
Bu gece 
ay tutulacak 

Evvelce de yazdığımız gibi bu gece 
ıaat 18 i 20 gece ay tutulacakbr. Hava· 
lar da müıait oldJt.ğundan bu hadise her 
taraftan görünecektir. 

= s Sonkanun 1936 Çarşamb..!l 
5 Kuruş - Telefon: 23872 

ltaly anların bir şey 
yapamayacakları 
artık anlaşıldı 

1901 denberi görülmeyen 
yağmurlar başladı 

Badogliyo ıtaıyadan 150 bin kişilik 
bir kuvvet istemiş_ . 

ltaıyanıarın ıngili:z müs~e-~lıkelerıne 
saldırdıkları bildırı11vor 

İngiltere - Frans~ 
nıüşterek harp planı 

hazırlandı 
.Fransız askerleri · ip hududunda, donan

ması Akdenizde manevralar yapıyor 
Amel"'ika petrol ve,;,·.u__N,1 ambar.gosuna 

iş .. ~dNOr 

Dessienin bombardıman edilmesi üzerinc~aile Selia.iye kurbanlann istirahat: ru
hu için dua ediyor. ıcmac eıe oomlıaraı man neticesi tahrip edilmiş olduğundan 

ayin açık havada yaprlryor. (Ya:ı:.ııı 2 incide ·e 4 üncüde) 

Bu kimdir? ... 

················································: : 
Tanıdrmzsa adını buraya yazınız: ... ......... ·-···-····-·· ....... -····················· I 
·······-···· .. ·························--··"· 

i 
f Halli bir lnglllz 
i 
i zabitin1 az daha linç 
i ediyordu 

Pariı 7 (A.A.) - P riı • Soir gaze· 
teıinin Kahireden öğrendiğine ıöre 

sarhoı bir İngiliz ıubayı Mııırh bir ıo
kak ıüpürücüıünü tabanca ile öldünnüı 

tür. Bu hidi'e ıubay)a maktul arasında 

çıkan kavıanın bir neticesidir. Halk ıu· ı 
bayı linç ..... t• ...... • eyl..niftir. 
OnivcrsitetUe tngilimn hu ha..Uetini 

protesto i5i11::J1,_ P'Y llln •~· 
dJr, ....._.-·--·· .. ········· ............................. .. 

· (Taf•İlih 6 Jncıda) 

Yarın An,crta Ağrrceza mahhem• ıinde rguya Gekilecek olan mi· 
Ac:r•t masn"nları: Yahya, lımall, Ali 5#11', nDAlye mütlilril Şej',et

tln, Ş.ban, IJrlı. \A1'lf · (Yazısı 2 ndJe) 

Müsabakamız 
başladı 

Şimdiye kadar çıkmı~ reslmlerl 
tadarlk edemlyenler ldareha

nemlze mUracaat ederek 
leted.klerl gazeteleri 

tedarik edebıllrıer 

Sene 5 - Sayı: 1348 

Bu köprü 
Avrupa ile 

Asyayı birbirine 
bağlıyacaktır 
Memleketimiz demir yolu mü • 

teahhitlerinden Mühürdar Zade 
Nuri hükumete verdiği bir proje -
de, Avrupayı Aayaya bağlayacak 

-:;;ıan, Salacıkla Sarayburnu, ara -
sında muazzam bir köprü intası. 
nı teklif etmektedir. 

Köprü 12 milyon liraya çıl<a -
cak ve uzunluğu 2560 metre ola
caktır. Plan, bugün San fransis . 
kodaki dünyarun en uzun köprüsü 

(Devamı 2 ncide) 

Bq N~mettin Sadılt 
(Yamt C nacılcrJ. 
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8 SON KAN lı~ - 1936 

Sarayburnu ile !Sumer Bank 5 senelik endüstri 
Salacık l A. · •• • l 

Yağmurlar 
Habeşlerin 
işine yaradı arasında p anımızı uzerıne a ıyor 

Köprü vapııacak Karabükte kurulacak olan demir fabrikasında -0-

ltalyanlar, lnglllz somallsl 
topraklarını bombardıman 

etmiş er 
(Baı taralı 1 incide) 

nu yapan (32 kilometre) mühen
dis Mojeski tarafından yapılmış -
tır. Projede, inıaat maarafma kar
şılık olarak bütün nakliye vaııta
larına birer kuruş zam yapılma -
sı fikri ileri sürülmüştür. 

2000 kadar amele çahşacaktır 

Köprünün sekizi karada ve' onu 
denizde olmak üzere 18 ayağı o -
lacaktır. Altından en büyük tran
satlantiklerin geçebilmesi için 
35 metre yükseklikte yapılacak -
tır. 

Köprüde yaya kaldırımların -
dan başka tren ve tramvay yolla
rı bulunacaktır. Hükumet eğer 

projeyi kabul edecek olursa inşa
atın 3 . 4 senede biteceği söylen
mektedir. Bundan başka muhte -
mel bir hava taarruzuna karşı 

köprünün üstüne ağlar gerilecek. 
tir. Köprünün her taraftan görü . 
lebilecek bir yerine, Nevyorktaki 
Hürriyet heykeli büyüklüğünde 
bir heykel dikilerektir. 

Köprünün inıası kabul edilir -
se, Avrupanm herhangi bir şeb -
rinden trene binen bir adam hiç 
inmeden Bağdada, Kapa kadar 
gidebilecektir. 

lstanbulda böyle bir köprü ya
pılması Sultan Aziz zamanından
beri düşünülmekteydi. 

lstanbullular 
Tayyareye yarım 

milyon lira verdller 
Tayyare cemiyeti sekiz tubat 

cumartesi akşamı biiyük bir balo 
verecektir. Bu balo hazırlığı etra
fında görüşülmek üzere bu sabah 
cemiyet merkezinde bir toplantı 
yapılmıştır. 

Balodan bu sene tayyare için 
fazla hasılat elde edilmesi için ça
lışılacaktır. 

Diğer taraftan tayyare cemiye~ 

ti şubeleri de yeni üye kaydı için 
çalışmaktadırlar. 

Aldığımız malumata nazaran, 
altı ay zarf mda lstanbulda kayde-

Sumer Bank, hükumetin beş 

senelik endüstri programının tat
bikini üzerine almıştır. 

Memleketimizin çok büyük bir 
ihtiyacına cevap verecek olan de
mir sanayii tesisine ne kadar muh
taç olduğumuzu aşağıdaki rakam 
pek ala gösterebilir. Yalnız 1934 
senesi içinde memleketimize, ma
kine, şimendifer ve zitaat aletleri 
hariç olmak üzere 242.150 ton iş
lenmiş demir girmiştir. Memle
ketimizde kurulacak demir sa
nayii paramızın harice gitmesine 
meydan vermiyeceği gibi, yeni 

nık gelmemesi 
• • 
ıçın 

Yapılan yeni süzme 
havuzları bitmek 

üzeredir 
Belediye sular idaresi terkos 

süzme havuzlarının ihtiyaca kafi 
gelmemesi ve suları iyice süzmi~ 
yerek yağmurlu zamanlarda bula
nık su vermesinden dolayı yeni 
süzme havuzları yaptırmıştır. Ha
vuzların bir kısmının inşası bitti
ğinden evvelki alqamdanberi kul
lanılmağa başlanmı§tır. Dün be
lediye reisi ve daimi encümen aza
ları Ki.htaneye giderek lazım ge
len izahatı dinlemişlerdir. 

Yapılan havuzlar Ki.htane 
sll'tlarında olup terkos gölünden 
gelen sular buralara dağıtılmak
tadır. Eski havuzlardan süzülen 
ular 28 bin ton iken bugün bu 

miktar 37 bin tona çıkarılmıttı.r. 

lnşa edilmekte olan yeni filitre 
havuzları dört aya kadar tamam
lanmıf olacaktır. Suların tama
men berrak olabilmesi için bu ha· 
vuzların bitmesi lazımdır. 

dilen hava tehlikesini bilen azala- Japonya 
rın verdikleri para 318.180 lirayı d-
l>ulmuıtur. Kendi ken ıne! _ 

Ayni müddet zarfında ise yar- sessiz sadasız Çını 
dımcı üyelerin verdikleri paralar yutmakta devam 
ise 108.550 liradır. ediyor 

lstanbulda bulu:ıan 50.000 me- Pekin 7 (A.A.) - Çin çevenleri, 

murun verdiği 
bundan hariçtir. 

yüzde ikiler İse Japon askerlerinin Tiyen· Çinin limanı 
Tung-kuyu işgal etmiş olduklarmı ha· 

Yeni çıkan kanun ise beyanna
me veren müesseselerde çalıtan • 
ları da yüzde iki vermeye mec -
bur tuttuğundan lstanbuldan tay
yare için yapılacak yardım çok 
büyük bir miktara baliğ olacak -
tır· 

Avusturya Dışba
kanının Peşteyi 
ziyaret edeceği 
tekzip ediliyor 
Peşte: 8 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafilde söylendiğine göre, Avusturya 
Dııbakanının yakında Peıteyi ziyaret 
edeceğine dair resmi hiçbir malumat 
yoktur. Keza zecri tedbirler meselesi 
hakkında Macaristan ile Avusturya a
rasında müzakerelere baılanmak Ü-zere 
olduğuna dair çıkan tayialar siyasi ma
hafilde tekzip edilmekte ve §İmdilik 

Macar hükıimetinin bu itle meşeul ol
mak için hiç bir sebep görmediği ıöy· 

lenmektedir. 

Kolu çıktı 
Vefa lite1i ikinci sınıf talebe -

sinden 16 yaşında Cahid, Üniver
sit e bahçesinde top oynarken 
dÜflDü!, 10l kolu çrkınıttll'. 

ber vermektedir. 
Pekin 7 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri, Kalgandan istihbar ediyon 
Ohahann ahiren İıgal edilmi' olan 

altı kazasının umumi binalarında ıimdi 
Mançuri ve Japon bayraklan dalg:ılan· 
maktadır. 

Mançuri Bankası banknotları, teda
vül mevkiine çıkanlmıştır. 

Yeni idare, beraberlerinde Japon 
mÜ§avirleri bulunan Mançuri memurla
rından mürekkeptir. 

Sui-Yuan eyaleti memurları, Man
çuri ordularının ilerilemeıi korkutun· 
dan, hodutlannr tahkime devam etınek· 
tedirler. 

Japonların taraftarı olan bazı Mo
eol rüesasının Sui-Yuan eyaletinin on 
altı kazasının terkedilmesini iıtemiş ol· 
cluklan söyleniyor. Çinliler, Japonların 
bu fırsattan istifade ederek Sui-Yuanın 
bir kısmını Mançuri hükumetinin otori· 
teıi altına koymalarından endite etmek· 
tedirler. 

Baloncu Remzi 
yakalandı 

Lalelide Osman Hulusinin evi
ne sabıkalılardan Baloncu Rem -
zi girmi§, 88 lira ile 21 parça mü
cevherat çalmıştır. Remzi kaçar
ken yakalan.mıttır. 

mütehassıslar ve İtçiler yetişecek 
ve bu mretle memlekette itçi a
dedi çoğalacaktır. Demir fabrika 
sının intası ayni zamanda 9 mil
yon liralık bir döviz tasarrufu te
min edecektir. Sumer Bank Ka
rabükde kuracağı bu fabrika için 
günde 300 ton demir cevherine 
muhtaçtır. Bu ham madde şimdi
lik hariçten getirilecektir. 

Fabrikanın yanında kurulacak 
olan ziraat makineleri imalatha
nesi de bu husustaki ihtiyacın mü
him bir kısmını kar§ılıyabilecek
tir. 

Fabrikada 2000 amele ve me- Dessie, 8 (A.A. ) - Son gün• 
mur kullanılacaktır· inşaat ilkba- · lerde yağan şiddetli yağmurlar 
harda başlıyacak ve iki senede \a- Habeşler lehindedir. 
mam olacaktır. Z ira : 

Fabrikanın Karabük de kurul- 1 - Bu sayede üçüncü defa 
masına, oranın esasen ziraatç~ fa- mahsul alıp, ordunun iaşesini k~ 
kir ve zengin kömür madenlerini laylatacaklardır. 
ihtiva etmesi, en ileri gelen cıe- 2 - Islak arazi motörlü İtalyan 
beplerdendir. kuvvetlerinin ilerlemesine mani • 

Yapılacak tesisattan sonra Kıı- dir. Halbuki Habeş piyadesi her 
rabükdeki nüfusun on bini bula- havada ve her toprak üzerinde 
cağı tahmin edilmekte olup şimdi- harp etmeğe alışkındır. 
den kasabanın su ve diğer ihtiyaç- Dessie - Adisababa yolu geçil· 
larmı temin etmek için tetkiklere mez bir hal .ılmıştır. Kamyonlar
başlanmışhr. la Dessieden payıtahta hareket et-

Şirket dire törile 
başkatip Anliaraya 

miş bulunan Amerikan gazetecile. 
ri bir dağ silsilesinin eteğinde mıh 
lanıp kalmışlardır. 

Habeş ordusunun iaşe ve le, 
zımı deve ve katır kervanlariyı<t 
temin edilmektedir. 

ltalyan tayyarererl lnglllz soma
llsl topraklarım bombardıman 

gittiler 
Trakyanını kalkınması için Edirne 

ist:asyonunun bir an evvel yapılması 
şirket:e emrediliyor 

Şark Demir yollan Direktörü ı 
Paskalla Başkatip Kenan dün ak
şamki trenle Ankaraya gitmiş1er
dir. 

Müdürün Ankarada idarenin 
satınalınma işi etrafında Nafıa Ba 
kanlığı ile görüşeceği tahmin edil
mektedir. Diğer taraftan bir ay
danberi idarenin malzemesini, 
vagonlarını, binalarını teıbit e -
denlerden Devlet Demiryollan 
yol idareıi mUh~ndislerinaen Mü-

eyyed de tetkikatını bitirmiı,Anka
raya dönmüıtür. Cer Batmüfetti -
ti Mazhar daha bir müddet bura
da çalıtacaktır. 

Şark Demiryollanndaki bina • 
ların çoğu ve hat devletin malıdır. 
Yalnız malzeme ile itletme hakkı 
şirketin elindedi~ 

Hükiimet r,*.ıketten bu hakla 
teıbit etirmekte olduğu malzeme 
yi satın alacaktır. 

Diğer taraftan ıirketin elinde 
bulunan malzeme, ve lafıma va • 

sıtaları da haylı eskimiştir. Hat a. 
lındıktan sonra bütün vasıtalar, 

Trakyanın kalkınmasına yarıya .. 
cak bir şekilde yenilenecektir. 

Nafıa Bakanlığı,geçen sene ha
rici kıamı yapılan Edirnede KaTa· 
ağaç istasyonundaki binanm da -
hiJi kısımlarının tamamlanması i
çin d~ şirkete yeniden tebliğat 

yapmıthr. Yaza kadar Edirne is
tasyonunun bütün noksanlarJ biti
r ilecek ve açılacaktır. 

Şark Demiryollarınm zahire 
nakliyatı için altı ay evvel tatbika 
koyduğu hususi tenzilatlı t~rife 

yeniden uzatılmıştır. 
Şirket bu tarife ile, otuz bin 

tondan afzla zahire nakledildiği 
takdirde nakledenlere mükafat 
vereceğini vadetmişti. 

Altı ay zarfında 31500 ton 
zahire nakledildiği için şirket, nak 
liye ücretlerinin yüzde beşini bun
ları nakledenlere dağıtmaya baş -
lamıştır. 

Başbakan ismet lnönü dün 
Dışbakanının şerefine Efgan 

bir ziyafet verdi 
Misafirimiz Ankarada Gazi, ismet 
lnönü ve Ziraat enstitülerini gezdi 
Ankara, 7 (A.A.) - Başbakan 

İsmet lnönü ıehrimizde bulun
makta olan Efgan Dı~işleri Baka
nı Serdar Feyzi Muhammed Han 
terefine bugün Anadolu kulübün
de bir öğle ziyafeti ve' mi,tir· 

Ziyafette Dıtişleri Bakanı T ev~ 
fik Rüttü Araala Bakanlar, Cu
muriyet Halk Partisi genel sekre· 
teri Recep Peker, Kamutay dışif
leri encümeni üyeleri, Ba9bakan -
hk müsteşarı, Kabil biiyük elçisi 
Memduh Şevket, Dı§ Bakanlığı ge 

nel sekreteri Numan Menemenci
oğlu, Cumur batkanhğı batyaveri, 
özel büro direktörü, muhafrz ku· 
mandanı, Dışişleri Bakanlığı ve 
Ef r,an büyük elçiliği ileri gelenle
ri hazır bulunuyorlardı. 

Ankara, 7 - Efgan Dış işleri 

Bakam Serdar Feyzi Muhammed 
Han mihmandarlariyle birlikte bu 
gün öğleden önce ismet Inönü, 
Gazi enstitülerini, öğleden sonra 
da Ziraat enstitüsünü gezmiştir. 

Venizelistler •• 
\ 

Y eolden işleri ne 
alınıyor 

Atina, 8 - Burada bir Mart
tan sonra, i!lerinden Venizelist ol
dukları için çıkarılanların tekra!" 
itlerine iadesi için kuvvetli birce
reyan vardır. 

Bu cereyanın ba,ında bizzat 
Kralın da bulunduğu söylenmek
tedir. 

Kondilis ve Feodakisin, şid
detli muhalefetlerine rağmen, hü
kUmetin pek yakında bu hususta 
bir emirname neıredeceği umul
maktadır. 

ettller 
I::ondra , 7 - iki İtalyan tayya

resi lngilh: Somalisi topraklarını 
ve İngiliz hitna.yesi altında bulu· 
nan yerli kabilelui bombardmıan 
ebnİ§tir. 

ltalyan tayyarelerinin~ civar
da bulunan bir Habe~ kol-..n
bomhardıman etmek isterken ya
. nıldıkları sanılmaktadır. Bombar-
dıman neticesind'e birkaç yerli ve 
deve yaralanmıştır. 

Destanın kuvvetleri gallp 
Adisababa, 8 (A.A.) - Henüs 

teeyyüt etmiyen bir habere göre, 
Ras Destanın kuvvetleri yerli ltal~ 
yan kavvetlerini mağl6p etm" ler-

Clir. 
Zehlrllgaz fıçılaM attyarl•r 

Desaie, 8 (11'..A .) - Haber ve
rildiğine göre, T embien bölgesin
de İtalyanlar beyaz duman halin-
de dağılmakta olan zehirli gazla 
dolu ufak fıçılar atmışlardır. Btı 
maddenin iperit olduğv zannedili• 
yor. 

Suikastçıların 
Muhakemesine 

yar1n başlanıyor 
Serbest bırakılanlar

dan Mahir hudut 
haricine çıkarılacak 

Ankara, 7 - Atatürk'e kartı 

suikast teşebbüsü için hazırbi< 
yapmaktan suçluların 17'uhakeme
sine yarın başlanacaktır. 

Serbest bırakılanlar köylerine 
gitmektedir. Bunların .araımda 
Yakup oğlu Mahir Türk tebaı:· •ın· 
dan olmadığından hudut haricine 
çıkarılacaktır. 

Haber verildiğine göre mah· 
kemede dinlenecek y:egf;ne tahit 
Ankara emniyet <lirektörü Sa"hj .. 
dir. 

Suriyeden memleketimİ'Zt: gi· 
ren müscllah çeteden yalnız Yah .. 
ya ele geçirilebilmiştir. ÇeteniJ1 
diğer mensuplarının Dörtyoldaıt 
kaçmağa muvaffak oldukları al1'" 
latılmaktadır. · 

Bunların arasında Ate§ Menıit 
de bulunmaktaydı. Diğerlerinio 
de hüviyetleri tespit eClilmiştir. 

Alacak yüzünden. 
Kumkapıda oturan Seli.nikl1 

Süleyman ile Gemlikli Ali araııl1'" 
da, alacak yüzünden kavga çık -
mış, Ali Guıtalı çakı ile Süleyrnıı" 
nı yüzünden yaralamıttır. 
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Maşa Ulah 
Fransoz 

ecrnualarınala 
--o----

.Franaızlar, çocukların terbiye 
edılmeleri ve ma1Um.atça ilerleme
leri için mecmualar neırediyorlar 
ve bunlar, gerek Franıada, gerek 
baık. yerlerde, hocalar tarafın· 
dan talebeye tavsiye olunuyor. Bu 
~e!aııda, Türkiyede bu gazete
kerın hayli ıatı9 yaptıkları muhak· 

seyyah 
gemııeri 

Bundan sonra 
Jlmanlarımızda çok 
kolayhk girecekler 

Memlekette tütüncülük 
Türkofis yerlerinde tetkik 

yaptırarak bir rapor hazırladı 

aktır. 
L'lntrepide mecmuasının son i· İçinde ıelen bir sayııinda, bir 

\IJ'k l,ayrağı gözümüze iliıti. Al
ltnda bu gördii~ünüz resim~ 

Bakanlıklar mümenillerind~n 
mürekkep olan ve Tari:ım itlerini 
tanzim kanunu projesini hazırla
maia memur heyet Ankarada top· 
lanblarmm asıl mühim kısımları· 
nı yapmaia bqlamıtbr. Heyet 
imdiye kadarki mesaisinde kanu-

f b. • • • 
n mühim bir kısmını ıtırmııtır. nu . 

Hükilmetçe görülen lüzum üzerı-
ne bazı kararlar alınarak bunla
nn derhal tatbikabna ıiriıilmiı
tir. Bu kararlara ait alakadar d 
irelere bir tamim yapıbnıttır. 

T 
. ıo .. _ r.1.rr1dan ıonra 

amıme ..... , .r--

Türkofis tütün ıubesi ıefi Müm
taz Kavalcıoğlu bundan bir müd
det evvel bütün Karadeniz mmta
kası ile Şark vilayetlerinin tütün 
yetittiren timal mmtakalarını ge

zerek tütüncülüğümüzün bu yılki 
vaziyeti hakkında tetkikler yap -
mıttı. Mümtazın bu tetkiklerinden 
aldığı neticeler ve müstahsilin :s-

tekleri hakkındaki raporu Türkofis 
tarafından tabedilmektedir· Ra
por alınması li.zım gelen tedbirler 
için ali.kadar bakanlıklara ve dai 
elere bildirilecektir. 

Bu raPor hakkında aldığımız 

malCtmata göre Türkofis bu yıl 
bilhassa Artvin mmtakası tütün-

leri için yeni tedbirler alınmasına 
lüzum görmektedir. Her ıeyden 
evvel bu mıntaka tütünlerinin en 
kısa yollu ihraç iskelesi olan Ho 
paya getirilerek oradan ihracı i
çin alınması icap eden tedbirler 
tespit edilmittir. Bu arada inhi
sarlar idaresinden Murgulduda 
bir emanet anbarı teıisi ve bu su
retle müıtabıilin timdi çok uzak 
olan emanet anbarlarına malını 
göndererek zahmet çekmesinin ö
nüne geçmesi istenmektedir. 

Bu sene Bafra mmtaka11nd1t 
bir tütün istasyonu kurulması ta
karrür etmittir. Bu istasyona faz
la ihtiyaç olduğundan ıüratle ku
rulacaktll'. her hanıi birJ;.ile.nnms& gelerek 

burada ~ifdili müddet kala~ 
ol•n seyyah gemilerine, umum~ 
seyyah yatlanna veya muuıt yat· 
lara ve her nevi fen ve ilim etüd-

Sonra ıöyle bir yazı: leri için seyahat etmekte olan g~-
PIRELFRIN aöZO milere büyük kolaylıklar ıöıten-

Herka bilir ~' ,meler, gayet lecektir. Bu nevi merakipten vi
Qltdlı ~;~anlartlır. Uzun ze müruriye, demir ve pmandı
~h-~..i."'6itlara mari/etler ra' resimleri Te kılawz, romorkör 

et.,. ccua6ahane miidirlerinin ücretleri hiç bir 9 eçbile almmıya
~evaıt oltlafrı maliimdar. Banlar. caktır· Geri kalan ..,aimlerden 
Pırelere, JtınMtmeji, arabalar nhtım, sıhhiye Te fener resimleri
~elurıefi, illa. .. bellebniflnir. le her neTi liman ücretlerind.m ya· 

120 bin liraya mal olan 
Kadıköy iskelesi 
Bitmek üzeredir, yakında 

köprüdeki yerine takılacak 

Bıı ma!"' malrlalılann seleiln, n ~ teaaillt ppılacaktır 
liizlerJnira leolıal&le iyi •örrnain-

.,. .&eri ~elmelıteymİf. Bu kararlann tatbikatnia ver 
-4\nklıara (Ankara ıehri bu im- çilmit olduiu da alakadarlara bil

ld il•.-~my) üniveraiteıi prole- dirilmektedir. 
ril Ra,ıa (?) pirelmn atletleri- Bu suretle timdiye kadar memle-

• uzun ll%tlliıya ıete6ba etmİftir. ketimize ıeyyab ıemilerinin az •el 
Rü1tünün keılettiğine göre, pi- meainin en mühim sebeplerini tef

i elerüı rözleri "Kırmızı alh,, renlı- kil eden mühim)V: ~ ortatl.sı 
eri ele •:~.Wlmı~ı.JıW...J-..,._.f1ı1lliiDiıııtolmakta Te Türk liman -

l,.,.ı bizim ve diler birçok malt- lan seyyah gemileri için A nu -
lQ~Clnn sözleri göremez. panın en e!Terİflİ )imanları ha -

J7 clerece hararette olan bir Jine ıelmit bulunmaktadır. 

Kan.kay köprüsünün yanmal 
kurulacak olan yeni Kadıköy ia-
keleti dubalarının inpab bitmek 
keredir. Hawzlar idaresi hah· 
çetinde yapılmakta olan bu itke
lenin timdi yedi dubası üzerinde 
çahıılmaktadır· Bunlar deni~eJn
dirildikten .onra İskelenin ahtaPJ 
olan üıt kısmmm intasma batla
nacaktır· Maamafih bu ahfap im
mm da iskeleti demir olacaktır. 

Dubaların üstündeki kıırm iki 
katlı olacaktır. Alt katta gİteler, 
bekleme ıalonları, büfe, çıkıt ve 
gİrİf kapılan !le Memur odalan 

bulun•caktır. 
iskelenin üst kıımmda bir p

zino ile çıkıf Te Sİrİf kapılan ola
caktır. Yeni iskelenin en orijinal 
tarafı yolculann çıkacağı ve ıire
ceği kıaımların birbirinden tama
men ayrı bulunmasıdır. 

Yeni ilkele mayu batında 1e
rine konulacaktır. 

iskele yüz yirmi bin liraya mal 
olmaktadll'. Bmnm elli bin liruı 
AJcay idaresi bütçesinden Te 8erİ 
kalan kısmı da Atatürk köprüı1e 
tahıiaabndan ayrılmak üzere be
lediye bütçesinden Terilmektedir. 

.. t, 6a meycmtla wan viicrula, 
lti~ Pirenin görehileceii erimİf Je
ntir renıine benza ziyalar •OÇ· 

aclrr. 

Uludafa .ıldecek Kendisine ta1ebe 
Onlversltelller sosa veren btr genç 

Galatasaraylıların 
yı lllk kongresi 

lıte, pire Je, lıaranlılıta 6a W f ecl• IÖre6iliyor. Büyiilı 6ir lıal1179 
•hlır bize hücum imkanını 6ala

.l'or. 

Brr rruıltlulaın lıorlra~ •-· 
11111 ae6ebi bat/ar. 

p· l4nıi profesör Rüttü bu ı,ı;yl~? 
.. 

1!'1!lerin hayatını tetkik eden bır 
ı· .. 
• 1111İllliz olsaydı bunu elbette ıtı· 
ll'di)c. ' 

. ~OCuldara bir palavra belleti~
'lilli kendi misalimizden öfrenı· 
0:rıta. Acaba öbürleri de ba ka· 

• ~e içimize derhal bir fÜPf' 
e reli1or. 

.\lın bir de terbiye meseletİ ! ... 
~da ıs llldiiınm 935 tarihli 
°".,._I de Mickey'den altYorum: 

~ ·· Konler~ı-

O 
. • . 1 . Bir çoklarını 

niYeraıtemız~e. spo~ ıt ~e, dolandırmış 
diler Awupa ünıvenıtelennde . . .. . . 
ld Xd ibi ehemmi•et Terileceii- Kendısıne mühend11 mektebı tale ı o u.... ' J • k b" ok kim.e . d 1 

ni yumııbk. Bu hmuttaki hazır- betı aütü T~e . ı~ . . yı o 
bldar ilerlemiftir. S&neatr tati- landıran Etkıtehırlı Nıyazı ıeçen.1 
J" de üniTenitenİD muhtelif fakül- Jerde polise yan}q bir adreı vere.1 
t:erine memup 1ençler Uladaia rek kaybobnuftu. Yeniden yapılan 1 

• decelder ve orada kq sporları birçok müracaatlar üzerine Niya
ll caklarda. Uludaia sitmek zinin aranması ıiddetlenmit ,-e 
yapa d"' aka 1 • ••. K d" · • timdiden yUzden fazla, kı:: un y YI e e vermı,..ır. en ı • 
IÇID • büt' •• --1 •t• f • kek talebe yazdmıtbr. ıı un ·~annı ı ıra etmıı ve 
ve er bu d 12 · b 1 • • ara a yı u an ıaımlerini 

Karpit patladı 
Kumbaraer yokuıunda oturan 

sekiz yqmda lira brdeıi PaTli 
ile karpit yabrlarken patlayan 
karpit Uyanın sai sözünü yarala-

mqbr. 
Uya imdadı ıihhi otomobilile 

Cerrahpata hatlabaneıine ıönde-

rilmiftir. 

de saymıttır. Niyazi müddei umu. 
miliie teılim edilmittir • 

Dolandırıcılık 

lııiz takımından Riza, Sirke • 
cide Hamidiye caddesinde Apu•ı 
tolun fmnmdan birkaç defa, bak
kalların adını vererek ekmek do •

1 land1Tmıf, yakalannnıtır. 

Galatasaraylılar Cemiyetin . 
den: 

5-1-936 pazar pnü yapıla -
cajı ilin edilen yıllık kongremiz 
ekseriyet hasıl olmadıiından ya. 
pılamamıtbr. 

Nizamnamemizin bu baptaki 
sarahabna binaen mezkur kongre
nin 12-1-936 pazar günü saat (14) 
te yapılması kararlaıtırılmıtlır • 

Azilanmızın tayin edilen gün 
ve saatte Cemiyet merkezine gel. 
melerini bilhaua rica ederiz. 

Odunla 
Yedikulede Süleymanm fm ... 

mnda 1ardımc1 Mehm.etle temiz -
lik ameleıinden lbrabim kaTga 
etmiılerdir. 

Mehmet, odunla lbrabimi ba • 
tmdan yaralamııtır. lıpirtola irkiler 

zellirtlir. Efer 
bir qefe bir lıo· 
va .., ue bir lıo
va f'l'CIP u.riru· [ • ŞEHRİN. DERDLERİ l 

• tercih 
de,. iV· nu, n)'U oi,., '~İndir, biliyor mruıınas? 
e ·~.,,,.,. biri - Efdıtir 

Oıtq'I • • ' ~ın. 
,, . . . 
'Yer{ • • • • 

len aıal6mat ve telkin edien t.t.ı_ ----:--· 
az]--· "'1'enin derecesi ıörülüfOI'· 
Fa .aze \ile hacet yok! .. ~:~ll_n her detf ijini allah .a
lt 1 dınliyenlere ne darbe! 

-
Firuzağalının şlkAyetleri 

iki ıiin var ki Tmim F.irmaia semtinin dertleri hak· 
kında Wze bir mektup rönderen Remzinin fikirlerini ( tefri
ka) ediyorduk. Bu ıün de ba tefrikanın sonunu ~eriyoruz: 

"6- Beyoğlu belediye hastanesinirı bulunduğu Voku· 
un bir demirle ayrılan merdivenli lmımt geçen eene tamir 

:dflirlcen - fstanbulda yağmur yağdığı galiba unutulduğ• ı 
. in olacak! - ortaaı yüksek olarak yapılmamıı §İmdi yag
:urtu havalarda ıe1 sulaaı . ~ 1 iki kenarından değil her 

tarafmdan ak:yor. 1stanbulda çi.ımc kullanılmadığı için 
>•oldan geçenlerin ayaklan sıraıklam oluyor. 

7 - Mahallemizin Cihangir tarafmda radyo meraklısı 
bir muhterem zat var ki her gece makinesinin olanca kuv· 
vetlle bize zorla Kahire havalan dinletiyor! Bclediycmh 
~u rata, makinesini yalnız kendiıai clinliyebilecek bir ıeldMc 
ııletmenin yolunu öğretse de her ~ece bu mccburt "ri~ 
muıikiye,.dcn kurt,lllılak '·· · 

'3 

YUzUiUnU veren musevf, 
~ p;=t= =--ı ,_,~~ 

ltalyanmıf 1 
-- "-" -=--=---

Corriere Deli~ Sera İamindeVi ltıtl: 
yan gazetesinde ''iki Türk vatnnda~ı 
yüzüklerini ltalyan ordusuna verdi,, d:. 
ye yazıldığını ve ounun üzerine, Pe.\'nmİ 
Salanın da bir büC'umda buluncluf!unu 
ıeçen gün yazmı,bk. Peyamiye ~?yle 

bir mektup ıönderilmittir: 
"M üesseıemizin sahibi olan tz k 

Bennahmiaı İtalyan tebaası olduğu gibi 
eıi dahi aslen İtalyandır. Kendisi mü• 
him bazı İtalyan fabrikalan namına 

Türkiyede it yapmakta ve bu meyanda 
Türk mahsullerini İtalyaya ve eair me~ 
leketlere ihraç eylemektedir. 

Bir sene evvel cvlenmit olan Bay 
Bennahmiaa bu kere bittabi bir balayı 

seyahati için değil, Türk mahsuliitr ih• 
racat:na müteallik bazı mUhim i~ert 
görmek için bazı ecnebi memleketlere 
ve bu meyanda İtalyaya ,gitmi§ bulun• 
maktadır. 

italyada bulunduğu sırada teb1asıa 
dan bulunduğu hilkilınete nişan yüz~ 
ğilnU vermek lilzumunu hissedip c:moc 
diği keyfiyeti bittabi meçhCilümilzdür.., 

* KondUktör ve nezaket 
.,, ~1- ~ .....__..._.,. 

Ercüment Ekrem Talu, tramvaydan 
çektiklerimizi anlabyor. Bu meyanda. 
kondüktörlerin ahaliyi tahlririnden de 
bahsediyor. 

Bu •abah aut onda Eminönüne va. 
nn bir Bebek tramvayma, muharrir! .. 
rimizdea biri, Kabataıtcn binmiıtir. Ac:( 
batıraaım ıöy!e anlatıyor. 

- Kabataıdan Erninönüne bi!et 1 
kurut 10 paraclır. Bu parayı verdim. Bi· 
letçi "8 kurut 30 paradır!,, dedi. ''Nİ· 
çin?,, ıüpheli ıüpbeli yüzüme ba .. :t .. 
Bileti kesmedi. "Ne istiyorsun? ne be~ 
liyorsun?,, dedim. "8 kurut 30 para ve
recelniaiz. Siz dllha enrel bindiniz! •• di· 
" ısrar etti • 

Ahali bize ve biletçi bana bakıyordu. 
Gözlerinde "ah, seni hilebaz!,, diyen bir 
ifade .. Bunun iizerine, kendimi tcm!z r.t• 

karmak için batırmak mecburiyetin de 
kaldım: "Beni kim aamyonunu? _,, >lh .. 

ıc.ide ıudur: 
Bilet tramva~ bulundufu muı.t .. 

kadan itibaren kesilir. "Yolcu daha nv
vel bindi!,. diye lür ıey yoktur. Aıı.a 
takdirde ahali böyle tahkir ediliyor. 

* 
Sadri Ertem, Edebi ve tarihi ~ 

siyetlere verilen kıymetlerin yen.t. :ı 
tetkiki lizımaelcliğine dair gazete:nizde 
yazılan bir makaleyi doğru buluyor; di· 
yar ki: 

Bazan §itirilmiş bir demagoji bir 
ııfın bir zeplin balonunun gövdesi ka· 
dar kabarttı. Ve t:pkı bir zeplin hal~ 
nunun gövdesi gibi göklerde yüzdü~dü, 
Kafamızdaki kıymetlerin çoğu degerlc
rini cehaletimize, aldığımız terbi}t:nin 
doğmatikliğine · borçludurlar. 

Ve kafadaki bilgilerin ıu biki vede 
oMuğu gibi teeaaüs ettiğini söylüyor: 

Vaktile, prenslere ders vermeır ü
zere bİl' hoca tayin etmiıler. iki müıel• 
lesin biribirine müsavi olduğunu İıpat 
için airaıır, durumıuı. Prensler anlıya• 
maJnlflar. Demiıler ki: 

"-Hocam, sen namuslu adamam, 
biz de asil inaanlanz. Biz namuslu adam 
tarın sözlerine inanırız. 

De ki, bu miladles §U mUsc!1cse 
müsavidir. Biz de innnalrm. Neye nane 
yere nefesini ziyan ediyorsun, yorolu· 
yorıun, boiuın yırtılıyor. Senin bir çift 
sözün kifi .... 

Sadri Ertem, bizim de tuibi ,.e ede
bi tahsiyet'er hakkındaki ekser tc1·kw .. 
lerünizi bu suretle ahhapbk yüzü~dm 
edinilmit IMılll)'OI'. .. 

Kanun ve tur?zm 

Orhan Seliın yazıyor: "GazettıJ~rde 
turizm itlerine dair bazırlanmıı bulunan 
kanun layihası diye yazılar görüvor. 
alt tarafım okwnıyonnuı. Zira, turizt11 
iti kanunla ha!ledilmezmit- Vakti! .. 
"lnsiliz lirası, Türk kanunlarını dini• 
mez 1 Bona, kanunla idare edilir mi? 
demiflercli. Aksini hadisat ispat t.-tÜ: 
Orhan Selim, ıunu farlıeetmemi'ttir ! 
Burada kanan yaparak zorla aeyyaMan 
getlreeek deiiliz. Fakat seyyah?ar111 
celmemeıini intaç eden bir çok münaae• 
betsizh1r'er var. Onlar kanunla ortacbıa 
blchnlaeak. Hat - Sür), 



4 HABER - Aktam poatuı a SONIUNUN - 1931 

Badogliyo ıtalyadan 150 bi 
kişilik bir kuvvet istenıi 

- - 0---

1 !~~~=Dd~:~~:::::~ Amerika petrol ambargo- Slfa.sa= 
korkuslle alçaktan T8rklye - Iran 

,:v:~~~:~ suna iştirak ediyor ~::k.:.:!•:. 
bütün Ogaden'i lnglltere - Fransa harp vukuunda -:!a~:r~:~ 
tahliye ettikleri müsterek harekette anlaşmış ~~~:ım .. ·aa&Moı• 

Söyleniyor~ Fransız askerleri Alp hududunda, Fransız donanması •eAnupabl•f1118,JUiJO.aci 
Akdenlzde manevralar yapıyor medeniyetine ayak uydmma 

1907 den beri 

Görülmeyen 
şiddetli 

yağmurlar 
baıladı 

Kızılhaçıar ıtaıyan 
bombardımanların. 

elan korkuyor 

Son ıelen haberler cepheler .. 
de mühim bidiaeler olmadılma 
,aateriyor. Şiddetli yajmurlar bü
tün barekitı durdurmuftur. Jtal. 
yan faaliyetinin merkezi lildetlni 
tayyareler üzerine yüldenmiftir. 
Maretal Badoglio11un hükGmetten 
150 hine yalan yeni kuTVetler iı • 
tedili s8ylenmektedir. 

Bu pyiayı, Romada Jenİ hir 
Fırka tetkili için emirname .... 
redidiii haberi teyit etmektedir. 

Cenap cephe.inden ıelea ha • 
bulere pre Oıadendeki 1*üa 

ı M#J,fr Jtalyan!ara iltihak ~~ • 
tedirler. Bazı haberler buna Raa 
Dem kuvvetlerinin gittikçe ile , 
ril.-.ine atfediJWlar. 

T•JJ•r• taallyetlerl denm 
ediyor 

ltalran tayyareleri Te ileri 
müfrezeleri iıtilqaflanna devam 
etmitlerdir. Fakat Habeıler tara
fında tam aükWıet vardır. Zira bu 
IÜD Habetter ~in Noeldir, harp 
yerine muvakkaten dini .. rulm 
kaim olmuttur. 

Rayterin Deuiedeki muhabiri, 
ltaf1anJamı ton tem SÜD zarfın
da Dotkait-Makalle bölceainde ye 
Diden faaliyette buhmdaklarmı 
bildiriyor. Fakat Mabetlere naa. 
raa ltalranlann balıe üzerine 
7aidırdddan yantm bombalan 

adedine niıbetle zayiat ~ udır. 
Ha.betler ltalyanlar tarafından 
kullanılan ıulann alır ariata 
sebep olduiunu fakat bu ayiatm 
bqı.ca, kadm Te çocuklar da'hil, 
ıiril ahali araamda olduluma bil
diriyor. Ölenlerin adedi azdır, 
çünkO arui ormanlıktır, bu mu . 
hariplere kıolayca ,izlenmek im • 
kiamı ftl'IDektedir. 

Habetlerin birkaç ltalyan tay· 
yareıi dütürmeai tizerine ltalyan 
pilotları artık alçaktan uçamıyor. 
lar. 
ltaıyanl•r Og•d•nl tahllJ• mi 

ettiler 
Şiımıal cepheıinden J,ildiritdi . 

line söre, ıayet tiddetli ,ainıur • 
lar her türlii aakert hareketleri 
imklnm: bırakmaktadır. Habet 
;rükaek yaylaıı üserine 7 siinden 
beridir dinmeden yainıur J&imak 
tadır. Bö1le bir hal 1907 den be • 
ri priilmemiftir. Çtinldi normal 
earette yainıur mevsimi ancak 
mart ortalarma dojnı bqlamak • 
tadD'. Şimal cephesinde J&imur
IUZ pçea her saati ltalyanlar bft. 
ha .. Şire n Volkayt mmtabla. 

E h I
• 1 au takip eden bll lld kOlllfll d 

n araret ı ita yan dostları bile ltalyanın birbirine daha~· 
Habeş harbini kaybedeceği kanaatinde ~':... """=;.... 

A1119rlb ttetr•I ve 81WI hası, İngiliz ukeri eluperleri_niıı Rumi malıafilde ehemmi1etJe kay ,.Janlatma.._ url t'n sll 
..... argoaumı lfllrak ediyor Londraya dönütii •iinuebeliyle d.lundulwıa ı&re, wapı'-- mu"_ mla bl ... dı. Ankara " Tı 

Londra, 7 - Manc•ter Gardi dı"yor ki.· ' ""' n.n .... mtlilerial aWsacı.t teka61t~vdnn anlafmalan ancak 
,.. pzetesinin 1udılına göre bqün1dt lm"b alttlr. dm, •ut .Mr ....... Ya._ 
lnaikere, petrol a.t.rıoau hak _ "lnailtare ile Franauım kara- mqlanb. Olllarm ...11.ı ı.. 
kında henüz kat'i bir karar yer - da, denizde ve havada beraber .......... ..,.. ~rd• lqma7a bndileri slbl ~ 
memiftir. Ve Sovyet Ruaya ile çahpnaları için artık kat'i bir plan ma•vra ,.... ~ devlet kurma emelini takip 
Romanyadan kat'I cevap ıelme _ hazırlanmq bulunmaktadır. Öyle Pariı, 7 - Framıa ordulan bat .::--k01Df111an Irak ye EfıaniltaJll 
den bunu Tenmiyecektir. zannediliJor ki, Frama ve lngil- kumandanı General Gamelin ltal- ~etmekti. Bu suretle b" 

Amerika ile lnıiltere araamda tere, timdi ltalya Akdenizde in- yan hududunda bir Alp taburunu ten clö~ tark dnleti 
Ameribnm ltalyap petrol ıön _ ıiliz donanmuma -veya Aılplarda teftit etmif ye man.....W 7APl0'· birlerine ~~ hem ela 
dermemeai etrafmda yapılan mü - Fransız hududuna taarruz edene, mııtır. Neticede hasır bal1111an laem de hariç'41 itlerini kolaf' 
zakereler ye ıariipneler de he • bana frartı kOJIDIJ& hazır bulun- diier ıenerallere meamuui7etiıü bnut olaeôlarth. 
men hemen neticelenmek üzere - maktadırlar. Pllnda lnsiliz kav- bildirmittlr. Geçen senenn-. .. ._.lula-1. 
dir. Yellerinin Framıs ti.Mühahrilerin- ,. • .,... ••••••• •••w•ll• harici1• nammun Tahraöt 

Şimdiki halde Amerikanm 1 - den Ye tezgahlarından iıtifadeai nt etmesi Ye orada lran cini 
talya -ve Habefiatana aulh saman - derpif olunmaldedır. lnıiltere, Lon .. , 

7 
(A.A.) - ~Tel- lirifmel.,.. siritmni Tilrk -

lannda pderditi miktardan faz. Franaa •hillerinin denizden ye Pi af pMteel ,...,_, F• ahi- andlqmaama ~n ela ~·il'llMI• 
inde lmnetli Mr Fr&111111 filOIU- a-ı·n ettı·. Or d........ıı- --·m 

la petrol ıöad.meme,i kaMıl et· '-m endüatri merknleriain han- l _. :r ~- - -
tili aalqılmaktadır. dan miidafaaum c:lerubte etmek- nuna tı_baftaıirecekolanm&De9- 1m lron11pnalar C.nenede m 

Birletlk A.Mrib camlmriyet- tedir. Halli lcaknda cenubutar- r~~ı ~ual ~ ~olayı fakiyetli bir neticeye ballan 
lerinla haNket tarzı tu teldlde hü- ld hududunda Franam menileri- bir ihtiyat teclbmclir- Salı pll Ef•aniatan d11 babamın 
"- ..._..._.,

1 1
. , ..... a. .. ~etlıu Brutten hareket • • elaa ._.7.!~!M,&tıılM!!~~ll"' 

t - Hatj) eden deYletlere gön- pdermeyi de kabul etmittir. Fransız fitoıu Cebelüttarıktaııır:- ~ lerimizin yeni Türkiye U.-.doa 
derilecek ıilOı ye ~hane üaerine zaklqmıyacak " 6ç d&t IÜD i - lanm arttmnak iatedilderinin 
ambarıo ko,..ak. Parla, 7 (A.A.) - Nevyork He- çind~ daima Akcleaise ._blle - lae bldmBU Wr W.talır. 

2 
_ Reiıi Cımlllra harp malz~ rald ıueteainin Fransız .. lngiliz cektır. Ef-Utaam da Türldfe. 

m•i lseriDe ambarso nz'ı ~n ukert anl&fJDUı hakkındaki ya- CeaJirdeld Orua y•k•amda Irak blokuna dahil huhrmMll 
alarmı menuu bahseden Joumal Men .. El - Kebircle Jnİ hir dmm maliıt Türki-iw harici aı"y 

ealllaiyet ........ ;,-gazeteai Fransız aakert mahafilin üuüniin ilerlemekte olu in&aa,tı nin ı"ftihar -..l--ii Wr-3-BuUÜN'lolannharpedeo -..-- ~ _ .. _ 
bUtGn dnletlere tatbiki. de iki memleket askeri eksperler; da bafkaca mühim bir teclbir ola· J•t olarak lıra7dedilelrilir. 

Buna nazaran Amerika ltalya araaında mutat noktai nazar tea- rak zikredilmektedir. Hiç Wr toprakta pzi oJın 
.,. Habetiatana ıilih ve mühim • tiainden bqka bir ıey yapılmadı- , .. ,, ... doetlan ldle Urllln lr.-cli 7&iıJla lranalmak İl 
mat -vermiyeceli ıibi harp mal . tnu a8ylemekle iktifa edildiğini net.cealnd .. Gmi181z Tir• cumariJfll rejiminin 
zemeıi de satmıyacak, harbe ya • pzmaktadll'. Pariı, 7 - On ıazeteahıe 16- yetindenberi 1Ulha bail•lıtnu 

c1
•&- n • d hd -.q. def'atla hunu ilbat 

Tal' ı ..... etJ& uunne • ma ut Anlatmalar bugtlnkD krize re, ltal,anm danu • ..., Ye tir ,.__ -LA--

bir ambargo koyacak demektir. altlnlf ddelıa bd ptriimüftilr ki • ""9119nw .--.-ma 0 IA-~- ••an aadlapuımı ya 
Gidi konutm•l•nn neticesi Londra, 7 (A.A.) - R6yter a- en hanretll •w.ıpa tloetlan Wle T·· k d ı t" • d'" 

Diler taraftan V••in...tonla bunu timdiclen bybo'== aclüt· · ıençh-..1!.ur ~v .e mın unra 

1 
.,. .-ı •

1
• k Jammm Parlaten öfrendiline ı&- ,__.._.1.w __, • .uırelendır. Garpta auUa 

Londra araamda yapı an •• z i o. re, reaml Framız mahafili Framız me5~••· retlerini muTaffaJdyetli bira 
nutmalar neticesinde Amerika • lngiliz aıkert ebperlerinin mü- Bırçok mahaftl ltat,an • Ha~ ye erdirmit olan Türkiye 
petrol ihracat~an ambarıoyu zakereleri neticeleri hakkmda A- itinin halledilmaial .amana in · d&IMllüt, timdi de tarlı Te 

kabul etmele hazır olduklannı merikan ıazetelerinin -verdili ha- rakmak fikrindedir. Bmalara ti · takl komtalan ile an1q, .... ıtlll"• 
bildinniılerdir. berleri bayalt olarak tavıif etmek re, itaba, HabetiltaBla alnt . lran ile Efıanietaam 

Mnde tOOO ten petrol tedir. Bu ııfat billıaaaa ltalyan ta- ma~ zehan dltmel• t.keclll • Türkiye bulmaia muyaffak 
al8lllleceldermlf arruzuna kartı Framız motörlü melıdir. ft IOD ·-nlara kadar 1111"irllll• 

Londra, 7 - ltalyan petrol ih-tiyacmı temia etmek makeadiyle lnıiliz kıtalarınm gönderileceğine Fakat lnslltere hana muhalif· tlipM-11 olan n Od ır-.ı 
Arnavutlukta tetkikat yapan he • dair olan haberler hakkında bl- tir. Ve f'I Hlleplerdee •olaJı har- ti tlclll etmittir. 
yet, 48 mil (85 kilometre) uzun • landmaktadır· Eksperler arasında bin bir &il enel bitm•iai iltemek- Gene $at· El • Aralt tnt!W•• 

d h 10 k 4 - 1 1935 d b. tedir. den dolayı lran ile JnC Dir 
luniunda boru hattı inta etmittir. a a a.nunuevve e ı-
Bu hat eayeılnde ltalyanm günde tirilmit olan müzakerelerin tef er- 1 - Afrikacla ai,ahlarm lle1u- maiberdiler. Aak-UUD ta 
1000 ton petrol elde edeceti iddia rilatı tamamiyle mahremdir ve lara plebeei çok baris ---- ta .... Ud devı.tr ae :rallmlllflll• 
edilmektedir. Londrada da bu babta hiç bir teJ lıdır. " IRa .aretle d&t taraflı Wr 

Harp vukuunda lnglltere llylenmemiftir. Mütekabil ,ar - 2 - A't'l'apa ......_.ı bala- t.pnanm tabaldmk etmesini 
ve l'rene• mU.,terek dun anlatmalan tamamiyle gizli mmdan ltal,_.. ukeıt bneti kiia Jalmqbr. 

Pariı, 7 ( A·A.) - NeTJork H~ olup ipeleri her iki memleketin fazla zaafa uiramamalı.... Türkiye • lran - Irak • 
rald gazete.inin Pariste çıkan nüt- de menfaatlerine uygun delildir. 3 - Almanya korlmaa. Yoka~ prkta hir • 
.................................................................................. ..... .......... ymapmw .-

nnı bombardıman etmekle geçir
mektedirler. 

Somali ceplıeainde ltalyanla -
nn Dolo mmtakuiyleDonun ce . 
nubunda yapmakta olduldarı tah
tidat devam etmektedir. ltalyan
lar bütUn Opden eya!etini tah. 
liye etmiılerdir. Cephe timdi U -
alual'dan batlamakta Ye Gerlo • 
pbi, Garahay Te Kuban yolu ile 
cenuba Yet Te Doloya varmakta
dır. Bir iki güne kadar bir Fin -
lindiya Kızılbaç heyeti Adiaaba-

baya gelecektir. 
Dinyanm her tarafmdan Adia

ababaya laombardımanlar netice
ıi ayiata uğrıyan ıeyyar batta • 
hanelerin yuiden Ticuda setiril
meıi için ianeler gelmektedir. 

HabefiatandaJd Felmıenk Km1 ntla Amapa hir harp 
~ lıefetine ....- etme.ini ia- fİDcle knramrken Garbi 
tem:..ı... 1r1-ı, _.,..,. A.m-t..-ı.. diDJap mial olmumı t 

..,.... ~ ı ma a....,. mittir· Nmi # 

da oldalma ft harp mmtakala . --------: 
nna s&ıderlfmemeei için her tiir-
lü tedbir alacalı cnabmı ftftllit-Enelce -verilen haberlerin ak
tir. tine olank Mııır Kızılay leJJ&I' 

lta17antar 791'1 lmw..._ 
glnırerlr•r 

hastahanesinin bombardımanı ea
naamda 20 kiti yaralanmııbr. 
Kızllhaçltlar korkmıya bafladl 

Felemenk Dıt itleri Bakanı, 
Franaanm Adiaababa elçi.sinden, 

Roma, 7, (A.A.) - -r.,...,, 
ıi,ah pleklil• fırkauma S-
li1e a&ıderilmeai hlbait ol .... 
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Bir yatakta .. , 
'"fefırlkaı No: 3 Vaz~li'i1: Muıraı~ Setr"to~DlYI 

Birdenbire dışarıdan duyulan keskin bir ıshk, 
konuşmaları yarım bıraktı. Herkes gözünü 
kapıya dikti. Korsanlardan biri bu ıshğın 

manasını tefsir etti: 
- Tehlike var! ' 
Geçen kısımların hUllsası 1 

. ~<;. 

, ~J ~:!ı 
- ' ' . ~- :·'> 

Rodosta Kanlı Balta meyhane-, 
sinde kırmızı sakaUI Jak avene· 
sile Rodos şövalyesine yirmi bin 
altın düka getirmekte olan Türk 
gemisini nasıl soyacağını diişü· 

nürken Ancel!o adında olduğunu 
söyliyen bir adam da onlara kcı .. 
tışmak istiyor. Jakm muavinı 

Valero bu gelen adamla alay et
mek istiyorsa da Ancello onu do
vüşte mağlCl.p ediyor. Jak kendi .. 
sini kabul ediyor. 

'/ . ' . :( ' 

,·:- ~t -~l;~ı~~· ~~ ' 

Hibeyin Mükerrem, 
fi Davuda sordu: 

·-~~~~-~··-:::...~~.-..~~ .. 
arkada - saptığım sırada, sa.nıan dolu bir 

araba iJe buruP buruna geldim. 

- Ay, sen bu güzel kadını ta-
nıyor musun? 

Davud •aşırmıt bir halde: 
, ~ ~1..At b' 

- Evet, tanıyorum ... !)-'--: . ~-
raz tanıyorum ... ÇüiıkV kendısmı 
ancak bir defa gc;rdüm. 

Mükerretı" ısrar etti: 
_ Bı:iıtuıila beraber, önümüz • 

den 4eçtiği vakıt, sana öyle bir 
tebeuüm yolladı ki, pek manidar ... 
Ben bu tebeaıümlerin manasını 
Pek iyi bilirim. Mutlaka aranızda 
bir ıey var: 

- A... Vallahi fÜphelenme ... 
Jale hanım, en ıayim hürmet ka
dınlardandır. Bütün yazı, koca -1 
sının şato gibi mükemmel evinde 1 

geçirdi ... lzmirlidir ... Onu bura . 
ela aörmemiz tesadüf e.seridir .. 
Elbiselerini yenilemeğe gelmiş o· 
lacak. .. 

- ihtimal. .. Fakat bütün bun
lar, tebessümün manasını boz -

maz .... Aranızda btr fey var .•. Çok 
huıusi bir münasebet! 

Davud, bir dakika tereddüt 
gösterdi. 

- Sen benim arkadaşımsın. 
Sana her !eyi itiraf edeceğim. Fa
kat rica ederim çeneni tutmağı 
hana vadet bakalım. 

- Ettim gitti. 
- Öyle iae dinle ... Bu yaz, oto· 

tnobille lzmir civarında dolaşı · 
)'ordum. Bir kadının yolda durdu
iunu gördüm. Elinde bir bisiklet 
\'ardı. Hayli şaşırmıştı. Zihnime 
ne fikir hakim olduğunu tayin e. 
demem. Bu kadının benden hiç 
hir §ey istememesine rağmen, o -
tomobilimi durdurdum. Kendisi -
ne " Bir emriniz mi var? Bir yar
dıma rnı muhtaçsınız?,, Diye sor. 
dum. 

'1iakikaten de , bisikletinde 
Dır kirıklık varmış. Bundan dola
Yı ne yapacağını bileıniyormuş. 
Rica ettim. Kendisini ve bisikleti
ni otomobilime bindirdim. On ki
lometre kadar birliK.te ilerledik. 

- Demek bu kadın, Jale ha . 
tıımdı? 

- İyi bildin ... Kendisine "Si • 
ıi yerinize bırakayım!,, Dedimdi 
Sunu kabul ettiydi. Fakat, ben do
lambaçlı yollara saptım. İtiraz et
ti. "Öğle yemeğinde mutlaka ev
de bulunursunuz!,, Dedim. 

"Gülerek , şakalaşarak redde· 
diyordu. ikimizin de kötü fikir 
beılediğimiz yoktu. Biraz sonra 
biribirinden ayrılacak olan yek
diğerinden hoılanmış adamlar • 
dık. 

"itte tanı o esnada beklenil · 
medik bir hadise oldu. Bir köşeyi 

Ben derlıal frene bastım. Önü· 
mfuıc= bir ağaç dikildi. Tekrar • 

yana kıvrıldım ... Büyük bir sarsm

tı hissettim. 

• 
Ancello kırmızı sakallı Jakın 

sözünü kesti: 
- Fakat ben Sicilyada iken 

Bayezidin kardeşi Cemin Romada 
olduğunu duymu~tum. Bayezit ne 
diye şövalyelere para veriyor? 

"Bayılmı§ım.,, 

"Ayıldığım vakıt, kendimi, pek 
mütevazı bir odada buldum. So -
yulmuf, bir yatağa yahrılmıştım. 

Jale hanım da yanımda yatı · 
yordu. 

"0 da benim gibi bayılmış ... 
Soyulmuş... Yatağa uzatılmış... l· 
kimizin de üzerimizde ayni yor-
gan ... 

"Biraz ıonra meseleyi öğren • 
dim.,, 

"ikimize de pek mühim bir ,e~· 
olmamış. .. Yalnız başlarımızı bi. 
ribirimize çarpmıtız ve bayılm·ı • 
şız. Otomobil de, yalnız çamurluk 
ları ezilerek olduğu yerde kal • 
mış ... 

"Bira• eonra, Jale hanım da 
gözlerini açtı. Beni kendisile ayni 
yatakta görünce: 
"- Burada ne arayorsunuz? 

Ayıp değil mi? Diye haykırdı. 

Kırmızı sakallı Jak bir kahka. 
ha attı: 

- Sen Doblüssonu bilmezsin. 
O öyle kurddur ki, Ceım onun ya
nında olmadığı halde hem Baye
zidden, hem Mınr kölemeni Kayt 
baydan, hem Venediklilerden, 
hem de Fransa kralı sekizinci Şa
rldan para alır. İşini bilir o ih · 
iyar kurd ! 

Bundansonra haydutlar yeni · 
den haşhaşa verdiler. Şarap ku · 
palan doldu, J>oıaldı. Gözlet' par
ladı. Küfürler savruldu. Tahta 
maıalar yumruklandı. ve geminin 
ne şekilde soyulmaaı l&.zımgele . 
ceği uzun uzadıya kararlaştırd -
dr. · 

Birdenbire dışarıdan duyulan 
keskin bir ıslık, konuşmaları ya
rım bıraktı. Herkes gözünü kapı. 

"Böyle kızıp bağırması ho -
şuma gitti. Zira, onun da sıhhi va. 
ziyetinde bir fenalık yok demek • ~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!! 

komhinezonu altında mevzun vüti. 
cudünü biran gördüm ... "Macera, cidden hottu.,, 

"Jile, diyordu ki:,, 
"- Haydi ... Bu yataktan ve bu 

odadan dışarı çıkmak için ne bek. 
liyoraunuz, beyefendi?; 

"Etrafa birgöz attım.,, 
"- Emrinizi yerine ıetirmeğe 

hazırım, efendim. Fakat, elbisele
rimi alıp götürmü9ler. 

"Gürültümüzü duyunca, ev sa. 
hibi ile karısı göründü: 

"- Doktor şimdi gelecek ... O 
zamana kadar yerinizden kımıl -
damayın... Sonra biz meıul o'lu -

ruz. 
"Doğrusu bu teklif, şahsan be-

nim fevkalade ifime geldi. 
"Arkadafıma usutle: 
"- Bizi ~li sanıyorlar. Kan 

koca olmadığımızı söyleyin! De · 

dim. 
"Fakat, o, buna cesaret ede • 

medi.,, 
"Bir saat kadar beklememiz. 

lazmı geldi.,, 
"Jale hanım, ıomurtmuf, vah

şileımif, susuyordu. El, yahut ba
cağı benim bir yerime değecek o· 
!ursa ateşe dokunmuş gibi çeki • 
yordu. 

"Nihayet, doktor geldi, Bizi 
muayene etti. Kalkmamızda hiç 
bir beis olmadrğını söyledi.,, 

"Arkadaşım, bunun ijzerine, 
derhal yataktan fırladı. ince ipek 

"Sonra, derhal giyindi.,, 
"İşte azizim, bu akşama kadar 

kendiıile asla tesadüf etmemiştik. 
4 :.f."' 

Mükerrem, düşünceye vardı. 
- Fakat eğer Jale hanım sa -

na pek darğm olsaydt, böyle gü . 
lümsemezdi ! Dedi. 

Sonra, birbirlerinin uzaklathk. 
Sonra, birbirlerinden uzaklaş· 

tılar. 

O gün, akşama doğru, Davud. 
la Jale karşılaştı. 

- Naıılıınr.z, beyefendi .. Sizi 
tekrar gördüğüme memnun ol • 
dum... Ben çok iyiyiın, görüyor . 
sünüz ya, •. O hadisenin hiç bir ye· 
rimde izi kalmadı. Niçin gözleri
nizi öyle açtınız? Beni tanımryor
muıunuz? Bisiklet, otomobil.. Ve, 
bayrlma hadisesini hatırlamıyor . 
musunuz? 

Davud: 
- Pek iyi hatırlıyoruıın ... Dedi... 

Fakat ıizi bana pek kızgın at\nı • 
yordum. 

N .. ? D!I ~ k' - ıçm · ... aı a ıı ... Pek eğ • 
lendimdi ... Haydi, gelin, azıcık 

gevezelik edelim ... itim yok ... la-
tanbulda yalnızım .. . 

G~ce yarııına doğru, Jale ile 
Davud, bir bardan içeri girdi1er. 

Nakleden : Hallc:e SUreyya 

ya dikti, Korsanlardan biri bu ıı· { 
lığın minaımı tefsir etti: 

- Tehlike var! 
Bir anda kıJrçlar çekildi. Fi -

tilli tabancalar, tüfenkler hazır . 
landı. Fakat aradan yarnn daki -
ka geçnıemitti ki, yekdiğerini ta
kiben duyulan iki ıslık end iıeyi 
sildi. Korsanlar küfür ederek kr . 
lıçlarını kınlarına soktular: 

- Biri geliyor amma tehlikeli 
değil! 

Hakikaten biraz sonra meyha. 
nenin kapısı açıldı. Meşin bir t-1-
bise giymif, batma Napolilerin 
giydikleri şapkaya benzer üç kö. 
şe bir f8.pka geçirmiş, on sekiz, 
yirmi yaşlarında tahmin edilen 
bir genç içeri giNli. Ürkek ürkek 
etrafına bakmdıktan wnra bir kö
şeye doğru ilerledi ve bot bir ma
sanın ba§ına oturdu. 

Korsan'lar yüzünde henüz ıa . 
kal belirmemit olan bu delikanlı
yı tuhaf tuhaf, ve bin bir n '.ani
ya gelen bakıJlarla bakıyorlardı. 
Derhal konuımalar kesildi. An . 
cello da bu yeni gelen mütteriyi 
dikkatle tetkik ediyordu. 

Çaımurlu ve kirli olmasına 
rağmen çok güzel, ve biçimli bir 
yüzü vardı. Batında ıapka, aya
ğında pantolon ve belinde bir kı
lıç olmasa, saçları erkek saçı gi. 
bi kesiJmit bulunmua belki bir 

çok yakm bir vaziyette oturmuf -
hırdı. Bunlardan biri geniş kasatu
raunı çıkarmış, hem ıslık çalıyor, 
hem de tırnaklarını kesiyordu. 
Göz ucile de kendisini kontrol al
tında tutmaktaydı. 

. Haydutlar hiç belli etmeden 
kendin; çevirmit bulunuyorlardı. 
Bunu gayet iyi anladı, yüzü sap. 
şarı kesildi. Maamafih mümkün 

mertebe kendisini tutarak, lakayt 
bir vaziyet aldı. Hala önünde du
ran ta:hta bacaklı meyhaneciye 
emretti: 

- Bana bir tarap getir! 
Topal bacak bunun üzerine yi. 

ne ayağını tokurdata tokurdAta 
tezgaha doğru ilerledi. 

Haydutlar ,imdi aralarında fı .. 
sılfı halde hararetli hararetli ko-
nuıuyorlardı: 

- Cebi altın dolu!... 
- Belki kemerindede altın var. 

dır. 

- Desene, ta1ili bir günümüz
deyiz. 

- Kim acaba bu? •' 
- Pek çocuk görünüyor. On 

sekizinde ya var, ya yok. 

- Ba,ında §apka Napolili tiic
car genıicilerin ,apkasma benzi • 
yor. Anla§ılan bir tüccarın oğlu 

olacak. 

- Eğer tüccar hakikat;~ zen-
kadın zannedilebilirdi. Ancello: gıse ... 

- Çok genç! Diy«\ düşündü. - iyi bir fidyei necat alabile-
Herhalc:le buranın ç.ok yabancısı ceğiz. 

idi. Ve Kanlı Balta meyhanesinin Sesler yavaş yavaş yükıeliyor-
müthif şöhretini bilmiyordu. du. Yabancı kendi aleyhinde ko • 

Böyle bir müfterinin içeriye nuşulduğunu anladı. Etrafa endi· 
giriti meyhaneciyi de şaşrrtmışh. şeli endi,eli göz gezdirdi. Sonra 
Biraz bekledikten aonra tahta a- birdenbire ayağa kalktı. Tam bu 
yağını yere tak tak diye vurarak sırada biraz evvelki hadiseyi u • 

ona doğru yaklaftı. Ve gözlerini nutarak tanıamile neıeıi avdet et
gözler:ne dikti. miş olan Valero da reisin bir işa-

Genç yabancı elini cebine s.ok- retile ayağa kaUmu§tı. Fısıltılar 
tu, sonra ~ıkararak masanın üze- birdenbire kesildi. Valero yavaı 
r;ne bir altın koydu, pırıl pınl ya- adımlarla çocuk denilebilecek ya. 
nan bir Mısır altını... hancıya yaklaştr. Bütün meyha • 

Altının sesi bütün meyhanede. neyi sarsan kalın bir sesle bağır • 
kileri harekete getirmişti. Herke- dı: 
s:n gözü masanın üzerinde pırıl - Kimsin sen? 
pml yanan altına dikildi. Meyha- Yabancı hiç cevap vemıiyerek 
neci evvela gördüğüne inanma . omuzlannı ıilkti. 
dı. Sol elinin b.ileğile gözlerini u- (Deuamı var) 
ğuıturdu. Hayır, yanlış görmüyor- -------------
yordu. Çünkü altın bili masa . 
nm üzerinde duruyordu. 

Bir anda altını kavradı. Usta
ca ve süratle gözden geçirdi. Sah
te değildi. Bunun bir buçuk du1ca 
kıymetinde bir Mıaır altını oldu. 
ğunu hemen anladı. 

Yüzünde ne manaya geldiği 
anlatılmayan çizgiler göründü. 
Belki tebessüm ediyordu. Fakat 
bu tebeuüm tekmil san ve çürUk 
ditlerini meydana çıkarıyor, yü
züne büsbütün korkunç bir ifade 
veriyordu. 

Anlaşılan genç müşteri de bu 
surattan korktu. Gözlerini ye:re 
indirdi. Hatta belki bir an dı,arı 
Çrkmayı da düşünd\1 . Kanı tarafı
na doğru baktı. Fakat iri yarı 
haydut kıyafetli adamlar kapıya J 
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Kısır aştırmak, nü usu azaltmak 
için iyi bir çare ! ? 
bir çok hastahkları bile tedaviden acizke 

fertlerin şu veya bu uzvuna zorla tahakküm etmek 
· hakkını henüz kazanmamıştır 

Cemiyet, 

istatistikler gösteriyor ki, son 
zamanlarda insanlar, arasında a
kıl hastalıkları gittikçe çoğalıyor. 
Be§eriyet bir nevi tereddiye doğ. 
ru gidiyor. 

Birçok devletler buna kar§ı 

Bu iş, bir çok suiistimallere, aile, mal, miras hır5!arına 
alet olabilir. En iyisi evlenme işlerinde devlet kontro
lünü ziyadeleştirmektir. 

&bun 

22 26 
11 • 45 
30- 50 24,5 25,5 koymak için bir takmı tedbirler 

'---- -S-E_B_Z_E_L_E_R ____ dütünüyorlar. A~manlar bu işte 

Hayatı yapan ani biolojik sen
tez öyle tesadüfe bağlı ve kud • 
retimiz haricinde bir işdir ki, sır
rı henüz keşfedilmemiştir. Bu 
meçhul halledilmedikçe hangi ba
badan nasıl bir çocuğun doğacağı 
kestirilemez ve bu sahada tatbi . 

receği riyazi katiyetle bilinmediği/ 
için, böyle bir usul, bin türlü yan. 
lışlrklara, ve bilhassa bugünkü 
hayatın tertemiz olmayan ahlaki
yatı iç.inde, bin türlü sui isti -
mallere yol açabilir. Hatta, çok 
kan şık mal,miras menfaatleri, a
ile hırsları da İ§e karışabilir. 

let, kendisi iç.in karanlık, şüphe 
ve tereddütle dolu bir sahada, il· 
mi teorileri tecrübeye kalkışmak 
değil açık bir sahada bu çeşit sa· 
katlık unsurlarile mücadele et .. 
melidir. 

her malul insanı kısırlaştırdık· 
tan sonra, sağlam doğarak hayat
ta maluliyet kazanan yeni nesil • 
leri de kısırlaıtırmak lazımdır! ••• 
Nüfusu azaltmak için iyi bir ça .. 

kata giri§ilemez. 
daha ileri giderek kısırlaştırma 

ince biber 8 - lO lO 1215 kanunu kabul ettiler. 
Hın'llç 2 • 3 - 5 

Nasıl ki, çok sıhhatli adamlar
dan korkunç insanlık mostraları 

Unutmamalı ki, bu gibi insan. 
Iar yüzünden nesillerin bozuldu
ğu iaiası yanlıttır. Anlatılması 
uzun sürer: Bu ıstıfa, temizleme 
itini bir taraftan tabiat, diğer ta
raftan cemiyet yapıyor. Devlet, a
ile ve evlenme İ§lerine gitgide a
ha çok müdahale ediyor. Bu tarz
da ımalul olanlara evlenme izni 
verilmemesi, çok mühim bir amil. 
dir. 

l'ro'8 ı - 4 3 5 Bizde de? önümüzdeki yaz top- d w b'l. ' oga ı ıyor .... 
LAhana 3,5 4 5 1 lanacak olan Tıb kongrasında bu. 
l."nprak 10 15 2

1
0
5 

iş münakaşa edilecek. 
insanın hayat cevherine kadar 

işleyen bazı hallerin, mesela bazı 
hastalıkların irsen geçtiği muhak
kaktır. Fakat hangi uzvi ve bilhas 
sa ruhi maluliyetlerin veraset yo
lu ile geçtiğini ilim henüz aydın . 
latmamııtır. iki tezin lehinde ve 
aleyhinde cildler dolusu teoriler 

re ... 
Patates 4-5 • 6,5 7,5 d 
Soğan 5-7 6 9 Bu münasebetle biz, şim iden Cemiyet, frengi, verem, mec .. 

nun,deli gibi bellibaıh maluliyet
leri, hastaların kendi isteklerine, 
yalvarmalarına rağmen - Zorla 
iyi etmek değil - Tamam en te· 
daviden aciı. il:en, ferdlerin şu ve
ya bu uzvuna zorla tehakküm et • 

Kçrem 6-5 7,5 12,5 tanınmış doktor, içtimaiyatçı, ru-
-~_·cen __ 40_ma_• ___ 3_·5 ___ 5 __ 7,~ hiyatçı ve hukukçulann fikirleri. 
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Naşit - Ertuğrul Sadi · 
., HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
Biı g:ece saat 20,30 de. 

HOLLECt 
Komedi 4 perde. Ya· 

zan: Reşat Nuri 
Her taraf tramvay 

Telefon: 22121 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 
Bu akşam 20,30 <l: 
EMiR SEViYOR 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Su· 
ruri. Müzik: K. K ... 
poçelli. Pek yakın 
da: Denir Havası 

Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 

a 
ÇARŞAMBA 

Sonkanun - Hi36 
Hicri sene: Şavval 1 ~~ . 

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

-~ 5,58 12,21 14,44 16,57 18,34 ~,4C 
.:rı:. l," l 7~~ 9,47 1~,00 1,3'7 1'\'1° 

Bugün de değerli içtimaiyatçı 
Sivas saylavı ve Akşam gazeteıi 
başmuharriri Necmeddin Sadı -
ğın anketimize verdiği cevabı 
ne§rediyôruz: 

ıır ıır. .y. 

- Kı$ırla_ştırmadan maksat, Ö} le 
sanıyorum ki, verasetle babadan 
çocuklara geçen sakatlıkların ö . 
nünü alma~dır. Bu suretle, malul 
nesillerin üremesine engel olmak 
isteniyor. ı 

Fakat bu meselede beni düşün
düren iki mühim nokta var: 

Hangi hastalıkla ma1lıl olan -
lar kısrrlaştınlacak? 

Bunun hududunu tayin etmek 
güçtür. 

Bundan ba~ka, hangi hastalık. 
ların irsiyetle babadan çocuklar~ 
geçtiği az çok belli olsa bile, sar
s:-k, deli, aptal gibi ruhi hastalık
ları yaratan sakatlıkların ne ol . 
duğunu ilim henüz kesin olar'lk 
belirlememiştir. 

Veraset meselesi, biolojinin en 
karanlık noktasıdır. Aptal baba - ı 
dan mutlaka aptal çocuk mu do • 
ğar, delinin oğlu behemehal deli 
olur mu?, Alkolik çocuklarının 
malul doğmaları bir kanun mu . 
dur? 

ve misaller var. 
Bunun içindir ki, kısırlaştır -

ma, benim fikrimce, henüz teori 
sahasından içtimai politika (Acti. 
on sociale) sahasına geçecek ka. 
dar ilerlemiş bir bilgi mevzuu de-

Nesli hozan en büyük sebep, 
doğumla beraber gelen hastalık -
lar değil, en ziyade, doğduktan 
sonra bünyen1n maddi ve manevi 
zehirlenme5idir. 

mek hakkını henüz ltaı...nmamııtır· 
Bunun çaresi,aosyal )'a"ıdım te~ 

kilatını kuvvetlendirmek .. evlen .. 
me işinde devlet kontrolünü cid .. 
dile§tirmektir. 

ğildir· ;8iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliimmiiiimliiiiiiiiiiiji Akdlara hayret veren bütün 

Cemiyetin mümessili olan d"v· Murad SERTOGI.lJ 

terakkilerine rağmen, bioloji he
nüz çocukluk devresindedir. Ta · 
babet, bilhassa bu karanlık ruh 2000 liralık 
;:i:~:a::~:: b:~:::::,d:a: eşya ve eeeğı_ .. _ 
ki, - Kanser gibi- feci ıztırap- Büyük müsabakamıza iştirak 
Jar içinde inlerken "Beni öldü · .., • ı " • ' 
rün!,, diye yalvarırlar. Basit bir fırsatını kaçırmış degı Siniz• 
şırınga ile o za\•allmın acılarını h l 
kısaltmak mümkün iken yapılamı- Ş i m diye k 8 d 8 r Ç 1 k 8 D O Ü S 8 8r1 
yor. Hiç bir meımleketin kanunu alamıyanlar bunları idarehanemizden 
buna müsaade etmiyor. Niçin? tedarik edebilirler. 
Çünkü, ilim, riyazi bir katiyetle l Koyacağımız 45 resimden 8 ini 
hayata hakim değildir. Bir hasta-
nın muhakkak surette öleceği söy. tanıyamıyanıarı n bile hediyeleri-
lenemiyor. mizden kazanmaları ihtimali çok 

Ayni mahzur kısırlaştırma i - kuvvetli olduğunu unutmamalı-
şinde de var. ı 

Hangi ruhi sakatlığın, hangi S 1 n 1 Z • J 

uzvi maluliyetin, doğacak çocuk -ı • J. ı,. ·. , . . • ı . ' . - . . . • . . . 

farda şu veya bu a:.:la:m=e~ti:_g:,o:::.:· s::..::t.=.e_·~-----===============-~---------__ _ 
•miiiiiiiiimm~vr:aa.:r:;ırın~al"j;kşam s A R A v sineması / 

Almanyanm en bUyUk studyolarmda çevrUmtş en bUyUk slnenma ve musiki manzumesi, 
' IBSEN'ln şaheseri ve GRIEG tarafından seslendlrllmlf muazzam ve muhte,em 

ZA YI 

PEER GYNT· 
şaheserini takdim ediyor. Baş rollerde: 

HANS ALBERS, OLGA TCHEKOWA 

3530 sicil numaralı arabacı -
Irk ehliyelnamemi ve hayvanıJtll 
ait bazı evrakı resmiyeyi zayi et• 

tim. Yenisini çıkaracağımdan el 

kisinin hükmüyoktur. 

TUrk dansözU Z E H R A A H M E D, meşhur ANITRA danamı raks::ttljilnl gö~ecek ve (La mort 
d'Ase, Solvelg'sl.ed, La Plalnte d',NGRID) vesa:re gibi ORiEG.''n en güzel parça larım 

Laleli apartmanları altınc:I' 
kahveci Hasan efendi yanındl 

tiğor oğlu Apustol 
dlnıeyecekslnlz. 

,, . 
Yarm akşamki ilk ıraesl için biletler evvelden ahnablllr. ___ ;;iiiiiiiim•••H••l'll••••• .. 

• • •• ol\. 1 •• , 

ANNABELLA-JEAN MURAT -CHARLES VANEL-J. P. AUMONT 

Uçuş 
(L'Equipage) .. .. _ 

SON Sinemada bu kadar buyuk fılm 
görülmemiştir. 
Cumadan itibaren Tt:J RK Sfnemasmda 

.................................. ~·--Be!!l!ll _____ _ 
. ~ . . . : - ... ..... . ' 

ÇOCUKLUGUMUZDANBERI HEPiMiZiN SE.VE SEVE OKUDUÖUMUZ VE DÜNYA EDEBIYATININ ŞAHESERLER NDEN 

FAKiR BiR DELiKA LiNiN HiKAVESi 
Baş rollerde : 

MARiE BELL - PiERRE FRESNAV 

Cuma akşamından itibaren İPEK sinemasında 



Bu şubat Almanyada Garmiş 
şehrinde yapılacak oıan 

Kış olimpiyatları 
nelerden ibarettir? 

Ci ~ •battan, 
16 şubata kadar devam edecek olan_ 936 ~f olimpiyatlannın yapı-

lacağı Almanyanm Garmıf ıehn 

( Berlin özel Spor Aylarımız • 
dan): 

Kıt ıporu Türkiyede henüz yok 
den:lecek kaC:.ar azır.Bir iki aene 
lik kısa bir maziye milik olan bu 
spor biraz yavaş ilerilemektedir. 

Halbuki şubatta Almanyada 
"Garmisch Partenkircıben,, de ic
l'a eclilecek 1936 kıt olimpiyadla· 
rı bütün dünyayı, tasavvurun fev
kında, alakadar etmektedir. Bun
dan dolayı az çok uzak kaldığı -
mm bu nezih .porda fırsat düt -
tükçe bahsetmek herhalde bir fi· 
kir edinmek için faideden hali ol. 

masa gerektir. 
Kıt olimpiyadları batlıca altı 

nevi müsabakadan ibarettir: 
1 - Buz üzerinde Hokey, 
2 - Buz üzerinde sürat koşu -

ıu (Patinaj) 
3 - Buz üzerinde patinajla 

ıöıterit, . . 
4 - Buz üzerinde patınaJla 

aöıterit (Çiftlere mahıuı) 
5 ...- Ski yarııı, 
6 - Bob lazak yarıf1• 
Buz Hokeyi, ıu topu gibi, bii • 

tü evcut tim oyunları ara -
a:d: en .~çlerinden addedilmek 

tedir. . 
Bunun ıebebi Hokeyin son de. 

rece seri IU topunun iıe hem ça -
buk h~ ıu içinde ve nihayet her 
ilciı;nin de ıon derece yorucu ol • 

tnalandır. 
Bu oyunu oyıiıjabilmek için 

mükemmel patinajcı olmak, çe • 
viklik ve gayet ani gö~te malik 

bulunmak lizımdır. 
iki usta takım araıındaki bir 

maçta oyuncuların ileri geri saat. 
ta 45-50 kilometre bir ıüratte kay 
dıklarım zikretmek oyunun süra -
ti hakkında bir fikir edinmeğe ka· 

fidir. 
Buz Hokeyinde Anıerika ile 

Kanada başta bulunmaktadır. Bu 
h~ı jki millet de Avrupalılardan 
çok ileridedir. 

Buz üzerinde ıürat kotulan 
(600), (1,000), (5,00o) ve 
(10.000) metrelik mesafeleri ih · 
tiva eder. 

Bundan maada yine buz üze -

rinde ferdf veya çiftlere" mahauı 
pteritler de vardır~ Bu götterir 
lerde derece mecburi ve ihtiyari 
yapılan (firür) lerin mecmuu üze 
rinde tayin olunur. 

Ski y&l'J!l&n keza (18) ve "(50) 

kilometre düz, (18) ltilometre ma 

nialı k01u ve bir de atlamadan mü 
rekkebdir. 

Geri kalan Bob yani kızak mü
u.bakuma ıelinee, saatte elde e
dilen (150) kilometre sibi 'bat 
döndürücü bir ıürat ve bu yüzden 
daima ihtimal dahilindeki tehlike 
ve kazadan dolayı olimpiyadlar · 
da en ziyade heyecan uyandıran 
Ye en çok seyirci toplayan, tam 
miniıile soğuk kanldara mahıus 
bir tp0rdur. 

Bob yarıtları da ikili ve dörtlü 
ekiplerden ibaJTt olacaktır. 

SUAT ERLER 

szeget 
Madrltte yenlldi 

.şehrimizde de oyununu ıördüiü· 
miiz Macar Sıeıed taknm Madrid mub
teliti ile yaphfı bir maçta 4-1 matlup 
olmuıtur. 

Birinci denede hpanyollv çok bi-
kim oyaamsı Ye huımlanna p açtır
mıyank deYNJi üç aıfır Wtirmiılerdir. 

tkinci devrede müsabaka daha mü
tevazin bir tekilde cereyan etmiı, her 
iki takım da birer ıol atmıılarcbr. Ne· 
ticede 4-1 hpanyollar ıalip gelmiJler-

dir. 

,1,, v .... 
\· 

'l ,. 
H, 

Acemi Futbolcu (takım kaptanına) 

- Şimdi ne yapmam ldzım? ! •• 

Moskova 
Rasin 

işin şakası 
-- ~uıws - tıııwıs -' - -' .. .-

Futbol de kulüpler 
Maçı nasıl oldu ? 
Moıkova muhtelitinin Pariıte 

Raıin klübü ile yaptığı maçta iki 
bir mağlup olduğunu yazmıttık. 

ne halde? 

Pariste büyük bir alaka uyan· 
dıran bu maç hakkında ıon ge -
len Fransız gazetelerinde sahife
ler doluıu tafıilit vardır. Bunlar 
dan iktibaıen maçın ne tekilde 
cereyan etmif olduğunu hüliaa · 
ten aıağıda yazmaktayız. 

1- FENERBAHÇE (l3ah~uıJnl söylemiş 

(Fener)lnln gUnden gUne artan 1.Jiğ'mı yük. 

seltmeyc uğraıııyor, ıııı ile gUcU ile meşguldür. 

O hiç bir kimseye bakmıyor. lılnln ı;ı. 

karından başka ~ 

(Zeki) adamlar böyledir. ÖbUr tarafta 

ne olursa olsun, kııım bozuk lıavalannda 

(Kar) topluyor derler •. 

lııtc o da (Gol) topluyor ve (Galatasa. 

ray) clheUnden doğan (GUne§)ln bir umaıı 

;)1lkselmcsinl gUlllmslycrek aeyreolyor. 
Park de Franı Stadında yapılan 

bu maç timdiye kadar Pariıte gö
rülmemi! derecede büyük bi~ al~· ı 
ka uyandınnıı ve maçta 45 bın kı· 
ti bulunmuttur. j ~~,..7 

Seyirciler araıında Sovyet Se lııiill••ill•ııııllll 
firi, Franıız Mecliıi Meb'uıan ye 
Ayan Reisleri ve bir çok nazırlar, 
beynelmilel futbol federasyonu re 
iıi ve daha birçok yüklek zevat 
en ön safta bulunmakta idiler. 

Ukranya muhtelitinin Franıız 
Rad Star takımını geçenlerde 6-1 
yenmesi Fransada Sovyet futbo • 
lünün itibarını fevkalade artırmı§ 
olduğundan Fransızların en ileri 
gelen takımlarından Raıin ile Ruı 
lann yapacakları bu ikinci tema· 
sa çok ehemıniyet verilmekteydi. 

Müaabaka rüzgarlı bir havada 
yapılmıttır. Birinci devrede rüz · 
garı arkalarına alarak oynayan 
Moakova muhteliti daha hakim 
oynamıt iae de gol çıkaramamıt,, 
ve devre birebir beraberlikle ne-

ticelenmiştir. 

Moskova kalecisi, Fransız merkez mu
haciminin ayağından bir topu böyle kap 
mitti. (Otto gazetesinden) 

ikinci devrede şiddetini artıran 
rii7Jgara kartı kartı oynamak mec
buriyetinde kalan Ruılar, daha 
ziyade müdafaaya çekilmiılerdi. 

Fransız oyunculan bu devre • 

de rüz.girdan istifade ederek bek. 
lenilmedik bir anda galibiyet go
lünü yapm~ia muvaffak olmut • 
lardır. 

Bu gol töyle olmuıtur: 

Fran1JZ kalesin bir korner ol • 
mut müdafilerden biri ayağına ge 
çirdiği uzun bir paıla aağaçığa 

vermit o da hızla yalnız batına 
Ruı kaleıine kadar inerek topu 

2 - GALATASARAY: Hava kapalı 

(GUne§)lD daha :fazla vuramıyacağma emin. 

Get1rdlfl taımnıann hesabını yapml§ .• Sim. 
dl (Adar&) Ue meıgul .• 

(!atanbulspor)la beraber kaldığın& mU. 

teeulr.-
- Ah! diyor, ıu Fenerle Begiktqla da bir 

berabere kalacak takım yok mu? •• Yahut 

ben bunları bir yenlvcrsem ne güzel olur. 

şampiyon olsam sonra: ııByle •(Gılneııe) kar. 

ıı daha g&ıtertııll bir (Saray) yapsam. 

8 - !BEŞİKTAŞ: !ıllsaflrine kar,t (Tq) 

atmak, çakı çekmek gibi hareketle suçlu 

(HayaU) meselelerle uğraıııyor. Bqlann. 

da (Sadri) onlar Atlna yolunu tutmuıılar 

gidip geliyorlar. 
(Galatasaray) g(lneı vurınaamı dll§U 

nUrken, Be§lktaf da (HllA.le) tutulmU§. Fiks . 

tUrUn en eonunda olan (HllA.l) takımı Be. 

ılktqı d& p.mpJyonluk yolunda Galata'lara. 

yın yanma yazıyordu. diye (HayaU) bir me. 

sele dUııUnUyor. 

4 - lST ANBULSPOR~ Bu sene 8.ldığl 

neUcclcrden ca.n1 sıkılıyor. 
_ .. Geçen gtın diyor lstanbul, TUrklye 

birincisiydim, bu sene berabere kalm•"ıtnn 

takım yok!. HaUmlz ne olacak bOyle ... 

ıs - VEFA - Geçen seneki taıcmm. 

dan bu aene 8 oyuncuaunun eksik olduı'l'Unu 

görünce hemen kollarını 111vamış, dargmlan 

ban§tırmıf, kQakQnlerl aıı,t.mnııı. ikinci dev. 

reye lyt hazırlanmaya çalııııyor ... Ah! dlvor 1 
bizim de bir atadnnız olsa .. lçl hlzlm tarar. 

tarlarla dola&.,, 

6 - BEYKOZ: ' 'BUtUn kozları k•rtiık. 

(Bey) gibi yqıyonız; ikinci takımımız gibi 

blrlncllertmlz de bir fürl (;'itse .. Bu kadar 

maç yaptık, (8) puvanı geçemedik. Şu ilk 

maı;lan yazın olsa hepsJnl Beykozda birer 

birer yenerdik .. 

7 - Stl'LEYKANiYE: "Takımı gem;. 

leştlrdlk, dlnçteıUrdlk, kU\'Vetll, yqlı takım 

larln oynadık, yenlldil<, gençlerle oynıyoruz, 

hep berabere kaldık. Acaba biraz daha genç. 

le§Ursek, yenebilir miyiz? .. diye dll~Uyor. 

8 - GUNEŞ: "Yeni doğdum, T&kWe 

(Calata)da bir (Sa.rayda) ldlm. Şimdi GU.. 

Macar--:.-Fransız 
AmatUrlerl 
karşılaşacak 

12 kanunusanide Liyonda Fransıt 

Macar amatörleri arasında beynelmilel 
bir futbol müsabakası yapılacaktır. 

Her iki takım da timdiden hu maça 
hazırlanmaktadır' ar. daha müsait bir vaziyette bulunan 

merkez muhacime gönderıı:niıtir. !!!!!m!!!u~· h!!!a!!!c~im!!!!!h~a!!!t!!!u!!!!!!!b!!!u!!!!m!!!!!!!ac!!!!.!!!!ta!!!!!!!(!!!!V!!!!)!!!!!!!ı~iı. 
Merkez muhacim pliıe güzel bir temini tatbik ederek oynamıflır. 
tUt'le topu ikinci defa olarak aol Yani merkez muhacim merkez 
köteden Ruı kaleıine aokmuıtur. ' muavinin hemen önünde cenahlar 

Franıız gazeteleri Rusların çok ileride, insaydler de açrklıkla
çok güzel ve temiz oynadıkların- ra nazaran geride merkez müha -
mağlubiyetlerini anterenüman • · 'd cıma nazaran ıerı e oynamıtar • 
dan uzun uzadıya bahıederken dır. 
ıızhklarma, layıkı veç.hile hazır • Da;ma kısa paslar ile ilerilemek 
lanmamıt olduklarına atfetmek •. planını takip eden Rus fodbul ıi1. 
tedirler. Filhakika bu mevsimde temini Fransızlar Çekoılovak fud 
Ruı aahatan tamamen kar ve holüne çok benzetmektedirler. 
buzla kapalı olduğundan Ruılar Bir de kale önünde Ruıların 'Ü" 

antrenman yapmak imkanını bu - zumundan fazla paslaıtıklannı 
lamadan bu seyyahate çıkmıt id-t ve §Üt çekmemekte 11rar etmele _ 
ler. ri dolayısile birçok fırsatları ka-
Moıkova muhtelit takımının ÇJTdıklarmı tenkid etmektedirler. 

neşim doğdu yükaeu)orum. (Safalyı sUrUyo. 

yorum ya, kıskananlar kıskansın. Bazı ııını. 

seler. blzlm takmıımıza itiraz ediyorlar. l. 

Uraz'ara herkes (Muhtar)dır. 6ız de 'öyle 

bir ecnebi takımı getirseydik, ne iyi olurdu f 

Bizim de yarı sahamız yok mu? diyor 

9 - EYUP: ".Allah bize lklncl kUmedey 

ken Eyüpsultan sabrı 'erdi. Yıllarca ;:al -

tılt ılmd1 {Kemallnılzlı gösteriyoruz. ltıtı bta 

devre kendiınlzl gösterdik.. Ne talnmlar yen. 

dik, ne takımlar"Şlmdl lldncl devreye hazır 

lamyoruz. (14) puvanı keaeye koyduk. Bir de 

GUne§G itirazımız var, onu da kazandık mı f 

keyfimiz tam olaca',(!., diyor. 

10 - ANADOLU: "Ah! fU HllA.lll'er, 

ah.!, Ne l'ÜZf'J gidiyorduk l§te .• Bizim yaka.. 

mızdald takımlan yendik; BTramw Sll'"dık. 

gidiyorduk, k&r§Unıza bir takım engeller, 
yakamıza tılr takım çengeller çıktı. Yoka& 

Fenere de Galatu&nlya da ycnilmeııevdUC. 

görürlerdi onlar günlerini . ., 

11 - TOPKAPI: "Kapımızın topuna 

kopardık, oynamaya bqladık. Rastgeleni 

h&fladık. Hiç bir oeye yanmıyoruz. Fener,. 
bahçeye bizden bqka bir 1&yı ne yeııllelt 

yok da buna çok kızdık (fJUU) aldık. Gele

cek sefer onlar da, hakem de gUnUnU g!!rUr .. 

diyor. 

12 - HlLAL: ' 'Dört maç yapabUdllr. 

't puvan aldık, orada kaldı. Daha çok mııçla.. 

rrmız var; bir daha taş yememek fçlr. Be.. 

flktap. gitmlyeceğlz. Eski bir <Hllll)i de 

(Beılkta§&) ml gltınl§, tqmm11; bilmem ne. 

den eline bir çakı almı§ topu ket.mi§, kork. 

tuk. Doğrusu, ya 'tlzlm oyunculnrdan blrlnl 

Ufak tefek görUrlcrde top diye!- Nuniııe 

1Azım, blzhnlc maç yapmak tst1yenle §imdi. 

den sonra (Göztepe)ye buyursun •. diyor 

S. Turgut 

Paulino 
Bokstan çeklldl 

Bokıör Paulino 

" Joe Louiı'ye karıı ağır mağhihi,.. 
tinden sonra Oduncu bokıör Pauline 
bolutan çekilecei"ni ıöyleıruıti. O za. 
man herkes bunu mağ!ubiyetin acı.ı ile 
ıöylediii~ zannediyor ve ıimdiye kadar 
olduğu gibi hpanyol bokaörünün de za. 
man ile ıözünde dunnıyacağına muh• 
kak nazarile bakiyordu. Meğer Pauliao 
nun sözleri blöf değilmiı. Hakikat• 
bokıtan çekilmeğe karar vermiı bu be 
rannı da tutuyormuı. Bundan sonra 
Paulino bir çiftliie çekilerek yafUbeia 
karar nrmiıtir. Kendiıine birkaç Jel'I 
den yapılan tek!ifleri reddetmiı ve ka• 
ranmn kat'i olduğunu her tarafa bildi'9 
miıtir. 
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'~Ayol, bu kadar şıpsevdilik olur mu? 
Şakir gibi geniş omuzlu bir kocan 

88 (Nakit, tercüme ve iktibos hakkı malıfuzı.. .. ı. 

Yavaş yavaş Rabiaya anla\~ "Tuh yüzsüz, arlanmaz! Kimt 

mağa çalıştı· Birbirlerinin küfvü Vd.rıyorsun?,, varken, şimdi de Yllmaz beye mi göz koydun?,, 
değildiler. içtimai fark, hars 

f ::l.rkı, din farkı vardı. Peregrin1-
n:n yeni hayatında geçmiş tesirlew 

te~uar uyanabilir. Belki piyanis · 

t!n mazisi bir gün aralarında bir 

uçurum halini alabilir. 

"Siz o kadar başka dünyalarm 

mahsulüsünüz ki, yavrum. Bugün 
ona bu kadar şirin gelen Sinekl; 

Bakkal bir gün onun başına dar 
geHr. Belki z~nnettiğinden daha 

çabuk bu hayattan bıkar. Anladı

ğıma göre sen, burada ya,amağı 

şart koşmuşsun. Hiç olmazsa ona 
cskj hayatım pek arattı:rmıyacak 

bir semte, bir eve çıksanız. Nası, 

bir aileden geldiğini ne kadar ... 

ne kadar servet sahibi olduğunu 
biliyorsun, değil mi? lncilde bir 

laf vardır: "Deve iğnenin gözün
den geçebilir, zenginler ... ,, 

Rabia, yüzünde nihayetsiz bir 
s~bırla dinliyordu. Gene o çarpık 

lcbesaüm dudaklarının bir köteai
ni a.şağrya doğru çekiyordu. 

"Parasından, pulundan hana 

"Osmana !,, 

·'Nejat efen dinin beylerindo•a 

Oİt\cak, oraya meşke başlıyalı be

ri için içine sığmıyor. Gidi hasba . 
senı ... ,, 

"Bu, bey falan değil.,, 
Odada aşağı, yukarı dolaşıyo~· 

Çalımının yarısı alay, yarısı sam~ 

mi: 

"Beni almak için müslüman olu

yor.,, 

"Ha, şu bizim küçük gavur. He
rif için din değiıtirmekten kolay 

ne var? Zaten kilise kaçkını!,, 

•'Seni hasetçi cüce, seni. San~ 

bir daha amca derse~, •iki ol-
sun.,, 

uoe, Rabia. Her vakit amca, de. 

Sevindim. Şaka ediyorum. Söz a

ramızda, sen çok kartlattın. Yirmi. 
biri geçiyorsun, değil mi? Bal gi· 

bi evde kalmıf kız.,, 

Biraz dütündü, mütereddit, fa
kat. ciddi bir sesle dedi ki: 

"Darılma amma, azıcık da. Veh· 
bi efendiye varırsın diye korku-

Leyla saat üçten sonra Şakirin ( 
gelmiyeceğini tahmin ederek tram· 
vaya bindi.. Şişliye gitti. 

Nermin çok telaşlandı .. Ley • 
layı görünce: 

- Gelrniyecekain diye üzülü ~ 
yordum, dedi, iki gündür evimi . 
zin etrafında memur kdrklı adam· 

lar dolaımağa baıladı. Bizim kom
§unun otomobilini de muayene et
mi§ler. 
- Leyla omuzunu silkerek man . 
tosunu çıkardı: 

- Otomobil muayene.sinden 
ne çıkar? Biz otunun içinde bir b 
mi bırakmı§ .. ? 

- Hayrr •. Böyle bir §ey yok. 
Fakat, memurların bu otomobili 

muayene etmeleri benim canımı 
sıktı. 

- Haydi canım .. O kadar ves
veıeli ohna. Hem ben aana bir 
fey söyleyim mi: 

Bundan sonra polbten koıikun 
olmaım! 

- Neden .. ? 
- Ben müdüriyette tanınmış 

dim. Kibar bir adam,. Almanya· 
da detektivlik tahsil etmif. 

- Hani §U geçenlerde kalp pa
ra imalathanesini keşfeden Yıl -
maz beyden mi bahsediyorsun, 
yoksa .. ? 

-Ta kendisi,. Genit omuzlu .. 
Kalın bilekli.. Şi!kin göğüslü, iri 
böylu bir erkek. 

- Aman canım, ıen de bir er
kekte yalnız bunJarı arar11n ! itte 
Şakir de tarif ettiğin erkeklerden 
biri değil mi? 

Doğrusu ben böyle erkeklere 
parmağımın ucunu bile göıter • 
mem. Erkek dediğin biraz da ince 
ruhlu, nazik, kibar olmalı.. Ka . 
dma hürmet etmesini bilmeli; 
danstan müzikten anlamalı. 

Leyla kaşlarım çatarak çanta
sını açtı.. Bumuna biraz K~kain 
çekti.. · 

Göğsünü şişirerek nefes aldı: 

- Çekmez misin? 
- Şimdi ıırası mı, Leylicığım? 

Sen göklerin en parlak yıldr • 
zısm! : 

!nand1m ki, rabbin bir tek kI· 
zısm! 

Sen göklerin en parlak yrldızı
sm l,, 

Leyla başmı ellerinin içine al· 
mıf, gözleri kapalı söyleniyordu. 
Plak bitince: 

- işte, Şakir içerken bana bu 
şarkıyı söyler, dedi. Beni on bet 
yaşında bir genç kız gibi ıeviyor. 
Fazla kıskanç olmasa .• 

Nermin atıldı: 
- Senin yrllardan beri arayıp 

da bulamadığın erkek! Kıskan~ 
olma.sa, neye yarar? Senin, timdi· 
ye kadar yirmiyi geçen bostan kor 
kuluklarından nefret edişinin ae -
bebi bu değil mi? Şakir çok aert, 
fakat, çok kıskanç ve çok ıevim
li bir erkektir doğruau. 

- Ya Mühendis Ziya... Oma 
nasıl buluyorsun? 

ne? Ben onun ne asaletinde, 

servelindeyim. Beni istiyen, 
nimle, benim gibi ya,ar ... ,, 

ne . 
yordum. Mübarek adam. bana öte. 

bir zabita memurile dost oldum ... 
- Aman canım, zabıta memu • 

Sen bugünlerde vallahi çok geniş 
yürekli bir lkadm olmuısun ! Ayol, 
Laz Hüıeyinin katilini etrafımız -
da şiddetle arıyorlar diyorum da 
aldırmıyorsun bile .. ! 

- O başka bir tip. Kibar, ze • 
ki, okumuş bir adam. Kafa ve duy· 
gu itibarile elbette Sakirle muka• 
yese edilemez. Sahi bir az da on
dan bahsedelim: Bir iki güne ka • 
dar hapishaneden ~ıkacağmı söy
lemiştin! Ziyanın ~ana nekadar 
tutkun olduğunu bilirsin! Hapis -
haneden çıkınca seni arayıp bu -
lacakmı acaba .. ? Şahadet parmağı alnının 

tünde dolaştı: 

be-

•'Burada ne yazıldıysa onu gÖ· 

receğim. Ne söylesen boş!,, 

''inşallah hayırlar yazılmıştır, 

yavrum. inşallah mesut olursun.,, 

Bunu takip eden sükut Rabiaya 
uzun gelmedi. Vehbi efendinin 

gücenmemesi ona uzun bir nef ~'; 

aldırmı§, onu tekrar tatb hülyala
rıyle baıha§a bırakmıştı. 

1Burada baban yokken, baba

lık bana dütilyor, Rabia. Nikab 

gününe kadar birbirinizi görme
mek lizım. Ne yapa.hm, adet. Müs

lüman olmak için lazım gelen mu
amele çok ıürmez. Anladığıma 

göre, artık Peregrini yok, Osman 

vaı.,, 

Osmanın Peregrini ile bağrnı 

bıçakla keser gibi kesmiş, atmış
lardı. 

"Hazırlık ne kadar sürer, Ra
bia?,, 

"Bizim hazırlığımız ne olacak'! 
B=r iki haftaya kadar olur, biter.,. 

Parmaklariyle he.sap etti· Hıd

rellezde evlenmek istiyordu. 
"Bu akşam ben babana yazaca

ğrm. Sen de uzun bir mektup ha
zn la. Bizim dervişlerden biri ya 
kında Şama gidiyor. Elden yolla-
rız.,, 

Vehbi efendi odadan çıkar çık

maz, yeldirmesini, haıörtüsünü çı 

kMdr, yüke attı· Kapıya ko,tu: 
"Amca, amca ... ,, 

"Ne istiyorsun, Rabia?,, 

"A, aklımı aldın. Ne vakit met

tiivem.i ,...._? Gel, aana bir şey 

aöyliyecefim.,, 

Rakrmı yakaladı, odaya çekti. 

"Ne söy!iyecekain?,, 

ki gibi değil. Bir türlü yüz göz ola· 
mıyorum.,, 

"Seni yüzsüz amca,' seni. Ben 
Vehbi Dedenin pabucu olamam. 

Hem her se;.diğim adama varma· 

ğa kalksam. çok, sana da nikah 

olurdum.,, 

Rakımı omu~larmdan yakala
dı. Eğildi. Buru§uk yanaklarından 
şap1r şapır öptü. 

Cüce yalancıktan kendini kızuı 

elinden kurtarmağa çalıştı. Bir 

taraftan Rabianın öptüğü yerlen 

cebinden çıkardığı mendile sili
yoı·, bir taraftan söyleniyor: 

''0 zavallı kafir, baıma gele· 
celderi bilmiyor. Bilse, tası tarağı 

toplar, çoktan terki darı diyar e~

ler. 

(Devaml var) 

·re-rrıka No. B 

ru insana dost olUr mu hiç ••. ? 
- Öyle değil Benim yardımı

mı İ•teyen bir bat memur. 
Leyli kahkahayla aıüldü· 

Nermin şaıkın şaıkın Leylanın 
yijzüne bakıyordu: 

- Senin bu günlerde zabıta 

memurlarına görünmen doğru mu 
ya? ... 

- Ayol, benden Münir Şaha
bın katilini bulmamı istiyor. Su• 

yuna gitmeğe mecburum. Sonra o 
kadar da yak19ıık1ı bir erkek ki •. 

- Aman sen de .. Her gördü . 

ğün iri yarı erkeği çarçabuk sevi
yorsun! Bu kadar da şıpsevdi -

ilk olur mu? ! 
- Zannettiğin gibi değil, bu· 

dala! Ben Şakirdğimin üzerine 

fenalık yapar mıyım? Benden yar. 
dım istemeğe gelmif. Fakat, i -
çinden bana yanıksadığını da sez-

Leyla kanepeye uzandı: 
- Haydi şu gl'amofona benim 

plağımı koy bakalım. Aldın:na sen 
bayle işlere. Sen. yalniz kendini 

ıni mücrim ve günahkar sanıyor" 
sun? lçimi"zde izi ve şaMdi olma
yan öyle suç sahipleri var 'ki .. Bun 
Jarm hepsini kolayca yakaJamak 
mümkün olsaydı, biç kimse günah 
işliyetnezSi. 

- O artık def erim"n bir daha
açrlmıyacak sahifelerinde hir ha· 
tıra olarak kalacak~ Nerminciğim 1 
Onu da eski bir pabuç gibi atma • 
ğa mecburum ... 

- Ayol,o da mı hu kadar ça • 
buk eskidi? 

Nermin dudağını bükerek, Ley· (Df;ıJamı var) 

lanın hoşlandığı p'lağı arıyordu. ---............................................... -;ı 
• M4••••U•-•••••••••••••••• ·-•••••••••••• ............. illlt•n 

Leyla: H Borjiyalarını i: 
-· Haydi canım, hali bulama - ~ ildi t k i; 

dm mı?. :: c e m e := !i . =i 
Diye seslen.fi. ij isteyenler ii 

Nermin gramofonun iğnesini !ı Borjiya romanlannı cildlet- İi 
değiştirdi ... Aradığı plağı buldu. ~; mek isteyen okuyucularımız li 

df ı h .... d. 
Leyla, yavaş yavaş plakla beraber :: orma armı on eş gun ıçın e Sİ 
mırıldanıyordu: H Ankara caddesinde (Yakıt) kü-:; 

"Hasta kalbimde tatlı bir sı - ii tüphanesine bırakmalıdırlar. iİ 
········"··· __ ..,. .. :, .. ....,. •• tl .......... :••ll•• ..... •••••••• .. 

zısın ! ············ ........... ·-············ ..... "M ......... .. 

• Çok mültefitti. Belki de pişman olmuştu Veyahut 
da hiç olmazsa yaptığı muameleden gönlümi1 almak 
istiyordu. Ayrıluken bana kapalı bir zarf uz?.ttI. Ge· 
çen aylığım olan parayı veriyordu. Bu sırada yegane 
servetim de yalnız buydu. 

- Anladım hanımefendi. Madem ki halkın kö. 
tü dilinden kurtulmak için bir kurban lazımdrr, şu 
halde beni feda etmeniz çok tabiidir. Yarın evinizi 
terkedcceğim hanımefendi... Ve şuna kani olunuz 
ki sizin çatımz altında bulunmamla siı:e sıçrıyacak 

dedikodulardan benim kadar hiç, hiçbir kimse ese~ 

Zarfı ancak trende açabildim. Bana borçlu oldu· 
ğu yirmi lira yerine kırk lira koymuştu. 

Bir de küçük bir tezkere vardı: 

"Sevgili çocuğum, ıu yirmi lirayı size bir heoiye 
01-rak takdimiı:rıe müsaade ediniz ve onu eski bir 
dosttan gibi kabul ediniz. 

HSize güze) bir §ans temenni ederim evl~chm. Ba· 
na ara erra mektup yazınız ve havadis veriniz. 

4'Sıkıntı ve bedbahtlık anımzda hemen bana mü
racaab sakın unutmayınız ve beni derhal ıızirı imtla
dımza kotacak eski bir dost biliniz • ., 

Trenden indiğim vakit ne yapacağım hakkında 

tasarlanmış hi~ bir düşüncem yoktu.. Elimde-ki pa· 
ra ile uzun zaman çalışmaksızın yaşamak imkanı yok
tu. Fakat her şeyden evvel şu bana gökten düşen İs• 
tanbullu koca zihnimi işgal ediyordu. Yeni bir i~ a
ramazdan önce Ali Beyi görmek istiyordum. B":· j 
bazı şeyler öğrenmiş olabilirdi. Genç kızlık saadetim 
mcçhUl bir izdivaçla korkunç bir surette tehdit edili· 
yordu. Bı.mun yanında maddi rahat-mın ne ehemmiye· 
ti olabilirdi! 

etmiyecektir. · 

- Yok kızmayınız çocuğum ... Şunu düşününüz 
ki ... 

Fakat ben, soğuk bir tavırla önünde eğilerek: 
- Size hürmetlerimi bildiririm hanımefendi! 

dedim. 

Sabrım artık hududu aşmıştı. Daha fazla din • 
!emeğe tahammül ve mecalim kalmamıştı. 

Ertesi günü uyanır uyanmaz derpal valizimi 
hazırladım. Artık beni istem.iyen bu aileden uzak. 
taşmak için büyük bir sabırsızlık gösteriyordum. 
Her sabah Nadide hanımefendi ve torunu ile bir. 
liktc yaptığımız kahvaltıya bile inmedim. 

Onu saat on bire do~nı gara gitmek üzere araba· 
ya. bineceğim Mrada gördilm. · 

Nadidt: Tevfilt 

Bu mektup bana son derece dokundu. Bir kaç sa
attcnberi geçirdiğim bu acı ve cllm zamanı nasıl olur
du da unutabilirdim? 

Bukadm dedikodu korkusuyla beni fcdrı etmişti. 

Fakat bu mektup onun benim karakterimi anlrıdığmı, 
birlikte geçirdiğimiz tatlr saatleri unutanıac'lığ· nr r,ös · 

teri yordu. 

Yaralanan gurur ve izzeti nefsimi oirdenbirc u
nuttum. Dündenberi ilk defa olarak gözlerim acı ya§· 

Herşeyden evvel yapacağım iş nüfus kiğ~dımıia 
. benim ismimle birleşen şu Arif Nedret adını sndir· 
nıekti. işlerimde daha serbest hareket edebilmek için 
otele gittim. Beni büyütüp yetiştiren mektebime- eit• 
medim. Bu şayanı hürmet sığınak şüphesiz ki beı~delt 
esirgenmiyecekti. Beni oraya alırlardr. Ali bevin ran" 
devusuna daha iki gün vardı. Bu iki gün ban2 ebedi .. 
yet kadar uzun ..göründü. Nihayet, bir çılg·n gib;. t3• 
yin edilen saatte mukavelat muharririnin yazıh<lrıesi
ne koştum. Beni görür görmez: 

- Heyhat! dedi. Araştırmamda hiç ilerliyeme !itl'l· 
Size verecek hiç bir haberim yok. 

Yeisten boğazım sıkışarak: 
- Hiç mi? dedim. 

· .(Devamı var) 
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0 t om o b illerde 
dolmuşa bir adam E -

Arabacllar tramvaya rekabette Ski IStanbulda 
otomobilleri geçtHe~obiib~~' .. oıo. S U.Ç 1 U 18 r 1 n 

OtoınobiHerin on kuruta adam Bu Eyup 0 aç 
ll.§ınıal•- 1 . . k ku L~~-...:;ler iflastan kurtulur,, deme. 

-.a meae esını en ço r · uu- ·ı E ·· 
calayan b' · (H b ) d' Bu sine §&tlnn! Kereıtecı er· yup 
be ızım a er ır. na .. .. . k" hah karanlığından 
hun de taraftarım ... Fakat bakın. otobunen ıaaa kadar hemen hiç 

on kuru§a adam tafıyan oto • ıece yarıım 
11lohill d . . durmadan dinlenmeden arı kova-

er en hın geçen gece ne H ı .. d .. J • 
Ya.Pauıı? B . t d ki mıdan nı gibi iılerler. e e gun uz erı, 
bir ı-. enım anı ı ar b alqamları bunlar bo -
leıı za.t tutuyor, Tepebaımdan za- hele aaı;:.tta mekik dokurlar. Al
h her aktam lıtanbula dolmut ~na o . d d h fazla kazan -

Pan otomobillerden birine ath· lih venbı~ .. el a:~ 'z li.kin if. 
:Yar. Şof·· d b kurut amlar ız oy e aa"erı , 
ola-1_ d~rrtak~. a!mab?rnki&ı· de ıaamı: falan dem vurmak ne için 
ı.._-~ o ıtı ıçenye ı ,. ., 
~i Yanına almııtır. Araba Be • sankı • I bu1d bu kadar 
~~•da. kadar gidecektir. Fakat Sonra, atan a .. 
·~dek'l d .k .. s· kecide, i- çok batta itliyecek otobüs. var ~ılt" ı er en ı ısı ır 1 , 1 elıyor uç 
.ı~ de Cağaloilunda inince ora - dlJ' baka mı· fle yaz g • • 'ba 
~ birkaç kadın otomobile ao • dört ay tohnra .F!oryda ~tl~yn=~ bi! 
-...&Up f"' laymca o at ıçın e ı 

, to ore: . B Jatanbul _ Bi . H b' ··ı··r• çok otobüs ıster. u yaz · 
Di,. lzı ar ıyeye go u . da üzerinde otomobil, otobüs it-
~~~ . 

Bunun üzerine tof ör geriye lemeıi Jiznngelecek yepyenı ve 
lc,l.ııT• ı b" t k mü-+eriye: oldukça uzun bir yol daha açıh -

,. o an ır e 7• • 1 H r lüks 
._Haydi bakalım ininiz artık? yor ki, o da Yediku e a ıç 

iL - Nasıl olur? Pazarlıinnız yoludur. 
~azıta kadar değil mi? * 

- iyi ama, bak müıteri çıktı! Dün Tepebqmdaki kahvelerin 
- Canım ıen T epebaıında Be- birinde bir ahbapla hep bun lan 

)lııta kadar on kurup diye hatta komıımJcen bana dedi ki:.. . 
l.ijeliye kadar da gidebilirim! Di - En iyiıi tramvaylarm uzenne 
'e bağırmıyormıydm? birer kat daha çıkıp eski Betiktaş 

- Batmyordum ama, hesap- tramvayları gibi onlan iki katlı 
'Yanyolda müıteri çıkacaiı JOk· olarak itletmek! •• Hatti yazm bu 

ha! ikinci katın o.tGne bir de zarif 
Adamcaiaz nihayet arabadan tente ıerip orayı .,,ar ve hava

İlliyor. Ve Cağaloğlundan yürüye· dar bir gazino haline koymak! ... 
tek Beyazıta gidiyor. Gidiyor a· Ben de ana 1u kaqıltğı ver -
.._ micl.ken arabanın numarası· dim: 

r da alıyor ve ertesi günü Galata· - O zaman da ne olana kah. 
1. seyrüsefer merkezine damlayıp vecilerle ıuinoculara olur! Çün

't-.Jcayı merkeze anlatıyor. Ve he- kü yaz ıünü 0 aüalü tentenin al· 
Iılen !Of ör bulunup cezalandrrı - ·ı 
ı tında ikinci kata kurulup nargı e 
'Yor. 

Otomobillerin on kuruta mü§· 
letj la§rınaları çok iyi ama şoför
ı~ .. de kendi aralarında müfteri -
'illi ),öyle yarıyolda bırakacak 
ol~ara • ki bunlar herhalde pek 
~drr. bir daha böyle ıeyler yap
~ak için tenbih1erde bulunma· 
tdıt-. 

(lia.ber) in bazı hatlarda oto
~iUere yaptırmak istediii bu 
llctız adam tatıma itini, İstanbul 
la.rafında bir yıldır arabacılar ya
~~YotJar. Fayton, lando, biriçka, 
·~1ı gibi birçok arabalar her 
au ... D _ K ·· ··k ara· "" ueyazıt'~ aragüml'U 
'llıda. adam başına beşer kuruta 
~ri tafıyoriar ve böylelikle 
tclıl'llekapı _ Sirkeci tramvayla -
~daki ç.ok fazla kalabalı -
hı, bir parça önü alınmJf olu -
~?I'· Y a.lnız bu bat için söylenecek 
it fey -var ki, 0 da Sultanahmet · 
~ia otobüsleri Sultanahnıetten 
E:ditııekapıya yedi buçuk kuru.ş 
' 11tol'lar. Ha1buki tramvay aynı 
~&afeyi altı on paraya götürdü • 
''- · · fe ara -1Çtn yolcular bu nıesa . 
~da en çok tramvayı tercih edı· 
~OtJ.r. 

* Geçen günkü Haberde otoıuı~ 
biferin on kurp adam taşrnıal~ 
~leaine dair bir Eyüp otobüSCU 
, .. - d" r Unun beyanatı var. Bu zat ıyo -
du iri: 

•• B · · b"ll deiil - u ıtı otomo ı er 
6töbüsler yapmalı, böylelikle henı 
h~Dra daha kolaylık, hem de oto· 
bt11Çüler iflastan kurtulmuf olur. l 

Otobüsler geniş olduğu için °0 · 

larrn itleınesi be!ki halka kol•V • 
hk olur . ,, 

kahve içerek Eminönünden Bebe. 
ğe bir gidip gelme varken artık 
kahveye, gazinoya kim oturur? 

Her ne ise, itin batı sailrk ! 
Sağ kalırsak belki birkaç yıl ton
ra eaki smk hamallarmın yeni 
tahtaravanlar ıırtmda ve mesela 
Beyazrttan Taksime, Betiktaf • 

tan Karaköye: 
- On kuruta birer adam! 

Tatıchklarmı da ıörürüz ! 
GEZGtN HABERCİ 

Bır çekişme : 
Bizim "NE VAR NE YOK., sütun

larını geçen gün tramvayda iki kişi O· 

kurken, bu yazınm iki kiti .. Hikmet 
Münir ve Murat Sertoilu,, tarafından 
nasıl yaztldıiı hakkında aralarında 
münakaşaya giriftiler. 

Biri dedi ki : 
_ Biri söylüyor, öteki yazıyordur. 
_ Hayır, satır aabr yazıyorlar. 
_ Bir satırda bir cümle bitmezki.. 

Cümlenin alt yanını da öteki mi tamam

lıyor, diyecckain? 
_ öyle iae elimle cümle yazıyorlar. 
_ Bence bir kelime biri, bir kelime 

öteki aöylilyor, yazıyorlar. 
_ Menuunu biriai buluyor, yazısı-

nı öteki yuıyor. 
-Kalemi ikisi birden tutup yazı-

yorlar. 
- Biri yazıyor, öteki de yazıyor, 

sonra kar§ılaştırıp matbaaya veriyorlar. 
- Aradaki yıldızlardan da birmi 

biri, diğerini öteki mi atıyor acaba!? 

Eskiden Istanbul halkını en çok 
alakadar eden hiç şüphe yoktur ki 
ıehirde yapılan kabadayıhklardı. 
Her semtte racun keaen külhan
beylerinin adları yedi mahalleyi 
titretirdi. 

Yalnız bunlardan ele geçip ce· 
zalannı görenler de halkı o dere· 
ce sevindirirdi. Eski cezaların ga· 
rip tarafı, şehrin muhtelif semtle
rinde "tethir,, yapılmasıydı. Is • 
tanbulun her yerinde bu it yapı· 
lırdı. Bir fikir vermek için mi • 
ıal aöyleyim: 1281 yıiında müeb. 
bet mahkUın Aleksipoli adlı biri 
köprü başında teıhir edilmitti. 
Bu adam, Anadolukavağında 
Mustafa ağanın evine girmekten 
cezalandınlmııtt. 

T ethir pnleri, halle aemt aemt 
dolat ır, mahkumları 1eyrederdi. 
Sıla bir muhafaza altına alınma 
farına rağmen mahkUmların ar -
kadaılan hazan kavga çıkarmak
tan keııdilerini alamazlardı. 

Bir ıün lstanbulda garip bir 
vaka olmuttu. ihtiyar ve zengin 
biri evinde patlıyan bir barut fı
çrsı ile parçalammıtı. Uzun arat
tmna1ardan aonra anlqılan bu 
patlamanın ıebebi fUydu: Zaval· 
lı ihtiyarın zengin olduiunu du 
yan bazı hırsızfor, bir gece evı 
basıp altmlannı boıPJtmışlardı . 
ihtiyar, sabah uyitıntea baftnll I• 
leni görmüıt, ne yapacafım ptır
mıf, elinde bir İp ucu bulunmadı
ğından zabıtaya haber vermekten 
vazgeçmiıti. Zabıta, nasıl olsa 
hırsızları bulamıyacak, üste sak· 
h bulundurduğu altınlarını çaldır
dığını da halka ilan etmit olacak-
tı. 

lıte, tam o günlerde ihtiyar, ga . 
zetelerde bir Avrupa havadisi o· 
kumuftu· 

Havadis tuYdu: İsviçre zengin-
lerinden biri evine dadanan hır
sızlardan kurtulmak için mum tak 
lidi bir tamdan yaparak içini ba
rut doldurmut, parasının saklı 1 

- Bir ağızdan şarkı gibi maltamla 
söyliyerek yazıyorlar. 

Nihayet bu iki arkadaş, bu yazılan 

BİR BAŞKASININ yazıp bize imzamı

zı attırdığına karar verdiler ki, bizim 
bu hadiseyi de buraya yazdığımıza ba

kılırsa, mcvzuumuzu daima üsiincü şa

hıslar temin etmekte ve biz - İşte na
sılsa - buraya yazmaktayız .. 

* Ziyan yolunda ••• 

Geçenlerde bir zabıta vakası oldu. 

Davit adında bir musevi genci kenc!isi

ne yüz vermiyen Rebeka adında bir 

musevi kızının suratını, sokaktan yüz 
paraya aldığı bir jiletle kesti. 

Garriihtiyari aklımıza şu sual geldi : 

Acaga Davit jileti saun aldıktan 
sonra sevgilisinin yilzilnil kesmeden ön-

ce "Nasıl olsa para verdim. Bari bir 
defa da traş olayım . Para boşuna git-

teşhiri 
bulunduğu yere koymuttu. Bir ge
ce hmmdar evi soyarlarken f&m· 
danı yakmışlar, barut alet alarak 
hırsızlardan biri ölmüt, ikisi ya -
ralanmıttı. 

lst:ınbuldaki ihtiyar da, altın 
iarıDI çalan hırsızların bir dahll 
uğramalarını düşünerek kimbifü 
nasıl bir tuzak kurarken, kendisi 
buna kurban gitnıiJti. 

Bu hadisenin asıl mühim tara· 
fı, havadis lstanbula yayıldığı vn 
kit, o vaktin gazetesinde herkesi 
kuşkulandıran bir ilanın çıkması 
idi. ilan, pazartesi ve sah günü 
teşhir edileceklerin adlarını veri
yordu. Bu adlar araıında, duvar 
delerek hmızlrk yapanlar da var· 
dı. Halk, "lhtiyann altmlannı 
çalan bunlardır,, diye sokaklara 
doluyordu. 

Bu vaka 1862 senesinde olmuf
tu ve el61ün on bet nisanında Ye
ni camide tetbir edilenler arasın· 
da bu hadise ile ali.kah görülen 
Hasan adlı biri de vardı. 

Hasan etraf mı saran zaptiye · 
ler arasnda tethir edilirken, etra
fına hain hain bakıyor, fakat bir 
ıey söylemiyordu. Tetbirden mak
sat, suçlunun halka rezil edilme
si oldığmdan fazla ıeyirci bulun-

ması, maksadı f azluile temin etmit 
oluyordu. itte bu yüzden o gün 
Y enieamide o vakte kadar görül 
memiı bir hadise oldu. Seyircile~ 
arasında sekiz, on kadın tqbir e· 
dilmekte olan Hasana doiru yak
laımaja ve ya vq sesle konuımap 
batla1111JJ.ardı. Bu konuıma, bir · 
kaç dakika sürmüttü. 

Sekiz, on kadın, sekiz, on zor
ba erkek oluvennitti. Şimdi halk. 

korku ile bir tarafa kaçışıyordu 
Hasan, çarıaflı zorbaların elinde 
uçurulmuıtu. 

{< 
Çok garip bir lethir daha bun· 

dan doksan sekiz yıl önce ohnut· 
tur· Tethir edilen Nazif adlı bi· 
riydi. Nafizin bu cezaya çarptı
rılmasına sebep §Uydu: Nazif Ba J 

bıseraskeride yangın kitabeti hiz
metini yapan Hasip efendi adlı b'.r 
dostunu Aksarayda, Muratpaş \ 
mahallesindeki evine davet etmi~
ti. Hasip evde yedi kişi bulmu§ ve 
hepsi kumar oynamağa başlamış
lardr. Talii iyi giden Hasip eferı
di, biraz oyundan sonra Nazif be
yin çıkardığı beşyüz kuruşluk kai· 
meyi de kazanmııtı. Parasını kap
brmaktan ziyade para kapmak 1-
çin bir tuzak kurmu§ olan Nazif 
bey, bunun üzerine arkada!lariyle 
zavallı Hasibin üzerine çullanmış, 
birkaç dakika sonra onu boğmu~ 
lar, cesedi Davutpata iskelesivle 
Samatya arasındaki kale duvarh· 
nndan denize atmı§lardı. 

Bu cinayet gizli kalmamı§. bir
kaç gün sonra, bütün suçlular ya· 
kalanarak Şeyhislam ve "Meclfai 
ahkamı adliye,, de sorguya çekil
miılerdi. 

Nazif bey üç taksitle on bin 
dirhem gümüı, yani otuz bin ku· 
ruı para cezası vermeğe ve ye li 
sene hapse, diğerleri be§er sene
ya mahkUm olmuşlardı. 

1255 yılında çıkan " Tak• 
muttu. 1256 yılında çıkan "Ta'k .. 
vimi Vekayi,, gazetesi bu husı-sla 
ıunları yazmaktadır: 

"ibretten asri maksat nice za .. 
manlar halkın hatırından çıkn ı• 

yacak ve yıllarca halkın zihninde 
kalacak tekilde olmalıdır. Bun -
lar eğer katlolunmak lazım geiıe. 
bet altı ay, nihayet bir sene ge;· 
tikten ıonra unutulacağından br;y 
le olmakta ısa, ibret olmak için 
Serasker kapısında olan küreğc? 

konularak ayakları bağlı sokakl•
rı süpürmeleri hususuna medi!t 
ahkamı aliyede karar verilerek 
•ı A 1 a. ... ,, 

Halkın zavallı . Haıip efendiyi 
müdafaa etmesi üzerine "MecH,i 
vi.layi ahkamı adliye,, de katilleri 
idam etmemit. ibret olmaları içi.:ı 
gazetenin bulduğu teşhir usulünil 
bu tekilde tatbik etmişti. 

Niyazi A. Okan 

., YAZANLAR 

Hikmet MUnlr 
VE 

Murad Sertoğlu • 
mesin !., diyerek bu jiletle güzelce bir 
traş olmuş mudur? 

* Aksine doQruluk - - --- -
Yaıdığı siyasi yazılardan yürüttüğü 

tahminlerin ~::ıirna aksi çıkan bir zattan 
ıahsediliyordu. 

Biri dedi ki : 

- Bu derece yanılmak olur. Bu a
damın bu işten çaktığı yok. Dikkat 

ettim, şimdiye kadar ne yazdıysa aksi 
çıktı. 

Birimiz bu zatı müdafaa etmek lilzu· 
munu duydu: 

- Aksini tahmin etmek de isabet 
sayılmaz mı? 

* Faydalı bir iskele 

Mmr çar§I&ının Ketenciler kapısın

dan düten bir iki tattan sonra, daha çok 

tatlar dütmesinin önüne geçmek ve bir 

tamirde bulunmak üzere kapıya bir 
iskele kurulmuftU. 

Bu iskelenin BİR SENEDENBERİ 
HALA KALKMADIGINDAN şik5.yet 

ediliyor ... 
Bizce bu iskelenin boyuna burada du

ruşu manaSIZ değildir. Esld eserlerin 
daimi surette tamir edilmekte olduğu 
tesirini bırakır.. Ve gelen seyyahlara 
"asarı atikaya,. bakışımız hakkında dı. 
ha esaslı fikirler verir. 

* Rivayetlerin 
çokluQu 

Geçen gün bir gazete: "Habe~istmt 
ceplıelerinde askeri lawr;(•tlcr \ cf'ıne 
&adece rİı'nyetlcr dolaşmakta olduğun 
dan, ashcri vaziyette lıiçbir değişi lelik 
yoktur.,, diyordu. 

Fakat Habeşistan cephelerinde askc· 
ri KUVVETLER dolaşmağa başlay n. 
ca, rivayetlerin adı"lıları daha sıltlaşı. 
yor, ve hatta çoluk çocuk sahibi de olu. 
yorlar ... 
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ihracat 
vazıyetimiz 

Yeni yılda da iyi bir 
şeklide de\"am 

ediyor 
Yeni yd, ihracat tarıhimiz için 

biraz da beklenilmiyen ıekilde ve 
iyi prtlar içinde baılamııtır. Noel 
yortuları ve yılbaıı dolayısiyle Av-
rupa piyasalarında ihraç malları
mızın eberisinden büyük stoklar 

vücuda ıetirilmit olduğu halde ye
ni yıl airince, umulan durgunlu~ 
olmamıı ve A vrupadan yenide'l 

Talebenin kahveye gitmemesi 
doğru bir tedbirdir 

Fakai:, kahveye gitmiyecek olan talebenin 
devam edebileceği kulüpleri, gazinoları, 
spor yerlerini ve kütüphaneleri henüz 

hazırlamamış bulunuyoruz 
Kültür Bakanlığının kahveciler -

den ve bazı talebelerden ba§ka 
herkesi memnun eden bir karar 
verdiğini yazmıttık. 

18 yatından aıağı talebeler 
kahvelere gidemiyecek. 

önüne geçmek ve onlara boş za
manlannda metgul olabilecekleri. 
nezih eğlenceler göstermek bizım 
için en önde vatan borçlarından 
biridir. 

nin büyük bir kıammm müfteriıi , 
talebelerdir. Bwılann en fazla 
toplandıkları yerler 'lllM.mıiyetf e 
Şehzadebaıı, ve Caialoilu civa
rıdır. Liselerimizin civan koku 
almıı tilkiler ıibi hep kabYeler 

hararetli bir tekilde siparitler baı
lamııtır. Bu münasebetle yılba · 
ıından aonra mevcut vaziyeti tet
kiki f aydah bulduk: 

Bu kararın ne kadar yerinde 
olduğunu aöylemeğe lüzum yrık. ı 
Yalnız gönül isterdi ki, Kültür Ba.' 

Aldıiımız malumata göre ü - kanlığı bu kadar verirken, tale -

le doludur. 
Talebeyi kahveden kurtarmak 

ve onu verimli ve iıtikbal için em
niyet edilebilir bir adam yapmek 
istiyorsak ilk it olarak onun için 
apor yerleri, talebe p.zinolan, ku. 

GBzelllgln gıdası 
Soğuk havalann cild .. 

yapbğı teairi izale eder cU~ 
mupkllk, beyazlık o/o 100 
müe11ireıinin teıirile rüzelJit 
rir. Her eczahane, tuhafiye 
zalannda tüp ve vazoları 

nur. 
züm ıtokumuz ıimdiden bira'l belerin dera saatlerinden sonra, 
faz laca olmakla beraber mahsu · L-- 1 d 1 .. . . . ~ ıeçen zaman ann a metgu 
lun 65 mılyon kıloaunun ıhraç e · olabilecekleri bir yerde göstersin .. 
dildiği ve önümüzdeki rekolteye 

Hükumetin de yardımile milli 
bir bankamız veya müessesemizin 
koyacağı sermaye ile yapabile . 
cek iyi bir talebe pansiyonu tim • 
diki halde hem Türk gençliğine 
en büyük iyiliği yapmış ve hem 
de kendisi için bir gelir vaı:ıtası 
kazanmış olur. Kültür Bakanlığı. 
mızın Türk geçcinin ilerilemesi i
çin yaptığı her ıey gibi bunun da 
yakın bir zamanda yapılması için 
çareler dütündüğü muhakkaktır. 

lüpleri, yapmalı Ye umumi lriitüp- -----------.... 

Talebelerin kahvelere devam 
daha aekiz ay bulunduğu göz ö - etmesi bizde mevcut kütüphane -
nünde tutularak bu müddet zar • 
fında maluul kimilen elden çık · 
bldan batka fiyatların da çok 
yükseleceği muhakkak görülmek -
tedir. 

incir ıtoku ancak 986.000 kilo· 
dur. Bir kısmı hurda mal olan bu 
atokun dabiU ihtiyacı karııladık 
tan sonra ıhraca imkan bırakacak 
kıamı kalmıyacağı muhakkak gö
rülmektedir. Fakat bir taraftar 
da talepler devam etmektedir. 

Fındık piyasası mütemadiyen 
yükselmektedir. Hararetli bir~· 

kilde ihracat yapılmasına rağme~ 
fiyatların aüratli yükselmesi kar-

ııımda yeni mübayaata giritmek 
ten çekinilme!<tedir. 

terin az, spor yerlerinin hemen 
hiç denecek kadar yok olmasın -
dan doim"!tur. Dersten çıkan 
Yeya bot tatil ıünterini geçirmek 
isteyen bir talebe gidecek yega
ne yer olarak kahveyi buluyor 

Bugün lstanbulda mevcut bü · 
tün kütüphaneleri gezecek olur -
sak bunlann hem de 'bütün müda-

vimleri talebe olmak f&rtile her 
zaman için dolu olduğunu görürüz. 

Bugün Kültür bakımından 

Türkiyenin en verimli bir tehiri 

otan lıtanbulda, henüz talebeler 
için yat;ıı hilecek muntazam bir 

panaiyon bile yoktur. lstanbulda 

~erek liselerde Ye ıerekse Oniver. 
ailede olıaqan binlerce talebe bu-

Dün konuıtuğumuz bazı kah • 
ve sahipleri tabiatile bu karardan 
memnun olmadıklarını söylemiı . 
lerdir. Bugün lıtanbul kahveleri-

haneleri çoğaltmalıdır. Kendile -
rine hiç bir teY yapmadan onların 
iyi bir talebe yuıflanm taııma11 
nı arayamayız. 

Y ukanda da yudıimuz tibi 
Kültür Bakanlıimm bu itle ya • 
kından alakadar olacaiım ümit 
ediyoruz. 

QELGEVSEKLiGi. ADEHi iWTiDAR 
HAYATI ZEV&CSiZ .VE 'Elı<iLMEI YAPAR 

Ho·~.MOBiN 
~ ' .~ 

TABLETLERİ BUMLARI TAMAMEt' <iiDEREiEIC 
VüCUDUM GENCLiK VE :olN,llliGiMi iADE EDER. 

YA.ŞAHA ZE V ~iNi AR TIR 1 R. 
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lurk cevizleri Avrupa ve Ame
rika piyasalarında rakipsiz ıibi • 
dir Stok bitmek üzeredir. Fi · 
yatlar kabuks•.ız 40, kabuklu 15 
kuruta kadardır· 

gün mUhtelif yerlerde çok gayri mü -------- ------......... -------------------

Bu yıl yeni inkitaf eden yaı 
nieyva ihracatımız da yolunda ıit-

sait ıerait altmda tahsillerine de -
vam etmektedirler. Gedikpaşanın 
rütubet ve küf kokan odaları, Fa

tihin günet ıörmez ve geceleri ek-
seriya bir mumla veya zeytinyağı 

Ertik öğretmeni 
ARANI YOR 

mektedir. Almanyaya Elma ih 
racatı haftada pin sandığa kadar 

kanclilile aydınlanan medresele - Jstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
ri hep bunlarla doludur. Soğuk E 'k k ll 1 k o· ki ş -~- ç ..... l'lr. 

çıkanlmııtır. Portakallarımız i
çin de çok sipariıler vardır. 

b. d d k" . . rtı o u arına a ınaca • f, a~ ve -amqır oıretmen ı . 
ır o a a or bır kandıl altında sınavı 15 _ 1 _ 936 Çarpmba gü nüne bırakılmqbr· 

dersine çalıımak mecburiyetinde latiyenlerin Beyoilunda Ak pm Kız Erlik okulundaki komiı 
kalan talebe bet kurut vererek bir yona ve yahut dairemize bat vurmaları. (102) 

htan~IHalbrinln ~~a~e~~~"~d----------------------
kışlı k programı bir yerde oturmağı tabiatile daha 
latanbul Halkevinin bir müd • münuip görüyor ve buralarda u

Cfettenberi batlayan kıJlık progra. mumiyetle kahve iptiliaı buradan 

mı h•kkmda, Halkevi Bqkam haflıyor. 
Agah Sırrı ile konuttuk. Yalnız bu iddiamızla kahveye 

~ih San bize dedi ki: gidenlerin yalnız kimseliz neha· 
- Halkerinin en geniı çalıf - ri talebeden ibaret olduğunu söy-

ma devreai kıt mevsimidir. leımek iatemiyonıs. Bütün aiteleri 
Bu itibarla, kıtlık programı • lstanhulda olan ve aıcak birer o -

mız oldukça dolgundur. dalan bulunan bazı talebelerin de 

ilk adımda, herkeı için faideli kahvelere devam ettiklerini maal
olabilecek haftalık konferanalar e.ef gfiriiyonız. Bu kötü ibtillcm 
hazırladık. Bu konferanslar, ta . -------------

:~:~e~::::~~=!
1

:1~: :;~~ 
11

4
1

ÖBamd;·e;r s~-te:·~·k;eıiın-;d•iSClı== 
dıracağmı ümit etmekteyiz. 

Evimizin çıkarmakta olduğu, 
"Yeni Tümu mecmuası da timdi- kendine H 
den sonra, en iyi ve çok faideu bir Fransızca 111 
tarzda neıriyatrna yeniden hafla- 1 

Bay M. Gayyur taralındanl 
mıftır. 

Evimizin dokuz tubesi de müm yazılıp gazetemizde tefrika e- ıi 
kün olduğu kadar fazla randıman dilmif olan ( 48 derate kendiil 

kendine lran•ızca) notları ban 
verebilmek için, büyük bir ıayret . dela yakıt matbcuuı tarafın- li 
sarfetmektedir.,, d k' h l' d k .ı ıı 

il 
an ıtap a ın e çı arum11tır • 

Keman hocası Memur, İ§çİ, talebe ve herk~ 1 
Avrupada tahsil etmİ§ bir ıan· !i için laydalı olacak olan bu ki·:. 

k A k d . ek . . 1ıl taba, 320 ıayla olmasına rağ :: 
at ar eman ersı •erm ıatıyor. U 1 "S k ı· k :! 

1 
men, Jla.na ,, urUf ıyal o :: 

Derı a1mak istiyenlerin her gün 

1 
nulmuı!ur. Tevzi merkezi Va. H 

ıahah saat 11 • 13 arasında lnt kütüphanesi, Arıkara cad-Ü 
(41923) numaraya telefon ede • ır. dm lıtanbardur :i 
rek (keman hocası) nı iatemeleri • •' ıınr::zmzımn , li 
lifidir. 

TL:J O K iVE 

tlR~AT 
BANKA51 

Biriktiren rahat eder 

. İstanbul Komutaııl 
Satınalma Komiıtvonu ila' -

latan bul Komutanhiı: 
Gülhane haatahaneainde 

den yapbrılacak olan bina 
zarf uıuliyle ekıiltmeye ~ 
muttur. Muhammen ketif 
32.610 liradır. llk teminat 
radır. Ebiitmeai 26/ 1/ 936 P"t 
teai aünü aaat 1 S te dir. Şart" 
ıi 250 kurut mukabili kom· 

muzdan Yerilir. Ekailtmeye 
ceklerin ilk teminat mak~ 1 
mektuplariyle 2490 No. lu 11'. 

nun 2,3 cü maddelerindeki 
ikle birlikte teklifnameleri 

haleden en az bir saat e 

kadar komutanhk satmalmt 
miıyonuna 'Yel'llleleri • ...-r,, 

lstanbul Tapu Müdürluvıı:-
F enerde Tahtaminare 

leainin Çorbacıçeımesi ao 

da 5- 7 No: Ju ana ve evin 

Nikoli ile kardeıi Y orıinin 
çıJanndan Katinko eyJitJar:ı 
llUldroa Ye Y eıendro. tara 

üzerlerine intikal ye feral 
müracaatta bulunulmut f 
yerlerin tasarruf kaydı bul 

ğmdan senetsiz tuarrufat 
na g6re muamele yapılmak 

tasarrufun teıpiti için m 

memur gönderileceğinden b1' 
re baıkaça tasarruf iddia 
varsa bir hafta zarfında 

taaarrufiyelerile birlikte 1 
tapu idareıine 935 muameJI 
sile müracaatları ilin otuııJ 

Göz Hekimi 
Dr ~ ükrü Erta' 

Cağaloğlu N uruosmaniye cad._ ~ 
(Cağaloflu Ecuncai ya.nsnu'" j 

Sa!ı c ünleri meccanendıl• 

Askerliğe çağıt 
Kartal AskerlP' Şub · 
Kartal Aa. Ş. Mmtakı~,..J 

lunan yerli ve yabancı z.bil 
zedi olarak timdiye kact-' 
mıt olanlann ellerindeki 

belıe ve nüfu cüzdan)~ 
men tubeye bq vurmaları 
lunur. 

Veni ne•rlyat 

Yeni TOrk 
Eminönü Halkevi t• 

her ay çıkarılmakta olaJI 
Türk) ün 37 nci ve H~ 
Haberleri mecmuumın 51 
yııı çıkmıfbr. Bütün ıe 
nenerleri alikadar edeSI 
toplamıı olan bu mecJll • 
yucularımıza tavsiye ederi' 



T raı ıabunla · 
rının en mükem 
'melidir. Fazla 
köpürür. ve kö
püğü uzun müd 
det kalır. Cildi 
tahı · etmez, yu 

Büyük tenzilat ııı~mıımııımııımııı~rımıııııııınmımıııımım o ı K K A T ma1Bıwıma•ı 

KREM SOLEY 

KOLD 

TIAFI 

muşalır ve gü -
zelleştirir. Anti 

5epti hana11nı 
haizdir. 
Cildin muhaf a· 

2 
• " · eder Her yerde bulunur. 

aaını Necıp Bey rraş Sabunu tt:111 ın • 

!J~a 
N E z L E VERiCi VE KORUYUCU tıAÇ 

f(ürk manfolarınrzı 

ay vade ile ve kefaletsiz 

1 1'11 I\''\"' ' '1 '' ı ı \ 1 ' " ' 
• 11\ ıılloı ,ı l l!t•ı ' ' ' :ı 'ı! 111 ı • 1 lıı • 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 15000 tane ponelen telgr 
izalatörü 11/ 2/ 1936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf us 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girm 

GOMENOSTERiL BEVKO 
ieteyenlerin 281,25 Jirahk muvakkat teminatı ve kanunun ta 

ettiği vesikalar ile tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Kom 

yon Reisliğine vermelerilizımdır. Bu işe ait şartnameler A 
rada malzeme daireıinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Se 

burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen has 
tahklardan korur. 30 kuruştur. 

CBS ggggg88D 

ticarethancsinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni gerait]e sipariş 

kabul olunur. 
müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. (13) 

Beton Arme köprü in~aatı eksiltme llA.01 

Mahmutpaşa Kürkçü han 
Tel. 21685 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 6450 kilo muhtelif kayn 
teli ve elektrotlar 12 Şubat 1936 Çarşamba günü saat 15,30 
kapalı zarf uaulü ile Ankarada idare binasında satın alınac.a 
tır. 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Başkanlığından: 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için en müessir ili~ 

Bu iıe Kirmek iıteyenlerin 375 liralık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teldiflerini ayni gün ve ı 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine venneleri lazımdır. 

Bursa Vilayetinde Bursa • Karacabey yolu üzerinde "60200,, 
li k · f bedelli Kara dere ve Hanife köprüleri inşaatının kapalı 

ra eşı . P . .. .. t 16 
zarf usulile eksiltmesi 27 / 1 / 936 tarıhli azarteıı gunu aaa 
da Nafia Vekaleti Şoıe ve Köprüler Reisliği eksiltme komiıyonu 
odasında y~pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak .. "301,, 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden ahnabıhr. 

Muvakkat teminat u4260,, liradır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairetin 
ve Haydarpa§ada Teıellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılın 
tadır. (1 

İstanbul Deniz Levazınu Satmalma 
' Komisyonu bAnları 

lıtekHierin yapmış oldukları itlere ait vesikalan eksiltmeden 
en az sekiz gün evvel göstererek Nafia Vekaletinden ehliyet ve· 

ıikaıı almaları lazımdır. 
Teklif mektuplarının 27 / 1/ 936 Pazartesi günü saat "15,, e 

kat!ar Ankarada Şose ve Köprüler Reiıliğine verilmeıi lazım • 

PETROL 
NiZAM 

20,000 kilo zeytin yağı 24/ ikinciki.nun/ 1936 tarihine rastlaya 

cuma_ günü saat 14 de aç.ık eksiltme ile alınacaktır. Muvakka 

teminat 697 lira 50 kunııtur. Şart nameıini görmek isteyeni 

her gün eksiltmeye girecelder itbu gün ve saatte teminat makb 
veya mektuplarile Kaınnpaıadaki komisyona ba, vurmaları. "7 

dır. "3756,, (8158) 

-- -- ---
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ğmı aniıyarak odadan çıktı. b.ollanııı ı 
çaprasvari göğsünün üzerinde kavuş
turan amiral Kolinyi kendisini t~t- ı 
mağa çalışırken bir taraftan da goz-

Jerinden yaşlar akıyordu. Ben, artık 
her şeyin bittiğine inanıyordu~. Fa
k t kraliçe gözlerini bana dıkerek 
,.:nma yakla;;mamı işaret etti. Sanki 
döşeme tahtaları ayaklarımın altında 
kayıyormuş gibi sendeJiyerek emrine 
itaat edip kralın yanında diz çöktüm. 

Başım hemen hemen kraliçenin başı · 
rıe. dokunmak üzereydi. lşte bu suret.le 
benim yanımda can verdi ... 

Bu sözleri söyledikten sonra Ma
riyyak ayağa kalkarak yeis ve heye

canla odanrn içinde birkaç adım ge
ıindi. Sonra, Pardayanın karşısmda 
durarak daha hazin bir ses'le devanı 

etti. 
_ Evet şövalye, Navar kraJiçesi 

benim yanımda canverdi. Fakat o an
da evlatlık se,·gime öyle bir dehşet 
karıştı ki, doktorun ve kralın yüzünde 
gördüğüm korku ve ıstırabın sebebini 
bana anlattı. Çünki.ı yanına yaklaştı-
iım zaman Jan Dalbre çektiği acının 
şiddetiJe kırışan yüzünü bana döndü-

rerek: 
_ Dikkatle dinle oğlum .. Bilmen 

Jııım dır ki •. sözlerini mırıldandL A 
caba kraliçe ne söylemek istiyordu. 

Büzülmüş dudaklarının arasından na

sıl müthiş bir sır çıkaca~tı B?,nu hiç 
bir zaman öğreneıniyeceğim şova iye 1 

Çünkü bu anda kra.li~e b~yatının ~on 
anına geldi. Bana söz soylemek ıçin 
),üyük bir emek harcadıysa da ağzın-
dan hfç bir şey rıkınadı. Yalnız ~akışı 
birdenbire ocağın üzerine çevrlldı. Son 
ra hafif bir ürpeı:ti bütün vücudunu 

... ,ı.·.:ıtı. Artık her şey bitti. Kraliçt öl
müştü. Lakin hala bakışı son nefesin 
de bile gözlerini ayırmadığı bir şeye 
dikilmiş bulunuyordu. 

l\tariyynk sust1L 
Gözlerinin üzerinde büzülen par

maklarının arasından yaşlar akmağa 
başlamıştı. 

Pardayan: 
- Aziz kontum sizi bunları tekrar 

anmaia mecbur ederek miıtee .. ir et

tiğim için kusurumu bağ11Iayrn1z. 
Kraliçenin son nefesinde bakışlarını 
diktiği şey neydi? dedJ. 

Mariyyak anahtarını üzerinde ta
şıdığı dola gidip açtı. Ve içinden altın-

dan yapılmış küçük bir kutu ~ıkara
rnk masanın üzerine koydu. 

- Şövalye, bu kutu bana çok hür
met ettiğim birisi tarafından verilmiş-

ti. Ben de onu, içine eldivenlerini ko
yan Jan Dalbreye takdim ettim. Şüp-

hesiz, zaval h kraliçe ölürken bana, 

odasmm ocağı üstünde duran bu çek

meceyi alıp her iki annemin bir yadi
garı olarak saklamakhğımt söylemek 

istiyecekti. 
- Size bu çekmeceyi kraliçe Ka

terin verdi öyle mi? 
l'tfariyyak titriyerek: 

- Evet dostum, dedi. 
iki arkadaş blribirlerine baktılar. 

Şüphesiz her biri, öbürünün aklına 

gelen müthiş düşünceyi anlamıştı. 

Çünkü, her iki.ıi. de sarararak ,özlerini. 
indirmişlerdi: 

Mariyyak. elleri altın çekmece ü
zerinde büzülmüş olduğu halde başını 

önüne eğdi. Birdenbire, !'anki daha 
fazla tutamıyacakmış gibi kalbind~kl 
sır dudaklanna geldi: 
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---------------------- . ...---------------------Bunlara, hep belki l diyoru1. ~ün 
kü bizim bir kaç satırla kısaca ıtn· 
lattığımız bu hakikatlerden 1\fariyyak 
yalnız şüpheleniyordu. 

Bununla beraber, şüpheye rlüş 

tüğü zaman uğradıiı dehşet o kadar 
büyüktü ki, biri annesi ve öbürü ni· 

şanlısı olan iki kadın tarafından ku· 
rulan bu müthiş tuzağa çekiJd!ğini 
hissetmek gibi bir uğursuz kabu"ltan 
kurtulmak için ölmeği tercih ediyor
du. 

Şövalye birdenbire: 

- Navar kraliçesinin nasıl öldü 
ğünil bana şimdiye kadar hiç anlatma· 
dınız, dedi 

Mariyyak Pardayanın gizli bir 
dehşet toplanmış olduğunu keşfettiği 
hazin bir sesle: 

-·Şövalye, pek acı bir hatırayı 

tırmalıyorsunuz, bu öJüm, pek biriten· 
bire \"e ytldrnm gibi bir şekilde oldu. 
Kraliçe oğluyla Prenses l\largaritir. 
nişan eğlencesinin yapıldığı Luvr .sn 
rayına saat dokuzda varmıştı. Katoli!f 

senyöl'lerinin hürmet ve tebr•kh rini 
kabul ettikten sonra FranS<t kralının 
da gelerek kendisine tazimlerini sun 

duğu salonda bir koltuğa oturdu. Be 
nim nerede olduğumu biliyorsunuz 
Eğlence salonuna indiğim rnkit onu 
uzun zaman aradım ve ancak bayıldığı 

zaman bulabildim. Bir çok ş~yler :;;öy 
leniyordu. Hele kraliçenin yUzüıı dtı 

görünen yeisi asla unutamıyacağım 

sözlerini söyledi. 

- Katerin dö Mediçinin mit 

- Evet azizim .. Krahn doktoru, 
Navar kraliçesini muayene t'ttikten 

Eionra onu, bir il~ç içirmek istınm 

Ambrivaz Parenin bütün ay:ık cleb 
reyişine rağmen tahtıravanrna kadar 1 

götürdüler. Kral Hanri, Amıral,Pn•ns 

Konde ve ben tahtıraranla bereber 
gitmek için hemen atlarımıza atladık. 
Baron dö Pon, yüzbaşı Brikmo,Roh:rn, 
Telinyi, Oblnye, !{avaniye, Pil ve kral 
Hanrinin bütün maiyeti bizimle bera· 
berdiler. Bu suretle tahtrravan bütün 
Hügnolarla sarılı olduğu halde önde 
ellerinde meşale tutan · atb uşaklar 
bulunarak Luvr sarayını saran ahali
nin arasından geçti. Bu ahali, kral 
Hanriyi görünce, sanki biz diiş,nan 

imişik gibi bir takım münasebetsiz 
şeyler söylemeğe başladılar, bununla 

beraber t.ahtıravanda ölmek üzere o
lan kraliçenin bulunduğu anl:ışıhnca 

ortalığı bir sessiziJk kapladı. Ve bt-lki 
münasebetsizliklerinden dolayı rnah 

cup olan bu sürü yol açhlar. F:ıl<at 

!'lessizliklerinden bile ölüye hürmet et· 
medikleri belli idi. Ah şövalye. n<' U• 

ğursuz gece? Bu ,·ahşi eğlenreri . bi· 
zimkilerin karrlarımı layık görülen 
hakaretlere müsaade ettikleri hu ~efa
hat cehennemi, o çılgm bağrı~ları, 

güç hal ile hiddetini tutabilen halkın 
i~inden ge~en tahbravanı dü~ü,ıdÜ· 

ğüm zaman aklıma tuhaf tuhaf fikir· 
ler, korkunç tuzaklar geliyor. Fakat 
bu da delilik! 

Şövalye hep susuyordu. 

- Kral bize çok iltifat etti. Kra· 
ilçeye gelince, onun da duygularını 
biliyorum. 

Pardayan bakışları donukla~mış, 
kaşları çatılmış olduğu halde da:ma 
dinliyordu. 

- Ilize dü~man olan yalnız ha\"tı. 
Fakat mösyö dö Gizin tıtizlerine bakı
lırsa, Paris halkı krahmmn Notdanı 
kflisesine girdiğini gördüğü anda, bü 

tün duygular değişecektir. 



HABER 

·M - hanoviç acele ile e\'den çıktı. Karısı h.t. 

cam ya sarhoş. yahut delirdi diye düşünüyordu. 
44 - Mühendis Los bütün gl'('e U) umadt. \ e ) apa
cağı seyahatin bütün planlarını düşündü. 

4:; - Los ile t'anoviç eşya!arını 8abalt eu:ent!en 
.Merihe gidecek ki:reye yerle~tiriyorlar. 

b - , gleJen sonra hareket yerini büyük biı 
knlnbalık kusatmıştı. Herkes l'eticeyi merakla bek
liyordu. 

l7 - işte dostum kahramanlık buna derler. 
ilim çok defa kurban ister. 

48 - Los ile lvanoviç en sonra Amerikalı gaze
tecilere veda ettiler. 
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Şövalyenin tavırlarından doğma

ğa başlıyan şllphelerinl derileştlrmek· 

ten çekinen Kont tekrar söze başladı. 
- Kraliçe yatağına yatınca ayıl

dı. Kralın doktoru Ambruvaz Pare bu 
anda yetişti. Fakat kraliçe doktora 
gözlerini dikerek: 

- Teşekkiir ederim tistat. Artık 
~ekilebilirsiniz. Beni öldftrecek olan 
bu hastalığa siz karşı koyamazs,nız. 

Ben öleceğim, haydi gidiniz, dedi. 
Doktor daha fazla ısrar etmiyuek 

hftrmetle eğilip odadan dışarıya çı

karken yüzünde tuhaf bir kork ı \ ' e 

dehşetin eserlerini gördük. 
Kont dö Mariyyaka sorgu dolu 

bir bakış fırlatan şövalye: 
- Ah, ah! •• Bu doktor prote.::fan 

değil miydi? diye arkadaşının sözünü 
kesti. 

- Evet şövalye! 
- Halbuki, talisiz kralireyi te-

davi etmek için ısrar etmediğini sÖ} -
lemişt1niz? 

- Doğrudur. 

- Korku ve dehşet içinde bulun-
duğunu da anlatmıştınız. 

- Evet, öyleydi ... Fakat bu da tn 
bii bir şey değil mi? Bu ne old•ığu an
Jaşılamıyan ha~talık •• 

- Hayır .. Konl Ambruvaı Pare 
pek ciddi bir adamdır. Bundan ba~k:ı 
anlattıklarına göre hastahklara teşhis 
koymakta o kadar ustadır ki, bu -:- Ü!

den bir gün kendisini Fransa üniver
sitesinde sihirbazlıkla itham etmi;,ler 
Israr etmediğine, korku ve dehşett' 
uğradığına, geri çekildiğine bakılır 
aa.. .. 

- Maksadınız nedir şövalye? 
- lllf bir şey değil .. Yalnız dok-

torun bu hallerine şaşıyorum .. işte 
Ney~, dtwam edinia:.ıaıizim 

- Evet, şüpheleri bir yana bıra· 
kalım. 

- Ah, nihayet doğru sözü söyledi 
niz. Siz de şüpheleniyorsunuz ya ı 

- Neden? 
- Bir cinayetten 
Mariyyak bu söz üzerine sarardı. 

Bakışı Pardayandan ayrıldı. Bir an 
kadar uğursuz bir heyecan büttin var
lığını kapladı. 

- Evet öyle .. Navar kraliçesi her 
halde bir cinayete kurban gitmiş ol· 
malı. Kendi.sinin sayHuZ düşmanı ,·ar
dı. Hatta bir kaç kere ölüm tehlikest 
geçirmişti. Kendisini çok fazla seven 
bizler onu gece gündüz gözönünde bu· 
lunduruyorduk. Belki bu dü§manlar
dan birisi .. Cinayetten korkmıyan bir 
alçak bu işi yapmıştır... Ah, bu cani
nin kim olduğunu öğrenmek • için ha
yatımı feda ederdim. 

Mariyyak elini alnından geçirdi, 
Şö\alye sustuğu için gene "özüne de
rnm etti: 

- f<'akat belki bu da }alnız bir 
\'e ,.~ edir. 

- Belki de .. Demin kralın doktoru 
geldi demiştiniz? 

- Onunla beraber hepimiz çekil
dik. Annes inin yanında yalnız Hanri 
kaldı, Tam iiç saat yanındaki odada 
bekledik. Biribirimize bakmağa crsa
ret edemiyorduk. İçimizde pren.~ dö 
Kondeden başka ağlıyan yoktu '\ a
nan gözlerimden bir damla yaş hile 
akmıyordu. Bu anda Konde gibi ağla 
yabilmek için ömrümün on senesını 
\'erirdim. Nihayet şafak sökerek güne
şin ilk ışıkları salonun pencerelerin· 
den süzüldü. Ve o vakit daha uğursuz 
bir şekilde parlıyan meşalelerin a· 
levlerini sararttı. işte bu sırada kral 
Hanri '6 a~~inin odasından çıktı. 
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Acaba, Jan Dalbre oğluna ne söyle
mişti. Belki de son ,·asiyetlerini etmiş
ti. E\•et, gözlerimin önünde dolaşan 

hayallerin hakikat olmadığı ne malôm 1 

da. Çünkü kapının yanında bulundu
ğum için kraliçenin bazı sözlerini du
yar gibi oldum. Son nefesinde evvela 
Janın kısık bir sesle.: 

- Ben bir cinayete kurban gidi
yorum. Fakat bunu bilmemenizi emre
diyorum. ÖJUmümün tabii olduğuna 
inanmış gibi görüneceksiniz. Yoksa, 
böyle yapmaz.sanız siz de böylece ö'e· 
ceksiniz. Onun için, kendinizi iyi ko
ruyunuz oğlum. Ah, evet kendinizi iyi 
koruyunuz. dediğini duydum. Bu söz 
l('ri düşündüğüm zaman heyecanlanan 
dımağımın yarattığı bir kuruntu zan 
nediyorum. Bununla beraber kral 
Hanri yanımıza geldiği zaman onun 
) Uzünde de doktorunkinde gördüğüm 
dehşet alametlerini farkettim. Kral 
bize bir şey söy1emiyerek yalnız içeri
ye girmemizi işaret etti. 

Mariyyak, bir hıçkırığı zorla tu
tarak gözlerinden iki damla yaş düş 
tü. 

- Nihayet, biz de odaya girdik. 
Ben güçlükle ayakta durabiliyordum. 
Bu yüksek kalpli kraliçeyi, bizim ih
ti} ar generalimizi hayrette bırakan 
bu kahraman kadını, bir çok bozgun
lar bütün umutları mahvetmisken 
sözlerile cesaretimizi coşturan, a.ı;;ker-
lerinin içinde bulunmak için sarayın 
rahat yaşayışını terkeden ,.e oğlunun 
a qkerlerini beslemek için mücevherle· 
rini son elmasına \·arana kadar satan 
bu anayı, beni ölümden kurtaran, ev
ladı gibi bUy6ten, acılarıma teselli 
bulan bu muhterem ve hakiki reisimi
zi morarmış ve katılmış bir halde göı·

düğüm zaman b~n de ölmek üzere bu-

-
lunduğumu hissettim. PreM Kon
deye: 

- Ağlama aziz oğlum .. Belki içi
nizde en mes'ut olanınız benim, dedi. 
Hıçkınklarımızı tutmağa çalışarak et· 
rafını sardık. Bakışı yana eğilen bu 
kahramanları sıra He dolaştı. Ben de 
son sözlerini, bütün ömrümce bir rla
ha unutmamak üzere aklımda tuttum. 

- Mösyö Amiral, hemen kralın 
evlenişinden sonra Paristen ayrılma
nız lazımdır. Bütün kuvvetlerimizi top 
)ayınız •• Maksadım amcazadem Şarl
dan şüphe etmek değildir. Fakat her 
ihtimale karşı hazır bulunmak leZ'm• 
dır. Amiral, siz kralın emirlerine ita. 
at ederek başkumandan olacaksını7.. 

(Kondeye dönerek\ Hanri, siz de oğ-
lumun bir kardeşisiniz. Sizi takdi"l f• 
derim yavrum.. Orduda, şehirde ~ 
rayda daima onun yanında yüksek bir 
insan olduğunuz için gördüklerini1l 
ileride bütün insanlığın öğrenmesi i
çin yazınız. Kral1.. akıllıca nasihaıleri
nizle daima fenalıklardan koruyaca -
ğrnm bfliyorum. Elveda mösyölu .. 
Hepinizi son derece severim. Benim 
Andelom, yüzbaşı Brikmo ve kahra
man jantiyomlarım .. Hepiniz feda' :\r 
cesur birer kahramansınız. Bütün ha 
haksızlıklar sizlerin sayesinde sona 
erecektir. inanınız ki nihayet bir gün 
Hügnoların her türlü hürriyeti kendi
lerine verilecektir. Gayemiz ço~ yük
sek ve insancadır. Hürriyet olmazsa 
insanlık hakikt saadetini hiç bir nkit 
ve hiç bir surette ı ılamaz. Hepinize 
elveda ... 

Bu sözler üzerine herkes a•lama • 
ğa başladı. Genç prens dl Konde ihti
yar Urikmoyu kolları arasında .sıkı
yordu. liral diz ~ökmüştü. Aohan acı 
,.e heyecanını daha fazla tutamıyaca-


