığı için .. , 

"Ef endidcn bugün bahsetmi ye· 

lim. Ben .;izi çok mühim bir me· 
sele için görmeğe geldim.,, 

"Öyle mi Buyurun. Pencere 
nin önüne ... ,, 

Patiska örtülü uzun minderin 
köıesini gösterdi. Kendisi ötek~ 

batında bir uca ilişti. Peregrini
nin yüzü çok ciddi, çok endiıeli. 
"Satınız ıağ olsun ... Vehbi efen· 

diden duydum.,, 
Mümkün olduğu kadar sesine 

yüzüne, batın ıağ olsuna gidenle
rin takındığı sun'i matemi kov

riniyi yakalıyacak. Onu müılüman mak istedi. Muvaffak olamadı. 
edecek, onunla evlenecek. 

Karar: Gönlünün bin bir ko
lundan biri mutlak bir gün Pereg· 

vuıta gürünce, ilk ıözü: 
- Sana para getirdim.. Merak 

etme, nonoıum ! - demek oldu. 
Leyli, eıki kocasından aldıi' 

paralari Ziyaya götürmüttü. 
Mühendiı Ziyanın kimıeıi yok. 

tu. Hapishanede ziyaret ıünleri 

Leyliyı dört ıözle beklerdi. 
- Bugün ıelmiyecekıin di • 

ye o kadar üzülüyordum ki.. Niçin 
ıeç kaldın? 

Diyerek Leylıinın uzattığı pa • 
rayı yavatça aldı ... Cebine koydu: 

- Senin bu fedakarlığını hiç 
unutmıyacağım, Leyli! Sen eJi 
bulunmaz bir kadınım! 

Leyli süzgün gözlerini Ziya • 
nın gözlerine dikti: 

- Benim yüzümden hapiaha· 
neye düfllleni istemezdim doiru • 
su. Ne yapalım .. Böyle mukadder-

miı. Üzülme •. Günler çabuk gelir 
geçer. Naı•I, burada rahat mısm .. 

- Dün gece ıeni rüyamda gör. 
dilin.. Beni kucakladın .. Sıktın ... 
Sıktın .. Ve ıonra hiddetle yere a· 
tarak dövmeğe baıladın ! Ah o va 

kit ıeni ne kadar aevmittim bil -
aen ... 

Ziya gülmeğe batladı: 
- Rüyada dayak yemek, iyi -

lik alametidir. Benden büyük bir 
iyilik göreceksin! 

Leyli içini çekti: 
- iyilik, fenalık •. Senden hiç 

bir ıey ıörmek İltemiyorum. Ah, 
Ziyacağmı •. ! Bu dakikada sinirle 
rim o kadar bozuk; beynim o ka· 

dar uyuıuk ki.. Şimdi beni rüya
da dövdüğün gibi dövsen.. Yer -
den yere çarparak, SON'& tekrar 
kucaklasan ••• 

- A .. Demek ki ben hapi.ha• 
neye girdikten sonra fikrini de • 
ğiıtirdin .. Öyle mi? Halbuki sen, 
tevkifim den bir hafta önce ..bana 
söz vermi~tin: (Artık hayatımızı 

tanzim edelim, evlenelim!) de • 
mi§tin .. 

Leyli bafmı kaldırdı •• 

Gözlerinin alb ıimsiyah olmuı· 
tu. 

- Evet .. hatırladmı. Unutmu
yorum .. Sözümde duracaiım. F &• 

kat .. 

- Ne var? Saadetimize mani 
olan bir engel varsa, çabuk aövle .• 

- Evet .. Bir engel var .. Tehli· 
keli bir engel. l 

- Tehlikeli b;r enael mi de• 
din .. ? B'U da k;m? 

- Bir ıoför .• 
- Bu da nereıl•n çıktı? 

Damarlarındaki genç kanı, kenrli· Birteye ihtiyacın var mı? 
Mart ayının son günlerinde bir k .b. _ Senı· ~0··rc1u·· 1nn.. zaman bu·· • lerdeki ıeytan a ıntııı gı ı ceve- • ·-··· 

sabah Peregrini Sinekli Bakkalcı lin ediyordu. Hayatm istikbalde tün ıztırablanmı unutuyorum! 

- Memnun mu olunun? 
Leyli gittikçe mabmurlaf&ll 

gözlerini 1'irdenbire y,ere i~ire • 
rek: 

- Elbette, dedi, kadmlar ha
zan didiklemekten o kadar bot • 
lanırlar ki .. 

- Sen tevkif ed:ldiktcl\ aonra 
yakamı bırakmadı. Beni ne kadar 
rahabız ediyor bilsen .. ! 

çıkageldi. alacağı ıekli bu dakika teıbit Sen ıittikten sonra da koiufta ro-
Rakım o kadar sevinmiıti ki edeceğini biliyordu. man okuyarak vakit geçiriyorum. 

- Polise haber versene. ister. • 
Ziya ıevgiliainin elinden tut • sen sana bir mektup yazarım Ga. 

dükl<anda çocuk ıibi sıçrıyordu "Çok yalnız kaldım, Rabia ha- Hayalin, gözümün önünden git • tu: lataıaraY- ... rkes Jrom;••-~ 
Peregrini gideli aiızlarmın tad, nım.,, miyor. Yahıız onunla •• Senin ha- _Haydi yavnnn, kendine gel! mimi arkada~nnc!ır. Se.~· .__ 
kaçmııtı. Çok tükür bir kederleri "Allah ıabırlar versin.,, yatinle avunuyorum, Leyli! Sen Anlıyorum ki beni hapiahanede ye etsin. 

yoktu. Fakat Rabia adeti ihtiya!'· Bunu, kifi derecede ciddi bir olmazsan, ölecekmitim gibi, içim· ıörmeie tahammül edemiyorsun! - Ben ~imdi Beyoğlunda otur-
de bir korku var. lamıı, somurtkan, titiz olmuıtu. sesle ıöyledi. Dizlerinin üıtüne Hak!~n var .• ! Biz burada, imanın muyorwn ki •• 

- Beni o kadar çok mu aevi· b bo ruh N d ., Belki bu ıen herif biraz eski ne koyduğu ellerine bakıyor, fakat asabını çarça uk zan, unu - ere e oturuyorsun. 
yonun? 

ıelerini yerine getirirdi. kirpiklerinin altından bal rengi karartan boğucu bir hava içinde - Arnnvutköyünde. 
ki k gözleri Peregriniyi tetkik ediyor. - Bilemezsin, Leyli! Hapis· ya•ıyoruz. Bize gelen ziyaretçilP.· - Bu "-Oför orayö>. ka&ar geli· Peregrini'nin yr.na arı çö · hane duvarlarının dili olsa da, sa• - T 

.. k L} d k. k 1 bı·ra Piyaniıt bir senelik deruni mü· rin de yeni hava içinde muztarib yor mu? muı, ıa aK arın a ı ır ar ;. na senin arkandan döktüğüm göz 
1 · d 1 d 1 ld ~. ka olmamalarına imkan yoktur. - Evet. J?e .. o"l'• ~'1n o,..· n ··ü· "daha çoğalmııtı. Fakat göz erı ca e e en ıonra vaıı o Usu • yaşlarımı söylese... o 

k b ık. .. 1 • rarı kıza nasıl ıöyliyeceğini gün Leyliya bir sigara uzatarak sii· zün:len ka .. trm. Arnavutkc· i"ııe kor gibi 11ca ve e ı o ıoz erır. Leyli çantasını artı... Küçük 
l b 1 · t• B dak.k k 3' kunetle sözüne devam etti: tatındmı. Orada da izimi 'bı1lt'11 •• minaıından dolayı gençleımiı gö- erce ez er emıt 1· u 1 a a - bir paket ÇJkardı: 

1. · 1 · - Haydi iç tunu •• Merak et • Ah ben c"k talihsiz ıı:r bıdınım. rünuy·· ordu. Rakıma, eıki verdiği lına bir tek ke ımeıı ge mıyor- - Biraz nezlem var da .. Dok- ' # 

me ! Üç ay naııl olsa ıeçer .. Yarın Ziyacığım! 
ehemmiyeti vermedi. Belki onu Is · du. tor mantol çekmemi söyledi. biribirimize kavuıur, güzel ve Daha fazla konu~amaclılar .. 

"Ben ıizıiz ya•ıyamıyacag" ımı Be t d b"r t t alarak tanbuldan ayıran aile kederinderı .,. yaz oz an 1 u am meı'ud ıu""nler yauarız. d d t 
alnadmı, sizinle evlenmek iıtiyo- b "'t'" d"'. .,..- GarC:iyan pay oı clü üuü ça '• 

"dolayı taziyet etmediii için. umuna go ur u · Leyli çok durrundu.. yordu. 
rum !,, - Ortalıkda nezle salgını var. 

"Allah ıana çok ömürler ver· Hay feytan hay! Bu ne biçim Senin burada birfeyden haberin KonUf1Duyordu. Leyi& iç;ni çekti.. Ziyanın göz. 
· k b km b i l z· b. 1 k d leri ıılaodı .. Ve ayrıldılar. sın, uıura a a, atın sa o - izdivaç teklifi? yok. Hem ben bilirsin ki çok ça • ıya ten ır ses e genç a ınınJ 

d ld. (Devamı var) 
sun, demeğiunuttum. Bir sene h ===============~(D~e~v~a;m~ı~v~ar~)~J::~b~uk~ne~z~l;;eo;l;u~rum~·============~kul;;;a~ğ~ın~a~i~ğ~i==ı=:===========:=::::=:====:=:=~~~~~~~~ meydanda yoksun. Ne alemde· 

sin?,, 
Gözleri, zihninin mqgul oldu· 

iu bir ıeyde. Yarım ağız. 
"Eksik olma, Rakım,, dedi. Son

ra tehalükle: "Rabia hanımı bir it 
için görmek istiyorum.,, cümleıir. · 

ilive etti. 
"Hay hay. Odasında. Mutfaiın 

üetündeki oda. Teyze çamaıır yı· 

kıyor. Haber vermek lazım deiil 
Çık, kapıyı vur.,, 

• • 

"Re ıol, la ıol, re sol, li ıol...,, 

Omuzlarında atkı Rabia, bir di
zini dikmit, talebesinden biri için 
nota kağıdına bir vazife hazırlı· 

yor. Arada atk111nı çekiyor, kur 

ıun kalemini tükürüklüyor: 
"Re ıol, li ıol, re ıol, li ıol... Ll 

sol! Gireceksen gir ,amca. Kap ı 

vurmak da nereden çıktı. Re ıol, 

li sol, re sol, la ... ,, l 
Yerinden fırladı. Kapı vurma· 

jı, onun zihnini karıttırmaiı o ki.-

ltOCAMLA · 
EVL.I 

Ol&Gll..IM· .. 
Tefrika No. 4 

- Peki peki l Acele etmiyelim. Anne ve bab.1 nız 

bugün yaşamıyorlar değil mi? 
- Evet Beyefendi 1 Babam ben doğmadan birkaç 

hafta önce ölmil1.Annemi de kaybedeli on sene oluyor. 
- Evet! Bunlar doğru .. Bütün ailenizin nüfus 

kağı tları, sizinki de beraber olduğu halde burada bu
lunuyor .• Bunları eski mukavelit muharriri Bilal Be
yin evinde buldum. Bu adam uhdesindeki işlere kar~ı 
oldukça kayıtsızdı. Fakat 1unu da söyliyeyim ki ka
ğıtların hepsi sırasile ve büyük bir intizamla yapılmıı· 
tır. Dosyaların hepsi tamamdır. 

- Öyle ise aramamız kolaylapcak. 
- tnıallah böyle olsun. Bende bu nüfus kağıt-

larından baıka mektepde bulunduğunuz vakit sizin 
için verilen paraların hesabı dahi var .. Fakat dört se
nedenberi bu hesaplar durmuı-

- Tuhaf ıey 1 Çünkü mektepten çıkalı daha Uç 
ay oldu. 

- Bunu da ayrıca tetkik edece~iz.. tıte Şekip E
sat imzalı bir fit dahL 

SözUnO keserek: 
.. - ~ekio Esat manevi babamdır! dedim. · 

:-'_~t~ <-:::.___~ -,~~ .-~- -~- ·:-. _ _,. __ 

;~~~- ~-o~- ":'j ~ r :-~ : MACiY~ iZZE 
- Manevi babanız mı Ali.. Şekip Esat ölmüı. 
- Bet sene oluyor. 
- Evet. Şubatta .. Bu ayni ıene içerısinde tahsil 

masrafınız için tediye edilmit paradan baıka lstanbu
la gitme masrafınız için ayrıca üç yüz lira verildiğine 
dair bir not var. Demek ki oraya bundan dört buçuk 
sene evvel 19 ıubatında gittiniz. • 

- Evet, manevi babam biraz gezmemi, muhi, 
değiştirmemi, İstanbulun müzelerini görmemi istemi' 
ti. 

- Oraya yalnız mı gittini? 
- Hayır! Yaılt:a iki hocamla beraber. 
- Ha !. Demek yalnız değildiniz. 
- Fakat niçin bunu böyle tuhaf bir tavırb son:-

yorsunuz? , 
- Durunuz •.• Durunuz .. tıte iı meydana çıkıyor ı, 

1stanbula hangi tarihte gittiğinizi hatırlıyor musunuz~ 
- Büyük tatilde •.• Yani yirmi hazirandan itiba-

ren eylQl ve ağuıtos aylarında. 
- Bundan emin misiniz? 
- Evet. 
Mukavelit muharriri muzafferane bir tav·rla "m··. 

kemmel ! .. diye bağırdı. t~tc tam 23 haziranda "Ar"f ' 
Nedret,, beyle evlenmişsiniz, i§te bunu ispat eden i'. i 
kağıt; Biriıi tıtanbulda aktedilen nikahm gayet m.ı-· 
tazam surette tespit edildiğine dair. Öteki de bu izdi
vasta size yüz bin lira geçtiğini gösteren kağıt. 

Mukavelit muhanirinin bana intikal ettiiini söy- , 

ledifJ bu büyük servetten. hiçbir heyecan duvt.,'lkıı:.:m 
durmadan makine gibi tekıar ediyordum: 

- tmkiru yok. Ben değilim. 
tki kiğfdı da bana uzatarak: 
- işte kendiniz de görünüz dedi. Her fey .. 'I• 

mamı tamamına ve gayet muntazam ıeıdlde )':ıpılıt.ı! · 

tır. 

Mukaveflt muharririnin b.ına uzattığı bu müthiı 
kağıtları okumağa çalışıyordum. Şaıkmhk ve sen~m· 
liğim o kadar büyük olmuıtu ki kelimeler gözlerimin 
önünde kararıyor, bir türlü söküp çıkaramıyordum. 

Zaten okumak da neye yanyacaktı: Gözle. ime 
çarpan ıey yalnız her seferde benim adımın .. Arif 
°l'\Jedret,, adıyla birlikte olma11 idi. Yarabbimi Yarab
bim bu ne demekti Başıma bu gelen ne idi? Evli ol· 
!uğum en kat'i, en sarih delillerle ıösteriliyordu. bea 
'!vli idim 11 Ben! .. Ben ki timdiye k:- · -r hiçbir erkf'k• 
'.e bir arkadaı, bir doıt gibi bile konuımamııtım 1 Be

nim bütün kalbim. bütün ruhum kilçücilk bir çocuğun 
ruhu gibi saf ve lekesizdi! Büyük bir keder, acı bir 
meyusiyet bütün varlığımı kaplamııtı. Gözlerim yaı· 
tarla doldu. Bana öyle bir biı ıeldi ki g(tya büyük bir 
tehlflre, bir fel4kct k.arpnnda vapyaın·z katmıınm. 

, Tutunacak. beni koruyacak, hiç kimseciğim yoktu. 
I.Iu!;avcmcte kudretim kalmamı§tı . 

.(Devamı c.ıcar) 



Moren O'Sallivan 

Una Merkel 

~ıuızveD'tt:Dn ırcma ... 
ınn flOme aıDonoyor 

Amerika Reisicumurunun bul
Cluğu bir mevzu yakında bir fil · 
min senaryosu olacaktır. 

Ruzvelt, bot vakitlerinde bir 
zabıta romanı mevzuu dütünmÜ! 
ve bulnuııtu. Fakat bunu roman 
halinde yn~k ~in vakti yoktu. 
Mevzuu bir Ametikan mecmua
sına sattı, mecmua da bunu meı · 
hur bir romancıya yazdırdı. 

B "R . . R u roman eısıcumurun o· 
manı,, adıyla kitap halinde çıka· 
rılınca sinema ıirketlerinden bir; 
bunu filme almak !· akkını iste· 
mittir. Ruzvelt bı n·:n için elli 
bin dolar ücret is\. '.!r.- ektedir. 8u 
para ve romanın sr.b~mdan eldoe 
edilecek gelir bir h:ıyır teşkilatır. ... 

verilecektir. 

Bir sinema yıu.,. 
dnzının ır~U<oıru 

Holivudda sinema yıldızlarının 

( 

tuvalet ve elbiıe için pek çok para -
harcadıklarını herkes biliyor. Fa
kat geçenlerde bir apandisit ame
liyatı neticesinde ölen Glorya Mat 
ton adlı yıldız bu hususta bütün 
rekor%ar1 kırmıftır. Bu artistin r 

gardroplarında bulunan ctyudaıı 
bir kaçını ıayahm: 

7200 çift ipekli ~:;rap. 
175 çift ayakkal:ı. 

:soo f&pka. 
Ve dolaplar dolusu türlü elbl!e ! 

. c,. Brtullq 
Kabartma fllm
ıer çoOalırsa ... 

Norma Şireı 

Holivudda bir stüdyoda kıu.. 
bir "Kabartma film,, yapılmııtır 
Amerikan gazetelerinin yazdıkla. 
rına göre bu film o kadar hakiki 
hi11i vermektedir ki meaeli' bir lo· 
komotifin kartıdan gelifini ıeyr~ 
den seyirtiler gayri ihtiyari kena· 
ra çekilmek arzusunu duyınakta
dırlar. 

Bu uıulle Ziıoto \arzında ko. 
mik bir film çevirilirae asıi .sinema 
1>erdede deği', .aalonda oynayacak 
demektir: Aktö.-! _r::ı birbirlerine 
tabak vesaire attığını tasa. .-v :ı ... 

din! 

.. il KCÇCK HABERLER l 
ı 4' )#. Amerikada "The Screen Ae
J tor'ı Guild,, tqkili.tı ak teırin & · 

yında Amerikada çevrilen filmler· 
den ''Dicemond Jim,, için Edvar 
Arnolde birinci takdirnameyi ver· 
mittir. 1'atharin Hepbörn "Alice 
Adamı,, filmi ile ikinciliği, Mir· 
yam Hopkinı "Barbary Coaıt,, fil
miyle üçüncülüiü almıflır. 

)#. Gelecek mayısın on altıaır·-
dan haziranın yedisine kadar de:
vam etmek üzere Almanfanın D:ı
ıeldorf ıehrinde bir film ıergisj a
~ılaeakt~r. Ser,1ide sinema ıana
yiiyte' allkah her ıey teıhir edile-

cektir. 
J1. Komik Şarlonun eıki karıla· 

rından Lita Grey geçen gün Pari · 
se gttmiıtir, orada bir barda prk1 

söylemektedir. 
)fa Ginger Rogera aldığı para · 
nın az olduğunu iddia etmif, bu
nun üzerine mensup olduğu §İrke~ 
tarafından ücreti arttırılmıttır. Ar
~ist bundan sonra haftada 2500 
Türk lirası ücret alacaktır. 

* San umanlarda ıinem- ile 
ujraf&ll Manel Panyol kend' ese
ri olan "Topaz,, ı filme alacaktır. 

'la "109 numaralı müfettif,, fil -
minde Alber Prejan ile birlil<te 
Betti Stokf eld oynıyacaktır· 

)#aAmerikanın en methur yıldız
larından olan An Harding ile lren 
Dan "ihtiyar hizmetçi kadın,, fil· 
minde beraber oynıyacaklardır· 
'la Amer~kan filmleri, Fransada 

sinema piyasasını tamam'le dol• 
dunnuf gibidir 1935 senesinin 
ilk altı ayı içinde F ranaaya 
700,804 metre film getiri~miıtir. 
Aynı müddet zarfında Franaaya 
giren Alman filmleri de 398,959 
dur. Gene aypı müddet içnde 
217,734 metr~ de lngiliz filmi 
Franaaya itlıal edilmittir. 

JI. "Miki Fare,, filmlerinin ba
bası Valt Dizney'in en mühim n 
kiplerinden biri olan Harman 1-
ıinı son sekiz ay zarfında bir bu· 
çuk milyon tane reıim yapmıfbr. 

lıl .... 



dalet suçlunu 
şini bırakmıyor 

Tıpkı "5eflller,, romantndakl gibi 

ir lıırsız.tıli malı1ciima 
Haplllten klM;t:lktan .anra 

Çalışmış re zengin 
ol'l8llŞla. 

akat yakalandığı için tekrar 
"Şeytan Adası., nda 

zincire vurulacak 



1935 ılı 
1935 senesi spor bakımından 

umumiyetle muvaffakıyetli geç -
rniıtir, denebilir. 

F utbolden b;ışhyalnn 

Geçen bir sene içinde ~ehri
mize 12 ecnebi fudbol takımı gel· 
ıniş, bunlarla 39 maç yapılmıştır. 
Bu maç1ardan 19 unda galibiyet, 
8 inde beraberlik ve 12 sinde mağ
litbiyet kaydedilmiştir. E::as ıtiba
riyle memleketimize gelen takım
lar vaeatın üstünde kuvvetli oldıık 
larından takımlarırn!z tarafından 
elde edilen bu muvaffakıyetler de 
recesi çok iyidir. 

Bundan başka bir sene iç.inde 
memleketimize gelerek yaptığı 

bütün maçları kazanan bir tek ec
nebi takım yoktur. Bu da lehimize 
kaydedilecek bir noktadır. 

bir bakış! 
kan ve Sovyet Rusya sporcula -
riyle yapılan müsabakalar tam 
bir muvaffakiyetle neticelen -

miş, ve Türk takımı dördüncü 
defa olarak güreş de Balkan şam
piyonu olmuştur. Bundan baıka 

son zamanlarda bir de Finlandi
yadan işinin ehli yeni ve genç bir 
güreş antrenörü getirtilmekterHr. 

Eskrimcilerimiz kemmiyet iti -

bariyle az olmalarına rağmen Sov 
yet sporcuları karşısında çok mu

vaff ak&yetli neticeler elde elmİ!

lerdir. 
Yalnız at~eti:mn ile ten~ste umulan 

muvaf fokıyet gösterilememiş, ya
pılan büyük fedakarlıklara rağ-

men bu !ahada hakkımız olan mu
vaffakiyetli dereceler alınama • 
nuştır. 

Bakalım 1936 ne gösterecek? 

M. S. 

Güreş hayatımıza gelince bu 
kınınt!a tam bir muvaffnluyet gös 
terilmi§tir. Memleketimize gel.:!n 
Macar Avusturya ve nihayet Bal-
~--~'---- ---------~~----------!...-~---------------

ıvasıya! .. 

Amerikalıların (Amerikan lut· 
bolü) nan1i altında oynadıkları 
b. • gbı" artık ardıarkası ke-
ır neoı ru , k l 
·1 • I • kl"nde aza ara sı mıyen acıa ~ ı 

sebebiyet vermektedir. 

-- rtaköy Spor 
Yurdunun yeni 

idare heyeti 
Federe olduğu bir ka~ seneden 

b . k temiz ve iyi hır varlık 
erı ço 

gösteren Ortaköy Spor yurdu, ge~ 
hafta yaptığı kongrede yem çen . . .. l 

bir seçimle, iclnre heyetını ~oy e 

kurmuştur: 
Başkan: Muammer, Genel sek-

reter: Celal, genel kaptan: Mu • 
hibbi, sayışman: Kemnl, üye: Fa-

ik. üye: Musavver. . . 
Ekserisi kıymetli genç ıdarecı-

lerden ınüteıekkil oaln yeni idare 
heye~ine, muvnffııhiyct ve klüp!e
rinc mümkün olduğu kndar fayda
lı o!mağı di]eriz. 

Bu maçlarda iki takımın bir 
birini nasıl kıyasıya hırpaladığını 
anlamak için, yukarıki resme bak· 
mak kafidir. 

•Geçenlerde San Fransiskoda . 
T cksas üniversitesiyle Samla K1a
ra takımları arasında oynana.ı bir 
maçta alınan bu enstantanede, bir 
oyuncunun elinden topu almak i 
çin, hasım taraftan bir müclaliôn. 
ne büyük bir tiddetle üstüne ve 
boynuna atıldığı, ayni takımdan 
diğer birinin de, rakibinin baca 
ğını kırmak gayretiyle ( !) bütürı 
hızını ıarlederk, yandan bacağın 
üstüne naııl atladığını gösteriyor. 

Bu kadar gidcletli ve kıyasıya 
hücumlara uğrayan zavallı, eğer 
biraz açıkgöz. davranıp ela, ayağı 

1 
nı iğmemiş olsa imi§, ayqğının 

ters dönüp kırılması muhakkak-ı 
mı§ ki, bu da kar§ı taraf için ilti
har edilecek bir haz olurmuı ! ... 

Nasıl spor değil, halıiki bir mu 
harebc olan bu oyunu icat eden A· 
merikan aklını beğendiniz mi? ... 

Paris turnuvasını 
Macarıar1n !Bas e o a yardını 

meliy 0 z Ferensvaroş 
Takımı kazandı 

Noel yortuları ve senebaf ı mü
nasebetiyle Pariste, Macarlar. A
vusturyalılar ve Fransızlar arasın
da bir fudbol turnuvafiı yapılmış· 
lır. 

Bu turnuvaya her üç memleke· 
tin de en ıleri gelen takımla~ı i~ti
rak etmitlir. 
Kupayı kazanmağa namzed bil

hassa üç takım göo:ıteriliyordu . 
Bunlardan sırası ile Macarlardan 
Ferensvoro§ , Avusturyahlard~n 
Först Vienna, Fransızlardan S~!o 
idi. 

Tahmin edildiği veçhile filha· 
kika bu üç takım karşılarına çıkan 
rakiplerini yenmişler ve nihayet 

domi finale kalmııJardır. Domi fi. 
nal maçları da oynanmı§ ve finale 
Föst Vienna ile F erenovoroı kal 
mııtır. 

Bu iki takım arasındaki final 
müsabakası ümit edildiği kadar 
zevkli olmamı§ Macarların daha 
iJk dakikalarda hasımlarına na· 
zaran üstünlüğü anlaşılmııtır. 

Oyunun başlanğıcından itiba
ren hakimiyeti ele alan Macar'ar 

e 
Bu ün ü 

heyeti, 
bas <et ve vo~ey ol 

kend·ni kabahats·z 
.. t l gos ·eremez ... 

• "/ı;tanbul V al ey bol ve Bas!ıet· dalmış değildir,, diyorlar. F ak3t 
bol heyeti reisinin geçen hafta sporl ne yazı~( ki her fırsi'.tta bunun ak· 
postasında ftkan sözleri üzerine ta sini bizlere başaramadıkları işler 
nınmı§ baskctbo!cularımızdan F e· gÖJleriliyor. 
ridun bize bir mektup gönc!crmi,. Yalnız klüplere yap1lan tamim· 

Bir çok yerlerini • haklı bul • ler ile vazif e~erini yapmış oldı::k
duğumuz bu mektubu sütunları larını ileri süren başkan, aca 'ıa 
mıza geçiriyoruz.,, hangi hususi veya resmi maçımız· 

Spor Postasının geçen haftaki la alakadar olmuılardır. 
nüshasında ''Voleybol ve Basket· Mademki k!üplerimiz futbol 't'e 

saireye verdikleri ehemmiyeti bas
boJ,, heyeti başhanımn "neşriyatı-
nız her şeyi ole uğu gibi scyleme- ketbola vermiyorlar, neden heyet, 

klüplerde alaka uyandıracak bir 
mize fırsat verdi,, diyerek kendi-

harekette bulunmuyor. 
lerini haklı çıkarmak istetlikleri Bütün atletik sporlar için~e 
bir yazıyı okudum. her zaman, har:çte ve dahilde yü• 

Bu yazıda kendileripe atfedi- zümüzü aldığı çok iyi sonuçlariyle 
len beceriksizlik, idaresizlik. ve güldüren "Basketbol,, teşkilatın 
İ§ten anlamamazlıklarını hep red- ihmal etliği kadar hakir bir spor 
edip bütün kusuru klüplere yük- mudur? 
lemek istemişlerdir. Sporun bu ıubesinde çalı~an 

Bay Rıdvan "heyet hiç bi za- ve basketbol için seçilen heyet a
man muhayyel derin bir uykuya rasında daima çıkan uyu~aT;.,a

birinci devreyi kendilerini sık· ·----------------------

madan 3-0 bitirmi,ıerdir. Erkek olduktan 
mazlık bu iki birliğin arasınd'..lkl 
anlayı§ ve çalııma prenıipi aykırı· 
lığı neticesidir. 

İkinci devrede biraz kendileri· 
ni toplayan Avusturyalılar bir ley sonra 
yapmak istiyor gibi görünmüşler 
ise de attıkları iki gole mukabil qe. 
ne iki gol yemişler ve bu suretle I 
maçı 2-kaybetmiılerdir. 

Bu maçta bir kere daha Macar 
tekniğinin son zamanlarda Avus 
turya tekni[!inden yüksek oldueu· 
görülmüıtür. 1 

F erenovcroşdan bilhassa merke7 
muhacimi Saroşi f evk:ılade ovna 
mış ve şiir gibi oyunu çok alkışlan. 
mıştır. Sarosi başlı ba~ma bu maç 
ta dwrt gol yapmıştır. 

---------
Gol rekoru 

kırıldı 1 

Geçenlerde Arsenal talumınır 
meşhur merkez muhacimi Drake. 
nin Astov Villa takımına bir maçta 

yedi gol attığını yazmış ve bunun 

bir gol rekoru teşkil ettiğini ilave 
etmiş idik. 

Drakenin bu rekarunu Trams 
mers Rovers takımının orta muha

cimi gene İngiliz Beli kızmış ve 

gol a:!edini dokuza çıkararak yen: 
bir rekOT elde etm:ştir. 

Trammers takımı Oldham };u. 
lübü ile yaptığı bir maçta 1-J 3 le 
galip gelmiş bu golbrden dokm:u 

yalnız kendi başına yukarıda :s.n; 
geçen Bell yapmıştır. Maçtan sor:

ra halk sahaya hücum ederek tn. 
gilterede yeni bir gol rekoru ya 

pan bu oyuncuyu omuzlan üze ·İı\· 
de taşımıştır. 

13 gol ile 
mağ ubiyet 
Viyananın "l\dmira, Rapir, ve Va. 

1<er takımları arasında yapılan bir 
turnuYaya iştirak eden Polonyanın ta· 
nınmış kuliiplcrindcn Pogon yaptığı 

iki maçta ağır hezimete uğranır~ tır. 

tik rnüsabaknsını Admira ile yapmış 
ve on üç gol ile mn~Hip olmuştur. 

Ert~i giinü Rı>.pid ile ~arpış:ın Pogon 
Rnpidin kendini sıkmadan oynaması. 1 

na rağmen gene dokuz gol yemiştir. 

Me§hur Çckcs!ova!~ hadın atlc· 
ti Matmazel Zoııb.'?ov:ı, malii11' 

olduğu üzere, gc~en!crde bir ame
liyatla erkell olmuştu. 

Dünya matb:ıatı b:ı ha:lisc:len 
ha:a heyecana bc:hsetmehte:lirer. 

Yulzarıki recim bir Fransız gazc
tes "n:le çılzmı~tır. Ve aftır.da da 

.. , l &uy.c yazı ır: 

(Bahınız, eski kız atlet, f =mdi 
erkek kıyafetine girdil:tcn sonra, 

eski bir hemci"Isi yanında 
mahçup vaziyetle duruyor.) 

nası! 

--~---.--------------------

Portekiz 
Milli takımını 
ısı ah ediyor' 

Portekizliler de takımlarını baş 
tan aşağı isla.h etmeğe karar ver
mişlerdir. 

• 
Onlar da İtalyanlar gibi takım. 

tarının teşkilini ve idare~ini tek bir 
seçiciye bırakmışlardır 

Portekiz bu seneki beynelmi
lel temaslarda iyi neticeler almak 

için şimdiden durmadan çalışmak. 
ta ve birçok maçlar yapmağa ha
zırlanmaktadır. 

Çeklerin Z1denic~ Macarların 
Hungar:a takı:nlarını Lizyona da 
vet etmişlardir. 

Zira heyet bu sporun en ba-.it 
kaidesini bile bilmiyenler tarafın• 
dan idare ediliyor ve ötede bu 
kolda ça!ııan yalnız IstanbuHa 
300 ü bulan basketbolcu atlet bu 
heyetin ba§nramıyccakları ıslahat 
ve değiş;kliği bekliyor. 

Şimdiye kadar 1stanbulda bir
çok beynelmilel maçll\r yaptık, 
bunlardan (Yunanlılar, Bulgarlar 
"Sofya,, mı:hteliti ki, Avrupa be
şincis:dir ve Romen) takıminrmı 
35-15, 26-13, vesaire gibi kah=r 
farkla yendik. 

Şunu da söyliyeyim ki bunlara 
karşı oynayan takım İstanbul muh 
teliti bile değildir. 

Bununla beraber çok teessüf o. 
lunur ki bu kar~ıla~ma 1arda teşki· 
Iatın madcli yardımları değil mın
taka basketbol heyetinden bir tek 
aza bile yoktu. 

Demekki bu heyette hiç lü
zum yoltlur, çünkü biz kendi İ!İ
rnizi pek iyi bilir ve yapabiliriz 

Hariçten maç alan biz, oynıyan 
biz, maddi yardımı yapan da ge
ne biz olduktan sonra bu heyetin 
kendine düşen vaz"fesi sade son
suz ve neticesiz içtimalar ise. biz, 
onu da yapabiliriz. 

Yaz be.~ı Telaviv'de yapıbn 

dünya Makabiyatına bizden de 
musevi-Türk bas!(etl:ofcuları isri. 
rak etti. Şehrimizdeki likte en· 
cak iki':ıci ola, bu taiu~ Ameri
ka, Fransa, lngil~ere, ltalva, 
Almanya, Mısır vesair takımlnr i· 
çind~ dünya ik;ncisi olarnk mcm· 
lekele d5nmüş1er ve bütün cWrya 
ya Türk baske:b~lunu ~ ı nıtmışlar• 
dır. 

Bütün bunlardan l:izim ba::ket• 
bol heyetinin haberi l:i!e ycktur. 

Gene bu heyeti id:ıre edenler 
arasında baaketb:>lun kaç ki,i He 
oynandığını l:ilen)er bile azdır S:>n 
ra bu zevat ba!:ketbol heyetini ida 

re,.;ediyorlar, düşüniln bir kere! . Bu 
manasız i lere ne zaman n:hayet 
verilecek acal:-"" ... 

Bas~etb"b1c,,lardan 

Feridun V asli GunengTi 

nı 
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Hasan Sabunları Kuru, Nefis, sıhhidir. 
Hasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyahndan ve Hasan kreminden yapılmıı çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik cildll 
kadınlarla çocuklar ve bebekler mutlaka Hasan ıabunu ile yıka nmabdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çqidleri vardır . Mutlaka HASAN markasına d,kkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: ANKARA,ISTNBUL,BEYOCUJ . 
- - -----------

KAŞE 

Neokalrnina 
Grip - Nevralji - Baş ,.e Diş ağrıları - Artrlllzm - Romatizma 

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

. . . . 

-----'----------------------~--------------~---
Beton Arme kUprD lnl-aatı eksiltme UAnı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Başkanlığından: 

Buna Vil&yetinde Buna • Karacabey yola tizerinde "80200,, 
lira kqif bed"lli Karadere 'Ye !Hanife kaprilleri inpatmm kapalı 
zarf uaulile ekailtmesi 27 /1/936 tarihli Pazartesi pil eaat 16 
da Nafia V ekileti Şose ve ıKöprüler Reialili elmiltme komiayoau 
odaımda yapılacaktır. 

Ebiltme ..,tnameıi ve buna mlteferri diler enak "301,, 
kurut mukabilinde Şote ve K&prüler Reiıliilnden alınabilir. 

Muvakkat teminat "4260,, liradP'. 
isteklilerin yapmıf oldukları itlere ait veıikalan ekailtmeden 

en ~ tekiz sün enel gö.tererek Nafia Veklletinden ehliyet ve • 
ıikuı aJmalan lazımdır. 

Teklif mektuplarmm 27/1/936 Puart•l ıünü aaat "15,, e 
kadar Ankarada ŞOM ve Köprüler Reitliline verilmesi lbım • 
dır. "3756,, (8158) 

Devlet Demiryolları ~E l.Jmanları 
• • • • 
işletme Umum idaresi Ilanları 

Tesviyeci, Tornacı, Kazancı 
Devlet Demiryollan atelyelerinde çalıflll&k üzere muktedir 

teıviyeci, tomacı ve kazancı alınacaktır. lateklilerin vesaik ve iki 
fotojrafı ile Haydarpqada Cer Bqmüfettiflik kalemine müra • 
caat etmeleri. "23,, 

------------------.. 
gf lGEVSEKliGi. ADEHi iUTiDAR 

H AYA T 1 Z E V Lt Si Z VE 'EL( i L M E Z YA PAR 

HO~MOBiN,, 
• • 

btanbul Srbhat ve içtimai Muave
ııet müdürlüiünden: 

Tıp fakii.lteai ebe mektehindvn al
mıt oldufu Z2 3--1930 tadı 'H 337/ 
1022 No. b &liplomaıı 4 8 934 gü
nünde Maltepenin Boıtan aokaijındaki 

enı. birlikte J'UlllUf olan Ebe lhaanite 
ye Sıhhat ve 1. M. Vekiletince yeni 
diploma verileceğinden önQÜ kalmıyan 
eski diploma11 her kimin elinde ıörü!iır· 
.. alınarak adı yuıb Vek61et. gönde
rilmesi Yff• Mllundup J'erİD Sıhhat 

Müdürlüiüne 1ahut bükUmet tababeti. 
ne verilmesi ve elinde tutulacak lcimıe· 
nin de kefalete bağlanarak admın b!l
dirilmeai ilin olunur. 

'lı , ı 1 1 1 :ııı 1 
1 1' 1 1 

--

~erg on pi lecek 
yQnıekterlı ı totlılann 
ya pılıs ıarmı bu 
k.itaWa buk1cdkstııı3~ 

~ " 1 ' ' 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 kunaf. 

••11RD111ı•e••••••• 

1 Gayyur usulUe 
·: 48 derste kendi 

kendine 

Fransızca 
Bay M. Ganar taralınclan 

yazılıp gazetemdde telrilca e 
clilmif olan (48 clerate ienJilİ 
iencline lraruızca) notları 6u 
Jela Valıd matbaan taralın
Jan kitap laalincle plıan/mqtır 
M emıır, İfp, talebe O• laetlıe4 
için laytlalı olacak olan 6a lıi
ttıh, 320 Nyla olrnaın• rof 
ma, yalnu 16 lıunıt liyat lto
nalmrqtur. Tevzi merkezi Va. 
kıt kütüphanai, Ankara cad- · 
Jui, lıtanbal'tlur. 

ıaa:mu::m::ı:ı::::::::::::ı:ııı:nrma:m:::ı 

Muhabere ile Ders 
Gayet miilait şerait dahilinde muha· 
bere ile f ransızca ve ticaret dersleri 
verilir. Arzu edtlecek maJQmat blll
Ucrct ve derhal verilir. 14 karuı.tlü 
DUi ile Jzmit posta kutusu 10 mtira · 
caat. 

J!l!lllm-- Yeni çıktı--... 
İllç'ln UIOmD 

Nerıs bir bUdiyo 
La. T olıtoy 

Haydar Rifat 
50 Kuruş 

o!> 4"' 

Ç~G ~o~R~ 
ıptrallt D 
yeni OSRAM 
"D,, lambalan 
ucuz limbala
ra nazaran yilzde 40 
fazla tasarruf temin 
ederleıt. OSRAM "D,, 

" ampullerini kullanan· 
lar beıaplannı bilen 
ldmıelerdir 

OSR 

-

• 

-Beton Arme KUprll inşaatı ekslltme ilanı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve köprüler Başkanlığından: 

T ekirclai vilayetinde Murath - Büyük karııbran yolu üzerinde 
'' 38500" lira ketif bedelli Erıene köprüsü inıaabnın kapalı zarf u
auliyle eluiltQaeai 17 r- 1 - 938 ~li ~ sUoü ~ 18 •· 
fia Veklleti ıose 'Ye k&prliler reisliği eksiltme kom syonu odasınd• 
yapılacaktır. 

Elailtme prtnameai ve huna milteferri diler evrak 193 kuru1 
mukabilinde fOM 'Ye köpriiler reiılilinden almabilir. 

Muvakbt teminat 2887,5 lira dır. 
lıteldilerin yapmıt oldukları itlere ait vesikaları eksiltmeden ,,, 

az aelds aUn e..vel ,&tererek Nafia V ekiletinden ehliyet veaikrı11 al· 
malan lbımcbr. · 

Teklif mektuplannm 17- 1 - 936 tarihli cuma günü ıaat 15 e 
kadar Ankarada f01e Ye köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. 

(3715) (8030) 

Lutfi Fikr;nin Apartımanı 
Bu 8)'1D OD OçUnde satllıyor 

Be1ollanda Mefl'Uti1et caddesinde v. Ame,.ika aefaretl karşısında eakl 1'3 19 
ni m No. \'I 18 c1aire Ye u~ dUkklnh, Iradı milkemm~l, 1&ı}lam apartıman, 
13 klnanaani .-zarı.t saat 18 da 8c)·otlunda Dördüncü sulh hukuk mahke
mesfade apk arttırma ile 1atrlatakt1r. Kırmeti muhammine: 52,870. YUzde 7 
112 teminat. 

' ' ' ' •' ' ' ' 'ı ııfl' l'li'llllJ ~l .ıı::·:ı ı ' ' ı:.. 11 ' ' ı ı ' I '1' j•I " ıı 1' ' •1iı ILJıı l '\ •1 'ıl ı1 1•1 ' ıı f 
, • 

1 
, ' ' 1; I ~ 1 r (l, 1 1 1 : ı i I ! 

1 
ı 1 

1 
I' jl, 1 11 I f 1 l '1 lj , I' 1 ! ı , ~ 1 /: ' 

• '' ,I •I 'i , ,. ' il" 1 , ,,! '., , ıi , , 11!.li1 ·lhi1!f1 ,,ı ı :f!~ıl 1 Ji11i1J!•! ,.,f l ,\ı"'llı, ıl ıi· ,,ı· '·ı ı.ı:;ı ' : : 
ıı.ıı 1 1 ıı 1 ' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~,tir. 
3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikram·ye
f~r'e ( 20.000) liralık bir mükafat vardır .. 

l ı 111 il ,,ı l ' ı ' , ı ı·: ı' 111 • I: 'il : ı tı ,: ı •ı I ' 
,! ı ı ~ ı 1 ı , , ı,•ı ı ı 1 , ı 1 1 ·ı ı oı ııır , ·ı!ıı ı ı ı ı , ıı 
' 1 ' 1 ' l ı '.,111 :ı , :1 ıı , ı, ı, 111 11 1 ' 

,, 1 ı ,, ! ' .. 

) fi ' I ı 

1 ' '1 

ı ı 1 1 

' ' . ~ 

Keman hocası 
Avrupada tahail etmit bir un

atkir keman deni Yermek iıbyor. 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Dera almak iıtiyenlerin her gün TABLETLERi BUMLARI TAHA HE~ 'iDEREREK 

VüCUDU~ GENCLi~ VE DIM,LlliGiMi iADE EDER.! 

Göz Hekimı 

Dr. Sükrü Ertan sabah ıaat 11 • 13 araımda 

Vroloo - OperatlJr 
Bevliye MUtehaH191 

«rakö11 - Blcacrlıi11or rnaltumı 
uamrada. Her oün lidleden 1anra YA~AHA ZEVl<iNi A~TIRI~. . 

T & ~ 5 • L ~ T G Al ATA PO 5 TA M V T U 5 U 12 .55 ~HOR M o B, N 

Sabrili. Ankare cadde11 No. 6C 
Telefon: 22566 

Sa!ı gunJcrİ '1",.Ccan •ndtr. 

( 41823) numaraya telefon ede · 
rek (keman bocaaı) nı istemeleri 
kafidir. 

! drn ıı " l.:ada' Tel: '1%3$ 
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SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazar arı 

Saf dökülme.si ,.e kepeklerden 

kurtulmak için en mües.5fr ilaç 

D88~8888ggg-~ggg5<_88 

/ ~IX/ N z L E Y• KARŞI EN MÜKEMMEL ŞIF.a 
) . VERiCi Vh' KORUYUCU ILA.Ç 

ikramiye erini veriyor 
rntun~UI f erıı Muııar Pazarm~an JI Rırinci~onun o~no 
BeJomu ferli Mollar Pazarrn~an l Birinci~anun g~nü 
Katlı~~~ erli Mollar PHiHrın~an 11 ırincitanun ~on~ 

'GOME 10S ERiL ~bunın damlasıd<r. Nezley; de<ha• >y• ede• ve teneffüs yolu Ho g~en ha• 
~ talıklardan korur 30 kuruştur 

1-

Ayaklarından rahatsız olanlar t~in 

Fenni Ayakkabı 
arltllğl, hafifliği ve sajilamhöı birçok 

tecrllbeıerıe sabittir. 

A. Ki F 1 DE S 
ı Beyoğlu Posta sokağı No. 1. Tele on: 414~9 

:81------------~ · 1 Ta,ra mUşterllerlmlzln lslediklerl izahat posta ile vertllr. 
Mal a anlar ellerindeki aynı tarih i 

kupon ar mukabilinde 

Vüzd Yüz 
Büyük tenzilat 

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

1 
lstanbul Deniz Levazınıı Satınalma 

Komisyonu llAnları ____ ......___....__..........__. 
Parasız mal alabil.rler 

Artkara ve lzmlr Yerll Mallar Pazarlarının saflflarında 
ikramiye kazanan gUnıer bu ayın onbe,tnden 

sonra illn edllecektlr 

Dikkat: Yerli Mallar Pazarların;n ikramiyeli 
satış!arı devam ediyor; istifade ediniz ---

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 

Kürk mantolannızı 

ay vade ile ve kefaletsiz 

Tah!lun edilen hedefi 5200 lıra olan 40000 kilo kuru fasulye 
bundan evvel yapılan eksiltmesinde teklif edilen bedel gali gör 

düğünden 10 Ikincikanun 936 tarihine raatlıyan cuma günü saat 
de yenid~n kapalı zarf suretiyle <:ksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat 
miuat miktarı 390 liradır. isteklilerin eksiltme ıaatinden bir aaat 
vel teklif mektuplarım komisyon ba§kanlığma vermeleri. Şartna 
sini görmek iıtiyenler her gün Kasımpatada komisyona mürll 
ederler. (8044) 

En güzel bir yılbaşı armağanıdır 
Biitün aaylavlarımızla gazetecilerimizin re.:m alb.. ·· • • J J' 

BEVKO 
Ç·I K T I 

... umu ıçın e ır 

50 kuruş 

ticarethanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitle sipariş 

kabul olunur. 
Mahmutpa§a Kilrkçll han 

Tel. 21685 

Yosma 
Etem lz:zet Benice 

936 ınm en çok merak ve al!ka uyan
dıran edebi romanı. 

Kitap halinde çıktı. 

100 PARDAYANTN OLOMU PARDAYANIN öLUMO 97 

lıp size getirmeğe, adamlarınızdan bir 
ksırnıru yanıma vermiş olsaydınız kra
lın bir ordusuna karşı koymağa hazır 
olduğum halde kadın celldthğı gibi 
en sefil ve en rezilce bir iş elimdenl 
gelmezdi. Mo~enyör, bunu düşünme-

niz n size nasıl hizmet edebileceğimi 
bana sormanız ıazımgelirdi. Kılıcımı, 
kanımı, cesaretimi fena kullanarak 

bana oğlumun aleyhine casusluk et
tinnek sevdiği kıza zindancılık yap
tırmak istediniz ve yanıldınız. Donun

la beraber size ihanet etmediğimi bi
lirsiniz. Eğer size ihanet etmek, bir il.o 
dn zengin olmak, sizi Monfokona gön-

fü.-rmek bu alçaklığımla servetinize 
' konmak isteseydııtı, hemen gidip krah 

bulur ve kendisine: 
- Damvil, Dük dö Gizi kral yap

mak için sizi öldUrmeğ~ hazırlanıyor. 
derdim. Monsenyör bu mesele hakkın· 
(jnki susuşum da mühim bir sırrı snk
J,amağa gücü yeten ve bu Enmnnda 

misli az bulunan bir adamdan ayrıl
mış olduğunuzu ~ize i.cıpat eder. 

Marşal, fena halde şararmıştı. El
leri titriyordu. Jhtiyar askeri 'Zalim 
:pençesinde bulundurduğu halde şim
di yalvaran bir ,se.c;le: 

- Demek ki bu meseleye dair kim
seye bir şey söylemediniz öyle mi? 
diye sordu. 

Pardnynn tenez:r.iil etmemeğl gös
teren bir tavırla omuzlarını silkti. 

Dam,il tekrar söze başladı. 
- Deni iyice dinleyiniz. Gerçi siz 

~klamağı bilirseniz de, acaba bazı 
kimselere buna dair hiçbir şey söyle
mediniz mi? 

Pard:ıyan kendi kendine: 
- Ah, ah.. lştc soğuk kanbhğım 

cliye övündüğü §eYl Bele bak, sırnnı 

kimseye açıp açmadığımı öğrenmek 

istiyor diye düşündü. Ve yliksek ses
le: 

- MeselA kime Monsenyör? dedi. 
- Mesern, henUz sizin kıymetinizi 

ölçemiyen bazı kimselere .• l\lonmoraı 
siye falan! 

Damvil, bunu söylemekle beraber, 
yüzünü yeise gömen bir endi~e ile ce
np beklemeğe başladı. 

- Zannınız doğru olmuş olsa bile 
ne zararı yar. Siz haklarınızdan bah
sediyorsunuz. Ben de size düşman gö
züyle bakm:ığa haklı değil mi)im? Bu 
sırrı ağabeyinize teslim etmeğe hakkım 
yok mu? Bu husu-ta yerden göğe ka
dar hakkım var. Siz Monmoransinin 
kızını elinizde bulundurmak istiyor
sunuz. Zavallı Dam dö Piyenden bah
setmiştim. Senelerdenberi bunları uğ
ratmış olduğunuz felaketi söylemiyo
rum. Yalnız meselenin kaldığı yerin-

den başlıyorum. Siz Mnrşala Paris 
kapılarını kapattırıyorsunuz. Onun 
maiyetini ve bu suretle bizi esir bıra
kıyorsun uz. Dundan da, bizi ezecek 

son darbeyi hazırladığınız çıkar.İşte si 
zc bir daha söylUyorum monsenyör, 
hen sırrınızı başkasına söyJiyecek ka
dar alçak değilim. Dununla beralıer 
hiç olma7.Sa kendLc;lnl müdafaa ede
bilmesi için her şeyi Marşalc söylemek 
de aklıma gelmedi değil •. 

Daml"il hiddet Ye yeisle: 
- Yoksa bunu söyledin mi? diye 

homurdandı, 

Pnrdayan omuzlarını silkerek: 
- Gerçi söylemeğf düşünüyor

dum. Fakat söylemedim. Teşekkür et
mtnfze hacet yok. Bana kalsaydı çok~ 
tan söylemiştim. l.Akin oğlum engel 
oldu. Du fyt çocuk dalma beni ve ken
disini mahvedecek böyle tuhaf şeyler 

- Eğer beni aradıE;"Inızı bil ·eydim 
kapılarımı kırmak zahmetinden 1:4!zi 
kurtarmı~ olurdum. Bu kadar zahme
te katlandığınız için pek acındnn doğ
rusu .• 

- Monsenyör, pek yüksek kalpli
siniz. Fakat kilitleri fazla güçliik çek· 
meden açtığıma emin olunuz. 

- Hn evet, eski alışkanlık. 
- E mösyö, insan elinden ı:eleni 

yapar. }{imi kilitleri, kimi de in~an 

kaJplerini aç.ar. 

- Lutfen içedye giriniz de hakkı
nızda misafirseverlik ''azif emi yerine 
getirmeme müsaade ediniz. 

Pardayan tereddüt etmedPn gir-
di. Marşal da kapıyı kapndı. 

O vakit ikisi de geniş bir odada 
bulundular ki bu odanın 1

iki kapısı 
~·ardr Biri l\larşalin samimi do. tlarını 
kabul ettiği hususi bir odanın kaı11 ı 
idi. Dam,il Pardnynnı bu odaya sok. 
tu. Elindeki ışığı ocağın üzerine koy.ı
rnk ziynretçisine bir koltuk gö~terdi 

·rn kendisi de bir sandnlya çel\erek o
turdu. 

Pnrdayan: 
- Ya, demek ki beni beklivordu

nuz öyle mi rnon enyör dedi. 

- M&syö dö l'ardaynn, bir gun o 
lup ela buraya geleceğinizi biliyordum. 

- Fakat ieleceğim zaman• n·ısıl 
kestirdiniz? 

- Sizin gibi bir ndamı her ı.aman 
beklemek lazımdır. Her ikimit.in de 
bulunduğumuz ,·aziyetin ergeç ~Plip 
beni görmtğe sizi zorlıyaeağını unıı•
yordum. 

Aklına Jillo gelen ihtiyar l'nt •.b
Jan: 

- Benim geleceğimi öncerl• n tıa
ber aldığınızı açıkçn söylescnb. daha 
iyi olur, dedi. 

- Evet, doğrusu da budur nıös
yör .•• 

- Mademki düşUncelerinizi IJu ka
dar serbestçe anlatıyorsunuz, IQtf cn 
bunu size kimin haber verdiğini söy .. 
ler misiniz? 

- Dundan basit bir şey yoktur~ 
Sizden saklnmağa artık JUznm görmü
yorum. Hakkında çok hUrmet ve sw .. 
giniz bulunan subaylarımdan biri, re. 
sur Ortes haber verdi. 

-Mösyö Jö Vikont Daspermon h<i l 

- Evet, kendisi. Siz ona kır~ı fnz. 
lnsilc sevgi gö terdiğinlz gibi o ~a hP.r 
fırsatta .<1fzl görmeğe ç.ahşıyor S:.nı· 
rım ki ize söyliyecek mühim özlt;J'f 
vardır. 

- Monsenyör, kendisini -evirıçle 
dinliyeceğim. Çünkü aramızda arım 
kalmış bir öz vardır. Onun için ·on 
sözün yu onda yahut bende 1'aJnıası 
lllzım .. Pakat, IQtfen devam edmlz 
mon enyör; diyordunuz ki .. 

- E\'et nzb:im, evgili do ıunııı: 
Orte.s izi kollarının nrn.qrnda s1J.-a
bilmek umuduyla herglln Monmnnnsi 
konağtnın etrafında dolaşıyordu. 

Pardayan: 

- Yav canına! demek ki Jil o dP• 
ğilmişl diye düşündli. 

- Bu akşam dn izi takip ederek 
~u~·nrı tıı~mnndığımzı ~örmüş. ~iz ki
lıdı açmaga uğraşırken o dn hü' i,k 
kapıdan girerek ziyaretinizi hatf'..r \'fr 
di. Ben yatmak üzere idim. Fakat sid 
görmek kin kalktım 

- l~te ben dt• fı'Cldim.. li':ıknt 
monscn~ ör. madem in bu kndıtr nu. 
fa ta heni lilyrk ~örü' orsunuz, ız.ın Vf'

riniz de kikiik hfr • unJ ~orayırn 
- Hnv hn ·• hfr rlef;jl on c;<ıal S()

runuz. Her şeyi so1·mağa hnkJunı~ 
vardır. 
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98 PARDAYANIN ULUMU 

J!u sefer ihtiyar asker kcrıcli.•ini 

uanırmaktan alam1.dt. 
Acaba lcendisini cellada nu teslim 

ctmi1'5ti. Y~.Jcsa. işkenceye mi sokula
dtktr. 

Bununla beraber hiçbir şey belli 
.et111emcğe çalıŞ3.rak söze başladı. 

- Monsenyör, yalıuz mı bulunu
yoruz ,.e size her şeyi açıkça söyliye
bilir miyim? diye soracaktım. 

- :\ıösyö dö Pardayan, her 
§eyi en açık şekilde söyliye-
lıilirsiniz. Yalnız bulunmak b:ıhsine 
gelince, sizden hiç bir ı,üphem yot\-

tur. Bilhassaki maiyetimde bir arnya 
topla.nıp sizin gibi bir adama bedel 
olacak on tane suba),m bile rokhu-. 
Bununla beraber, bakınız! 

Bu sözleri söyler söylcmcı. l\lar
şal ayağa kalktı. Bu salona üç kal)ı 

:ıçılırordu. Birisi, Pardayanın girdiği, 
fkinci.cıi yatak odasmınki, iiçüncı;~ii ele 
silah odasına açılanı idi. 

Dnmvil birinci kapıyı açtı. Parda
yan, kısa mızraklarla silahlı ve iki 
~ırn üzerine dizilmi!) on iki mnhaf:z 
gördü. 

İhtiyar asker başını salladı. Dam
vi 1 İ!:C k~ıpıyı kapadı. Sonra ayni )"'.'l

guk hıınlıhkb yatak odasının kap s:-

nı a~lı. On be~ kadar jantiyonıllll h·
pe:.lcn tırnağa kadar silahlanmış ol:ı-ı 

rak beklediklerini baba ParJa} a:ı 
~örd,i. Hepsinin kılıçları t;ekilmişt;. 

ihtiyar :.ukcr bunları :-;cHmlı.>ll-

rah: 

- Tünaydın mö:-:yölcr'. drdi . 
.Jantiyomlar nE ;1ir ~e) :-;Ö) !edi-

k :· ne de kırr:rldandılar. J\lar~a l kı
pıyı kapadığı iı;h hu ikinci hı: al tle 
hemen ka) hol du. Danwil üçüncü k.ı -
ııryı m:ınca ate::;- dnıe~e hazır altı t;j. 

fo~.li ask~r göründii. Bunlarm nrirn
smda ateş emrini vermek için durun 
Ortes bulunuyordu. Du kapryı kapr. 
yan l\farşal yerine oturdu. 

Titremekten kendisini .:ılanur:m 

P::ı.rdayan kendi kendine: 
- Tuzağa düştüm l dedi. i<'akat 

herhalde aklından başka bir diişünce 
geçmi~ olmalı ki Marşa] düşm:ınm:n 
gülümsediğini gördü. Onu ko:·kac<!k 
s::ı.nan DamviJ bu giiliimseyiştcn mem
nun olrnıyarak kaşlarını ~attr: 

- Şimdi konuşayım azizim. Btni 
ölclüı·meğc geliyordunuz değil mi"! 

- Hayır Monsenyör, sizi öldür
mcğe değilkarşı karşıya görij~mt'i'.e 

geliyordum. Sizi yalnız bulaC"ağımr 

sanmıştım. Hatta uykuda olarağınızı 
umuyordum. Öyle olsaydı uy:wdıra
cak ve giyinmenizi rica edecektim. \ ·e 
o vakit Rize: 

- Monsenyör. Size ınes'ul 'e ra
hat olarak yaşamak istiyen batı k:ııı
seleri müthi~ surette rahal.,ız 1:cli:n•l', 
onlara azap veriyorsunuz. Ilayntm•z 

da oldukça fanalık yaptınız. Onun için 
daha fazlasını yapamamanız : ı1zıın
d ır. nu hususta ~ize hiznwt t-~mc~ e 
ı~cldim. l\:ılıcrnızı rekerel\ kı•r.c!iııh.i 

koruyunuz. (iinl\ü sizi öldüımN'."n 

buradan çıkmamağa karar verdim di
yecl•ktim. Monsenyör, hatta bu söıtc>
rimi gene ele söylemeğe hazrr!m. l;u 

iiç kapıyı açınız. :\farşal Dük eli) Dam
Yil Monsenyör Ilanri dö :\to~ nıorı.ıı

sinin katlcdilmiyerck ı\llahın ·na\ı !i 

\'e kılıcımın sayesinde meşru bir ~·u
rette öldüı:fiinc hir c:ok ı;;ahitlerin. ol.:ı

enktrr. 

!\hrşal, haldtrn!l'n rnh~i hiı l·anP..
rnr olmakla beraber cc.saretc de hiir-
hıeti Yardı. · 

:l I - iliz Aıne.ı:ikah g .• .ı:c Lt!cilcrlz. :::illı.Alıc ,_,v.-lt;;.

m ek isteriz. 

Pardayanın, alaylr lC ~aJ , ir t:n·
rı, bıyıklarını dimdik eden bu f:Üli:Hl

seyiş oncla derin bir tesir ha~r{ etti. 
lüh~, mızrak ve tüf ekte sil:.ihh ~dam

larla çevrili olduğu halde bu Silretle 
cesurca söz söyliyen düşmanına t:üı.

dirlc bakmaktan kendisini alam:ıdt. 

- Mösyö dö Pardayan, zanne-
dersem sizi öldürebilcccğimi :ıic: ıhi

şiinmediniz. 

- l\lonsen}Ör, bu imküıı. ız.i:r. 
Çünkü herhalde dövüşte sizden m;fa. 
yım. Maksadım :-izin diiBiincele:·inizin 

yanlı~, bcnirnkiJ~rin doğru o:d.Jğunu 
söyleme!~ değildir. Çünkü her doğru 

d üşUncenin m uh:ıkkak gali P gele~('

ğini iddin etmiyorum. Fakat dovü:;le 
i.istiin gelmek en cesur ye en ç1Igın o
lanınclrr. nen ise sizden daha ce.~ur \ c 
claha çılgrn olduğuma eminim. 

- Peki, öyle olsun. Ya siziu!e r:o
,.ü:,me~e tenezzül ctmez5"em'? .. 

- l\lonsen}'Ör, unutmamış olm:ı
nı:ı l:lzımdır ki bu hususta Yaktılf: Pf\n 
döse hanında bir karar vcrmiştii{. nu
nunla beraber kılıcımın herha!de :.i
zinkine üstün olduğunu i~pat etmi~ 

olduğumu sanırım. 

1\farşal dii şiinceli bir tavH"ln U) s.
:~a kalkaı·ak göıucuyla dii~mamnın t!

Jine luıktrğ·ı halrle salonda birı.z c'o
Jaştı. 

Fakat Pard:ıyan koltuğa dfrsel<
lerini dayamı:; o:duğu h:ılde ken ~lisine 

o kadar s:ıkin ı-akin bakıyordu ld, 

Damvil bunu cc3aretin en yüksek Hr 
de~·cccsi olarak kabul etti. Ye ocaırın 
kenarına yaslan ·ırak ağ'ır ve deldi hir 
sesle: 

- MÖ3) ö clö Pardayan, siıe k:ır
~ı daima hüyük !.iı- hürml'f n· 'aldir 
duygusu beslediğimi bir kaç kere is-
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p:ıt ct.iı:•. liattit ~lmcli de söı:eıı::11.i 

soğuk l:anh lıkltı dinli) ere:- i'lf\:ı1 t>t:ı

rorum. E ~er bir işaret e,ıecck offiaın 
hemen ö1dürülitr.3ünüz. Göı düntiı ya 
kıhçlar, mızral;:lar, tüfel,?er )aln:ı 

bir işaretlme bafuyorlar. Daha fcr:a-

suu da yapabilirim. Si:r.i ) at.alatlr 'e 
tanıdığıntz dostlarımdan birinin ida
resincie hulunnn Bastil zinda:ıın:ı ~ön. 
dcrtirdinı. Benim ta,·si) em üzeriıtc ,·e 
o dostum sizi daha emin bir ~eki! · e 
öldürtürdü. Arartald fark <:ek~eJiniz 

acrnın daha uzuh sürmesi olurdu. 
('ünkü burada bir anda ölecek yerde 
orada işkence s..-?hpasında saat!erce. 
giinlercc inliycc~ktiniz. Öyle değil mi? 

öldiirülmenize vcra işkence me
murlarına teslim edilmenize sebep o
lacak emri vermiş olsam biJe yerd<n 
göğe kad:ıl' haklı bulunacaktım. Ha-

kikati düşünelim. Siz benim tçın ne. 
siniz? Bir düşman! \ ·aktiJe bana !\lar
janside ihanet ettiniz. Püdüsc ltanmrla 

sizinle bir mukn.vele yaptık ben ihanc· 
tinizi affederek sizi konağıma kabul 
ettim. Artılc dostlarım arasına gir
miştiniz. Fakat siz gene hainlik etti. 
uiz. Bir mucize eseri olarak intikamım 
dan kurtuldunuı:. O andan sonra düş

manlarrmln hizmetine ıırirdiniz. Siz,. 
den hiç bir istediğinizi esirgemediğim 
halde, henüz tanrmadığmız ağaheyme 

hizm'.!t ederek, şimdi de beni öldürme.. 
ğe geliyorsunuz? Bunlara ne diyecek
siniz. 

- :\lonsenyör, siıc ihanet etm ... 
dim. Mühim bir işinize sadıkça yar. 
dım ctmeği kararlaştırdığımız için 

alçakçasına bir teşebbüste size iş or
tağı olmak istemiyordum. Luvr sara-

yına girerek krah te\·kif etmene, eğer 
emretmiş olsaydmız saltanat tacrnı a-
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vattak olurlar· biHr mla1n.lz 1--oa.yct 

basit: Sirk kaplanlarının boyunla. 

rıru gıdıldamakla .. 

* <(..,. Heyet şi!1nJ.ar 

hiç blr zaman yap 

tıklan 

arla 

t eleskop 

ilrtlia et. 

mezler. Ye. 

niden Kaıılvmlada hUy-Uk bir teles 

kop yapılmaktadir. Yaptıran Alimin 

söyledlğiıi~ göre bıi, onlara, ayda 
yaşıyan tnsan•arı gösterebıiecekr.,iş. 

Şayet varsa! .. 

Küçük mendiller 
Sevgili kUçUk arkad8§larun bu _ 

gUil size bir :kııncliniz bir de k UçUk 

kardeflni.z için iki kUçUk mendili 

nasıl ö-rebileceğinlzi öğreteceğim. 

İki tıme ufll.)( mendil beıi alınız ve 

rçsimd~ g9rilldllğü g lbl yanlarıru 

re_rıldi bir iple örU.ııliz, ,oonra mendi 

Un bir köşeııine k!Llemle. lsminlzt ')"&_ 

Sbllnhaz tc1•y_or -ki 

Ş~pkayı kaldlr
madan suyu 

içiniz 

bir . şapka ile .örtüp arknda_,ııtrµı:za 

§_apJ.my( ~kaldırmadan rınıya ilçebile_ 

ee~zi'.s(lyley.iniz. Soara. masaml} 

aıt.xııa ·geçtp -su i~ gibi '"L 

pmız. 

• B\r az l!Onr-a ar~ 

ıruyun_~içlltp -~~fiıl\ görmek 

için şapkayı kaldırmalarını söyleyl._ 

niz. şapka kalkar kalkmaz bardağı 

kaptılmtz gibi suyu içiniz. Böylece 

ııapkayı kendiniz kaldırmadan sı.•:ru 

içmiş olacaksınız. 
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Garson oyun u 
Bir gezintiden yorgun argın dörJ_ 

dimiiz .mQ. hiç yorullD&daıı gayet 

güzel bJr oyun oynıyablllralntz. He. 

plniz ayn ayn yerlere oturunuz. 1. 
Çin.izden birini "'arson,. seçina. He_ 

ptniz blttr ,ey ıamarlaymız. Btr çay, 
bir g azoz, az ,ek.erli bir kahve, çok 

tekerli kahve, lokum .. 

Garaona dı§arı çıkmaamı söyle 

Jinjz. O dı§an ÇJkar çıkmaz derhal 

)'erlerinizi deti§tlrlnlz Garsonu ılçeri 

çağmmz. Bakalım yerleriniz değ!_ 

ılnce her birinizi.ıı ne istediğini 

Hesap soruları . 
Dans eden 

44 kişi 
Bir baloda danaeden kadın ve 

erkeklerin aayıaı U imif. 1 dam 7 

kavalye, 2 dam 8 kavalye ile olmak 

tl7..ere bu aekilde biltUn kadm v~ er_ 
k ekler daruıetmişler, geriye ne bir 

k adm, ne de bir erkek artmış. A _ 

cabn bunların kaçı kadm, kaçı er_ 
kekmiş? 

Cevap 10 kadın, 3~ erkek • 

* . * 
Küı;tlk Ahmet 3 aene zarfmda 3 

llent? ~vvelki yaşının 3 misli olacak. 

br. '{aç yaşındadtl'. 

Yr.ni bundan 3 sene evvel 3 ya_ 

§mda idi, bugün 6 yaşındadır, 3 

sene sonrıı 9 yaşcda olacaktır. 

'İ' * * 
Üç cambaz arkadaş tarhlrruı.ğa 

g ider ler. Fakat k aç kilo olduklan.. 

nı saklamak için şu suretle hare • 

ket ederler.: 

Birinci cambaz iklnclsinl omuz • 

!arına alarak birlikte tartılrrlar. 

4.00 kilo gelirler. 

İkincisi ve UçUncüsUnU omuzuna 

. a larak tartılır: 380 kilo eder ler. u_ 
çUneUsli birincisini omuzuna alınca 
360 kilo çekerler . 

Bunlardan hangtai en ağırlany. 

dı? · Ve kaç kilo idi ! 

En ağm ikinci cambazdr. Kilosu 

210 du. Siz de hesap ediniz. 

bilecek mi. Bilemezse (garson) ol _ 

mağ'a devam eder . Bu iyi bir hafıza 

oyunudur. 

Mektepli okuyuculara 
Bize kendinizin ve sınıfınıZda 

arkad.a§larınızm gUzel birer 

reamini göndermeyi temin e 

diniz. H A BER - Çocuk sayfa 

sı sizin için yepyeni ve eğlenceli 

bir şey hazırlamıştır. Resimleri 

niz gazetemizde neşredilecek ve 

neticed~ kıymetli hediyeler ka

zanacaksmız. BlltUn zahmetlnlz 

yalnız resminizi göndermekten 

ibaret olacaktır. 

Mektep adresi, .;~nı!ınız ve 

numaranrz1 Tesimlerln arka.sına 

yazmayı unutmayınız. 
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·Bu kbpegın niçin ko~tuğunu, a_ 

rılarm kimi kovaladığını öğrenmek 

Lııtiyorsanız numaralı noktalar a _ 

rasmı (lJ den (2) ye ( 2 ) den (3) e, 

( 3) den (4) de .. ilh .. kUJ'§UD kalıım_ 

le düz çlzgller çizerek birleştiriniz. 

' • ..oıı. 

' 

/ , 

@ 

~ ':Y.l -

Br.y Cabl ömrtinde ilk defa pııntalon askrsı kull:ımyor . 

Faydah denemerer: 

Şişeden 

bardak nasıl 
yapılır? 

Şi')l'den . bardak yaprnaauu b ilir 

ml"iin17;? B u ,gnyet .kolaJclır. Bir 

elektrik pili alınız. &ınra nikl'ldP.n 

biraz i~ce tel temin t>dJnlz. TelJ blr 

bfrinı• d{'J-ınemt!k iizezre iki defıı ,ışe 

nin lıt>smek p;tedlğniği:r taratma ııarı 

nız ve uçlarını pUe takınız. T~U tel 

ler ııım:uıa.ktır. B unun \\zt>riııe d'rhal 

ımjt•ıl< su döldinilz, k lll'rln ge-!:tifi 

~"l'•ı1m ufak blr g-UrWtll ile. 5l,e iklye 

ayrılu('ukhr ; ve ağnnın gayet d üz 

bir lalde kırdnıı~ olduğunu görel'ek 

l"Jniz. 

gazetemizin 5 inci 

saylaa1nda 

KUçUk okuyucularımız mektuplar 

la bize bulmacanın sayfalarına ıı.o_ 

nuımamasmı, çUnkU keserek gazete 

!erini bozmak istemediklerini bU _ 

dlrdiler. • ' 

Bu yüzden biz de bulma.camızı 

bugUnkU gazetemizin 5 nci sayfası 

na koyuyoruz ( 250) ktgiye değerli 

tıedlyelerimlz var. Oradan 

halledinlz ve bize (10) gUn 

kesiniz, 

içinde 

ı Ok atma talimi 
Bir patates alınız.:_ Bunu uzun bir 

ipin ucuna bağlayıniz "·e bahçedeki 

bir ağaca asınız. Ondan sonra bir 

kaç mantar, bir kaç iğne, bir kaç 

da tavuk kanadı, ttıyU teınin !'diniz 

Mantarın bir ucun'.l iğneyi diğer 

-

~~ 
ucuna tUyU batırınız. Bu suretle 

ufalı; oklar yapmış olursunuz. Bu 

okları bir kaç, metre geriye çekilip 

patatese sapıa.inaya çaııŞmn. 

Gayet eğlenceli ve faydalı bir o_ 

yunla uğra,mış olursunuz. 

LJ, 
• 

Kir pi resmi ml }::ı.pnınlı istlyorsu • 

nuz? İşte örneği .. 

Yüzen şekerler 

~ 
Blr eczaneden bir 

!\Z Kolodyan ı co_ 

İodlan) tedıı.rik e. 

dimz. Bir pen· i 
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le ın u. .... ,.J .. ıt ~eker pa..rı;alarını buna 

daldırıp rüzgArda kuruttuktnn son. 

ra kuru bir yerde saklayını7-

0ndan sonra rniiınfir gelen ar~ 

kadaşmua blr fincıı.n ~ay ile bu şe. 

kerle,rden ikram edln1z. Ark&dB.jı~ 

nız §Ckerleri çaya atınca babna_ 

dıklarını görecek ~·e (-3Şlll> kalacak. 

tır. 

Tonton amca bir g-tın caddeler -

den birinden geçerken meyda.ndıı • 

ki buyUk saate bakarak saaUni a..' 
yal' etmek istedi. Arada çok fark 

"f~dı. Asıcık durup bıktı. Meyı:la. 

nın saati işliyordu. Kendi saatini 

dlııledJ. O da işliyordu. Amca kendi 

ııaaunı ayar edecek yerde _.tin 

dıretfne tırmanarak meydan saatini .. 
kendi &11atine göre dUzclttl. 

~-...r....... __.. 
Fı~ 1 ~ 

lıılaamatih sakıD -elble , -blr ka .. 

etk vermeyiniz. hly\v.ılıl farkına 

varrr ÇUnkU şeker G1.Jnll, çay tiıı. 

tUnde yalnız kolodya.;ıa ~ker par 

·ça.-n üz.erine t~şkll etıı:ılf olduğu in • 

ce, hafit Uı.bıılia k:ıl....., 



Bir T ürk gencinin 
adasında başından 

Seylan 
geçenler 
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Gc<."i:nin l<aranlıklı>rında on po_ 

Jis b! • de Erctiment acele fakat gU_ 

rült:il yapmadan Cuns.nm evine doğ

ru i!erliyorlar<lı. Şehirde ses kesil. 

miş !-ütun binn.lar gecenin karanll. 

gına ctirünmllşll.'rdi Biraz ilerdeki 

orm'>rıdan gelen \'llhşl hayvan ses

leri ~ecenin sess!1.li~ini ara sıra 

)>0zııvor, Brcümcndin nlışmıyan ku. 

lakıuını yırtar gibi oluyor, soğuk 

terler .~ökmesine sC'ı Fhiyct veriyor_ 

du. 

Binaya yakla,ş:nca hepsi gayri 

ih~ly~ri seslerini kıı<tılar. Şehrin e.. 

teğirıdc, bütün tinalardan uzak ay_ 

rr olıuı bu yerde Ercüment polisleri 

_ ça,tı:r:>.ağa giderkl'n t'\banca ı;esleri 

çın çın çınlıyordu. Şlrn<ll is<? binaya 

derin Nr seı<slzllk ~ökmU~tu. 

Polisler yavRŞ ve i~ıtiyatla ilerle. 

,. meye ba~ladılar. ·Bir kısmı evin ar

. ka~m· kuşattı. Kimisi evin önUnde 

kaMı üç kiŞi . !çerı_ girmek için i_ 

lerlPrı>f-ye başladılar Kapıya geldi. 

ter, ıç.-ride .pes 'sada yoktu. Yalnız 

ham bir inilli işitiliyordu. 

Polisler tereddtit etti. Nefesleri 

- tıkandı. Acaba en kıymetli, feda_ , 
: ka.r arkadaşları Jocyi kaybetmiş. 

ter miydi. Sabırsızlanan Ercüment 

kendine m~l olanlıırı_pnliyerek ve 
• ı , t""' ) .. 
" koşarak merdivenleri çıktı. 

• i 

- Yak, elektrik IAmbanı yak, 

"diye öndeki polisi dürtukledl. • 

Bir kol gibi uzanlin ziyada po. 

• lis Joenin kanlı yüzü görtildil. 
" ' Hepsi birden koşarak. yanaştılar. 

Joe başını kaldırarak bir şey söyle. 

mek istedi. Fakat çok kan kaybet. 

miş olduğı•ndan bayıldı. Eliyle pen.. 

cere}i işaret etmişti. Polislerden iki 

ııi oraya koştular. DüdUlc çalarak 
• 

dışarlar<la bekliyen polisleri Çağırdı 

Lar. Llımbalar yandı hepsi avcı gL 

bi el';ilerek yerdeki izleri aramag-a 

koyuldular. Fakat ne çare kuş eL 

den uçmuş ormana dalmıştı. 

• * * 
Ert~sl günü Ercüment ancak 

akşama doğru uyandı. Son hafta_ 

nın heyecanı yorgunluğu onu olduk 

ça zayıf <'iişiimıilştil. Böyle delik. 

Yazan : N. M . 

siz bir uyku uyuması sıhhati için 

lılzmıclı. Gözlerini açarak gerinmek 

istedi. Fakat birinin elin! tutma.. 

smdan ürkerek fırladı. Bu Hanriy. 

dl ve gülUyonlu.: 

- A~ma da uylcu, yahu! 

- vıır ne çabuk gddiniz, 

- Bu •ne hayırsızlık canım, Po. 

lisleri göndereceğine kendin gel_ 

seydin Yf· ln!:>an ıneral{ etmez mi? 

- Yayı.ıı adımı ne oldu 7 

- Ha;t!lne<le Joc ile beraber ya. 

tıyor. 

- Vay sen Joc meselesin! nerede 

duydun? 

- Senin uyanmanı beklediğim za 

man zarfında otelciden ö~rcndim. 

Hem de <lnlıa ne işler yaptık. 

- Ne y~ptınız'! 

- Bizim zavallı adamın parası. 

nı b•.ılduk. Cuna acele ile onu evde 

unutmuş. Haydi giyin de gidip has. 

tnlarımızı ziyaret edelim. 

Ercüment c;abucak giyindi. GU. 

le aynıya a.,ağıya indi. İşlerin doğ 

ru gidişi onu memnun etmlşU. İş. 
te Ha.nriy~ de nihayet ona da ka. 

vuşmuştu. 

• * * 
Ercüment, Hanrl ve polis Joe 

mU.düriyette oturuyorlardı. On be;, 

gtin ka~ar yattıktan sonra Joenin 

haStaneden çıkışının bu ilk gUnU 

idi Ercümentle Hanrt yaralı poll.sl 
...~ . 

hergün ziyaret etmekle bcrabe;, o 
fecl geceden hiç la.! açmamı§l_ardı. 

Zavallı Joeyi sinirlendirmek 1sleİni 

yorlardı. Erctimendim evvelce de. 

faaUa tenbim etmiş olmasına rağ. 

men' Hand dayanamıyarak: 

- Kimbilir Cuna ne olmuııtur, 

dedi. 

Joe derhal parladı.: 

- Ne olacak, diye cevap verdl. 

mm'bi!ir yeni ne cinayetler dUşilnil. 

yordur. Aptal gibi onu o gece k&.. 

çırdım. 
~ 

Ercüment: ' 
- Nasıl oldu Allah aşkına. Hiç 

anlatmadın, diye polisi başından 

geçeni anlatması için tahrik etti. 

(Arkası var) 

..A.iılın1'ı a.Jauı 

- No. 3 

Kı.içük okuyucu tar.mız için açllğımız mUsabakaya 
devam ediyoruz. ' 
Yukarıda gördü6Unüz resimler arasmda, tanıdı· 

ğımz arkadaşlarımz varsa bize fslmlerlnl ve hangi 
mektepte olduklarım b i ldirlnlz. Burada res~mlerl 

çıkanların mUkafatları vardır. Gelfp ldarehanemlz· 
den almahdırlar, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.. 
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Bu m 1üsabaka değildir. 
Size bir eğlencedir. 

O - Porbı.kııf, 1 - SlJfllb,. 2 - Kırmc,ı;l. ~ - Açllı. yt!jil, 
n, :> - ç.t renı;l, 6 - Beyıuı. 
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Miki, esrarı çözmek için tahtelbahir tayyaresi ile bir gemiye bin. - Emin bir yer öyle mi? Düşünelim .. Mal, ine ılairesl olamı.z .. Ne. 
· mlşU. Yanındaki şüpheli adam, tayyarenin yanına geldikleri zaman: resi var aklıma gelmiyor. · 

E - İyi ki pilot değil, makinistim, dedi. Yoksa. bu tayyareye binmez. İlcisi de emin bir yer bulmak için düşüniiyorlar<lı. M ikl de böyle 

E dim. emin bir yer hatırlıyamamrştr. Fakat birdenbire: 
: Mlkl de: _ Sizin direklerin içi boştur, değil mi? dedi, orada kendime gi.tli i -- Eğer tayyare umduğumuz gibi lşlem~zse felaket •. lyi uçar ve ve mahfazalı bir yer yaptıracağını. Bu buluş kaptanın da hoşuna git.. 
i suya <la iyi dalarsa ~ok ~ükemmel olaca!~ ve işitenl~r.şaşıracak, d.ıdi. mlştl. ?.ilki .hemen kendisine direk içinde mahfazalı bir yer yaptırnu;ı. • 
= Adam, -tayyarenın iyı uçmıyacağını bıliyorınuş gıbı: tı. Hiç kimse tarafından kolayca keşfedilemlyeceğini göı:ünce: 

- Benim pek itimadım yok deyip kesti. Bu sırada yolcu olmıya.n. 
!arın hemen vapuru- terketmeleri için _bağrışmalctr oluyordu. :r.Iikilıin 

yanındaki bu sesleri işitince vapurdan dışarı çıkmalc için can attı. ınki 
bunu gö,·Uncc, herifin korkudan gitmek istediğini sanarak: 

- Demek korkup gidiyorsun .. Öyleyse güle gille dedi. 
Adamın, Mikinin bu sözüne fena halde canı sıkılmıştı. Onun, kendi. 

sini korkak ve küçük gören bir tavırla yürüyüşüne balcıırak: 
- Kim demiş ki korkuyorum diye bağırdı, korkak olmadığ'ımı 

sana ispat edeceğim .. 
Aoam da l.-fiki ile kaldı. 
Vapur kalkmıştı, Artık vapurlara nımıallat ofan esrarı ,çözmek için 

Miki denizlere açılıyordu. Bir ara kaplanı!l yanına çık:m :B.ı:ikiye kaptdn: 
- P!Anınız nedir?, diye sordu. 
- Şimılilik bir planım yok, falmt hücuma u~ı-arsak lıir çare'iine 

balcarız .. Şimdi sizden bir makineli ti\fek ve emin olacak bir yer ver. 

- Şimdi kim isterse gelsin. Ben hazırım, diye keyifle bağırıyordu. 

Yerin yapılması için kendisin~ yardım eden tayfalarla aşağıya 

indi. Gemi oldukça · yol almış, hatta. tehlikeli mrntakalara Clrmi~ti bile. 
Miki, Bay Hödük adını verdiği adamla tayyar~sinin yanına gitti.Adanı: 

- Tayyareyi kullanmak kolaydır. Havalanışı tıpkı diğerleri gibL 
dir, diyordu. Yalnız denize dalmcık için havadan baş aşağı suya girmek 
ve bu :suretle dalmak lAzımdır. Sonra denizin içinde çok sUratli gider. 
Burada bilerel< harcl<et edilmesi lazrmgelir 

Sonra bir kere yutkunarak ve parmaklarını kocaman ağzına götü. 

re re le te.hlikeli bir ııey söyliyecelffi\i_ş gibi: 

- Fakat, dedi. Azıcık durdu. İşlemezse hemeıı kendlnl dt§anyıı 

at ve yüzmeye başla .. Köpek bahğt da yoktur. - ~. 

Miki adamm bu lzahatmdan pek de memnun ,ıö~tllorclu., Hat.. 

e -:: - "· : 

meni.:! J:;tiyoruz. Bunu temin ediniz! tA heyetana. bllo dll§mflştll. 
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