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VAKiT kUtUphaneaının cameka. 

nında 1•fhlr edilmektedir 

Bir mttddetten • 

beri memleketi _ 
rnize gelmesi 

beklenmekte o • 

lan Ef ganislan 
Dıt İ tleri Baka. 
nı Serdar Fe . 

Ziyafet es.l'asında kartılıklı sa· 

mimi söylevler verilmittir. Önce 

Dıt Bakanımız Tevfik Rüttü Aras : 
· ~ C"' - ~ayın arkadaşım Vezir 

Hazretleri, 
( J)eı·amı 2 incidf') 

ıv a ebedi malOliyeti istilzam eden karar doğru 
değilse !.. Ahlitki mücrim, tenasüli mücrim diye 

1 

memleketlerde birer harem ağası ordusu 
mu yaratacağız ? 

Doktor Mazhar Uzman 
(Yazısı 6 ncıdaJ 

Gizll bir 
nıezbaha 
yakalandı 

. Sı{lır kesip 
Şimdide~ telaşa lüzum yok, fakat, ~tlerlni 

ellı milyar sene sonra satıyorlarmış 

A 1 k 
Bu sabah Şehremininde bir 

. y parça anaca m:~~~~=id::h~;::;:;~·i 
Ve dünyamız ·Zuhal yıldızile bir bir·konak enkazında oturan Ma -

arkadaş Olac
. aktır nutırlı izzet ile kanaı birkaç ay-

danberi sığır kesiyor ve satıyor • 

50,000,000,000 senesinde mü . , içinde de parıldıyacakt larmıt··· ~ 
kevvenatta büyük bir felaket bat· Nih t dır. . Zabıta bUnlann hallerinden 

.. .... d b. k aye , sayısız enebılecek h l gosterecegın en son ır onferan· çoklukt f k 1 tüp e enmif, takibe bqlamqtır. 
sında bahseden meıhur İngiliz &. f d a~·u ~ parça ar, arzın et· Enkaz arasında bulunan bir oca· 
limi Sir Ceyma Cins'in b ·· ·· ·· ra ın a ır alka teşkil edecek · ğın geceleri de yandıg"' ı onru·· L......!~._ 

u sozu u tir (D . ·- nuu:s 
zerine Amerikan gazetelerinden · · evamı 2 ncıde ) tür. (Devamı 2 ncide) 
''NiyorkTaym~, gazetesi heyetti·~~~~=~~~----~~~~--~--~~--~~~~ 
nas ressamına yukarıki temım 2000 Liralık Mu··sabakamız 
resmi çizdirmiıtir. 

O zaman dünyamızın uğrıyaca

ğ ı musibetleri gösteren bu resmin 
izahı tudur: 

İngiliz alimi Londrada verdiği 
konferansla, gittikçe arza yak la,. 
makta olan "Ay,, ın, neticede 
"tehlike mıntakası,, na gireceğini 
ve parçalanacağını söylemiştir. 
Bu takdirde parçalardan her biri 
büyük haceri semaviler halinde 
arzı hombalıyacaktır. Müthi, sü. 
ratleri neticesinde havayi mesimi 

yzı 

Han A l n.i<araya Müthiş bir facia ! Muhamm ed~ 

gelmi§, büyük . 
törenle kartılan Serdar Feyzi Sır dell baba, kansını, kızını, kardeşini 
mı,, Cumur Mehmet Han balta ile yaraladı 
bb ba!kanamız tarafından • • • • • 
...:~o~unmuı _ve dün akıam An. Kendısım tutmak ıstıyen kom-
i 1 a aı otelınde kendisine Dı§ . b f • ı ,..~.Ba;anımı_z l~tafmdan bü - şusunu gene a ta 1 e yere serdiJ 

rya et verılmıttir. ( ~azısı 9 uncu sayfada ) 

Hediyelerimizin küçük bir kısmı Ank dd . d \ k .. ·· . ' ara ca esın e •· 'akıt · 
utuphaneıı camekanında tethir edilmekted" M·· h k h 

k · • "'k d b"I· ır. usa a amıza er· 
es ııtıra e e ı ır. Koyacağımız 45 resimde ki . . t-'-"' d • 

1 b ·ı h . n ae zını ~..ıı e emı• 
yen er ı e edıyelerimizden kazanmak . k" bul ki d Ek "k .. ~ ım anını aca ar IT'ı 

ıı nu•nalarınızı idaremizden her zaman aldrra~ / 

' 
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B' o gv azı arın si'l ah Si, z Efgan Dışişleri Ay 
parçalanacak 

(BOf taralı 1 incicle) 

Bu takdirde, diier r..aimde gö
rüldüğü gibi, arz, tekli itibariyle 
ıemalarda "Zuhal,, yıldızına ar . 
kadaı olacaktır ... 

Serdar Feyzi 
!Jluhammed Ban 

Yarın 
ay tutuluyor 
Yannki çarpmba günü alqa -

mı ay tutulacak, ve bu hidiae bif 
tün Türkiye ve Yunaniatandan 

görülebilecektir. 

Ayın tutulması ıaat tam 18 i 
28 geçe ba,Iıyacaktır. Saat l 9 u 
58 geçe tam husuf baılıyacak, 

ve 20 yi. 10 geçe ay tamamile tu -
tulmuı olacaktır. Ayın tam tutul
ması ancak 11 dakika sürecektir. 
Ve .-aat 20 yi 21 geçe ay kurtul •. 
mağa bı!ılıyacak ve ~at 21 i 51 
dakika aeçe huıuf bitmit olacak . 
tır. 

Havalar açık olduğundan man
zaranın her taraftan gayet güzel 
ı;örülebileceii umulmaktadır. 

Tayyare vergisi 
nasıl kesilecek 

Maliye Vekili 
meseleyi izah 

ediyor 
Ankara, 6, (A.A.) -Tayyare 

•ersiainin ne IUNtle keaileceği 

Ye dtter •erıilerin matrahlannı 
defittirip deiiftirmiyeceli hak -
kında bazı yanll! malumatın in • 
titar ettiği görülmeıi üzerine Ma. 
J.i7e Vakili .F~ ~lı m•"leyi 
t~~h etmiıfir. Maliye Vekili bu 
huıuıta dem ittir ki: 

"Tayyare veraisi kanunu aa -
rihtir. Vergi tahakkukun aılı üze
rinden keıilecektir. Diğer taraf • 
tan kazanç vergiıi kanunu muci . 
hince bu vergi de aslından keıil • 
mek İcab etmektedir. Buna naza -
ran eski verailer ayni tekilde kate· 
dilmeklebraber aynca tahakkUk 
üzerinden yüzde iki tayyare ver . 
aiıi de keıilecektir. 

Evv_eli tayyare vergisi çıktık -
tan sonra üst tarafından kazanç, 
muvazene ve buhran vergilerinin 
kesileceğine dair olan haberler 
yanlıftır. 

Bina vergisi 
Yüzde 25 tenzilden 

hangi binalar 
latifade edecek? 

Bina vergilerinin yüzde 25 ten
zili hakkında çıkan kanun dün 
Maliye Bakanlıiından lıtanbul 
maliye teıkilitına bildirilmiıtir. 

Bu kanun mucibince 1932 · 
1940 mali yılları içinde umumi 
tahririne baılaımaıt olan binaların 
kat'ilqmiı olan iratlarından yüz. 
de yirmi bet tenzil edilecektir. 
Yalnız bu bina iratlarının tahmi · 
ninde 1933, 1934 Ye 1935 seneleri 
zarf ı3da Nyiceleri nazarı itibara 
alındıjı biclayet veya iıtinaf veya 
temyiz kararlarında laarih edi • 
lenler ve kat'iyet kesbettikten ıon 
ra iratlarında tadilat yapılmıı o · 
lanlar bundan istifade edemez · 
ler. 

1930, 1931, 1932 seneleri için
~. tahririne baılanmıt olup da 
... bnmnra meriyete ıirdili ta · 
rihte kat'iltlflllemit bina iratları-. . 

Bakanı 

kalması hukuku düvele Ankarada 
Dost ve kardeş Efganistan 

Uygun deg..., 1•}dı•r ;:~n~:~~tfe~ı:::ıi~~;a~:~~;; 
retinizi haber aldığımız zamıtıt " 
danberi beraber geçiı·diğiniiz ti1I 

H a r P a e m i ı er ı· n e a p 1 k güzel günleri sabırsız1i1da bekti ~ e y yorduk. 'Kardeş kollarını size !t~ 

b U ı U n m a S 1 S 1
• ı a.Aı. h s 1 z mış olan Türkiyeye hoş geldinif-w 

Diye söze ba~lıyarak Tü'rk-E~ 
ıan münasebeti adı ıeçinee, Türi 

bulunmasını ieap ettirmez :.h::;:.!;!ı~~yııularladolc!U~· 
Dün üniversitede inkll8p kürsüsünde ... ,~=~~~u~:;k~~~c~il~~~~:: 
Mahmut Esat B k t b •• 1 •• ı· d• ıını kardeı Efganistala yapmıf' 

0Z Ur OY e SOY e 1 tı. Beynelmilel bir beldenin ilk 
Dün Üniversite inkılap kürsü . 

sünde Mahmut Eaat Bozkurt inkı· 
lip dersi verirken Boğazlar mese
lesinden bahsetmit ve iti hukuku 
düvel bakımından teırih eder~k 
çok dikkate ıayan ıözler aöyl~ . 
mİ§tir. 

Bu dersten bazı paraıraflar alı
yoruz: 

"Hukuku düvelde, serbest de · 
nizleri biribirine baibyan bojaz
ların, bir veya birden fazla devle
tin hikimiyetinde bulumun, tica
ret ve harp sefinelerine kartı açık 
bulunmaları eaaıı kabul edilmiı 

Fakat hiçbir zaman boğazların 
harp sefinelerine açık bulunması 
silahtan tecrit edilmesini icap et
tirmez. Boiazlarımızın bupnkü 
topsuz, tüf ekıiz hali hukuku dü· 
vele kat'iyyen uypn delildir. 

Bugün Boiazları müdafaasız 
bir hale koymak, onu her tehlike· 
ye kartı açık bırakmak, Türk dev
Jetinin eaaalı haklarından bir kıa· 
nim ta11tma111ak deuıiekth·. Ba da 

imtihan 
projeleri 
Kültür Bakanlığının hazırladı- J 

ğı yeni imtihan proje1i alikailar 
makamlara gönderilmittir. 

Liselerde toplanacak olan Mu· 
allimler Meclisi bu projeyi tetkik 

yukarıda söylediğimiz gibi huku· 
ku düvele mugayirdir, 

Herhangi bir ecnebi filo kasten 
boğazlara taarruz etse bu müte . 
caviz ne ıuretle geri çevrilecek? 
Tabii hi~bir ıuretle ... Ve bu ecne
bi •emiler boiazlarda istedikleri 
•ibi gezip duracaklardır. Buna 
mini olmak için muhakkak ki bo
iazların ıilihlanmui lazımdır. 

Ben ayrıca f&)ıaan boiazların 
harp ıemilerine kapatılmasına da 
taraftanm. 

Ticaret filolarının ıece gündüz 
boiazlardan ıeçebilmelerine bir
ıey denmez, fakat harp ıemileri
nin, boğazlardan ıeçmeıinde ~Y· 
nelmilel ne ıibi faydalar olabillr? 
Böyle bir ıerbeali beıeriyete ne te- J 
min edebilir? 

Üstelik biz Milletler Cemiyeti
ne de dahil bulunuyoruz. Millet • 
ler Cemiyetinin misakı mucibin
ce, hiçbir devlet bir diieriyle hl.r· 
be ıiritemez. Fakat,~ ptk 
yalowmn tslf••l'l~·~ilth-...-. 

miıaka rağmen harbedenler bu· imzasını Türk-Efgan andla,ma 
lumİyor. Yarın öbürgün Akdeniz· altına koymuıtu. itte uzun zam 
le Karadeniz devletleri arasında danberi, bu iki karde, d~vlet ara· 
bir harp çıkacak olursa, bugün sındaki samimiyet, gittikçe art ' 
olduğu gibi, birtakım zecri ted . mııtır ... 
birler konacaktır. Acaba boğaı . Tevfik Rüıtü Araı, kad~hi,d 
lar ıilihıız bulundukça bu tcdb\r- Türk--Ef gan dostluğunun feyi% 
leri tatbik edebilmemize imkan istikbali iç.in kaldmnıı. fonra Ef 
var mıdır? Halbuki boğazlar k-s gan Dıt Bakanı ayağa kalkar 
patılmıt o!sa bu harp bittabi vu- söylevini vermiıtir: 
kua ıelemez. Efgan &kanı demiıtir ki: 

Halbuki boiazlar ıilihlı olursa "Sayın Başbakan, saym Ha 
Türkiye µhteıine düıen vazifeyi. ciye Bakanı Hazretleri, 
muvaff akiyetle baıarabilecekt:r : Ben bilmem siz Türk kardeş 
Bu da ıöıteriyor ki boğazların ledmizin dostluk ve sevgileriniı~ 
ıilahlanmaıı cihan ıulhü bakı . hangi dil ile cevap ,·ereyim v.e te: 
mından elzemdir. ~ckür edeyim. 
Boğazlar ıilih!ı olurıa kimse Doğrudur ki Tiirk ve Eig'3 

bu aziz yerlere YL'l bakamaz. Gö- milletleri Asyada çok zamanlaf 
züne keıtlrllllelc iıti1en oluna dan beri dost ve iki öz kardeş• iib 
kalkım, gelsin. Nitekim bir lcerc <lirler ve biribirini candan sever 
daha gözlerine kestirip geldiler . lPr. 
di. Bu debdebe ve ıaıaa. ile gelen- Biz Eiganlılar Türkiyenin ileıf 
lerin ne akibele uğrad1klannı v~ lemesini ve saadetini tıpkı kenclt 
nasıl döndüklerini bizim kad .. r terakki ve saadetimiz san ()fu:;,. 

btıthif itttn1ıl: aı.1Sıf kantt1ı TUrh1yı..'S.lrttn, 

Izmlrde kaçırllan 
bir kız 

Rün bij~k önderliğile 1tazandı~ 
zafer ve tstiklal Harbinden şoı.ıl 
bu necib milletin kaz2'ndığı ~ 
sek mertebe, yalnız Türklerin g~ 
lecek nesilleri için bir tarih mifıır
li değil belki bütün Asya milletle
ri jçin parlak bir örnek olup kala

Kendisini kaçıran adamla 
mahkemeyi kolkola terketti 

caki;ır.,, 

ederek noktai nazarlarını en kıta lzmir _ Birkaç ıün evvel bura lar. Beni kaçıran Mehmet ben; 
bir zamanda Kültür Bakanlığına aıliye ceza mahkemeıinde çok ta· kirletmemiıtir. Ben onunla kal · 
ıönderecekler ve Bakanlıkta te,. yanı dikkat bir badiıe cereyan et· mak ve evlenmek istiyorum, de· 
kil edilmit olan bir heyet bu mü· mittir. mittir. 

Efgan Dıt Bakanı Serdar F ef• 
zi Muhammed Han, Bundan tonr 
Türkiyenin herkesce takdir edile 
ve memnuniyetle kaool olunaıs 
Türk dıt siyasa11ndan ve Ef ga.. 
Türkiye-Irak lran arasındaki a 
demi tecavüz ahdnam9İnin oi 
han ıulhü ve selametine büyük 
dımı olacaimdan bahıetm1§ 'Te 

"Bu dört, devlet, kendi a.rala 

talealara göre imtihan talimatna- Cumaovuında, Kavalah 13 ya. Heyeti hakime kızın on sekiz 
mesinin kat'i teklini tespit edecek tında bir kızı kaçıran Mehmet a . Yatında oldujunu ıöıönüne ala 
tir· Şimdiki proje eaaıen tamamen rak kimiıı yanında iıterse kalmak· 

dında biri muhakeme ediliyordu. 
muallimlerin istediği bir tekilde ta serbest oldux..·nu aöy.lemif. Bu· 

L Fakat kız heyeti hikimeye: •• 
oldujundan üıtünde büyük ..,ir nun üzerine kız, amcaıı ve akra . 
deiitiklik yapılmıyacağı mubak · - Ben on üç dejil, on ıekiz ya- basının ıözü önünde Mehmetle 
kaktır. tmdaynn· Amcamm.yanında bu· kol kola girerek mahkemeyi ter. 

Yeni talimatnameye göre bütün lunuyorum. Bana hiç bakmıyor - ketmittir. 
Mruf~rdatalebd~muallim~ka- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
naat notu ile geçecekler, ıon sı · 
nıftaki talebeler de ıeçen sene :>l
duğu gibi Oniveraiteye ıirmek i
çin fen veya edebiyat zümreler ~n

Amerikan 
donanması 

den birinden olıunluk imtihanına RUyllk manevralarına 
ıireceklerdir. başlamak llzel'e 

Kötü bir oyun 
Zavallı kızın 

yanmasına ••bap 
oldu 

Fatihte Kırkçepne mahalle -
ıinde oturan itfaiye neferi T evfr 
im c'-ört yqındaki kızı Zebranın 
arkaıına arsada beraber oynadık. 
lan altı yaımdaki Hüseyin bir ka
lıt bailamıt. biraz IOIH'a da kib
ritle kajıdı tutuımuıtur. 

Kiiıt parlayınca kızın elbise
lerini at evler a&rmlf ye Zehra fer. 
yada baılamııtır. O eınada ıokA.k 
tan ıeçen birkaç kiti kızın elbise
lerini zorla söndürmüılerdir, Kal· 
çuı ye bacaklarile tal eli yanan 

hane. 

hareket etti 
Saır-Diqo, 7, (A.A.) - 150 

ıemiden mürekkep Pasifik bü . 
yük filolU, beraberinde 400 tay • 
yare ile, yeni yıl · manevralannı 
yapmak üzre açıl1DJ9lır. Üç ıün 
ıürecek olan bu manevralar ce -
nubi Kalifomia sahilleri açıkla • 
nnda yapılacaktır. 

Gemilerin hareketleri ile ma . 
nevranın meseleleri üzerinde sıkı 
bir ketumiyet muhafaza olun!ft&k-
tad~ • • 

Bulgar Krallçesı 
Roma, 7 - Bulıar Kraliçeli 

Sofyadalri ltalyan Sefaretine bir 

Suikastçılar 
M uhakeme~erlne 
pereembe günü 

baeıanıyor 
Ankara, 6 - Suikast maznun

larının muhakemesi perıembe &Ü· 

nü saat 14 de ağırceza mahkeme· 
ıinde baıl;yacaktıa. Mahkeme 13.. 

lonu küçük oldujundan müddeiu
mumtlik 150 kadar kart butırcı • 

· rak dajıtmııtır. 
Maznunlar arasında bulunan 

Ali Saip buıün adliyeye götürü
lerek kendisine son tahkikatın a· 
çıldığı teblii edilmiıtir. 

Ha* verildiğine ıöre Ali Sai· 
bin müdaf auını. av\:kat Hamit 
ince üzerhıe almqtır. 

Tramvay' ça .. ptı 
Çenberlitaıda kartı tarafa geç 

mek iate>:en Narlı Dıe.c:it müezzi
ni Ahmet Rüıtüye Yedilnde-Sirke. 
ci Jaaıtıftda qleyen 34 .numaralı 

da ve herbiri, kendi1en1e komı1l 
devletler arasında, da;,~ auİh 'I 
emniye~ amilleri t1lacaktır.,, De 
mittir. 

Bundan sonra yüksek misaf' 
miz, Bakanlara teıtekkür et'ereJr., 
kadehini, "TÜRK MiLLETiN 
iSTiKLAL VE SAADET VER 
AT ATÜRK'ÜN SA~LICJN 
kaldırmıttır. 

(Baı taralı 1 in.ci°JI) 

Bu aabah memurlar an11zm 1 
zetin oturdutu yere girmitler, 
ni keailmiı sığır elleri bulmutfı 
dır. Ocaiın yanında da bil 
bir iıtif halinde, sığır, koyun 
milderi bulunmuıtur. 
izzetle karısının bu kflmikleri 
cakU yaktıktan anlafılmııtrr. 

Kaçakçı karı koca' yakalall 
tır. 

Kö•k yandı 
Oıküdarda Bulıurlu nıa 

ılnd.0: Bekir aokaiında 9 nulO 
lı köıkten dün ıece yanana ç 

let 

20 

o~ ye. 
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. 7 saNKANUN -1936 HABER· - Aktam poıtaıı 

~~-~ 
Ağa oğDlYlınılYfın 

bftrr yazısn 
Bazı radyolarda mühim bir 

konser olunca, ötekiler kendi ne-s. 
• ' * 

Tıyatlarmı tatil edivorlar· konse. . ~ , 
rı nakille iktifa ediyorlar. Bugün 
hen de ayni teYi ya.payım. Ahmet 
Aia o$'1unun bir m&kalesini hüli.
sa ederek geçireyim. Genç bilgin· 
l~rimiz, ediplerimiz, mütercimle· 
r~m.iz, hülba her kültür şubesin • 
de çahıanlanmt% iç.in ne mü . 
kemmel muhtıra.. İ!te Aağaoğlu· 
nun yazdıkları: 

A:~ ve ~etli !elitimiz Yahya Ke
mal Turk edebıyatı hakkında venliği bir 
b~y.a.natta çok &ağlam csash ve üzerin· 
de <lurulmağa değer fikirler serdetmiş.· 

Eski Türk 
musiki eserleri 

Tetkikler yapan 
heyet vazllestoi 

bitiriyor · 
Konservatuvarda üç yıldanbe 

ri eski Türk muıiki üstatlarınm 
eserlerini tetkik eden heyetin me· 
saiıi §ayanı dikkat bir safhaya 
girmi! ve ıonuna yakınla§mıştır. 
Evvelce meı·hum Rauf Yektanın 
ha§kanhğında çalışan bu heyet 

1 

üstadın ölümünden sonra da me· 
saisine aynı hızla devam etmiştir· 
Bu tetkikat sonunda adı hile bi · 
linmiyen birçok Tiirk sanatkar · 
lannın eserleri meydana çıkarıl · · 

Bir gecede 800 kilo· 
kurşun çalmışlar! 
Eyüpte bir· medresede o!an 

bu hırsızhğ ın nastl yapıldığına 
herkes şaşıyor 

tir. ~ 

9'arblilcştirmc teşebbüsü frarı&1r 
edebıyatını benimsemekten ibaret kaldt. 

.Millile§tirmcğe gelince Yahya Ke-
mabn d d·~· "b• r .. e ıgı gı ı: "Ana vatan Anadolu· 
rlı §ıır ve nc.srimizi11 yegane kaynağı o
ta:ak gö$terenler ancak b:r nazariy<!' 
serdt-.1·" i ı 
20 

.. u 1 ~ Vi4% Y~t.te kaldılar.. Bun~aıı 

~ne ~v~el bır ronıancıya: ''Kal!<, g:t j 
orta AQadoll!da bir kövc yerJ~<j. köylü· 
ye b · · _ .. . :1ş· onun roman:nı yaz,, diyenleri 
\§lttilt, gidenler de oldu. Lakin ora<ia•:. I 
:Oostoyevski,nin romam nevinden h~lkı•ı 
ruhu kokan bir eser get~rmediler ! , 1 

Fakat neden böyle oldu? Nedeı~ 
1 

• Ruslar Dostoycvskiden daha _çok evvel.: 
<lah~ Pu~kin ve Lcrmankof zamanmdarı. J 

yanı on dokuzuncu asrrn iptidalannd:;ı.n 
bıle.Iıem garblilet>ı:neğe ve hen1 de milli-j 
letmcğe rı:ıuvafü.k oldular cla biz hati 
ola~ad!l-: ~ · 

~amileri, türbeleri ve ~e~res~· ı 
Jerı pek bol olan Eyüpte buyuk hır 
kurşun hırsızlığı yapılmıştıı·. Bu ı 
kurşun hırsızlığı bayramın ilk ge
cesi yapılmış olmakla beraber da
ha yeni duyulmuftur. 

Hırsızlığın yapıldığı yer Eyüp
te, Bostan iskelesi caddesinde 

ımştır. Mihri!ah valide sultan türbesi ve 
. Ö~Tcndiğiınize göre hey~tiıı medreseleridir. Bu medreselerin 

tetkikleri son büyük musiki inkı. ve türbenin damındakj kurşunlar-
libnnrza kadar devam edecektir. b Jı dan ir kısmı şaşılacak bir ıne a-
Heyel hu değişimi de yazdıktan retle ve söylendiğine gine bir ge· 
sonra elde edilen eser Konserva· ce içinde sökülerek çalmmrştır· 
tuvar tarafından "Büyük Tiirk Dün bu hususta mahallinde tah· 
Musiki Tarihi,, namı atlında has kikat yapan bir muharr,irimizin 
tmlacaktir. Bu eserin bi~ kısmmm d · aldığı malfımata göre bu me re 
evvelden basılması da mevzuuba. seleri ve türbeyi on b~ yıldanbe 
histir. . rl bir bekçi beklemektedir. Bun 

Heyet bazı sanatkir!arm işitra· dan birkaç yıl evvel burasının kur 
kiyle toplanılan eserleri bundan b şunlarını çalmak için bir te§eb üs 
birkaç yd öiıce · bir konser·halinde 

olmuş, fakat Eyüp zah)tasınm bu 
halka ar~etmifti. Fakat büyük 

'k" · J ı·b d .,0• n ah .. e•k' raya bir polis noktası koyarak ter· 
musı ı tn tt a ın an .. r ... .,, ı . .. . . .. 

kim kalmı!lır. Medresenin hekçı 
leri ramazamn sonlarında medre 
se civarında gene iki eahsın do . 
!aşmakta olduğunu göımüşler ve 
zabıtaya vaziyeti haber vererek 
tertibat ahnmasın1 idemişlerdit 

Nitekim bir müddet sonra hay 
ramm ilk gecesi bu hırsızlık vuku
bulmuftur. Asıl İ!in garibi hrrslz 
ların bayramın üçüncü gecesi :lr 
bu ziyaretlerini tekrarıamalarıdı" 
Fakat bu defa bekçinin müdaha 
lesi üzerine birşey çalamadan git 
mişlerdir. 

Yapılan bir ke§fe göre ç.ahnan 
kurşunlar yirmi parçadır . Alaka 
darlar bu miktar kurfunun 800 ki 
(o geleceğini aöyleniektedirler.Bu 
bir tona yakın kurşunun çok yük 
sek olan kubbelerden nasıl çalın · 
dığı ve bunun ne vasıta ile götü 
rüldüğü hayret uyandrrmaktadn 

Tahkikata devam olunuyor. 

. Yahya I{cmal yüksek ı:ddsı ve gc· 
niı killtUrite bu sualin ccvab~nı seziy~r. 
fakat üzerinde lazım olduğu kadar dur
muyor. Halbuki bizce asıl izah zahmeti· 
tıe değer olan nokta budur. 1 , 1 . fi lk dı'n' l t"I 

1 

tıbat alması uzerıne teşebbus a · a alurti:a eser erın a a e t • ._.-:.. ________________ _ 

mesi fayrlt".h görülmemiştir. · · - • • • • t Yalıya Kemal beyaı1atınm bir ye:riıı 
de diyor ki: "Avrupa kültürü lıir mek
tcpdir. Mektebdc okunur, öğrenilir, 
terbiye edilir. yeti;?;lir. oradan ç1kr1'r, 
sonra memlekete gir:lir ..• 

........ , •• com•ntik dmin.·dai, şiir i· Cumartesı yevmıyesını am 
parçalan c•la:.:ık Victor Hügodan v•~ en fabr•ıka 
Bayro~dai1, nesir numunesi olmak Ü.?C· • vermey 
re de Balzaktan parçalar ahrıml§tı. ~11 
p:ırçalar Rusyadan da ayni mektebi t em . 
sil eden \'iiir ''e nasirlerin . eserleri?e 
yanyana getidlcrck mukayese yapılıyor· 
du. . . 1 , . 

:o .. ,..,,..,,, :n+• sairimh garblil~§ı.ıe 

yolunu gayet doğru olaralt tayin ctmi" 
oluyor. Avrup:!d&n metot, te.knik ve u: 
'3u1 alnur, edebiyat ahnmaz! Bi.ı: :Fransız 
eserlerini taldit etmek yolunu tutmıya
ca~tık, o cse:-Jerin nasıl vücude getiril· 

1 

m1! olduğunu öğrenecektik. Halbuki Türk edtbi}•at kitaplarİnda 
Beyafıatrnın diğer bir ~ıe:inde de Lıöylc !!eylen~ tes~rtiif olunmÜyo;-. 

· b f'k · · Tti:i:·mektc.b:nde taleb: böyle bir im· . ş.aır u t rını tamamlıyarak diyor ki: 
• kandc:n mzhrum kalıuor. 

' Dostoyev3kiden r.vvclki Rus EEt züm- J j 
Htilasa gerek rr.cktcp dahilinde vl! 

resi ıarp edebiyatını b:zim anlad!ğ:-
m ..ı_ ger<:k onun h:uicincle yap·'acak pe,k çol: ı 

rz"-n çok daha ba~ka türlü ve çok 
daha. derinden anlam·s bir zümre idi.,. ~:::l•lcr V:lrdtr. Yahya Ke-mal kültürün ta 

özii olan edebiyat ü-:c!İne d kkat çek
işte mescleniıı 2ı::ıl can nokta>.ı ! 
R m~·~te OJ:ok isabet ct.71i:ı;tir. 

uslar AvrupJdan metot. t~knik • • • 
ve usuı aldılar. Eser taklidinden ziy~ı•.fo 12 esere mükafat vadedildiği 
bu -·t d ı · ~ '· bu sene zarfında, kü.ltür mesele .. ~ ... o a \•e te :mge · ... ıyın~t ve:diler. 
S:uıatlcar demek. yaraucı demektir. ya· sine fa~la ehemmiyet verilecek 
ratınak ise taklidle olmaz. Yaratrcı kuv- demektir .. Bana kalırsa, .~imdiye 
vetin metot ve teknikle islemesi saye· kadar klaaiklerin terce.me edil -
S~d~ otur. Sonra Ruslar, - Avrupa kül- memeaine b~Jli ' ba,lı ıebep, son a· 
tiiriintin ta ruhu.nu ve kaymığmt aradr· 
lar ve do~rudan doğruya 0 ruha ve kay- sn·da Ti!rk dilinin geçirdiği mü · 
nağa miira:aat ettiler. Greko • Romen temadii atihalelerdi. Fakat,diğer ci 
edebi.yatının şahescrlcr~ni _ki Anupa- betten, eğer klasikler terceme ~ -
nnı kı:ndisi i~in de örntk oJmustur - dilseydi bu istihaleler, en makUl 
lisantarıına sevirdiler ve yahut- klasik cereyanı alrrdr. Şimdi ise, son in· 
troekteplerde. öğrendikleri latin vo yu- kılap hareketile, Türkçe, hem 
nanca vasıtasilc do~ruclan doğru}'<! on-
?at:la temasa geldiler. · Daha on doku- mevcut zenginliğini muhafaza et-
.tcn~u aa"rin iptidalar nda Home;-u9 miş,lıem de elestikiyet peydala • 
V~ · Eshilden başlryarak bütün Yunaıı mışlır. Zararın nereıin'den dö'nül· 
:<;~he.se.rleri ru~ç:aya tercüme edilmişti. se kardır, derler: . 
B.unun~a. beraber Avrup1nın °l;Jasik ede- Rus.ların bir aırr evel yaptığı • 
L.ıyatt da ihmal edilmedi. p,.ans:z fn • 
giHZ Al · t · • ' · n~ varalım biz ,imdi başlııyahm .. 

· man. talyan İspanyol edebiya~. 
lımn•n büt"' Elverir ki, bulıyahm ... 

Duyduğumuıa göre, Sir1,ecide 
Salkımsöğütte; lbrahim karyola 
ve madeni e!ya fabrıkaaı, işçileri
ne, cumarleai yevmiyesini tam O· 

}arak vermemeğe karar vermİ§tİr 

Evvelce, cumartesi · pazar tatili 
çıkmadan evvel, bu fabrikada i~· 
çiler (9) saat çalr§maktaymışlar. 
Cumartesi · pazar latifi çıktıktan 
sonra, fabrika sahibi, ameleye CU· 

martesi" yevmiyesini tam vermek 
için, işçilerin eskiden bir· saat yap
tıkları öğle tatilini yanm saate .in 
direrek ve iş müddetini biraz uza
tarak, (10) saat çalışma usulünü 
koyinu,tur· lgçiler, cumartesi yev 
miyesini tam almak iç.in .buna razı 

Ortodoksların 

olmuglardır. 
Fakat vaziyet bir müddet böyle 

gittikten sonra, bu hafta, fabrika 
sahibi, artık cumartesi yevmiyele
rini tam vermiyeceğini İ§çilcrine 
bildinnittir. • 

Hepsi kazandıkları yevmiyeler
le günü gününe geçinen fakir in · 
sanlar olan işçilerin, böylece ya . 
rrm gündeliklerinin daha kesilme· 
si, kendilerini çok sıkıntıya soka 
bileceğinden, esasen devletin dP 
pek yakında çıkacak (iş kanunu) 
ile, menedeceği bu gibi hallerin. 
fabrika sahipleri tarafmdan şim· 
diden yapılmaması lazımdır diye 
düşünüyoruz. 

MUtekailtler 
·bayramı . cemiyetinin kongresi 

Dü~ Ortodoksların ve gregofr 
yen ennenilerin yortulan olma • 
ıı dolayııile bazı Türk ermeni ve 
rumlarının dükl<anlan kapalı bu
lunuyordu. 

Yar:ın yortuları bitmiş olaca . 
ğmdan patrik intihabı da yapda· 
caktır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, bü 
tün ihtimaller, patrik namzedle • 
rinden Kadıköy nıetropolidi Mak
ıimus üzerinde toplanmaktadır . 

Umum Mütekaidini Askeriye 
Cemiyeti Ba§kanlığından: Cemi -
yetimizin senelik kongresi 26/ son 
kanun pazar ıünü saat 13 de Vez. 
necilerde umumi merkezde top · 
lanacaktır . 

Cemiyette kayıtlı olan ve te • 
mel yasasının 18 inci maddesi mu 
cibince son sene aidatım dahi tes· 
viye etmi! bulunan azanın d··11ul 

varakalariyle gelmeleri rica olu . 
nur. 1 · • un ana eserlerini Puşkin V ·! 1 ....,. 

... et~a\1kof bile kendi lisa~arında oku- (Vl• Q) 
yabiltrterdi. Ve bunu k R 1 -------------------...,.....--...,.....------------- ---""T---------
ger ... , yapar en us ar ____ ..;;_m ___ li.iı _____ '!!ll_~---------------------------... ' .'Jıguı:c1 hareket etmezlerdi. Rus ta- 1 .411 J 
~~1 v:ı!ı~s: hayatı onlar için ilham· kay. J [ ş E H. il İ N . D E R D L E R İ 

Bütün bu t r ·1· • 
d 

a ısı attan alınacak netıce ..... _________ _______ _ .... __________ ,..... __________ ~-----' 
~u ur' Ki' 'k ... ı www o == 
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Oegerıl eaerl&re mı kJfat - ,,,_, ... ~-~-# ...... ~ 
Maarif Vekaleti, her sene, on ilu 

değerli cıerin beheine be!yÜ2 liradan 
a,ağı olmam~k üzere miikafat verecek• 
mİ§. Bu ınevzu bugü., hem Peyami Sa· 
fayı, hem de Ak~mcıyı tahrik etmit• 
itte yazd.klan: 

• • 
Ehllyefs zler mUkAfat a mss n -. ,,_,,_,,.., ..-.. ----..........-.w-~--

Peyami diyor kı: 
Bu "değerli,, vasfının tayini, baliba ve

kalette ilim veya edebiyatla alakası meç· 
hftl ellere bırakılmıştır 1.·e bu yüzderı şim 
diye kadar,hi~bir kültür haysiyeti olıra· 

yan, hatt5 manas·z ve zararlı bir süril 
kitaplara bol tahsisatlar verildiği hal· 
de asri kıymet sahibı eserlCT satın alm
mamıştır. Nitekim Bakanlığm neşriyat 
işlerile meşgul dairesi veya memuru, 
şimdiye kadar matbuatın birçok istek· 
lerine rağmen, sat111 aldığ1 bu kitapların 
listesini neşretmedi. 

ilim ve Edebiyat mükcifatlarile kUJ. 
türünü teşvik ebnck istiyen Bakanlığın 
bu neşriyat himayesi prensibini de bir 
usule bağlamasını ve kıymetlerin tak• 
diri işini şahıslardan ziyade şahsiyetle· 
rin eline bırakmasını temenni ederiz. 

f!!tYda '?.!•••_o~!._ilCB~ 
Ak§amcı İşe büsbütün bedbin! Ma· 

arif Vekaletinin, e.kidcn de uerleri te,. 
vik i~in muhtelif usullere ba§vurduğunu 
)'aZTyor. H imayc ettiği mcmuı·larn eser• 
!er t~rcüme ettirmiştir. Bu, olmamıtln'· 
Sonra da kıymetli bulduğu eaerlerdea 
yüzlercesini satın almışbr. Bu da nafile .. 

Ak§amcı son şek1i de şöyle tenkit ... 
diyor: 

Bu mükafatı muharrir mi alacak? 
Tabi mi? Tabi alacaksa muharrire ne? 
Muharrir alacaksa, kitabı kim basacak? 
Şimdi, bir muharrir hem çalışacak hem 
para bulup kitabı bastıracak. Sonra da 
kendisine verilmesi muhtemel bir mü· 
kafatı bekliyecck ! 

Bu hiç pratik bir usul değildir. Bek 
lediğimiz faydanm temin cdilemiye:eği, 
bir kaç sene sonra bundan da vugeçi· 
leceği muhakkaktır. Beyhude vakit kay• 
betmekten ve para ziyan etmektense
şimdiden bunu daha pratik ve hayırlı 
bir ~ekle sokmanın çaresini düşünmek 

iktiıa eder. 

* Namık Kemali lnk~r eden yok 
..__.._... ,_,,_,,_,, zwww;:ı -·--,,_,, -

Gezgin, (Eski Seyyah), ''Yeni bat· 
lan baha biçerken,, urleYbaıi)e, Namık 
Kemal hakkında geçen gün HABER'de 
Yllzdan b1r ~:azıyı tenkit ediyor. 

Tarihin verdiği haklara dokunmıya
lrm. Şöhreti, Namık Kemal kadar pa· 
halıya maletmiş dünyada pek az adam 
vardır. 

Seyynh, haklıdrr. E3a:en, Namık 
Kemalin kıymetini kim-:cnin inkar et· 
mediğine dnir, o y.uıda da bir kayıt 
vardr. Ancak, mevcut veı:ikalar ve eser· 
ler iyice okunmanıı§, tasnif edilme:rnitt 
hükümler çıkan~mcmıştll'. Ve bu hü
kümler, eski "Müntehabat,, ve Mukta· 
tayfat,,ın halk arasına yayılmıt hükümle 
ri yerine geçmemi~tir. Hala hakim olan 
<:ski görüşlerdir. 

(Hat - Sür) 
Wta1"1ttMJ111ıaıııııı11ııf""'"'"'1ıtt11••ht1mn1tn.-nı.,., .. _ ,.,_.,..,...,.,,1.r,..twww.--.. 

H~liç şirketi 

h isseda rl arı 
to pi a namadılar 
Haliç Şirketi lıisse1arları bu 

gün on birde Gala•uda Hovakim
yan hanında f evkaladc b!r top
lantı yapacalder:h. 

Ekseriyet olms.dığından 11 şu

bat salı günü sabahına bırakıl 
m19tır. • · ası • ttrb;ye ilt- Greko • Rc:ı- ! F • \ıtıl t • 

m~b.n V'e yeni Aviupa edebiyatçılarının 1 ır uza ga s e m ı ta eserlerini t .. 
1 A,. crcumcyc ktyn'lct verelim. !' · · r.:::::::::::::::::::::::::::;:::=::::::r.:r:m:m=::: 
.. -.,m ve Grek '-'"lt" . ~ !• 8 JI 

•• t1U urıJe doğrudan dog- · il Or y 8 lftrJDI 
~~ya 

1
' 0rnasa gc:hnck ve Avrupamn M •

1 
Dün Remzi adb ~ 'okuyucumu~dan n1dığrrmz mck· vılere doğru ilerliyen bir adamın karşıda hastanenin kapı· , ii 

• '?Cer e:-.~n~. htrkesin eline vermek imk.a:ı ı tupla 'f akıim Firuzaja aemtinin .de."11ennirı bir kısmmı sındaki kuvvetli I§tkla gözleri kamaşuıca önündeki çukur· J iı ('il d 1 et m ek 
ıau.-ı;::ug,~a\.!~el~rn!. . 1 Yazmittrk· Bıipn de devam ediyori.ıZ: la.rd.a dizlc;rine kadar çamurlara gömülmesi her ge:eki li isteyenler 
, nptır: Bell bu sözleri okur· «3 _ istiklal caddesinden Ağaharrıamı caddesine iııen hadıselerden... d 
K;·1dh?alimde · vaktile Rus jimnazmd:ı Bursa sokağı yokuşunun son kısmı bel~<i yar.m asırdır ta- 5 - İtalyan hastanesinin bulunduğu ve fophaneye iİ Borjiya romanlarını cildlet· it 
0- ~~. ııgurn edebiyat t~r·hile bugün so· f mir görmemiştir, ileriki tamir planlarında nazarr dikkate inen yokuş geceleri sokak köpeklerinin hakimıycti a!tın · ıi!. mek isteyen okuyucularımız Ü 
~ ....... ~rn ,. d i d B d f l • -·b·· · · e.:rı eki c:debiyat tarihirıi alınsın diye haıtrlatıyorum. a..: eyoğlunda ilç bin ~u ka ar köpek öldüıen bu işte !! orma arını on beş gün içinde si 
ınu kt Yese cttlm. Birincisinde edebiyat 1 4 _ Sırnervilude Alman hastancsiııin taııı karşrıma vazıfedar belediye memurları bir gece buraya da uğrayıv 

1 

P. Ankara caddesin de (Vakrt) kü-0 
me eptenntn tarihçesi yazıtırken her •

1 
isabet c<lr.rt v"' da · ·herhalde ·yarım asırdanberi t:.-mir btr kaç ktıyruk topıasaıar rena oımıya··ak ~aliba r.. !I r· h . ., k 1 cı 1 H 

m:ktebe mensup şa~r ve nasirlerden en görm.emiıs olacak. Her taraf eu çukurlan, çamur göl!tri Felakete bakin ki dertler buaün de bi~di. Scınu ya f: up anes•ne .!ra n"-" 
1 

iT z.r. Si 
nıuk~nım 11 . d . 1 • s 1 nna 1--ldı. ı=:::m:;~AllllllUMUIMIWn!''"U• , c erın eıı bırer parça alınmt!!- I ile dolu .. Daha fe!'lasr burada sokak .fetıcri de y~k. frase • auı 
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ltalyanlar Areri Habeş karargahını elt 
geçirdi Ut<§l0y<§.llfilDlfil Ameırök<§l 
Cenuptaki Ras 

Desta kuvvetleri 
Ehemmiyetsizmiş 

üDe <§llr<§l~n ©lçnDnyor 
,ffa(ganları 

Amerikan bitaraf11k siyasası petrol ambargosu 
J<oymak isteyenlere cesaret veriyormuş 

Oyulıyarak 
şf mtal k uvvetlerinl 

cenuba çekmeleri için 
çalışıyormuş 

Bir Alman gazetesi Boğazlarımızdan ve 
mütekabil yardımlardan bahsederek 

Yağmurlar 
Ha!§>ce$ 

u fiifıl 19)@.l {f ©) ~@ ır lYI lfn \YI lf"1 

Gil aı ır® ~ e~ n fi=;)® 
ffi <al ifil i © 0 ll:!F~f © 

Ortaya yenj bir Akdeniz 
misakı çıkıyor 

Hüknıüne varnıaktadır 
Ruzveltin Amerikayı bitaraf 

tutmak siyasası haklrındaki son 
söylevi üzerine İtalyan matbuatın-

Bu.gün gelen haberlerin hemen daki yazılar, İtalya ile Amerika· 
hepsi Ro:nadandır. İtalyanların nm da arası açılmakta olduğunu 
neşrettikleri bir resmi tebliğden gösteriyor. 
anlaşıldığına göre Ras Desta ta . İtalyanların başlıca gazetele . 
rafından tehdit edilmekte olan rinden Giornale Ditalya'da deni
General Graziani kuvvetleri Ha . yor ki: 
beşlerle yaptıkları bir çarpışmada "Her millet iatadiği şekilde bir 
Areri'ye girerek çetin bir muha . idare sistemi kabul etmekte ser . 
rebeden sonra Habeşleri püskürt- besttir. Bitaraflık meselesine ge
müşlerdir. Bu hareket cenup cep- lince, Amerikanın hattı hareketi 
~esindeki Ras Desta kuvvetlerinin doğrudan doğruya bitaraflığa ve 
pek mühim olmayıp, yalnız ita) . Uluslar Kurumu paktına müda · 
yanları oyalamak ve bu suretle baledir. Bitaraf kalmak istiyen 
şimal cephesindeki ltalyan kuv . Amerika bilakis bitaraflığı iblaI 
vetlerinin bir kısmını cenuba çek- ederek petrol ambargosunu isti · 
mek için uğraştığını göstermekte. yenlere cesaret vermiştir.,, 
dir. 

Mareşal Badoglio Romaya çek
tiği bir telgrafta aşağıdaki izaha. 

r ,ıı vermektedir: 

T embiyende yapılan ehemmi · 
yetsiz çarpışmalarla düşman 

gruplarını püskürttük. Somalide 
ki yerli askerlerimiz Ganala Do- • 
ria nehri üzerindeki Amino'yu İt· 
gal etmişlerdir. Ganade . Doria' . 
nın sağ yakasında Habeşlerin tah
şidatta bulunduklarını öğrenen 
Dubotlar (yerli Somali askerleri ) 
zırhlı otomobillerin de yardımiy 
le Areri'ye varmışlar ve Habeş 

karargahını ele geçirmişlerdir. 

Düşman 150 den fazla ölü ve ya
ralı bırakmıştır. Bi:dm taraftan 5 
makt~I ve 15 yaralı vardır. 

Somalldekl harekllın hedefi 

Romadan gelen haberler Mare· 
şal Badoglio'nun bahsettiği hare
katın hedefinin, kuvvetleri üç kol 
halinde Dolo'ya doğru yürümekte 
olan Raı Desta'nın bu tehdidini 
bertaraf etmek için yapıldığını bil 
dirm<tktedir. 

Habef imparatoru flmal 
cephesine gidemiyor 

imparatorun şimal cephesine 
yapmak tasavvurunda bulunduğu 
seyahatler, şicldetle yağan yağ · 
murlar yüzünden yapılamamııtır · 
Bu yağmurlar Dessie'nin şimalin 
deki yolun bir kısmını tahrip et · 
miştir. 

BUyUk meçhQI "I 

Fransız gazetelerinden Eko dö 
Pari Avrupa harbı meselesinde 
Amerikan siyasası, kendini büyük 
bir meçhw gibi arzediyor, demek· 
tedir. 

tnglllerenln yeni siyasasını 
Fransızlar merak ediyor ? 

Laval · Hor sulh planının suya 
dütmesinden sonra, Fransa, İngi
liz yeni dıt siyasasını öğrenmeyi 
çok istiyor. Bu arada zecri tedbir
lerin tatbiki dolayısiyle bir harp 
çıkarsa İngilterenin Akdeniz dev· 
letlerinden istediği yardım da 
Fransızlarca henüz tayin edile · 
memit bir mesele halindedir. 

Gerçi böyle bir vazjyette Fran
sa, lngiltereye yardımı vadetmiş
tir. Fakat Fransa, İtalya ile koın
fU olduğuna göre, yalnız deniZ'de 
değil, karada ve havada da ken. 
dini müdafaa etmek zaruretinde. 
dir. Fransa, şimdi Fransız · Al · 
man hududunu boşaltıp bu kuv • 
veti İtalya hududuna gönderirse, 
lngiltereden karada ve havada 
yardım istemeğe mecbur kalacak. 
tır. İngiltere bunu gönderecek mi 
ve ne kadar kuvvet gönderecek? 

"tank teşkilatını,, vücuda getire
ceklerdir. 
ltalyanlarm hava zabltlerfne 

f hUyacı fazla 
ltalyanlarm hava lrnvveti için 1 

fazla adama ihtiyaçları olduğu 
görülüyor. Romada Hava Bakan. 1 

Habeşler ltalyanfardan 
aldık•arı lan!t arla bir tank 

ıe,kiıatı lturuyorlar 

"Deyli Herald,, gazetesi muha-
birlerinin Habeşis~anclan ve İtalya 
dan aldığı son malfunatı bir 
araya toplıyarak pek dikkate de
ğer bir ~ekilde ~öyl e veriyor: 

lığından çıkan bir ilana göre, 1500 
tayyare zabit namzedine ihtiyaç. 
vardır· 5200 de makinist ve radyo 
operatörü 15.zımdır. 

''Habe~lerin İtalyanlardan al · 
dıkları tankları lrnJhnmak için 
11 Yliii=·•;• t!Al';,~~;u ;'u<"-a;rbiill 

ıeçen 1>ir gemide oldukları haber' 
verilmektedir. Bunlar, Adi~aba · 
baya gidecektir. Ve Habeşistanın 

Zeh!rll gaz gönderiyorlar 

Son on beş gün içerisinde Sü -
veyş kanalından 53 ton zehirli 
gaz geçirmiş olması, ltalyanlann 
yeni bir harp usulüne başvuracak. 
1.arına dair çkan haberleri teyit[ 
mahiyetindedir. 

Bu meseleye dair, ltalya hükQ 
meti namına söz söyliyebilecek bi-

Bu taraf, karşılıklı sorgular ar3· 
smda henüz müspet bir neticeye 
varmarnı§hr· 

lnglltere - Halya 
Fransız gazeteleri İtalyan efka

rı umumiyesinin durumunu ya . 
zarken, İngiltereye kartı aleyh -
tarlıktan bahsediyor. Fransızca 
"Tan,, diyor ki: "İtalyanlar, ln . 
giltereyi Milletler Cemiyeti misa
kının hilafına hareket etmekle it
ham ediyor. Hemen bütün filo . 
sunu Akdenizde toplıyan, Mısır
da ve Filistinde askeri, berri ve 
havai tedbirler alan, muhtelif Ak
deniz devletleri nezdinde istim . 
zaçlarda bulunan lngilterenin bu 
hareketlerinin Britanya lmpara · 
torluğunun, ltalyaya aleyhtar bir 
siyaset takip ettiğini gö:Jteren ted
birlerden batka birşey olmadıeı 
söylenmektedir.,, 

Gene Bojlazlara dair bir 
nazar.ye ı 

Ecnebi matbuat Boğazlar me · 
selesini ve Akdeniz devletlerinin 
lngiltereye yardım işini yaza. yaza 
bitirememişlerdir. Yapılan tefsir· 
ler biribirini takip ediyor. Ve bun
lardan her birinin de, diplomatik 
bir muhabirin - vazifesi dolayı· 
siyle - her gün bir yeni şey orta
ya atmak zaruretinden doğduğu 
görülüyor. 

Yunan gazetelerinin Alman 
gazetelerinden naklen aldıkları 
bir yazı şöyledir: 

"Görünüyor ki Türkiye Boğaz
ların tahkimi için İngiltere ve 
Fransadan vaadalınııtır. Böylece 
Akdenizde yeni bir cephe kurul
masına başlanmış demektir. Yu . 
nanistan, krallığın avdetindenbe
ri İngiltere tarafinda bulunmak . 
tadır. Türkiye de Anadolu sebe · 
biyle ltalyanın aleyhinde oldu . 
ğundan iki devlet Akdenizde vu· 
kuu muhtemel bir tecavüzde ln . 
giltereye yardım etmeğe karar ver 

ri, ltalyanların zehirli gaz kulla
nacakları havadisini ne tekzip, 
ne de teyit etmiş ve demiştir ki: 
"Başkumandan Mareşal Ba · 

doglio' dan bu meseleye dair biı 
haber gelmedi.,, Bu suretle zehirli 
gazın kullanılması, başkumanda · 
nın kararına bağlı olduğu anlaşı· 
lıyor. 

ltatyan fayyarecllerl faaliyette 
Harp mıntakalarmda İtalyan 

~ayyaredleri yeniden faaliyette . 
dir .. 

Cenupta Daga Bur' da tayyare . 
lerin bıraktığı kağıt parçalarında 
Habeşler taraf mdan öldürülen f. 
talyan tayyarecisinin intikamını 

hin misli ziyadesiyle alacakları 
yazdıdrr. 

Daga Bur civarındaki ıon ita(. 

mişler ve donanmalarını İngiliz 
deniz kuvvetleri başkumandanlı
ğının emrine vermiılerdir· Türki
ye ile Yunanistanın B .. .lkan An . 
tantı azasından bulunması dola . 
yısiyle de bu itilafın diğer azasın. 
dan olan Yugoslavya ile Roman. 
ya için de ittifaktan mütevellit ta. 
ahhütler baıgöstermiıtir Fransa, 
Akdeniz misakının müteveffa 
Bartunun programında dahil bu
lunduğunu, Türkiye vesatetiyJe 
İngiltere ile Sovyetler araunda 
bir köprü kurulmasını nazarı dik
kate alarak bu meselede teşriki 
mesai etmektedir. 

f~te meselenin siyasi cephes: 
budur. Ufukta yeni bir Akdeniz 
misakı görünmeğe başladı. Fran
samn ilk programına zıt olmakla 
beraber, ltalya tecrit edilmekte . 
dir.,, 

Macar gazetelerinden Pester 
Loyd'un Boğazların tahkimi hak
kındaki temennisi açıktır. Bugün
kü siyasete genel bir bakııtan son· 
ra bu gazete diyor ki: 

"Bu sırada Türkiye tarafından 
Çanakkale Boğazını tahkim et . 
mek için yapılan talebin er geç ta. 
hakkuk edeceğini, ayrıca kaydet
nıeğe bile lüzum yoktur.,, 

lnglllzler tavlzatta bulunmıya 
ba, .adılar 

lngiliz gazetelerinde okundu 
ğuna göre İngiltere, zecri tedbir . 
lere iştirak eden memleketlere ta· 
vizatta bulunmağa ba,Iamııtır. 

Bu meyanda İngiltere, zecri tec1 
birler deva~ ettiği müddetçe Yu
""oslavyadan senede 400,000 ıter 
linlik kümes hayvanı ve mandra 
mahsulatı almağa karar vermiı 
tir. 

Yugoslavya Ticaret bakanı Vib 
raniç, zecri tedbirler dolayısiyle 
girilen maddi zararın önüne geç· 
meyi düşünen lngiltereden ıitayiş 
kar bir dille bahsetmiştir. 

yan bombardımanı 5 Habeşli ile 
19 deveyi öldürmüştür. 

Romadan gelen havadisler, 1 
talyan kabineıHe müdafaa komis 
yonunun 30 kanunusanide topla· 
nacağını bildiriyor· Her iki teşek
kül, zecri tedbirlerin tesirini aıö
rüşeceklerdir. Zecri tedbirler, 
timdi balyaya mütehassısların 
tahmin ettiğinden daha fazla te· 
sir etmektedir. 

T evere fırkasına mensup 2000 
kiıi, İtalyan Somalisine doğru 
General Graziyani'nin askerlerini 
takviye için ~itmiştir. Bu genera
lin kuvvet yekunu, 45000 den, 75 
hine çıkarılacakhr, deniyor. 

Çok yakın bir zamanda cenup 
cephesinde büyük bir İtalyan ta· 
arruzu bekleniyor. 

Siqasa 
me•w 

Eski ve yeni. •ngilf' 
siyasası 

193S senea:n~n e-irrc.esi doıayasil? 1 
gHiz ~aze~e1eri başhu:ı ba~a, eski ve ~ti 
lngifo: siyaseti hakknda yczılarla d~ 
dur. • 

Bu cümleden o'arak "Dey!i Herll 
gazetesi dip ·omat muhabiri, 1935 sr.fl 
sinde i ng ilterenin MiJ'etle.- Cewivt' 
yaıetine başvurmuş o·muı do'ayu 
bu seneyi bir dönüm r.okt~ıı olar?.ll ~ 
bul edivor. 

Yolca, lngi~tere eski ittifak siy•
tine gitm kt\?ydi. 

Ondan Önce, yani 1934 yılında 9J 
vin, Milletler Cemiyetini iılemez bir r1 
kanizma lıPlinde tar;t .-lrri~ti. lS~ f ı 1 

gircliğ: vakit, Londrada ;i meıh..ır tnf 
lantı yapıldı. Franıı~ lngiıız devJet 
damlan müşterek 3 şubat beyanrıaı11el 
ni çıkardılar. 

Bu b~annameye göre yeni A-vrııt 
sistemli §U yolda tayin edilecekti: 

1) Lokarno muahed~lerine hir f~ 
hava misakı ek'ene r kti. 

2) Ademi tecavüz ve mütekabil ft 
dımı amir bulunan bir Ş3rk misakı. 

3) Avusturya ve Macarist .. n ın' 
tiklalini temin eden bir Tuna rnisakt·· 

1935 in başlan!Jıcmda lngilter!ıtl 
siyasetine göre, Milletler Cemheti ~ 
dece "beynelmilel te~riki mesaıyi ~ 
layla~tmnak ve tanzim etmek için,,• 
alet olarak ka'acaktr. Onun yerine, f 
yet karışık ve ittifak:ara benzıver 1 
"sulh sistemi,, kuruluyordu. 

Bu arada Almanya, fıraah ganiıl" 
bilerek Versay mua"ı-deainin as~ 
maddesini hükümden C:ii:~irerck yenicY 
silablana~ağ:nr ilan ett=. 

Diğer taraftan Muro'.ini Habe§İ'~ 
na hücum planını hazır?amağn baılaıı>i 
b. 

Siyaset, eğer ittifaklar esaıına n'l~ı 
tenit olsayd1, ltalyayı ıııerbe.t hırS'k~~ 
laaundı. Senenin ilk beş ayında fngı 
hükı'.lmeti, İtalyayı t.cıkikaten sert>ef 
bırakıyordu. MiUetler Cemiyeti kons• 
iki defa Habeı mcıele~ini konuşmakt' 
alıkondu. 

Strezada, Makdon•ld ve Sir O 
Simon, MiJlctler Cemiyeti misakına ır--1 
dan okumnkta olan Musoliniye kaş'"rı' 
çattılar. Erit•·eye asker ve cephane 1 

kıp durmaktayken tek muhalefet .fi 
bile çıkmadı. 

Sonra birdenbire, ve dünyayı bll( 
rete düşürecek bir surette Eden, maf' 
ta toplanan Milletler Cemiyeti konsef 
de yalnız küçük Val Vat hadisesiıı 

değil, bütün ltalya - Habeş meseiı: 
ve harp teh!ikesinin, Milletler Ceınif 
t inde konuşulması lllmıgetd:ğini iP 
etti. 

Haziran ayında Musoliniye "bu rtl 
sele, mahııfli değil, belki Milletler Ccd 
yetinin nüfuzunu lm''n-:masını icap 1 

deeek bir me3e'ed=r.,, dr di. 

Kür;ik h•r h<lk::ln, k ... .., (!ir.den hü".;JI 
)erinin d"·ma aşağıya d·ğnı çekm~ 
oHuklan Milletler Cemiyeti bayr:ıi11 
dikivennek gibi cesur bir mes'ulif' 
Üzerine alrnıştr. 

tngilterede yaklaşmakta olan bü18 

intihabat dolayııile İngiliz hülcUn"' 
~ 

efkan umumiye karşısında Edenin ~ 
ledikJerini a-eri almak istemedi, istif 
medi. ihtiyar bakanlar ve İngiliz Dıtl" 
kanlığımn eski grupu bir tuzağa yı.'İ 
lanmış gibiydiler. Efkan umumiye 1'~ 
ş1sında. artık CeneVTeden kaçının" 

yasetine devam ede1"ediier. 

ôrtü'ü bir ittifok esasına dayıı~ 
bir lngiliz aiyasetile açılan 1935, Mi~ 
ler Cemiyeti misnkma yeniden ba~ ; 
mak ve bütün dışişleri aiyasaımı Mıl~ 
ler cemiyetini üzerinde temuküz et 
mek suretile nihayet buldu. 

"Deyli Herald,, diplomat muh~ 
aynen şöyle diyor: JJ. 

''Bu işlerin, şayanı hayret bir f.; 
de dönü!üdür. 1935 kanunusani•' 
bu vaziveti kimse tahmin edemezdİ·p 
şüphesiz ben de, 1936 da ne olacll 
önceden söylemeğe gİri§mİyeceğiın·Y~ 
sene, bir tecrübe seneri olacaktır. 1 V 
yılının yılbaşı gününde bunun netice; 
anhyacafız. Bu tecrübenin muvr.ff ~ 
yetini, münhasıran, dkan umuntİ..-e 
uyamklığına ve yılbaşı müna!'ebt 
kendi kendisine verdiği söze tabidir'.ı' 
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Etli yaprak dolması 
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Mazhar Uznıan taraftar değil: 

7 S01'KANUN - 1936 

Bir numaralı 
halk düşmanı 

Soğan gayet ince doğranır. Bir 

mikdar kara biber ve bir mikdar 

maydanoz, biraz kekik ve nane i· 
lave edilir. Tuz koymayı da un':Jt· 
mar.ıahdrr. Bunlar elle güzelce e

zilir, soğan su bırakır. Bunlar har. 

man edildikten sonra pirinç atılır 

ve pir:nçle soğan karı~tırılır. 

"Bir adamı adliye Vasıtasile1 
Amerikan 

elinden 
polfsnln 
knçtı 

Amerikanın hL•günkü ''bir n••~ 
maralı halk düşmanı,, olan Ah-ı rı 

Karp"s polisin elir:d:n üçür.cü defa. 

olarak kaçmıştır. sakat yapamayız!,, 
1 

Diyor ve ilave ediyor: 
E.'r yanda da ince asma y~pra- y b d"' J - ı· t• • t•ı d k d ..,, 

ğr ha~'.anır ve haşlandıkt:tn ~c;;ıriJ. l a ~ ~ e ı ma~u !Ye ~- ıs. ı zam e .~!:' ~.ra~ o~ru 1 

Bu haydut katilt çocuk çalm l 
ve işkence suçlariyle ittiham edil
mektedir. Son defa bir arkada~ı 

ile birlikte polis taraf mdan ya• 

kalanmıştı. Arkadaşım bırakarak 

kaçmıştır. 
;~~:~:t~;!:~~;~~ ~~:ı;;~1~:~~ degilse !.. Ahlakı mucrım, tenasul ı mucrım dıyeı 
lur. Doldu~·.:na işi bittikten sonı~ memleı<.etlerde b!rer harem ağası 
bir tençereye konur, pişinciye ı.a· ordusu mu yaratacag..,, iZ ?. 
dar kaynatılır. Dolmabrın açıl · 

Makineli tüfenkler!e ve gö.ı 
yaşı gaz bombalariyle dolu dört 

polis otomobili bu havdudun pe· 
şine düşmü~tür . Polisler haydu -

dun arkadaşını da beraber götür· 

mektedirler. 

rnama:ıı iç'n dolmaların üzerine 

beyaz bi·: tabak koyır.alıdır. 

Do!ma:,·a soğanı çok koymalı -

dır. Mesela b;r ki!o yap?'~fia il:i 
kilo soğ'an çentmelidir. 

Pera1tende 

rn il. ı ı·:n çô~ 
f.: rş 1\ r< 

H A /\ l\ ı1 1. İ Y F. 
Hu!gnr 12 17,5 22 
l 'aııul~ a çalı 22-12.35 15 23 
J'ı13ulya h '>roz 15 1~ 20 
l'asulya ufnl~ J0,5 14 15 
:\lt'r<'inı1'k 20 22 21 
Nohut ~ l?.,5 17,5 
!'i oh ut ıı::.tUul 12 1:; 22 
Pt'ynlr C. yağlı 2,6 3j 40 
l\a ar ~niUı 50 ff.) 80 
Knpr füln<'I 40 50 7) 

C.rytlny~ tl•9. t>l\~ 47 · 50 55 6j 

Yemeklik 40 45 53 
ı·ağ Tr11.lnon 70 · SO 75 9) 
'l'ereyağ 120 • 200 140 22) 
l'ağ ;remcklfü 50 · 60 75 !X) 

l'ağ birinci Urfa 70 85 100 
l'l~lnç 8 · 3j 15 4:i 
Makara. J5 · IS 22 26 
Zeytin 15 • 29 l l . 45 
S:ıbun 24,5 25,5 30-

SEBZEI~ER 
t t 

ince b:ber 

uhuç 
l'ra~ 

LAbana 
l'aprak 
Patate9 
Soğan 

Kereviz 
Yetil domateı 

8 . ıo 

2 . 3 
1 • 4 
3,5 4 
lO 
4-J. 6,5 
5-7 
6-5 
35 

10 

3 
5 

15 
7,5 
() 

7,5 
5 

YEMiŞLER 

Ara ek~t. tk .. t. 6 • 8 1 O 
Ayv-.ı birinci 5 . 6 
Ayva i!~lnci 3. 3,5 
Nar ek11t. cluıt. (j 

Nar ikinci 4 
Elma Kar:ıdcııi1. 4 • 5-6 . 
Elma 8-'.lpan<'a 5 
Elma Ünye 4 . 5-9 
Mandalina 0,5 - 3 
Portaklııl 0,5 - 5 
t'C'l'IL il . 18 
Kestane 6-8·10 
Mu,mnla 4-6 

ıJl.1HRUK.4T 

Odun (teki) 

1\ümür 
liul; 

:-;umı ı."'Ok 

J5C·425 
3.4.5 

21 

6 
5 
7,5 

5 
5 
7,5 
5 
1 • 
1 • 

12,5 
10 
7,5 

2 
5-S 

50 

12,5 
5 
5 
7 

w 
15 
9 
12,5 
7,5 

15 

10 
7 
ıo 

7,5 
12,5 
10 
15 
5 
1 ' 
20 
15 
15 

5 

~eşaıt r........ ~in) n~ ·······················: . .. . . .. . . . . 
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Gece 
Konuştu 

Ahlakça sukut etmi~ 
genç çocukların, düşmüş 
kadınların rczilfı.ne yaşa -
yışlarmı canlandıran içti -
mai bir roman; açlığın, ız 
tırabın romanı; Türk ede 

biyatmm en re:ılist eseri 

Her kitapçıda 
arayınız 

.. 
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Gayet müsait şerait dahilinde 

mulıahere ile Fransızca ve tica· 

nt denleri verilir. Arzu edile· 

D~nyanın her tarafrnda olduğu yapmayı Almanlar kabul etmişle!'.iir. 
gioi bizde de akıl hu:nları gittikçe art· Bu mesele şimdi ba§ka hüklımetlcr ve 
makta:hr. ~iır.d:!<: h;-ı'.de ır.~ml::kctim:zin hukukçular arasında münakaşa e für,•t'k· 
üç ta;·::.fıildit, Ü~ tane ı;k:iye hastanesi tedir. 
vardır. Bun·a :ı.ı en büyüğü lst:ınbu!d:ı 3 - Evlenme usul ve kanunlarım 
Bak ırköyün:.:e:lir ki burad:ı bugün düzeltme. 
2JO!J hasta te-davi edilrr.ektedir. Elfıziz 4 - Halkın cinsi terbiyesi. 
ve M'ni~nch bulunnn hastaneler de YÜ· 5 - Kusurlan göstermt'k turdi:e 
zer ya· a!•~ .;ıı·. irdivaç sistemi. 

Fak:ıt b:.ına rağmen bu hastaneler 6 - :Muhitin ıslahı. 
ihtiyaca 1t:ıii :;e!ır.ek:en 1-enüz uz<'k I::;,:- 7 - Euthanasi;\ 
lunmak~a:J ~far. Y.:k nda Afycı~cl~ da l 8 - Neo - Malthusianism 
gene yüz ya~aklı olmak üzere hır has- MalOUeri öldürmeli 
tane a<'ha tesis cdilecekfr. Bu usuller ümitsiz, çok ağ.r bir 

tddia!nı-a göre: hastalığa yakalanmış olanları fazla ıs-
Bütün dünyada .-kıl hasta~ıklannın 

tırap duymalarına meydan vermt:1en 
çoğalma<;ı sehe:>lerinc:en b:rini de vera· öldürmektir. Bu gibi cemiyete bir yük 
set teşkil ediyor. Çü:ıkü fren~i vesair olacak, hayattan bir zevk almadığı, ken
sebeplcrden <!olayı biin;relcri boz:.ılmuş, di ekmeğini kazanamadığı halde ba?ka· 
deli ana ve b.ıbatbn doğan çocuklar <la 

larınrn rahat:nı bozacak, başkalarrnın 
bu hastahl:~a r.:alul o!d:.ık~an başka 

kazandığ ekmeği yiyecek, nıihayet ken
bu gibi insanlar, normal eşlerle bir· 
1 'ki · bozuk hı". ne•ı'l di gibi bir bedbaht yeti~tirmeğc kabili~ 
eşh erı zam'ln :;cr.c • "' 

}'etli olanları henüz küçük yaşlarında 
yetiştirmektedir!er. 

Diinyanın bazı yerlerir.de ve bilhas- ıstırap hissettirmeksizin öldürmek tavsi-
Sll Almanyada bu i~i halletmek, r.t?sli yesi de şiddetli itirazlarla knrşılanmış· 
tereddiden kurtarmak maksadile m-.:?cbu· tır .. itirazların en başında buı•un halkın 
ri sterilizasyon yani kısırlaştırma krınu- maneviyatı üzerinde fevkalade 'ena te· 
nu kabul edilmiştir. Bozuk bi'r nesil ye- sir edeceği ve akıl hastanesine kar~ı em-

) 1 k d niyetlerini kaybedecekleri geliyc..rdl•. 
tiştireceği İlmen an a~ı an a ın ve er-

Bu suretle vücutları aileye yük. hikekler bir ameliyata tabi tutulmakta, 
bunan neticesinde bunlar çocuk yapmak cap, ve teessür olan aptallar-:1 ebeveyni
kabiliyetlerini kilybetmektedir\er ne !jOCUklarının bu §Ckildc İlllMliln'I ra-

ZI olup olmadıklarına dair açılan bir 
Fakat acab'.l dima3' hastalıklarının 

ankl'tte bir çoğu buna kat'iyyen mii!aa-ı 
hepsi irsi midh·? 

c.le cdemiyeceklerini söylemişlercir. I 
Dimağ hastalık!an mütehassısı, Ba- · 1 Bir de izdivaçların tahdidi, aılc e

kırköy akıl hastanesi direktörü profesör 
Mazhar Uzman'ın bu husustaki 

rin ekonomik iktidarlarına göre ~ocuk 
yapmaları, çocuk düşürmeğe cevaz ver 

1 fikri §Udur: mek gibi tedbirlerle intan tevellüdatını 
- Amerikanın Massochusettis hü-

kümetinde bir komisyonun 1848 tarihin-
de yaptığı araştırmada 574 idio!ie (ap
tallık) vakasında yüzde 22 sini irse at
fetmek icap etmiştir. 

azaltmak tavsiye ediliyor. 

Bundan da hiç bir netice ç.ıkmaz. 
Çünkü asıl çoğalmasını istem!"\liğimiz 

dejenereler, akıl ve ahlak züğürtleri ise 
muttasıl çoğalır. 

Kısırı aştırma 
doğru değildir 

ğildir. Sar'a g:bi bazı hastal klc1rın ve
rasetin bir aile efradı arasmda Ciynı su· 
rette yayrlmadığmı da p~kala biliriz. 
bir noktada ameliyattan sonrc1 yen:den 
çocuk yapanların görülmesidir. 

İnsanlar kanunlarından kısası !(al
dıralı çok olmuştur. Cemiyeti beşer:ve

nin bir adamı adliye vasıta.sile sakat ya
para~ cezalandırmağa bugün hiç bir 
hakkı olmamalıdır. Cemiyetin ferdf.: bu 
derece tahakkümüne tahammül erlile-

Bern elçimiz 
Ankaraya gitti 

Mezunen §ehrimize gelmi, olan 

Bern elçimiz ve Milletler Cemiye· 

tinde daimi mümessilimiz Cemal 

mez. Hüsnü, dün ak~am Ankaraya git-

Kanunlardan idam kalkması temcn- miştir. 

ni edilirken. hapishanelerin biit b:rer Cemal Hüsnü, ayın yirmısıne 
ıslahane haline konması dü:iünillürken doğru lsviçreye dönecektir. 
insanları cinsiyetinin en kıymetli uz-

-o
vundan, onu cinsi şerefindt.n mahrum 
etmek ne derece insanidir? Kesilen ka- Molladan İtalyanca 
fa yerine konamadığı gibi bunlar da bir k a 1 k) yor 
daha yerlerine konamaz. Maltanm lngili~ valisi, nefret~ 

Ya ebedi malfıliyeti istilzam t'd('n 
tiği emirname ile, ~imdiye ?tadat' karar doğru değilse? Hekimliğin birçok 

teşhisleri karanlık, veraset nazariyeleri Malta mekteplcrind~ İtalyanca ()• 
hergün başka türlü değişiyor. Bu~ün 1 kunan bazı derslere , bundnn son
hükumetler ahlaki mücrim, tena-ıüli mü~ ra İng;lizce olarak devam edilme· 
rim, yarın siyasi mlicrim diye memle- sini bildirmiştir. 
kederinde bir haremağası ordusu yarat· ---- ----------
mak mı istiyorlar? İı1;ınbul Btledİql1İ 13u akşam saat 

Hangi aile va!dır ki efradında az Sehir1Yyatrosu 20 de 
çok irsi bir hastlık bulunmasın; bu öne 

111111111111111 
"eyaz g_oD .. mra·I~~liler 

sürülerek izdivaca mani olmak.o da kafi 
gelmiyormuı ~ibi sterilizasyon yapmak, Yazan : 
daha kızınca mademki c.ezadır. Bağıra 111 1 , çağıra salhaneye götürerek erk,.!f!:kle-

1 

Si.tleey Kingsıey 
rini kesmek dog~ru mudur? Tükçeye çevin-n 

111 v 'h z k' Ne yapal:m? nesil bozulsun mu' 
Soysuzlar muttasıl artsın mı? İnsar.lar 111111111 
bunlarrn iktisadi, içtimai kahırlarım çe- ----
kedursunlar mu Halihazırda yapılacak Fransız 

HALI\ OPERF.TI 
Bu ak5am :!O,:!o cı · 

EMlR SEViYOR 
Gişe gündüz açık ı 

ecı e e ı 

Karamürsel 

tiljatrosu 

Dugdale'nin mücrimler arasında 

yaptığı tetkiklerde mücrim ailelerde ve
ra;.etin rolünü mühim görmüş, böyle a· 
ilelerden dünyaya gc~en 709 çocuğun 

181 i ya serseri yaşamış veya bir ıs~aha
neye kapatılmış, 140 ı mücrim, kanuna 
karşı koyan, 60 ı hırsız, 50 si umumhan(' 
falıisesi, 40 kadın da zührevi h:ıstahk· 
lara~ yakalanmış ve bu aileler 7 5 senede 
hükumete 1,308,000 dolar zarar ver-
miştir. 

tenasüli terbiyedir Herk ~ se alacağı çifti 
se~mede yardım etmek, çoc:.ıh yapmanın 
usullerini öğretmek, iyi gebe kalma, iyi 
çocuk doğurma yolların · gi5:>terrnC'k, he· 
le iyi bır muhit içinde y~ıpt::r.a1- ve t('· 
miz bir muh:t yaratmağı çal gmıı.!t, ni 
hayet izdivaca ehliyet ş-h::J=tnarrı<''>i al 
mak, ve bu şahadeti h:r i':i tarafrn d<"k· ı 

Diğer taraftan Almanların kabu• et· torlar tahriri ve mufassal raporla bildir· 
tikleri Sterilizasyon işi bir a:a ihtiyari mek en muvafıktır. ! 
tatbik edilmek istendi. Bu i~ ınccLuri Lakin sahıs ve aib ist · rse ap0ı · ıdi· ı 
olmasın, istiyen ker.d·s=ni k .s rlaştırsm sitini çıkarır. fıtıgını t : d Jvi ed('r rıhi 
dendi. Fakat bu sef. r d '! aptalldr, malul- ameliyat mamasına yat r . lır. Tıbbi kon- ı 
ler değil, akıllılar kcnd i~er:ri k:sırlaşt:r- sültasyon yapılır. S~e j'; asyon&.ı da 
mağa başladılar. şahısla beraber bir konsü'to yapılır. 

Telefon: 41819 
Fiatlar 35-50-75-ll 
Loca: 400 - 300 

Pek yakında 
D!!.NiZ HAVASI 

l'\1aşİl - E rı ui ı ut ~,. ai 
11 ,_ı1,11>e 

Sclt:.ndef>rı~ı 1'Uf:~t.\' Tüıatrn"r·~ ·1a 

Bu gece .:oaa t 20.:ııı ,• ·• 
SEYHAN TAŞTI 

Akla gelen çareler 
Amerikada bu büyük beşeriyet işini 

halletmek için büyük anketler yapılmı§· 
tır. Pek çok bilginin, mütehassrsın ver· 
dikleri cevaplar §U §ekilde 9 madJede 
toplanmıştır. 

1 - Tecrit: Muhakkak ki bu u.:;ul 
güzel tatbik edilirse en insani ve g:Jıl'l 

neticeyi verir. Nesil yeti§tirebilecek ya§· 
ta her zayıf akıllıyı bir müesseseye ka· 
pamak, müessese içinde yapılacak zirai 
işlerle meşgul· etmek, terbiye ve ta'ısil
lerine çalışmak şüphe yok ki en mülc,m
mel usuldür. 

Lakin bunun tam tatbiki şirrcilik 
imkan haricindedir. Sade Amerikada 
550000 kişilik müesseselere ihtiyaç ol
duğu düşünülürse her hi.ikurnctin ken· 
dini müdafaa eden kara ve c?eni7. irnv
vetlerine hasredeceği kadar bir parayı 

aptalların çiftleşmesine mani olmağa 

tahsis etmesi lazımgelecektir. 
2 - Kısır yapma: Steriliza~yon 

ve Kostrasiyon denilen mecburi kısır 

ANNA BELLA 

SON UCUS 

Bu işin mahzurları olar.ık bir de şu Mütehassıs hekimler çağrnhr. Bunun 
\'C 

noktalar ileri sürüldü: neticesinde yapılacak ameliyat kimı;enin K 
1 
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Genç kızları fubş'an k. :·uyan ı~ebe gözüne batmaz. Piyes 1 perde. Vod-
k 1 k k k d S•erı·ı· · nt~ bıı Fakat cemiyeti!' ad:ı eti ne k:dar ama or usu ur . .ızasy . •· v:l 3 perde. 
tehlike b ertaraf olurı;a fuhı:ş v~ bu ves:. haklı da olsa kimse bir un.iyetini vere· Yakında: Bir Rüya 
le ile emrazı ten.ısi.it:ye frvk,1la ı:! E' a•·ta- mez. Zorla mallıl b·rakanı .la affedemez. Gördüm 

caktır. Murad SERTOCl.U Her tarafa trnm,·ay Telefon: 22127 
Sonra v~raset k~unları da bizce ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tamamile .ıycl·nlan n § bir ke· fiyet de
ğildir. Sar'a g:bi b~zı l'astalıkhr · n ve 
raseti günden güne şüpheye di.'şüyor, 

Sonra verasetin bir aile efradı arasında 
ayni surette yayılmadığını da pekata bi
liriz. 

Bir ailt:de bir mecnunun yanında 

bir dahi kardeşin, bir aptalın y·,nı sıra 
pekala aklı başında b:rinin olduğunu 

hergün gi3rüyoruz. 8::;nra her f~:m~ığ n 
müvellidi veraset mi? 

Bundan başka Sterilizasyon §ehveti 
olduğu gibi bıraktığından \ ' C g'!be kal
mak korkusu kalmadığında?J de.-1if i'llİ7. 
gibi fuhş ve zührevi h::st~l klar g:.;r'il

memiş derecede artar. 
Kısır bırakmada itira.ı edilen '3iğer 

.JEAN MURAT 
SO UÇUŞ 

; . ' ' : ;" ":. .. . : . { : . . . . . .-.. ..... 
~ 

AL TIN GiSE ZENGiN EDER .. 
Beyazıt Okçulaıbaıı: f'~o . (100) Telefon: (23247) Sahibi Celal Doğan 
Savın müıterilerimizin giıemjzden bilet almalan menfaatleri fca• 
hıdır. A~ağıdaki liste bunu isbata kafidır.Hicbir yerde fubemiz yoktur • 
19~6 Yılbaşı keşidesinde 14110 numara sahıbi Hay Eakiye (5CO,Of () Jira 
1935 Yılbaıı ketidesınde 14fl45 numara sahibi Katinaya (5C<.\OOO aira 
6 ıncı keşidede 3j56 No. Çatalca adliye zabıt katibi adnana (2f(',CO{) ı ·ra 
3 üncü keşidede 1 l73S numara sahibi Bayan Kamil~ye .(3,0C() lira 
4 üncü ke&idede 11739 numara sahibi Favan Kamileye (15,CC() Jha 
9 nc1 keşidede 11736 numara sahibi Bayan Kamileye (7(ı) li!a 
Ayni tertip avni numara üç defa giıemizden ikramiye kazandı. Daima 
rekoru kıran ALTIN G1ŞE büyük ikramiyelerle müşterileri aevindir~r. 
.. ............ mal~llmllr':\l:.'11 ............................. ıamı ...... ...,....~ 

. , . . ' . . "V~;' !1--
• 

ı CHARLES Vanel • J . P. AUMONT 
SON UÇUŞ SON UCU 

eek malumat bila üçret ve der- ( L'Equipa~e) ( L'Equipa~e) ( l}Equfp:--•-"e) ( L'Equiı>r-:ıe) 
hal verilir. 14 kurutluk pul ite ~:••••••• Sinemada bu kadar bUyUk fi m göriilmeml•tlr, Cumadan itibaren TOR K slnemasında 
l:nnit1>0lta kutueu 10 müracaat. 



Aate 1on JVagi ve Mey (;esi 
'iıan ayında değiliz amma 

!&ka.nm da mevsimi olacak değil 
Ya.! Fransız mecmualarından biri 
kocaman (muazzam) yıldız Mey 
Vest'in yatını kinaye ederek §ÖY

ie bir küçük haber yazmış: 
"Bugünlerde Pariste evlenen 

sevimli ve cazip Macar yıldızı 

,. 

- ... ., ... 

Una Merkel evindeki yüzme 
hauuzunun lıanarında ... 

Doloru Jel Rio 
.ıo!' lilmlninıien birinde.. 

Kate fon Nagi'ye dair yeni ve çok 
heyecanlı bir h~ber duyduk. Bu 
güzel artist biliyor musunuz ki -
min kızıymış? Nafile kendinizi 
üzmeyin, ne kadar düşünseniz bu· 
Iamazsınız, Mey Vest'in kızı i -

mit!,, 
Birdiğer mecmua bu şakayı 

ciddiye alarak gidip Kate fon Na· 
gi' ile görüşmüttür. Yıldız, gaze • 
tecinin sunline gülerek şu cev~bı 
vermiştir: 

''- Ne münasebet! Gerçi Mey 
Vest gend"ğinde Budapeşteye gel 
miş amma o tarihte babam daha 
on yaşın · a bulunuyormuş. Babam 
onun Peştcye gelişi tarihinden on 

heı sene sonra evlenerek annemi 
almış. Binaenaleyh Mey Vest'in 
ailemiz erkeklerinden birile mu · 
hakkak tanıştığı sanılıy~na bu 
herhalde babnm değil, büyük ba
baflldır.1, 

Kate fon Nagi bundan sonra 
şunları ilave etmiştir: 

"- Hem, yaşlı bir kadının ya· 
şım bu kadar dile c!olamak doğru 
değil, yaşlı bir kadın yaşını gizle· 
mekte çok gülünç vazi} etlere düş
se bile bu halini nezaketen yüzü
ne vurmamak lazım.. Otuz sene 
sonra ayni şeylerin belki bana da 
yapılacağını düşünerek böyle söy
lemek zaruretini duyuyorum!,, 

Sarışın nıodası geçti 
Holh·ud stüdyolarına bale kız· ding sarışın kadınlardır. Bunla

ları yetiştiren en me§hlJr dans ho- rm karga renginde saçlarla daha 
cası Le Roy Prinz sinemada artık güzel olacağım mı sanırdınız? .. 
sarışın modasının geçtiğini söyle- Sonra sinemada sarıtınlar esmer· 
mektedir. Bu zat diyor ki: lere nazaran daha fazla fotojenik-

·'- Şimdi yirmi dört "girl,, lik tirler.,, 
bir bale trüpunda ancak altı tane- .;,;· -------------

sarıtın kız var ve bunların saçla
rı da tabii renklerinde... Halbuk; 
daha birkaç ay evveline kadar bü
tün bu truplar hep sarıtınlarla do
f uydu. Bu kadarı pek fazla ol
duğu dan nihayet vazgeçildi. Ar
tık ıarııın kız modası sinemada 
tarihe karıımıttır.,, 

Buna kartı ıarııın sinema yıl· 
dızı Karol Lombard sarışınları mii. 
dafaa ederek §Öyle diyor: 

"- Erkekler ötedenberi sarııı~ 
kadınları tercih edegelmitlerdir. 
Tr:r.ı'lı Elen, Mari Antuanet gibi 
tarihin meıhur kadınları sarııın· 
dı, timdi de Greta Garbo, An Har· 

Con Kravlorcl riiuari elbisr.ıi,,fe ... 

Yeni Amerikan artiıtlerinclım Cin Şeclbörn 

r KISA 1ABERLER 1 

'* Stefan Z·reyg'in ''Korku,, ad
lı eseri Fra.nsada filmi alına ! 
caktır. Bat rol Gabi Morley'e vc·ı 
rilmiıtir. 

-;. Fransada mevzuu Piyer 
Fronde'nin bir eserinden alınarak 
•· Kadın hırsızı,, adıyla bir film 
çevrilecektir. Artistleri Marael 
Şantal ile Jak Katlen ve Jan Mü
t"adır. * Emil Zola'mn "Para,, roma· 
m f ransacla }'"',\·den r:1me ahna· 
c klır. Bnş ı· .. ~ Olga '· kova v ;,. 

vcrilrnittir. J ..ı mevzu üzerinde 
h:rknç ıene evvel Brigit Helm ,ll!'! 
h"r film yapmııtı. 

;: Sesil B. dö Mil büyük ope
rr. ! :uı filme almak tasavvurunda
dır. Bunun iç.in opera mevzuları 

sinemaya göre adapte edilecektir. "* "'Bir aşk gecesi,, filminde 
sesin'! herkesin hayran olduğL, 

Grey:: Mur c~çcnlerde bademcik· 
ten ameliyat olmuttur. Amerikan 
gazetelerinin yazdıklarına göre 
bu ameliyatlL\n sonra artistin ıesi 
daha kuvvetl;nmiı ve güzellet
r.'.l .'J ... :. * Amci._::.- ya gitmit olan Mar
ta ı.:;::_~ı.·t l-!c.~:vudda kilosunu ek
siltme&:: •:ı~-:~:.ır edilecek mi? itte 
Holivudda günün dedikoduıu bu· 
dur. Çünkü Marta Eggert' in kHo
ıu orada kabul edilmit olan mik
t<ırda tı bira?. fazladn-. 

* Mey Vest'in oda hizmetçiıİ 
yakında film çevirmeğe baılıya 
cakmı§. Eğer bu h:ıvadis tabak· 
kuk eder ve bu kadıncağız hanı· 
mının beceremediği bu ite başlar
sa günün birinde belki rollerin 
değittiği de görülecektir: Mey 
Veıt, eski' oda hizmetçisi film çe• 
vfrdiği ıırada ikide . bir onun kor• 
seıini sıkıttıracal<tır, şimdi hiz· 
metçinin Mey Veıt'e yaptığı gibi. .• 
* Hanri Gara'nın gelecek fil• 

minin adı "Mavi Fare,, dir. 1 * Söylendiğine göre rejisör A• 
lekaandr Korda "lnıan faciası,4 
filminde Şarl Buaye, Harri Bor v• 
Anna BeUaya rol vermittir. Bıı 
filmin İngilizce kopyasında Çarlı 
Loghton ile Lezli Hovard ve Meı 1 
Oberon oynayacaklardır. * Danyel Parola He Jan Mür~ 
ve Lüıyen Baru "Mösyö Belin evin· 
de bir gece., filminde rol almıı• 
lardır. * Franıada rejisör Moriı Tur
nör, ''Samıon,, filminden ıonr• 
Moriı Şövalye ile bir film çevir• 
cektir. Bu filmin seaaryosunu Lul 
Vernöy yazmııtır. * Klodet Kolber aslen F ransı• 
dır ve aııl iımi ''Emilie Cbau
choin,, dir. Şimdi otuz üç yaıın~ 
da olan bu artistin babası paata .. 

. cıydı. * Liyan Hayt ile l\'an Petr~ 
viç "Sonbahar melodisi,, adiyle 
bir film yapmaktadrrlar. 
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Cac.;t, •Mkk•eın hM• Wt•e. ı Vehlri efendi haratmclaa ceJdlir, 
Mie im •a.uace aı& Sa1Jü1ct ıiderte, llarl, liman ı ....... ie; 
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ileri 1llr elaayetba falini meydana 
~mı da Milden ,&rd1m 
iıtiyot. Ketlcl 1tlr abda memuııı 
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: Müthiş bir faci8 ! Almanya ve 
ir deli baba, karısını, Kızını, kardeşini ltalya 

Ekonomik bir 
. balta ile yaralaçlı . - . . 

Kendisini tutmak istiyen kom-
usunu gene balta ile yere serdi 
Paris-Soitdan: j Belki de. Bu ini tehevvürler onu 

_Karlarla örtülü hir Fransız kö· isbat ediyor. . 
Yttrıde g~enlerde m"'th" b' · Gecen sabah Souquetlerın e · 

. "7 U lf ır Cl • ~ w •• •• 

na.yet olmutlur. Elin b" b ita vi:den gelen bagırma.lar bütun . e ır a K" 1 .. ıeçıren bir köylü, karısını, kızını, 1 köy hal.kını uyandırıyor. oy wll • 

~de§ini ve bir komıuyu vahim ler heyecanla Souque~lere dogru . 
lllrette yaralaınıttn. ı koşuyorlar. Ne oluyor· 

Köylerdeki cinayetlerde men· Şafak sökerken eline balta ge-
r~t ile kinin kan•t ~ .. tülür. fa. çiren baba Souquet uyuyan karr ka L_ ~ 1eı• go G .. "'lt"'d 
• t uu facıada. cinnetin de büyük sınm başını yarıyor. uru .. u ~n ~· 

htr rol o-ad ... 1 yanan kardeti koşup katılın U$tü-
J-. ıgmı an ıyoruz. 

_ Bir haftadanberi Colminac kö- ne atılıyor. Souquet onu da yere 
Yti kar altındadır. Tarlalardaki i§ seriyor. Sonra baltayı zavallı kı
d~u,, herkes evinde rnahbus gi- :zmm yüzüne indiriyor ve kaçma· 
b~ laıap.lt kalmı§tır. ğa koyuluyor. 
: B<iyle bir muhitte kinlerin ve Evdeki baykırıtlarda~ uyanan 

Clftnet.in a.rlb~ .. h k Sou· komşulan lcart Grians ehnde kan 

uçuruma mı · 

gidiyorlar 'l 
Almanya ve İtalyanın ekono · 

mik bi~ harabiyc doğru gittikleri· 
ne dair ingilizce "Dey!i Heraldn 
gazetesinin dıt İ§leri ve nıali işler 
baımuharrirleri birer makale yaz . 
mışlardır. 

Diyorlar ki: 
"Almanyada issizlerin sayısı ço 

" 
ğahyor. 

İtalya, Habeıislan seferini seri 
bir zaferle neticelendirecekken 
buna muvaffak olamadı. Yakmda 
dahili cephede dsha ağır müşkü
latla karşılaşacaktır. Dahilt cep · 
hede mali bir buhran tehdidi kar· 
şıımda bulunuyor. 

Almanyaya yapılan siparişler 
azalıyor. Gerek Hitler ve gerek qu gına ş.up e yo • So t'' .. . . 

et ailesinde de böyle olmuş. lı balta He kaçan uque 1 gorun. mütavirleri, halciki vaziyeti, hem 
. 81lflarnıdaki baba Souquet sa- ce önüne geçmek kaçmasm~ m~- dıtan dünyadan, hem Alman hal. 

k11ı hi.r ad d D . k"" h"'' ni olmak istemjıt fakat katıl hır it am ır. aıma oy u • Y kından ellerinden geldiği kadar 
1 bliafından hürmet gören çalış- balta darbeıilc zavallı komş.m~· 

~'11 bir adamdı. HerneClense ya· nu da ölü olarak yere sermı~br. saklamağa çalışıyor. 
h. ::. E. d t k l,te inanılabilecek bir kaynak · · :-1' 1ava~ evdekilere karşı bir Ko.nışuJarı tara.ım an ~ ıp e· 
k1n'duYnıağa ' karmndan tutun dilen katil d~li sıkı!ınca yuzere~ tan aldığımız malumat: 

9 

Mısır - Ingiliz 
Anlaşma ola bilir mi 

ve nasıl? 
Deyli Herald diplomnt muhabiri ı 

yazıyor: 

"Birkaç haftaya kadar n her 
halde nyın sonundan evvel, bir IngL 
tiı - Mısır muahedesi müzakereleri 
ba-;Jryacaktr. 

Fakat herşeyden önce, yeni 111 
giliz Dış Balmnı Eden bu işi gözdelt 
geçirmek Z<"truretinclcdir. Çü:-ıkü şirn 

diye kadar Milletler Cemiyeti lşle1·i 
Bakanı olm:ısı dolayı.siyle bu mesele 
biraz mevzuundan hariç kalmıştı. 

Eğer yanılmıyorsam :'\iısırın Ya • 
ziyeti şu yolda tayin edilecektir: 

1) tık kono~a]ar Kahire.de ha.::. 
lıyacaktır. · 

2) Eğer konuşmalar iyi giderse, 
son safhaları IAndrada görii1ii1ecck 
ve orada bitecektir. 

:J) Konuşmaların mevzuu Artifr 
llendersonun 1930 da çizdiği muah~ 
de r•roje,i olacaktır. 

~fescle, 1922 ilanı istiklalini mer'i 
bir hale l•opcak anlaşma teminidir. 
Bundan başka, yedekte bazı diğer 
meseleler için de bir hal sureti bolu 1 
naeaktır. 

Kendisinden evvelki Dış Bakan • 
lannm acemice hareketlerinden ve 
beceriksizliklerinden sonra, 1930 yı • 
hntı\ baharmda Artiir Henderson 
:Nahas paşa ile hakikaten anlaşmaya 
yaklaşmıştr. 

Henderson • Nahas muahedesi 11 
maddeden miirekkept!. On beş mad .. 
desi üzerinde tam anla~ma hasıl ol ... 
du. 

Mısır askeri işgali kalkacaktı. Fa.. 
kat, lngifi:>; kuvvetleri 20 sene için Sü. 
,·ey' kanah mıntnkasınr mohafaz~da 

b\ılunduracal<tr. Bundan başkn İn • 
giltcrc ile Mısır arasında beynclmi. 

Jel mc,;clelerdc yakın hir ittifak H~ 
te!1riki m e:<ai oJac:ıktr. 

Mısırm hukuku hüküm:-aniyc ~a. 
hip bir dc.»rl~t olarak Milletler Cemi. 

yetine fı.za kaydedilr.a~ .... inc 1 r:giHNe 
müzaheret edecekti." 

Fakat iş Sudanın vaziyetine ge • 
!ince, kaldr. Mfü;altcreler durdu. 

Şimdi Eden, altı senclfk hir fası. 
ladan sonra, hemen hemen ArtüT 
IJenclersonun brraktığr yerden baslı. 
yacaktır .. _ · 

Londra, (A. A.) - Deyli Tel
graf gazetesine göı·c, İngiliz . Mı· 

sır münasebetlerinin düzeltilme
si için bu hafta içinde lngiltere -
nin Mıaır Fevkalade Komiseri Sir 
Lampsonla Mısn· hükUıneti ara -
sında müzakere!ere başlanacak -
tır. 

el. 14 yqmdaki kızından onunla öbür tarafa geç.nıek üzere, kendı Almanya işsizlerinin ı.ayısı res· 
beraber oturan la kardesine k~dar ni, kendisi gibi deli akan nehre at men 2,000,000 olarak gösteriliyor· 

·· ~~~bn~bkk~b~~e- mq.~dkPntli~~Mb~- ~&~n~m~u~i~ilim----------------------------
le 'batla.mııtır . . Sakin tabiatinc lan1amı!, deli ıuyun bu deli vü • yakındır· H ı d •• ' t 
l'aiırıen M>n zamanlarda birdenbi- J cudü bir çöp gibi sürükleyip gö . Almanyanm her tarafında fab a y va n ar a sur a 
ı-e Parlayan büyük tehevvür anla-'! türdüğü "görülmüftiir. Birkaç . gün rikalar kapanıyor, yahut da hafta· 
ı·ı geçirdiği görülmüıtür. 

1 
sonra da köyden çok uz~klarda da birkaç saat çalııtyor. V E 

· Bu kin, bu nefret neden iferi çaldaıra takılmış bulunan bır cese- Mali dunım gittikçe fenalatt . 

aeHyordu. Bunu kimae bilmiyor. din Souquet olduğu anlaşılmıştır. yor, ham madde daha kıtlaşıyor. ı• rtı• fa şa m pı• yon ları 
Herkesin kendi aleyhine bir1eşti · Delinin balta ile yaraladığı ka-

l 
Milyonlarca kişi, yiyecek madde. 

tini zannettiren hir nevrasteni naile kızmın vaziyeti çok tehH · · · o • • rt k ı h ı d ..-
huhranr mı geçiriyordu acaba? kelidir. lerinin kifayetaizliğini sezmekte· o aya 1 ayvan ar a gazal, 
Sermavesr-az -Darlllaeaze hastanesi di~talyada iıe, kabinenin ıon İÇ· kuşlarda deniz k1rlangıçları ve 

b k 1 ıslah ediliyor timamda, geçen malt senenin büt· ka tall . d an a ar Dariilaceze ha.etahaneıi Darül· çesinde 16,250,000 sterlin Habq f ar şampıyon Ur 
~Jevduatı koru 018 acezenin ihtiyaÇJarmı karfılrya • harbı maarafı da dahil olduğu hal- insanlarda olduğu gibi hayvan l saniyede 88 metredir. Bu saatte 

kanunu na glire madığından bu yıl b~tçeainden de 33,000,000 bütçe noksanı gös- !arda da ~rat v_~ irt~fa ~~piyon· ı' tahvil edildiği zaman 316 kilomet-
verilen tahsisatla ıslıilt edilmekte· terildi. lan oldugu tecnıbe ıle 'abıt ol • reyi buluyor. 

ne yapacaklar? mu§tur. 1 
l\ıt k h dir. Bu suretle hastahan~ müeaıe· ftalyanrn dıtmdaki mali eksper İrtifa rekorlarına gelince; kuş.• 

evduatı koruma anunu ü ·ı senı"n bu··tu"n 'lıtı'y•rlannı ka-ılı . l Dört ayaklı hayvanlar içinde 1 ! . . d 
kanıt · ·· .. fu 500 000 • -,. ·'S' lerin kanaatma göre bu, talyanın b arın e uerısı yer en 400 ımetre • 

erıne gore nu su , 1 racak bir hale gelecektir. ugün dünyanın eıı süratli hay · d f 1 k k 
den fazla olan şehirlerdeki ban . kartdaştığı mali müşkülitın an · vanı gazaldir. Bundan bir bg şe- en aza yü se ten uçmaz'ar. 
'-t I b" ·1 •· k b" t k'I d E" leylek ve çau)nklar 800 ve 900 ~ a.rın sermaye eri ~r mı yon , ı · ca ır parçasını eş ı e er. ger ne evvel Gobi sahrasında tetki • - J 

~dan cok olmak lazımdır. Bun · Romanya konsolosu bütçe, doğnı tanzim edilmiş ol - katta bulunmağa gitmiş olan bir 
Qe.rı üç .. yıl önce mevduatı koruma ı Romanyanın lstanbul Başkan· saydı daha büyük bir noksan mey Amerikan coğrafya heyeti bu hay 
~~~ııu meriyete girdiği zaman j solosu Krezzu ve karısı, Daçya va- dana çıkacağı muhakkaktı. vanların saatte kaç kilometro sür· 

Qtün b&nkalar vaziyetlerini buna puru ile dün Rorµanyadan tehri · Habq harbı için 16,250.000 atle koştuklarını leıbite muve.ffals 
tıydurnıuslardı· Halbuki bir kısım mize gelmiıtir. sterlin masraf göstermek şüphesiz olmutlur. 
blJlk~dar ~bu §ekle uyamamıtlar • --o-- tahminin çok dununda bir yekUn· KP~if ve tetkik heyefinden bir 
cJ._ 8 b Londradaki .Japon d kaç aza bir gu··n bir otombile b1• • 

·~. u bankaların kanunen an· ur.,, 
k~ 1 ı d murahhasları bir nerek önlerine rıkan bir gazalı' ta· l:bQame esi yapamama arı e· :s 
~ı 1 · · çocuk öldürdüler Elektrik kib etmişlerdir. Bu suretle ·gaza _ 
111

' . liıevduat kabul edememe en •· 1 • ı ı ~ Deniz konferansı do ayıııy e Ocretıerlnde in 'ln bet kilometro mesafecle 
etmektedir. Londraya gelmit olan Japon mu· tenzilat yapacak 100 kilometrodan fazla bir sürat-

b Bu ·nevi bankalardan Esnaf rahhasla11, bir otomobille gezinti komisyon le ko§tuğunu, bundan sonra sür'a· 
~nlıaıı sermayesini çogwaltmak b" ·ki t El kt 'k h tı"n yav"~ 40 k"J - yapmaktalarken, bir ısı e e e n ve avagazı fiyatJaı ıııı ~ yava~ ı ometreye 
lfllklınnı bulamadıgı" odan, Ame- · d·~· · ·· ·· ı d • r•rpmıtlar, üzerindeki bir İngiliz teıbit edec~k olan komisyon bir m \gını gormu§ er ir. 
rikan Ekıpres Bankası da buna r- 8 t .. h 
ı·· genci, aldığı yaraların tesiriyle öl· iki güne kadar topJanacaktır. ş;r. u ecru e göstenni~tir ki ga . 
~ıu görmemi• olduğundan tas. k · b · k ' za) dört a1ıaklı hayvanl•r ı'çı"ıtde f ,_ ~ kil ·· tü etın una 1m an gönnemeıine - ... 
tye 11:arar1 "vererek ortadan. çe · mut .r. dünyanm en aeri olan lıayvam . 

tlıitlerdir. Fallat geriye Şarkı Ka. Bisikletin a~dmda bir dle kız rağmen k001isyonun fiyatlarda dır. Çünkü vasati olarak beygir;~ 
ri"" F-- T B k ı Hn" b 1 d Kıza biraey oma . bir mikdar tenzilat yapacagwı u . u • ... •cıuııız icaret an aı ' · u unuyo~ u. ~ • mulmaktadır. sürnti saatte 60, en kıymetli tazy. 
~o1~~eni Ban.kası ve bir de Jlyaıto mıftıT. . -o- mn da 65 kilometreyi geçmemek-

metreye kadar ç!kar!ar. Kargala· 
nn 1000 metroya kadar çıktığı gÖ• 
rülmü§lür. 

Fakat ku~lar isinde irtifa şam• 
piyonluğunu kartallar kazanmak • 
tadır. Bunlaı· 3000 metreye kadar 
havalandık!arı gibi yuvalarını da 
böyle yüksek zirve ve şahikalıura 
üzerinde kurarlar. 

iyi bir terzi mi 
ıınvoreunuz 

işte size bir adres: 

' iH':AN YAVUZ 
ve Erkek Terzisi 

lrnınbul . Y~alpostane 'ı;aı ~ısıııda 
Fo:o i'iur ranında Letafet lıanrıı dıı 

•«KatJ laılmııtı. Otomobilin içinde bet Japon · · · tedir. 
Ş•r'-1 Karip Fra ... •ız Ticaret bulunuuordu. Otomobili süren de Pamuklarınıızın ----- --------'8 K uq J Gazalin bilhassa kalkıştaki sür 
ank~un hükUinetle yaptığı temas. Japondu· Hadisenin tahkikatında ıslahı için at! ş.ayanı hayret derecede yük jl 

~~r ~()nunda kanuni §eki~ girere~ Japon sefaretinden de hiri bulu. Pamuklu mensucat sanayiimi ., se!dır. Zaten pek narin yaratılmır. G 

9-..ı.Yete . geçmiıtir. Hrısolovenı nacaktır. zm günden güne inki~afı üzerine olan bu hayvanrn kencl;.~inj müda: 
illlk•aına gelince, bu bankanın Ziraat Vekaleti yerli pamukların f aa için yegane silahı da icte bu 

1'll '- • Muhfin zade wkft mütevelliğin- ~ . ~rgezi Romanyadadır ve orada esaslı surette ·islahı için uğraşma • s:ürattır. 
1 :1 hir mevkie ıahiptir. Fakat Ro- den~stanbu)da Hobyar mahallesinde ğa ba,IamıftıT. iki senedir Saka1·- Dört ayaklı hayvanlar İc:ndc:ı 

Yosma 
Ror11a11 

Etem lzzcl Eenice 
Mevsimin en !rnvvetli 

edebi c::eri &nya.da yıllardanberi döviz tak Mimar Vedat &Okağmda 9 nuJMrab ya ve Eskişehir mmtakalanndn gazali bu suretle şampiyon olarak 
~datt bulunduğu için bu ban · Muhsin oğlu hanının üct kabuda altı Ziraat Vekaletinin ekdirdiği ve tasnif ettikten sonra l'imdi de kuş· 1 

lltn sermayesini çoğaltması odıt bir meydanlık kiraya verih;ceiin· Sozova tohum ıslah istaaycm.mun 1 ların &ür'atine gelelim. •-----------1--...: 

Kitap halinde ~ıktı 

~-iiınkün olamamıttır. Fakat hü .

1 

den talip olanlarm biv ıenelik kıymeti kontro.Iü _altında bulundurduğu A-f Tabii bu sür'at kuş1ann!dnir. 
t!l'.tı.- muhamnıene•İ olan 660 liranm yÜzde t 1 ld k ~ ---· 
k

'IQllet de banka direktörünün An· a a cmıı pamu ar Ço iyi neti- vanın-:Ia pek dUşük telakki edilir. ~ 
7,so niıbetinde pey akçe1erile 9.:_1_ 1 kt d' B j Yeni c'ktı --, 

IUç'ln ölümll '-?ada yaptığı temaslar sonunda! 936 perfembe aünü uat ikide htanbul ce er verme. e. ~· undan sonra · Güvercin!er saatte vasati olarak 
ztltVcut vaziyeti na%arı dikkate a· Evkaf müdüriyetinde Evkaf encümeni· burada yetıthrılecek pamukları 100, karta1 hır 150 kilometro sür'· 
latak hu bankaya mühlet vermiş ne müracaattan. (12038) Ereğlideki bez -~a?rikasmm ihti - atie uctnkln.n ~ibi ktrlangıçlarm . 
\>e _'bunu iki defa uzatmıtbr. yaçlannd.an mt•.hım bir kıammı sür'ati 200 k i1 ... metrcyi bulduğu 
Öirendiğimize göre bu geri ka da yeniden mevzuubahıoJmak • karıılıyabılecektır. j da görüimü~tür. 

l-aft hankaların va?.iyeti Ankara· tadrr. Deniz lnrlt\ngıçlarmın sür'ati J 

Nefi~ bir hikaye 
La. T olstoy 

Haydar Rifat 
:lO Kuruş 
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Hasan leke suyu Çamaşır, bulaşık, cil8. toz 
Çama,ırlan IJCU: suda ymrken ba tosclaa koymab Ye uiuftunaa b, çamqırtar 
lekeler ve bütün kirler kolaJlıkla çıkar. Gayet temiz olur. Kutusu 10 lmnıttur 

Deri, yün, ipek ve her türlü memu cat ile bütün elbiaelerde ve ÇAm&fl rludaki 
milrekkep yai, pas 'ff danir ft her DeTi lekeleri kat'iyen ve ıa yet kolaylıkla 
f&Y&DJ hayret bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şifeai 25 kunqtr. Hasan deposu: ıstanbul - Ankara - Bay~ __ ._ 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl parlıyan dişler 

Radyolin 
Kafttllr. 

Tabll meyve 11881'elerile hUJr -
lanm111eırbe meyve tuzadm. 

Neden Türkiye balkmm %991 Evveli difleri mükemmel auretW 'Mide, banak. karadfer, bibrek 
u Radyolin kullanıyor? Ajızdaki yıkayarak yemek arbklarmm, iç. hastabklannda fevkalAde faydah.. 
mikıvplan %100 aldünaai yii - kinin, lipranm hamle •etinliii dır. Hami kelaJlqtmr, Wmhazı 
zünden nri? Fiatinin ucuzluiun. ki 1 . tule eder. 
d ? F ka•~d , __ .f d·'-- r tabakalann, leke erı, kefeke lNGILlZ XANZUK ECZA.HESi 

an mı ev .. e teaaı e IDllCI" cled·ı· . •··I .. k.. _.ı, __ 
si do1aynile iktiıadi olduğundan 1 ımız -ı an '° up ~-..ar, Begojlu - lıtanbul 

mı? Ağızda çok fazla köpirdüiü, aonra da bunları f&JIUll bafrel -----------
kok9111 ıüzel oldaja için mi? bir teldWe cilalar Ye parlabr. 

Radyolinin büt'8ı bunlal'dan mı itte Radyolinin lkazandıiı em· 
b. ea lllillim •• easb iki .._. - aaWz raihete eebeb bu me&iıet -

AleUde ampuller olan bizler pmdlye bdar 
her wafta kullanılıyorduk. §imdi berkea 
bizi kovuyor ve yermize, hakikaten bizden 
çok iyi qlk veren ve daha u cereyan aarfe 
den! 

Çift Splranı Veni Tungsram 
Ampullerini koyuyorlar. Bunun önliıadc ar 
tık bçawlmıa bafka çar. yoktur. 

ÇiFT SPIRALLI 

TUNGSRAM 
&QnQn ampu.ıer.dlr. 

ıiyeti vardll'. leridir. 

ZAYi - Tıcareti &alari7e mi • 
düriyetinden almıt olduğum 950 
numaralı reiı ıehadebaamemi za ... ••••••••••••••••••••• 

8•111 ... w alrf•• •llltle iki ..... .,._k .,.rt"• llfz • 

-RADVC>LiN 
kollanmıya baılayınız ı 

•lj ı I 11 

' ' ' 

~ ı· ' 1 ' ' 1 ' 1 ,, ı 'I ' , 
' 1' 1 1 ' 

1 1 j 1 ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ki,iyi 

zengin etmiıtir. 
3. cii keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

A11ıca: 20.000, 12.000, 10.000 lhalık ikramiye
lerle ( 20.000) liralık bir mükafat vard1r-

yi ettim. Hükmü yoktur· 
HASAlf 

1) .-NBYl 

ANırARA CADD{S 1 M IS 

Fiyatı: 100, cilUiai 125 kurut. 

1 wma~;-:::::7====1 
& Ratıp TOrkoQlu 

1 
Anlr•... caddeaa .... , ...... 

_:-:::.::::.:,::,1 
Irad almak 
lstlyenlere 

Beyoilunda Y eaiteJairde Hü • 
aeyin aia mahallesinde Yeniıehir 
caddeıinde 92 numaralı kirgir 
hiyük kahYehane binan aahlık • 
br. Ozerinde iki odan, albnda 
mahseni ve tulumbası ftl'dır. Ye
ni ppıdır. Almak isteyenlerin p.
Htemis idare memurluiuna mü
racaat etmeleri. 

Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Babılli. Ankara caddesi No. 80 
Tehıfon:22588 

Sah triinleri mecca~ndir. 

MPIRIN 
2 Ne 20 ~eJ,'Jc ..m..~d. 

bulunur. 

. 
Ambalaj ve komprimelerin 

Gzerinde ha1isligin ffmsali _,,.,• ~~~~;1!!ij~~ 

olan a1 markaStnı ararınız. 
1 

Lokomotif ve vqon nakliyabncla lmllamlmakta olan ida 
ait 2 mükener No. la duba ile ham et olarak yaptmlmakta ola• 
ni dubanın iizerleriae dötenecek 101 iti için yapılan açık ekıi 
ittirik eden olıudıimdan 2 inci açık ekailtme 10. 1. 938 Cuma 
aaat 10 da HaJdarpapda pr binuı dahilindeki 1 inci itletme 
misyalllllnda yapılacaktır. 

Bu itin muhammen ketif 1>ecleli 33581 lira 13 kunqtar. Ba ife 
mek iıteyenlerin 251 lira 88 kmutlak amftkbt teminat w 
ve 2490 No. 1u kanunun t&7bı eltili veaikalarla elniltme siinii 
ne kadar komisyona mGraca&tlan lbımdU'. Bu ite ait t•l'tnaJll 
komisyondan paruız olarak daiıtılmaktadır. (7' 
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H 
• • • • • • çoeuldann en hayati ve en kunetli 8)daıulır. Dünyada Hasan öz16 unlu8o 

asa n P 1 r 1 n Ç O Z U dan daha tabii daha halis ve daha mükemmel ve muıaddi o uk Btdall roktur 
ve olamaz. Yulif, pirinç, metcimek, buğday, irmik, be e ~e, adem, beyd 
m11ır, çavdar, türlü, patates, arpa özlü unlarını çocuk!nrınıza ve hastalannıza d9 
iiıtfre detiıtire yediriniz. Vitamin, kalori ve haynti gıdayı temin eden h 

çok taze unlarla çocuklarınız hayat bulurlar. Sağlam, dinç olurlar. Mutla-ka Huan markuma dikkat ediniz. HASAN depoıu: Ankara, htanbul, Be cljthı. ______ .:-.,___ 

~-----SANDALVALA - 1 o 
N EZ LE yeKARŞIENMOKEMMELŞIFA VERiCi YE KORUYUCU ILA.Ç 

GOMENOSTERiL 
1 Büyük tenzilit 11138 d ....... ı •• ı ,.ımiıti• 

KIJrk mantolarınm Asri Mobilya Mağazası 
AHMED F'IEVZI 

burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve tenelflıı yolu ile ~eçen has
talıklardan korur. 30 kuruıtur. o.....;,._ _ _... __ so 

lıtanbul, Rızapap yokuıu N. 86 Tel. 23407 

Mu~ıner Hasan Şevki 
l•IDIKKAT 

KREM SOLEY 
PUDRA ve Y AGSJZ K RE Mi 

Dünya~a emaalai.1.dir .. Her 1erde arayınız. 
Patü 7odı etiketlere ala altlanmayını~. 

Güneıin ve soğuğun tesıri ile husule gelen yanıldıkları, çat 
laldıtdarı ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta· 

fetini temin eder. 
• • 
lslaııbul Bcl(•diyesi ilanları 

Umumi satış mahalli: Şark Merke,; Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruıtur. 
, ı :

1

1 

• ı'.W ,·ı. 
1 ' 

~' 
-~ er-') 

•• 1 •ı,, 
• 

ay vade ile ve kefaletsiz 

BEVKO 
ticaretlwıesindm tedarik ediniz. 
Anadoludın ayni ıetaitle ılpariı 

kabul olunur • 
Mahmutpap KilrktO han 

Tel. 21H5 

Operatör Dr. 
SelAh SUN · 

Denlı haatan•I Cerrahi Şefi 

Diı Tabibi Kemal SUNI 
ınıkıaı caddesi 

No: 322 
( B•voQıu V•rli 
Mallar Pazarı 

OatQ > 

Galatada sultan beyazıt maha ilesinde topcular caddesinde 251 
N. b dükkanın 240 da 150 hi11esi 937,50 lira bedel tahmin olunarak 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmu9tur. Şartnamesi levazım 

müdilrlüiünde görülür. Arttırma ya girmek isteyenler 70,&0 liralık 
muvakkat teminat makhus veya mektubile beraber 8 - ı _ 938 
çarıanıba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) 

Büyükçarııda çadırcılar M. Bal· 
pazan S. 37/ 39 eski 190/ 192 J•· 
ni N. b dükkan 

Betiktatta sinanp&f& M. Tram • 
'Vay caddeainde ıinanp&f& medre-

(8015) 

Senelik muvakkat 
muhammen kirası teminatı 

120 9 

sesinin 20 N. h oduı. 24 1,80 

101 istlkıaı caddesi - Veresiye satı• 

Yukarda ıenellk muhammen kiraıı Ye muvakkat teminatı yazılı 
olan mahaller 936 aeneai mayııı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya ve -
rilmek ilıere pasarhia konulmut tur. Şartnameleri levazım müdür . 
lüfünde rlrlllOr. Paıarlıfa slrme k isteyenler hizalarında ıatterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile Mr&ber 8 - 1 - 938 
çarıamba ıünü aaat 18 de daimi encümende bulmunalıdır. (1) 8013 

112 rARnAVANTN Mr.mm 
----------------~ ....------------------!;ô,·alye ciddi bir sesle. 

- Bazan da önsezileri dinlemek 
lbımdır. sözlerini stiyledi. 

Mariyyak başını sa11adı. 
_Önsezilere hacet var mı ya? İf· 

te bir kere daha tekrarlıyorum. Dün 
yada hiç bir endişe ye korkum yoktur 
Fakat siyahlar ıiJDlemin sebebi, b:ına 
bütün hayatımca l".akiki bir analık 
eden ve her şeyimi kendisine borçlu 
bulunduğum muhterem bir kadının 
matemini tuttuğumu ğöstermek için-

dir. 
_ Jan Dalbrenin mi, 
_ E~t ıö.alye. Navar kraliçesinin 

herke. unutulduğunu sanıyor. ılat· 
ti aon derece ae•diği öz evladı Han· 

ri blle eski gaınsızhkı ele aldı. Yüılln· 
de yeis alameti görünmüyor. KarL<:ı• 
olacak kadın, duyduğuma göre, a~r 
krshnın henüz tatamadığı ba~ıı bır 
aşkla uğraşıyorken, kendisi de kadın 
Jarm etrafında dönüp duruyor. A!• 
dostum bu değerli. bu yüksek kalplı, , . . 
bu akıllı kadının, bu hakikı anncnın 
arl,usından bunlar mı yapılacaktı 0-
1'U seven, hürmet eden, öldüfünii gö· 
rt!n hen ise gerek oğlunun, gerek anne· 
min \e gerekse kaı ınun kar~ısrnd~ be· 
nim için claüna ya91yacak olan o mu· 
kaddes kadının matemin· tutac:ığım. 

Mariyyak bu sözleri söyledikte~ 
sonra birkaç saniye kndar dUşünreh 
bir halde kaldt. 

- Aziz dostum. Bir anne gıhi o;ev· 
cUğlnlz Jan Dalbre) i kaybettifinlı ~ı· 
rada s ize başka bir anne kaundıran 
flt tesadüfün tuhaflığına dikkat etti· 
aiz mlT 

Mariyyak titriyerek: 
- Ne demek istiyorsunuz'Merlf. 
- Navar kraliçesinin sağ bulun· 

dLı ll ınuddetçe Katerln dö Medl~I si· 
ze, her tUrlU vahşllifl yapabilir bir 
cana,•ar şeklinde gUrUnmli~tU. Fr.kat 
talisiz Jan Dalbrenin öldülti gece an• 
neniz size karı,ı bUtUn tefkati gö.~ter· 
mefe ~ladı. Ben bu hus118ta hiç bir 
dUşUnce ileriye sUrmlyorum. Adılnı 
Kont, yalnız duygularımı, vakayı an· 
latıyorum. Maksadım yalnız Ş&§tıtrmı 
söylemektir. işte hepsi bundan ibaret. 

Elini alnına götüren Mariyyak: 
- Bu tuadüfe dikkat etmediiimi 

itiraf ederim. Fakat mademki b!lftl 
bunu hatırlattınız: diyebilirim ki bu 
hal, umduğumdan fazla mes'ut olaca· 
ğıma bir işarettir. 

Şimdi titremek sırası Pardayana 
gelmişti. 

Mariyyakın aklından geçen şc~·le· 
ri anlamağa baıbyor, yahut anladılı· 
nı zannediyordu. 

Birdenbire, Kontun bUtün va rlr 
ğiyle banimaedili bu saadetin pek 
de varit olmadığını anladı. Dostunun 
kederi nl dafıtmafa çalıştıftnı Te bu· 
nun fçln kendf kendisini mts'ut oldu. 
tuna kandırmağa ~h~tığını anlal' gi. 
bi oldu. 

Acaba bu zannı doğru muyi!u? 
Belki! 

Evet, belki Marlyyak, Katerlnh• 
gülilm~eylşlerl altında glzlf bulnnRn 
miithiş kinin farkına nrmıştı P.elkf 
meseleyi derinleştirerek na.~ıl bir gir 
daha doğru sUrUk1endiğini hiMstmlş-
ti. B~kl d~ ruhu en derin bir Umlt~17.-
1ik içindeydi. Annesi tarafından bir 
korkuya uğramasından. ohun tara
fından ölüme mahkum ed"lmiş bulnn 
murndan, nipnlıanm da bu dipn~ 
nfn hakikat olması için annesine 'ar• 
dım etmesinden doğan bir ümitsiılllı 
içinde ..• 

• 
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Birkaç saniye içinde kazanın et ra. 
fına bir sUrO halktoplandı. TesadU. 
fen Katerin dö Mediçi'nin jantlybm. 
lanndan yirmi kadarlyle l\lorlver de 
en lln sırada bulunuyordu. 

Ehall ite janttyom1ar ~ 
- Hakikaten kan! Muclıt ... diye 

bafnştılar. 
Bunu cörebllmek için birkaç ka. 

dın yakllfU. içlerinden ildai ~yeca 
nın tlddttindtn ba)'11dı. öbürleri de 
diz çöktüler. 

Halk bir atııdan : 
- MaelH, muclıel ... diye haykır. 

makta dıvam tdlyordu. 
Bu sırada kuvvetli iki papa!! ka. 

sanı kaldınp ktllalnln içine sötiirdü. 
Tlbo da htmth LUbeni yakahya
rak ı~ertye aUrUkledl. Kapı ela lca • 
pandr. 

Fakat Tedeon dtlaarnı duyan, Rla 
bildiğine ~alınan ~·· •titrini lş\len 
halk: 

- Mucize! ... sayhulyte ortabfı 

titretfyorJardı. 

Bu a-flrUltU~ U bastıran v~: 
- Yaşasın Katolik dfnl! diye hay 

kıran bir ses duyuldu. 
Jantiyomlar: 

- Hügnolar gebersin! diye kar
şılık verdiler. 

- Kahrolsun Protestanlar. ı·a
şasın Giz! ... Yasasın J\atolik dini! 
Hügnolar daraiacına. 

flkönce : 
- Yaşasın Katolik dini! ~iye 

haykıran adam: 
- işte onlardan birisi de bura . 

da! dedi. 
- Diz çok, dil çök!-
- Bunlar iki kişidir. 
- Oh, alçaklar 1 OJdürüntiz, 81. 

dürünüz! ... 

Halk, ilerllyen ve Moröverin e • 
tiyle gösterdlti iki delikanlının etra. 
frnı sarmıttı. Bir saniye içinde bu Ud 
jantiyom tehlikeli bir vaziyette kal. 
drlar. Etraflannda hiddetle köpür • 
müş yüzleri, parhyaa hançerleri, çe. 
kilen kılıçları prdUler. 

Zavallılar, artık mahvolmak ü11. 
reydiler. 

Bu anda manutınn kapıaı açıl. 
dı. 

Sarhotlukla, kendisini yakala • 
mak iıdiyen papulann elinden kur. 
tularak ağhyan, dualar okuyan Lo • 
ben sokağa fırladı. 

Kendisini gören halk: 
- Mucize, mucize ... Jıte mucizeyi 

ıöateren aılı ! dlfe batırdılar. 
Lobtn o vakit. bu bir 1aniyellk 

fırsattan istifade ederek lulıçlannt 
çeken iki genç JantiJomu sördü. Göz 
yaşları daha f u la akmafa başladı. 

Kollarını açua'c sendeliye sen • 
deliye llerilerken1 ehali cN kendi ine 
yol açtı. Yüzünde biı evinç ıııtı ya. 
nan Lobtn, göE>• lan araaından aü. 
IUmai) erek: 

- Ne?! De\i nh't'rde bana her za. 
man neff8 şarnpl:tr tçlrcn M°ıÖl!yÖ dö 
Pardayan hal Oh, onu kucaklamalı. 
yım. Yaşasın şaTRP UAhı Bakus! Söz. 
lerlnl kekeliyerek söyledi. 

Halk : 
- Muclıe, muclıe ! diye bağın • 

yordu. 

-13-
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RJR 1 -1 7./f ı: 

Yukarı da a latllğı1ıltt ,·akanın 
reçtiıti pa1.nr gUn il ŞlSval) e d P r da. 
yan hn günkü g ihi Marl:n akı görme. 
ğe gitmişti. Mariyyalnn Parlqe d6n • 

• 
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:H - Merhaba yoldaş. Bir yıldıza gitmt:k ıçin 
bir arkadaş aradığını duydum. 

38 - Ben bu işe talibim. Seninle birlikte istedi
iin Y'ldıza gitmeğe hazırım. 

39 - işte ücretin! Bu para; ı kan .. .ı \ .:ı· • .uız 
yarın hareket edeceğiz. 

·( f . 
~ .,u,.,. 

40 - l9te brıaflm. Ben Me uaaıte" döniece-
ye kadar maişetini temin edecek para. 

•ı' - .Aı\ahıamarladlk. Kuvvetli bir adam iter 
şeye atılmalıdır. 

'2 - Nereye Myahat edlyonun7 
- Gökte bulunan yıldulardan birine l 

ııo PAlUl\YA'll'l l1T.nMn 

düğü günden sonra şövalye onu her 
zaman yoklamayı idet edinmişti: Bu 
iki delikanlı biribirlerine sevinçleri • 
..nl, ümitlerini, kederlerini anlatarak 
dertleşiyorlardı. 

Mariyyak Alisten, şövalye ise Lu. 
. izden bahsederlerdi. 

Kont çok kereler arkadaşına Kl'a. 
Hç~·Katerine giderek Marşa) dö Mon. 

·'moransi ve mai}eti için bir izin tez. 
keresi almayı teklif etmişti. Fakat 
§Övalye her defasında bunu kabul et. 
memişti. 

Kont ne zaman Kraliçenin yüksek 
kalpliliğinden bahsetse Pardayan .ıııu . 

sarak karşılık veriyordu. Hatta Ma. 
rjyyak Alisten bah6ettiği zamanlar 
bile ayni halde bulunuyordu. 

Gerçi şövalye kendi kendine: 
- Dünyada her şey mümkündür. 

Belki bu kahrolası Katerinin de kal. 
bine biraz merhamet gelmiştir. Tek . 
rar buldufu ve gördüğü otlunu sev. 
mediği ne malOm? Bununla beraber. 
pe~ birdenbire olan bu yüksek kalp. 
lil~ğin altında bir tuzak bulunmadı. 
ğı da ne mahlm '! Talihsiz Alise ge . 
lince; bana son derece yeisli bulun. 
dufu bir lnda açttiı sırrı Mariyyaka 
röylemektense dilimi kopartmağa ra. 
zınm. Çünkü bu kızın kalbinde ha. 
kiki bir aşk var. Ve hakiki surette 
ıı :k duyan bir kadın, her kahramanlı. 
ğı yapabilir. 

Şövalye dö Pardayan ayni za • 
manda Kraliçe ve Alis hakkında dai. 
ma bir~ey söylemiyor ' 'e dostuna ar:ı 
srra: 

- Azi~m, ==~:: ;ok ttdbirl! !re. 
hm111a111m leap ettiriyor. Ah, sizin 

,.l!arlsten yüz ,lll&t uzakta emin bir 
b&Jde bulunmanızı duymayı ne kadu 
iSterdim. ' 

~vzlerini tekrarlamaktan usan • 
mıyordu. . . 

Mariyyak bu sözlere gülümsemek • 
le karşılık \'erirdi. Kapıldığı büyü,k 
itimat ondan fazla derin düşünmek 
kabiliyetini bile almıştı. 

Saadetini bozan bir nokta vardı, 
Jan Dalbre'nin ölümü. 

O pazar, üç gündenbel'i görmedi. 
ği şö,•alyenin geldiğini görünce dos • 
tunun ellerinden tutarak: 

- Az kalsın gelip sizi l\lonmo • 
ransinin konağından alacaktım. Ne 
oldunuz? Düşünceli görünüyorsunuz. 
diye bağırdı. 

- Halbuki siz, çok neşeli görünü. 
yorsunaz. Galiba bir ~lbise' prova Pdi
yordunuz. Hjlydi bakalım, evvela siı 
saadetinizi söyleyiniz, sonra ben dü . 
şüncemin sebebini söylerim. 

Hakikatm Kont dö Mariyyak ar. 
kasından bir kat yeni elbiseyi henüz 
çıkarmıştı. Bu, o devkde en kibal' a . 
damların giydikleri gayet süslü bir rl 
bbıeydi. Fakat o kadar süsleriyle bir. 
likte tamamen siyah kumaştan yapıl. 
mıştı. 

Mariyyak gülür.ısiyerek: 
- Yarın se,·inçli bir gündür. Çün. 

kü Kralımız Hanri, Matmazel Mar. 
garit dö Fransla e,·Jeniyor. Notrdam 
kilisesindeki hazırlıkları gördünüz 
nıü? 

Şönlye başını salladı. 

- Çok mükemmel bir şekilde dona. 
tıldı. Kilisenin içine sırma saçaklı ka. 
dire döşendi. Hele karı kocanın otura. 
cakları yerler çok hoş yapıldı. Gelin 
alayı varır 'f8.1"lllU kaplDID öııüın ıii
zel havalar çahnması için y8zd• 
fazla çalgıcı yerleştirilecek . 

- Şimdi sevincinizin sebebini an. 
lıyorum. 
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Mariyyak arkadaşının elini tuta. 
· rak sıktı. Kalbinden büyük bir seVin~ 
. taşıyordu. 

- Aziz dostum, sevinciJ11e sebep 
yalnız bu değildir. Dinleyiniz, bu sırn 
dünyada hiç kimseye söylememeğe 

. y~min etmişti~. Fakat siz, benim baş . 
ka şekilde yaratılmış bir eşimsiniz. 

. Evet, yarın Notrdamda bir evlenme 
tjjreni olacağı gibi ayni gece de Sen 
Jermen Lokserruvoe'de başka bir ev_ 
Jenme yapılacak. Onun için sizin de 
orada bulunmanızı isterim. Sözlerini 
mırıldandı. 

Şövalye: 

- Hangi evlenme? diye sordu. 
- Benimki? 
Titremekten kendisini aJaauyan 

. Pardayan: 
- İyi ama, niçin gece yapılıyor? 

dedi. 

- Gece, batta belki tam geceya. 
rısı ! Şimdi sebebini· anlarsınız. Beni 
takdis etmek için kraliçe de orada hu· 
lunmak istiyor. Merasimin bütün t.a
zırlıklarını üzerine alıyor. Kendi dost-
1arı, gü,·endiği kimseler de bulun:ıta· 
ğı gibi kardeşim, siz de bulunacaksı
nız. Ben sizi kiliseye önceden sokanm 
Fakat buna dair kimseye bir şey ~öy
lemeyiniz. Kraliçe de orada bulunınal-: 
istiyor, anlıyorsunuz ya? .• 

Eğer bunu bir duysalar .. Ah Par· 
dayan, kral dokuzuncu Şarlin anae
slnin zavalh bir Hügno jantifomu ile 
bu suretle münasebette buluor.ı&sırun 
sebebini herke3 öğnnmek JşıJyecekt~r.t 
O ,·akit dedikoduculnn nasrt susotqr. 
mab? ETlendiiilll mndıı annem olan 
lılr kadmrn hasırbalanmum.. ı.n 
nreeeğl saadeti kim anhyabflerelr·! 

~8valye hafifçe ürperdi. Fakat 
Kont bunun farkına mrmadl. Bu t>S· 

rarengiz tören, Katerinin hazır bulun
ması ve gizli tutulması lazımgeler. bu 
gece evlenişi onun zihninde başka dJ
şünceler uyandırdı. Bu işin içinde bir 
tuzak bulunduğunu, sessiz k:list'nin 
içerisinde kanlı bir facianın geçti~ini 
görür gibi oldu • 

- Bereket versin ki ben de orada 
bulunacağım! diye düşündü . 

Bununla beraber bir önsezi ken • 
disine f eliket haberini şimdiden veri
yordu. 

Bir koltuğun üzerine serilmiş bu
lunan siyah elb~yi göstererek: 

- Bu elbise ile mi e\' lenecekshtiz? 
d(ye sordu. 

Birdenbire ciddi bir tanr alan 
1\lariyyak cevap \'erdi: 

- E\·et kardeşim. Kralımızın t'V• 

lenme merasiminde ,.e geceyamu11da 
Sen Jerml'n LUkserro\·adtt hep hu e>l· 
bise ile bulunacağım. 

- Böyle baf an ayala k1dar .:. 
yahlar giymenizin sebebi nedir? 

YUzü kederleşen Mariyyak: 

- Beni dinleyiniz şövalye. O ka. 
dar me3'udum ki hazan kend! keınd:m• 
acaba rüya mı görüyorum'! diye soru 
yorum. Anneme lanet etmeie mec'ıur 

bulunduium:lan dolayı nt kader acı 
~ktifimi bilirsiniz. Şimdi bu antıe 
bana, en.41fl·imli en şefltatli bir kadırı 
gibi görünmeğe t.şlıyor. Nişanhmı da 
ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ali• 
yarın karım oluyor. Emin olunu1 ki 
bu kadar iki büyük saadete birden pell 
az insan erişmiştir, dedi. 

....- Demek ki saadetinizi bozacM 
Jli!' l•kıa bb- t'l~Ulffe- ti!' kom ~f 

- N_. lılr nJlı ım Mr ••• • • 
tam olsun. HaJll' azizim. T• ı v • 
mes'udum. Bununln beraber bu 1".'la• 
det bir matem bulutuyla örtUlüyor. 
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