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ondilis zehirlenip mi öldüriildü? 
CesedDne otopsD yapoDacak 

ITALVA 
•Gton dünyaya 
~·ı bQtOn 

kuvvetti• 

Son damla 
kanına 

Kadar çarpı•acak 
Roma, 1 (Raclyo) - Popolo 

d1talia ıueteai bq yazıamcla 
Anupadaki talebelerden ltal
Ja lehine hir harekette bulun-1 
malanm btiyor. AmharıoDUDI 
bir malauiarap 101 açacaiımf 
.. mahaaara neticeainin harpı 
Obıcalmı •e bu harbm herke . ! 
Iİn ADDettili ıibi kolay bitmi-I 
Jecelini ~ İtalyanın bütün· 
dilnpp kartı da ola bütün 
kudreti ile aon damla bmna 
kadar brp duracalmı J.U· 
r lt•dır. 

Venizelistlerin hükumet 
kurma lan 

isyan çıkarabilir 
Dün gece Atlna 

bir hQkOmet 
darbesi tehllkesı 

atlattı 

Ordu krala bile 
karşı gelmeğe 

hazır ... 
isyandan sonra 

tardolunan askerler! 
geri almak meselatl 
bll)'llk llanpklılllara 
~Iteblyet verl~~r 

{.ram1 ı ı.ueı 

••ae ıı~-.,~~ l•mlncle bu mıııs kst'la•ı 
tamamııe maftvoımuştur 

ltalyanlar münakale kuvvetlerini bile kaçıramadı. 
Habeşlerin eline geçen esir miktarı sayısızdır 

Lonclra, (BadJıo) - BabetJer ti· imDIDdeld mm. kanetled hhpa• o 
.. ı eeph.tncle pclbekadar 1&PJ)u ~ 20 o 
laaharebelerln ea 1888bsı olarak tay. Ba..,ıer ., .. .U aJnq1ar, bir 
lif ettikleri bir muharebede ttaıyu. çok mü•aeli Wek, top, cepMaeler 

Bu-'ıcılacrlina,...,,.~RqMJNllCI ,,_,.,... oe ,,_, ___ 
Baıhlıiınl ICbım it~~ ' ... 

Haqdarpaşa haSlanesi lara kaqı tul bir plHJlyet kamdık- ele peirmlflerdlr. llabef k11'n'Uled· UrMlk = !"'• .. •bria 
1-nu lcldia etmektedirler. aba plibbeU o kadar .. _. Jd .. O • -~----· 

Geava1 GaJlutl kunetleri tama- ltaınalar, •thiab1e k11nefterinl hL 
lllle malıap etlllmltlerdJr. ltalJU)a. Je bpr•a)ıllf)"ar " 1Jlr ~ qtir iter 
1lll lftftw'la slkretllkleri 28 l1ktepiıa- nalan Baleflerln ellae dlpalftlr. 

Ha .... llarlllfte aH dl .. r ı•• .. r • Unclltlil 

ir kömür ocağını işleten ltalyan 

Borçlu olarak k6'mış 
Komar kollektlf şirketi ıcap eden 

yerlere başvurdu 

bu sabiıli a~ldı· 
Vali namına söz söyleyen 

muavini Hüdai, bur~sı bir nU· 
mune hastanesi olacaktır, ·diyor 

Haher verilclitine ıöre, Zon-) Aleko Bronelli, Köqıür Kollek· . 
hldmkta bir Jdimür ocajmı itle- tif tirketinİD 1500 liralık boDOIU· 
t,. Mr İtalyan borçlarım ödiye- nu ~i kloumın Jİrmi betinde 
-...ıli için memleketineisden kaç- ödiJecekti. Milddet ıelip de ıe
..... çince, 'Kömür Kollektif ıirket; A.-

Ha~ bamluınetinin 
basün eaat 11 de lditat resmi )'a· 

pılm'fbr. Meruimde Vali mua•i· 
Di Hiiclai, Omenite rtıldirii Ce • 
mil, hlıat•hane aertabibi •• dok. 
torlan, Şehir meclili ••lan hazır 

Bize bu haMri •erenler Gala- leko Bronelliyi latanbJl)da Ye 

~ Mskes Rıhtım banmda Kol- Zoquİdakta aramıı, PU-.,.e ıitti
ldlmilr tirketi müeulıleri· ii lirenilmittlr· 

Bu arada AlekoDUD Zonıul· 
4ltlm Bnmelli imaindeki bu 1- dakta Tem Mehmede bet.bin lira 
~ Zeapldakta 82 numaralı borcu oldıaiu pbi Mevalt ade A
~ «&ğnu t.ıı.ı.-ı.r. il, Jtuaptar sade Hafıs Ali, Nihat 

aatq JaPIJorDIUf... Parot ile diler bazı lômwler• de 
~ &JID oaanda Zoılı'.al • hayli borcu olduia aıılatdmıtm .. 
~ latanhula ıelmit, burada Aleko birkaç sin enel Zon • 

lmlmir tbarlariyle s&6f • pldak-1d ailesine hir melmap 
...... ,.. ....... almqtır. y&Zllllf, Ph7e ~ 

41.ko ildDd Jdnum on üçün- ~ 8seriae alKalrl .. • a -
...... ~- iCarol ftPU1W hiıwıJı, libdr .,.. ............. -

litmlttlr· Alekomm aon- rek AleWa• ~in Pireflll. -·Kit ... ım. MP.hat IWİne ~-·--- _iJ'W fi ..... _ 

Ba lrim4ir1 •• 

lstanbul 
zabıtası 

baluamatlardır. 
Raliataa oldviwadaa dolaJi 

selmıiJen ValİDİD Jerine Vali 

Kadıköq kumlufunda 
JI alıidi boğanlar ele geçti 

11 tartkatçıyı Cinayete Vahidin kadınlara pek 
8::1':!!!:1!. ~fazla düşkün olması sebepmiş 

larmda ,mı tarikatçılık,........ Katiller tlç kltldlr, ikisi yakalanıp 
tan auçhı bbP kim..ı.i ,......_ tevkU edildi 
mqbr. .latanhul ahıtiln da ha ..._.._ bir 1-Guk ay enel Ka- O zaımnduiberi dnam ~den 
itle allpd•r oı.k üzere on bet llhY1BIMIW polia IMl'kni arbem- tahkikat neticelenmit, katiller dün 
kitiJi ~ altına almı.-. A· dl.Mi- 'titn 18 ,....a bir sen- pblalimlfllr. 
JMofJa.~ ~ cia-..ıl ~ Ceaet ma- Boialarak &ldiiriilen Vahit ie
de -~---a ol ... 'llV• .,_. edlhilt, iple ltoialarak 61- miadeld 19111 Goparhdır. iki ... 
........ ....... ........... - ,,,.,,,,,_ J-nici4•) 
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Mısır gençlerinden 
Milletler cemiyetine 

bir muhtıra 
Soruyorlar: ''Mısır kültürü 

Habeşlerden daha aşağı mıdırki 
Cemiyete kabul edilmiyor?,, 

Milletler Cemiyetine dahil ol· 
madığı halde İngilterenin teşviki
le Milletler Cemiyeti misakının i
caplarım tatbike aevkolunan Mı
sırdaki gençler Milletler Cemiye
tine bir muhtıra göndererek Mısı
rın Cemiyete niçin aza kaydedil
mediğini ve buna ıimdiye kadar 
lngilterenin niçin mani olduğunu 
sormuşlardır. • t 

i§tİrak eden beynelmilel sulh ve 
tesanüt davasına hüsnüniyet bes
lediğimizi gösterdik. Bununla be
raber, Cenevre müzakerelerine gi
remiyoruz. Bundan ba§ka, diğer 
devletlerin müıterek emniyet ıa· 
hasında istifade ettiği hususlardan 
da mahrumuz. Bu itte elde etti
ğimiz tek netice, ltalya ile iktisa
di ve manevi münasebatımızın 
oozulmasmdan ibarettir.,, 

HABER - Akşam postaaı 

, .................................................... ·-·: 
i Her hangi bir i 
:ihtiyaç karşısında: 

Deniz 
kuvvetlerimizin 

harekete 
geçebilmesi için •• 

Ankara, 31 - Milli Müda-: 
faa Bakanlığının, 1935 malii 
yılı bütçesinde açılacak hususi i 
bir fasla 2.100.000 lira fevka -$ 
iade tahsisat konmasına, 1936S : 

! senesine muvakkat taahhüt ya-: 
pılmasına dair Kamulaya ver -i 
mi§ olduğu.kanun layihası, Büt-S 
çe Encümeni tarafından kabuli 
edilerek ruzna.meye alınınıttır. 5 

HükUnıet bu layihanın ha-l 
zırlanmnsındaki sebepleri izahS 
ederek, siyasi vaziyetin icabıf 
olarak deniz kuvvetlerimizin! 
her hangi bir harekete geçme-~ 
ğe hazır olması ve böyle bir va-5 
ziyet tahassul ederse ihtiyad Bu muhtırada deniliyor ki: 

''Mısır timdiye kadar Milletler 
Cemiyetine girecekti. Fakat buna 

Mısır • rnglllz muahedesi hissedilecek malzemenin şimdi-$ 
Dün de yazdığımız gibi, muahe- den toplanmasmm zar.ıri gö • i 

de müzakerelerine 15 şubatta baş· rüldüğünü kaydetmektedir· i İngiltere mani oldu. Çünkü Mı
sır, Sudan üzerindeki haklann
"dan vazgeçmek istemiyor. Dünya 

!anacağı tahmin olunuyor. Muh- ,_·_·-__ .... _._-_··_-_ .. _._ .. _ ... _._-_ .... _ .. _._ .. _ ...... _ •• _ .... _ .. _·_·· 

Milletler Cemiyetini, lngilterenin 
böyle suiistimal etmesine göz yu
macali mıdır? Biz, siyaset ve kül
tür bakımından Habe§lerden aşa
ğı isek açıkça söylemin. 

Hakim ve müstakil bir devle
tiz. Bu sel>eple Milletler Cemiye
ti misakının birinci maddesindeki 
tartları liaiz öulunuyoruz. 

İtalya ile münasebetimiz yo
lunda olduğu halde Milletler Ce
miyetinin zecri tedbirler kararma 

telif partilerin mümessillerinden 
teşekkül edecek Mısır murahhas 
h'eyetine Nahas paıa riyaset ede
cektir. 

lnglllz bayraGını yırttıkları için 
Damanhurda lngiliz bayrağını 

yırttıkları için, İngiltere hükUnıeti 
Mısır hükumeti nezdinde protesto
d~ bulunmuştur. 

Gelecek tarziyeye intizaren, 
l:)ayrağı yenilemek ve selamlamak 
üzere oraya bir müfreze asker 
gönderilmiştir. 

Japonlarla 
Almanlar 

"İlftn olmasaydı, otomobillerim dUnyayx 

fethcdcmezlcrdi. Ford,, 
''Ben yalnız iUlnla zengin oldum. Rokf eller,. 

Sen de böyle 
söylemek istersen, 

Vahidi boğan 
ele geçti 

Bugün 7,45 te gelme3i icap 
eden Avrupa ekspresi 13 ten son
ra gelmiştir. Bunun ıebcbi Bulga· 
ristanda bir marşandizin yoldan 
çrkmIJ olmasıdır. 

,. l ŞUBAT - 1936 

Kondilis zehirlene
rek mi öldürüldü? 
Dün gece Atina bir hükumet 

darbesi tehlikesi atlattı 
Kondllls zehlrlendl mi ? 

Berlin (Radyo) - General Kon
dilisin öliimü neticesi Yunanistan
da dahili karı§ıklık çıkmasından 

korkulmaktadır. Dolaşan !ayiala
ra göre Kondilis zehirlenmİJtir. 

Kendisine bir otopsi yapılacaktır. 

Atlna darbelhUhQmet tehllkeaJ 
attattı 

Atina, 1 (Özel) - Kral Çal
darisi kabul ederek kendisiyle u~ 
zun uzadıya görüşmüştür. Evvelki 
gece de, Demircis, Sofulis, Çalda
ris ve Metaksasla uzun uzadıya 
görüşmüştür. 

Bu görüşmelerin mevzuu bil
hassa l Mart isyanı dolayısiyle 
ordudan çıkanlan askerlerin vazi
felerine geri alınmagı işi içindir. 

Sofulis, Demircis'in bu mesele
yi hallettikten sonra yeni kaLine
nin teşkil edilmesini istemektedir. 

Ordu erkanı, matrut zabitlerin 
geri alınması aleyhfodedirler. Hat 
ta bu yüzden, Atina, dün gece bir 
hükumet darbesi tehlikesi atlat-

keri mektebinden mezun olmıyaJI 
Kondilis miralaylık rütbesini çok 
güçlükle ihraz edilmişti. Ve bu· 
nu da Yunanistaru o sene uğraştı
ran bir çok harplere medyundu. 

Genral Kondiliain asıl f(>lireini 
Anadolu seferi yapmıştır. Ana do .. 
ludaki Yunan orduau ricat ettiği 
zaman General Kondilis - o za .. 

man miralaydı - kumanda ettiii 
kıtaların intizamla çekilmesini te
min etmiş ve bu da orduda şöhre
tini arttınnıştır. 

Anadoludaki Yunan orduıu 
Atinaya döndüğü zaman Kral 
Kostantin aleyhine isyan eden Jcı .. 
taların bir kımıma da Kondilil 
kumanda ediyordu. 

Kral Kostantin tahtını terke 
icbar edildikten sonra kurulan ih
tilal komitesinin mühim erkanın .. 
dan biri de ı0ydu. Faka ismini or
taya atan baıka bir hadise olmUf" 
tur. 

1924 te General Pangaloı Jint" 
di gene kral olan Corcu Atinayı 

mıştır. terke icbar ede~ek bir diktatörlük 
Garnizon kumandanları topla- kurmuş ve bunu idame ettirmek 

narak aralarında şiddetli kararlar istemişti. 
vermişlerdir. Hatta krala karşı bi- Kondilis derhal harekete geç .. 
!e "durmaları ihtimali vardır. t mi§ ve Pangalos'u devirerek Yu" 

Venlzellstler kab!neyl nanistanda C\Dlluriyet rejimini 
kuramayacak mı ? kuran en mühim amillerden biri 

Berlin, 1 {Radyo) - Kral Jor- olmuştur. Bir iki darbei hiiık\imet 
jun Venİ7elos partisi batkanı So- te§ebbüsüne karşı Cumuriyeti mii· 
fu)is ile yaptığı bir görüşmede Ve- dafaa etmiştir. 
nizelos partisinin hükumet kumıa· Daima Venizelosla beraber ha• 
sı imkansızlığından bahsedilmiş- reket eden ve onun direktiflerin · 
tir. Çünkü böyle bir hareket her den çrkmıyan Kondilis yavaşuya• 
halde bir isyan çıkmasına sebebi- vat bunu değiştirmiı siyaset ha • 
yet verecektir. Onun için bir mu- yatına girmiş ve dört sene evvel 
vakkat knbine kurularak ekseriyet Venizelosa karşı cephe almııtır· 

sistemi ile başka bir seçim yapıl- Veniı;elos aleyhtarı Çaldariıiıt 
ması düşünülmektedir. idare ettiği Ahali fırkasiyle bera• 
Kondilis kimdi ve her çalışmağa ba§byan Kondili•ı 
neler yapmıştı? bu fırkanın iş başına gelmesiyle 
Canaze merasimi yar1n Harbiye vekaletini eline almıttır· 

yapılacak Mart 1935 isyanı iıe kendisini 
Dünkü nüshamızda kalp sek _ Yunanistanda en üst mevkie çı • 

lesinden öldüğünü haber verdiği _ karmıştır. Kondilis Venizeloı fır• 
miz eski Yunan Başbakanı Gene- kasma karşı tiddetle hareket et · 
ral Kondilisin cenaze programı miş ve isyanı oçk az bir zamandı 
hazırlanmağa baılaımıJtır. bastınnaya muvaffak olmuıtur. 

Yunan Harbiye nezareti bu işe Bu zamana kadar Cumuriyetçi 
birinci ordu kumandanını memur olan Kondi'lis fikrini değİ§tirınif 
etmiştir. ve en hararetli bir kral taraftarı 

Kondilisin Turhalada bulunan kesilmiştir. Daha ileriye de gide
kız kardeşi beklendiğinden cena· rek Krallık rejimine avdet edil · 
zesi yarın gömülecektir. mesinde fazla teenni göstereli 

Kondilisin ölümü dolayısiyle Çaldarisi devirmiş ve reyiimı ta • 
Yunan Kralın!n yaveri Kondilisin cil etmi~tir. Neticede Kralı Atina• 
evine gelerek taziyette bulunmU§· ya adeta zorla getirmiştir. 
t Fakat Kralı istediği gibi idar• ur. 

11k taziyet ziyareti yapanlar a- edeceğini, Yunanistana hakim o' 
rasında Romanya elçisi d~ vardır. lacağını, hasmi canı olduğu Veni· 

Gazeteler Kondilisin ölümünü zelos fırkasını Ywıan siyaset ha· 
milli bir kayıp halinde kaydet . yatından uzaklaştıracağını zann~ 
mektedir. den Kondilis fikirlerinin Kral tıl' 

Ahali partisine mensup Vra - rafından kabul edilmediğini gör· 
dini gazetesi c!e Kondilisin ölü • müŞtür. Ve bu da kendisinde büyiil' 
münden bahsederken, bunun anti bir inkisar uyandırmıştır. Krşl 
Venzelistler için bir talihsizlk Yunanistanda bir uzlaştırma ha: 
eseri olduğunu yazmaktadır. vası yarabnak için Kondilisi ikt1' 
General Kondllfs!n hayatı ve dar mevkiinden uzaklaştınnıtU1' 

Yunanlstanda oynadıfiı Kondilis, son intihabatta iste · 
mUhlm rol diği gibi muvaffak olamamatı~ 

General Kondilisin hayatı bir rağmen Venizelos fırkasına kart' 
çok vakalar ve garabetlerle dolu- şiddetli harekete hazırlanıyordıJ· 
dur. Vefatı Yunanistanda derin ~ft 

Yunanistanın T urhala tehrin - tesir yapacak, politika ha yatırı ,. 
de doğmuş olan General, ilk ve li· değişikliklere sebebiyet verece1' ' 
se tahsilini doğduğu şehirde yap- tir ki, bunu siyaset sütunumuıcl" 
trktan sonra as1<erlik mesleğine ayrıca izah edeceğiz. 
intisap etmiş ve burada kademe Kondilis 1878 de doğmuttıJ· 
kademe yükselmiştir. Ali bir aı · ı Binaenaleyh 58 ya1mda ölmütlii'' 



• 
1ŞUBAT-1936 

jjeH.iiH qii.tÜŞÜHt 
........ iQWl2 ~ --- ~....__,. 

~<elle©J OW®ınl~ ~ 
aa .eD llil al9> '1D O 

ötedenberi pek yan1ı, ve re- Göçme n 
füniınizin ruhuyla uymayan bir 
idet vartlı: Vazifelerinden biri İŞ 1 er İ 
her içtimo.1 işi .kontrol, efka~.· u- Nakil ve lskAn işleri 
ınuıniyeyi tenvır ve manevi m.1va· • 
ıeneyi temin olan matbuatımız, çin yeni bir program 
reaınt ve yarı reami dairelere her 

1 b.azı rla nıyor 
Jtıüracaat edişte "efendim, bcya- Bu yıl göçmen iJlerinde elde 
tıat veremeyiz, emir vardır ı.. ce- edilen tecrübelerden ve görülen 
~abiyle karıılaşıyorlardı. bazı aksaklıklarda alınan netice -

Bütün gazeteler bu antidemok- lere göre önümüzdeki yılların 
ratik (halkçılığa zıd) "tedb:Tin,, göçmen nakli ve iski.n iflerini taıı
aleyhiııde yazdık, durduk. zim edecek bir program hazırlan· 

"iyi İ§ meydanda yapılır Var- maktadır. Bunun için ali.kadar 
•ın memur beyanatta bulunsun. Genel lspe:tterlik, ilbaylık ve il -
Varım heı kapı açık olsun. E~ran çebayhklarla memurluklardan 
devlet mahduttur; onlar saki. ka· malumat iıtenmi1tir. Sıhhat Ba -
lrr, diğer itleri gizli tutmağa kal- kanlığı müsteşarı Hüaa.mettinin 
kıtınak, beceriksizlikleri gizlemek göç.men mıntakalannı gezerek 
İçindir J Hele bazı ufak memurla- notlar aldığını yamııttık. Bu tet· 
rın: kikler yeni programa esaı olacak· 
"-Yangın nerede? br. 
"-Öldürülenin adı nedir? Aldığımız malUnıata göre 8nü. 
''Gibi ıuallere kasten cevap \•er- müzdeki yıl göçmen ıevkiyab göç· 

llıeıneleri, vatandaşların hiıme- men gelen yerlerden dejil, bir el
linde bulunmamıza mani olmala- den ve merkezden idare edilecek· 
ndır!,, dedik... · tir. Evveli göçmenin iıkin edile-

Hila da o fikirdeyiz... ceği ev ve arazi hazırlandıktan 
Çocuklann "lades,, gibi bh de aonra göçmen çaiınlacakt~. Ak· 

"elhap,, oyunu vardır. Susmak e- si şekilde konıoloalamnız Türki -
•aaına istinat eder. Bu hal resmi yeye göçmek iıtiyenlere vize Yer
hir "elhap,, dan başka bir şe.., de- miyeceklerdir. 
iildir. Biz, beyanat vermemek 936 yılı daha ziyade memleke
tınrinin yanlıı tefsiri yüzü.ıden timize gelmif olan göçmenlerin 
doğan f enahkları sayıp döküyor- tamamen yerleıtirilmeleri ve tam 
duk ve derhal icap eden yeni bir müstahsil bir hale geçirilmeleri 
eınirle zararların önüne geçiln·.P.ai- yılı olacaktır. Bu yıl niıbeten az 
ni istiyorduk. ı ve daha ziyade Romanyadan göç-

Halbuki iş aksi oldu. Bu ıef er men getirilecektir. Gelecek yıl ise 
de, belediye, gazetecilere, değil her zamankinden fazla göçmen 
'beyanat, hatta izahat veren me- get~rilecektir. 

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

ınurların azledileceğini tamim et- Izmlr - Bandırma 
ıniı... ekspresleri arttırıldı 

lnnallal.e maassabirin !... Devlet Demiryollan idareıinil) 
Vaktile bizim evde bir bacı ni- mevcut hatlardaki aefer tarifeleri 

ne vardı. Adından da anlaşıla""ağı üzerinde tetkikler yaptığım ve 
gibi, allahlık bir kadındı. Bir gün bazı değişiklikler olacağını yaz • 
resmini ~ektik, kendisine gösterin- mıştık. ldare Diyarbekir hattında 
Ce: 

-A ! Üstüme iyilik eağlık ! Ben 
böyle miyim? Destur! Destur! 
dedi ve kızdı ·- Bir daha restT.imi 
çıkartmam ... 

Belediye de buna benziyor. 
Fakat, izahat vermemekle bera 
Fakat, i .. abat vermemekle §e-

hirde yapılanlan ehirliye aniat
rnaınakla ne elde edilecek? Deve
kutunun l!afasım kadehe sokarak 
&izlenmesi kabilinden bir ketumi
Yet. .. Heyhat •. işler meydand;: dır. 
lierkes görüyor ve hükmünü veri
Yor ... Belediyenin kendini müda
fa.aaı, ancak, "Şu iş yapılamadı, 
Sünkü •.. ,, diye sık sık matbuata 
~~natlar vermek suretiyle nla-
ılırdi. P:'ıl\ptan bir şey çıkmaz ••• 

rva. NOl 
~ 
~auye ve maımü-== 

dürlüklerinde 
çaıışanıar 

Yeni idareye 
geçecekler 

l' lstanbul, Beyoğlu, Üsküdar 
<l~hakkuk ve Tahsil direktörleri 
k un, Vali muavini Hüdainin ha§· 
anlığı altıııda toplanarak bina 

~: ar~zi vergilerinin maliyeden, 
Ya&.reı hususiyelere devri üzerine 

.~ı!acak yeni kadroyu görüş -
tnu§1erdir. 

~u görüşmeler neticesinde Is · 
ıu~ı u~daki Ma1iye ve mal müdür
rn erınde çalı~an 1500 den fazla 

e111uru • "d .. ant n yem ı areye geçecer 
h aııJınıştır. Yeni idarede aynca 

Usuai id b -ı b' d' k .. 

sefer tarifelerini değittirdikten 
sonra Bandırma - Jzmir postala
rındaki fazla izdihamı göz önüne 
alarak İzmir - Bandırma eks -
p~eslerini haftada üç güne çıkar • 
mııtır. 

Ekspres Bandırmadan lzmire 
Salı, Çarşamba ve Cumarteıi gün
leri hareket edecektir. Devlet De
miryolları, vapurlarm bu ekspres· 
lere yetişmesi için Devlet Deniz • 
yollarıyla anlaımı1tır. 

Acı bir UIUm 
Kız muallim 

rnekt:ebi ruhiyat: 
muallımi Semıha 
Cemali kaybet:tik 

Kız Muallim Mektebi Ruhiyat 
muallimi Semiha Cemal dün he
nüz otuz yaşında olduğu halde ha· 
yata ebediyyen gözlerini kapa
mııtır. 

Semiha Cemal Çamlıca lise
sinden ve Oniveraite Felsefe ıube
sinden mezun olup ı~elerdenbe -
ri Kız Muallim Mektebinde fel • 
sefe ve ruhiyat hocalığı yapmıf 
temiz ruhlu, faziletli bir Türk ka· 
dmı idi. 

Bu kadar genç yaşta hayattan 
ayrılması Türk kadınlığı için bü • 
yük bir ziyandır. 

Cenazesi bugün Üniversite 
profesörleriyle Edebiyat fakülte -
si, ve Kız Muallim Mektebi tale • 
besinin ittirakiyle karde§i Tıp fa
kültesi ağız cerrahisi profesörü Zi 
ra Cemalin Fatih Al aydaki evin
den kaldırılacak ve Merkez Efen· 
dide defnedilecektir. 

HABER - Aksam postası 

lstanbul muallimleri 
bugün toplanıyorlar 

Birliğin feshedilip edılmemesi 
bu toplantıda görüşülecek 
latanbul muallimleri bugün 

Halkevinde büyük bir toplanb 
yapmaktadırlar. Şehrin her ya . 
omdan gelen nıuallimler daha ı1a· 
at on ikiden itibaren Halkevi ıa · 
lonunu doldunnağa batlamışlar · 
dır. 

Muallimler Birliğinin azaıı çok 
olduiundan timdiye kadar biçbiı 
kongrenin birinci toplantısında 
eU,,riyet basıl olmamııtır. Fakat 
bugünkü toplantı ç.ok ehemmi -
yelli olduğundan •ekaeriyet baııl 
olacaiı muhakkak görülmektedir 

Bugünkü toplantıya sebep lıtanbul 
öğretmenler birliğinin feahedi· 
terek Halkevine iltihak ettiğinin 
p.yi olnuuıdır. Halbuki Birlik 
idare heyeti böyle bir karar ver • 
mem~tir. Yalnız Halkevleri mev
cut iken evlerin en faal azaaı ol -
muı iktiza eden öğretmenlerin 

Efganlslana gidecek 
doçentler 

Cniversıt:ede bir 
kadro noksanlığı 

doğuracak 

Kabil Oniveniteai Rektörü 
Rqadın ıehrimiz Üniversite do· 
ç.entlerinin bir kıammı Efgan Oni· 
veraiteıine sötül".eCeği hab ri, bir
çok müracaatlere yol açmııtır. 

Bilhaaaa Fen fakültesi döçeotle • 
rinden mühim bir kısmmın Rek • 
tör Reptla beraber gitmek iste • 
mesi Üniversitede mühim bir 
kadro noksanlığı meydana getire
cektir. 

Bu vaziyetin, DOçentlerin tim· 
diki vaziyetierinden memnun ol • 
madrklannı gösterdiği söylen • 
mektedir. Kabile gidecekler ara· 
ımda Haseki hastahanesi teırihi 
marazi mütehasaııı Halisin de 
bulunduğu rivayet ediliyor. 

Zonguldak ta 

Tünel hastalığı 
Zonguldakta itçiler arasmda 

son zamanlarda ''Tünel hastalığı,, 
denilen bir hastalık çıkmıştır. 

Rize itçileri tarafmdan getiri
len bu hastalık Nekatör denilen 
hastalıktır. 

Buna yakalananlar kanS?z kal· 
makta ve it yapmak kabiliyetleri· 
ni kaybetmektedirler. 

us 
Haftalık 

Dergi 
Pek yakoır=nda 

çulkoycır 
MUTLAKA 

EDiNMEN;z 
LAZIMGELEN BiR 

MECMUADIR 
Bütün ıayılı kalem sahiplerinin 
yazılannı bu dergide bulacak· 

.anız •. 

ayn bir birlik halinde kaim.ası 
doğru görülmemekte ve mühlni 
bir kıııım aza birliğin feıhiyle bü· 
tün azasının Halkevlerine iltiha • 
kmı doğru bulmaktadır. Gene bu 
aza etrafa iti olmuı bitmit gibi 
aksettinnişlerdir. idare heyetinin 
ıon toplantısında bu azanın bu f C· 

kildeki hareketine "lzhan tee• • 
ıüf ,, edilmif ve bµ huıuıta bir ka
rar verebilmek salahiyetini haiz 
olan heyeti umuıniyenin toplantı
ya çağırılmasına karar verilmiı • 
tir. , 

Gazetemizin çıktığı ıu dakika· 
da toplanan fevkalade kongrenin 
Halkevine iltihak karanru verme
si çok muhtemel görüJmekle•bera· 
her muallim'erin mesleki tesanü
dü için birliğe lüzum göaterilme
ıi de birçok aza tarafmdan umu1· 
~akatdır. 

Kömür ve 
petroJ depoları 
Yerler yakında kat't 

suretle teshil 
edilecek 

latanbul limanının alacağı ye
ni tekilde bilhaaaa kömür iibi ya
nıcı maddeler için kurulacak de
polara büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. Liman Genel Direk -
törü Raufi Manyaslı ~e Ekonomi 
Bakanlığı mÜ§aviri Fon der Por • 
ten tchrimize dönünce kömür de
polannın bulunacağı yerler teıbit 
edilecektir. 

Yeni kömür depolan nerede o

lursa olsun bunu Ekonomi Bakan
lığı tarafından verilecek tahsisat
la liman idaresi kuracaktır. Bu de
polar için hazıdanan esaslara gö
re depo1arm üstü lmpalı olacak 
ve kömür depodan mihaniği teai
aatla çıkarılarak vapurlara verile
cektir. 

Yanıcı maddeler depolarını 

ise bir İngiliz grupunun yapacağı 
anla§ılmaktadır. Bu grupla bf'Je
diye arasında Boğaziçinde yanıcı 
maddeler depoları yapılması için 
bir anlatma tekli bulumnuttur. 

Şimdi Londraya gitmit olan 
grup mürnesıilleri yakmda tehri
mize dönecekler ve şu bir hafta 
içinde belediye ile anlaşma yapı· 
lacak~r. Müşavir Fon der Porten 
parlayı~ı maddeler depolannın 

Çubukluda kalmasını muvafık 

bulduğundan bu yeni depolar da 
orada o•acaktır. 

Cerrah paşa 
hastahanesine 

tramvay işletilecek 
• 

Haber verildiğ'ne göre Tram -
vay Sosyt:tesiyle Nafia Vekaleti 
araaında yapılacak müzakereler • 
de Aksaraydan Cerrahpafa yoJiy. 
le Kocamustafapaşaya kadar bir 
tramvay hattının uzatılması da 
görüşülecektir. . 

Bu hat, aon zamanlarda kala 

liik .areye ag ı ır ıre tor· 
teşkili de kararlaştırılmıştır. Ailesine taziY,:etlelimizi ıunanz. -

balıklaşan bu civar halkın nakil 
ihtiyacını karııhyacaktır .. 
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Keındnmn(Jge ....................... 
elh1emmnv~1!: 

----------·-----..... veırmeynz K 
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Kurun reffülmizde Hikmet Münir 
Avrupa tadyolarında ,.e ajanslarında 
~uhtelif memleketler muhnrrirlerinin 
o günkü gazetelerde yazdıkları maka. 
lelerin mevzu hiilıisalan ne~redildi~· 
nl ve bizim muharrirlerin fikirlerini 
de bUtiin dUnva gazetelerinin istinsah 
ettiklerini yazıyor. 

Öyleyse. bizim radyo ile ajan!\ 
gene bizim muharrirlerin makale mev· 
zulannı niçin neşretmez?.· 

Mesela niçin bütün memlekete ve 
hatta dUnyaya, lzmir, İstanbul ve an. 
karada bir milnevvcrimizlp yazdığı 

ilan edilmez ve denllfr kf: 
JMilletler Cemiyetinin filan fi. 

l8n mesele.ine dair bugünkü Ulu8,, 
yahut Haber yahut Cumhuriyet veya 
Kurun, Zaman, Yeni Asır, Tan llh
Bafmakale fJega hU8usi sütununda d/,. 
yor ki .. ·,, 

Türk muharriri dediğini bUiyor. 
Dediğinin de her gurldaşa tam zama. 
nında erlşUrllmesine gayret etmelidir. 

Muhterem arkadaş1mız Hikmet 
l'tlilnir! Niçin mi ehemmiyet verme.o 
ytz? ÇünkU kendimize gereği gibf f. 
nanmayız. me ecnebinin fikrini fikir, 
biltri~lnl bilgi sayanz da onun irin ... 
Halbuki, şu aşağıdaki fıkrayı da o. 
kuyun: 

* Gaırp 

neşırDyaıtoınıda 

yaınuoşnaur. a 

Abidin Daver, garp ne riyatında 
şaşılacak yanlışlar bulmuş, meydana 
çıkarmış. Ansiklopedideki hata1ardan, 
Habeşistana dair yazılan yazılarda 
sürçmelerden bahsettiği bu yazıda şu 
misali de gösteriyor: • 
Hachettc tarafında" fransızca olarak 
neşredilen mima,lığa ait ansiklopedi. 
nln 20 . .nci sayfasında, Bizans mima
ri.sinin şaheserlerinden Ayasofya ma. 
bedl diye tutmuşlar, Sultanahmct ca
misinin resmini koymuşlar. Diycceksf .. 
nlz ki, bizim gazetelerde, 8izin de ara. 
sıra yaptığınız yanlışlar nevinden bir 
hata l/Q/JITUŞlar, Ayasofyanın ycrins 
Sultanalımedin resmini ko11muşlar .. 
Bunun gazetelerdcl:i yanlışlıklara 

benzer yeri yoktur· Bizim gazeteler-. 
deki bu gibi yanlışlar, ayni sayf adali 
iki klişenin,. makine dairesinde sayfa
nın atroHpisi yapılırken yerlerini de. 
ğiftirmcsinden ileri gelir. Antiklopctll 
ismini taşıyCl(I bu kitabda ise, böyle 
bir yanlış olamaz. Çünkü yalnız Aya
sofyailan bahis ı·ardır; Sulatanalmıe
din ismi geçmiyor. Sonra düşününü• 
ki, ''4'1imarlılı.·,, ismilc çıkarılan bir 
ansiklopediyi yazanlann ve tertip e- ' 
denlerin Ayasof yadan oo Sultanah• 
mcdden haberleri olmadığı gibi, m. 
zana ve Türk mimarilerinden de 1ıaber 
lcri yoktur. 'Eğer biraz mlmarlıktan. 

anlasalardı, dört mTnareli ve BizaM 
tarzındfl olan Ayasofyanın yerine altı 
minareli t:c bambaşka bir üsliiptakf 
.~ultannlımeclın resmini koymazlardı. 
ı111asof11arun 1'."Uhhesl kadar koram.an 
bir J1mıluı "apan bu rserln. !Tclirı t!c, 
8iz şimdi bir mimari ansiklopedisi ol. 
duğuna inanın! 

Ge~enlePde de hir., bir Fransız ço. 
cuk mecmuasında (ki vazifesi ö~etfc:i 
olmakhr) bir Anknra profe~örünc nt.. 
fen sa\'ru1nn nalnvra\-r nnkle .. nıic:'tk .. 
Hikmet MUnirin \•ukanya ra~JettiAi· 
miz fikrini Abidin navcrin fıkrası 

ne gfü:cl tamamlıyor: 

Yalnız onlara fnanmak .• Kendimi .. 
'ZC asla inanmamak.·. 

(Hat-Sl1r) 

Ark~dan çarpmış 

Galatada Çiçekçi sokağında 

oturan Koço bisikletle Hamalba.tı 
cad des1nden geçerken arkadan 
gelen 834 ncım~·~Iı h••Pusi ntomo
bil çarpmıf, bisikletin tekerlej! 
parçalanmııbr. 
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Manç 1r· a r e · imparator nasll çalışıyor 

Sovyet k cephede de o r 
hareket var Japonların hudutlarını kuvvet

lendirmelerine karşı Sovyet er 
de mukabil tedbir ahyorlar 

Habeşler, Un hatlannın gerllerlnl 
kuvvetlendiriyorlar 

Türkiye, ıran, 

ve Irak Efgan stan 
anlaşması siyasi 
ehemmJyetf mlzl 
arttıracaktır 

Ciciga bugün tamamile 
boşaltllmış bir haldedir 

Son günlerde uzak ıark me- Mançu askeri ortaya çıkmıt ve 
ıseleainin ehemmiyeti birdenbire bunlar da kez ateı açmıftır. 
artmı§br. Ufak tefek anlaşama - Sovyet hudut muhafızlan, bun-

Habeşler, Şimal cep'heıinde 

son çarpışmalardaki aj.ır zayiat -
larma rağmen, kuvvetlendirilmiı 
ltaJyan hatları üzerine gece gün -
düz t zyikler yapmakta devam e
diyorlar. 

Cenupta iki t raf ıkuvetlerinin 
de harekette bulundukları bÜdi -
ı·ilmekte ve kısa bir zamanda, Ci
ciga ve Harrar şehirlerini ıhedef 

ittihaz edebilecek geniş mikyaıta 
yeni muharebelere intizar edil -
mektedir. 

Küçük gruplar halinde hareket 
eden HabC§ler, Tembien'deki 
ltalyan ileri hatlarını hırpalamak· 
tadırlar. 

Habeş orduları, Makalle etra
fında yeni bir taarruza hazırlanı
yorlar. 

İtalyan tan:areleri Habe§ mev
zilerini bombardmıan etmekte ve 
bjlh ::ıssa Habe harekatını dikkat
le tarassut eY.lemektedir. 

MarC§al Badoğliyoya göre son 
hafta zarfındaki,.Habe§ taarruzu, 
ancak tayyarelerin verdikleri ma
)Uınat sayesinde akamete uğratıl
mıştır. 

· Habeş Sü Ba:karu Ra Muluge
tanın öldüğü haberi doğru çdmıa
mıştır. Kendisi yalnız hafif bir 
yara almıştır. 

Cenubu garbi mıntakasında, 
Habeşler henüz kuvvetlerini ten • 
sik edememişler ve Ras Deıtaya 
göre verilen takviye kıtalarınm 

muvasalatına dair de haber gel • 
memi§tİr. 

Ganale Doria emrindeki Erga· 
alen'den gelen haberler, İtalyan 
uçaklarının Ergaalen ve Uadara 
arasındaki tepelerin batı ıima1in
de henüz hiçbir yeri bomhardı • 
rnan etme'diklerini bildirmekte • 
dir. 

Negelli'den ilerliyen İtalyan 
kollarının şimdiki hedefi Padara 
bölgesidir. Sidano vilayetindeki 
mu1ıaripler İtalyan ileri hareketi
ne mukavemet için teşkilatlandı

rıyorlar. Sidano valisi lmparato -
run Sidanoya gelmesini ısrarla is· 
temiş ise de, imparatorun Dessie· 
den ayrılacağı şüphelidir. Adisa -
babada misli görülmemiş bir fırtı
na kopmuş ve sokaklarda müna -
kalat durmuştur. 

Tozdan sonra çıkan yağmurdan 
ortalık sel halini almıştır. Dessie 
yo1unun tekrar geçilmez bir hale 
geldiği haber verilmektedir. 

CicJga boşa'iıhyor 

Gelen haberlere göre Ciciga 
hemen hemen, tamamen boşaltıl· 
mış bir haldedir. Oradaki kıtnat 

cenuba doğru hareket etmiştir. 
Yeni kıtaat Harara doğru yola 

çrktrA'ı sırada, Cicigadnki kuvvel- ı 
ler de Sassabaneh'e doğru hare • 
~et etmişlerdir. Ogaden'in her ta-

rafından yiyecek, içecek, mühim- mazlıklardan Mogol - Mançuri lart hududun ötesine püıkürtme
mat ve aıker gelmektedir. Bu, çarpışmalanndan sonra nihayet ğe muvaffak olmu,Iardır. 
cenupt yeni muharebeler vuku _ evveliıi gün Mançuri askerleri hu- Dı§İ§leri komiser muavini, Mos
bulacağına ,bir İ§aret sayılmakta- dut itaret direklerini alıp götür- kovadaki Japon büyük elçisi cez-

Türkyie ve ya.km kolll§ulan ~ 
ve lranla Efganistan arasındaki .nıiio 
zakereler bazı memleketlerde daıı. 

şimdiden büyük bir tesir yapDU§tır• 

Konuşmaların çok yakında biteceği 
ve bir anlaşmanın imzalanacağı hava· 
disl bu nl!kayı bir kat daha arttırmı§ 
tır. Bilhassa Balkan ve Küçük itiln.f 
devletlerlle İngiltere Türkiyenfn bU 
siyasi teşebbüs n hareketlerine bü
yük ehemmiyet vermişlerdir. Bunun 
sebebleri mühimdir. 

dır. Gelen haberlere göre. Habe§. müşlerdi. dinde protestoda bulunmuştW'. 
ler bir ltalY.an kolunu ricate mec- Mühim •bir hldiıeye liaşlangıç Hudut ibtilaflannı tehlikeli bir 
bur etmiılerdir. sayılan Öu hadise dün de Mançu- şekle ıokan haberlerden biri de 

ri Japon askerlerinin Sovyet top- · Japon generallerinden Doihara
Habeş umumi karargahından bir mektup raklanna girmeleri suretiyle büs- nın şimali Çinde Japonların yeni 
imparator nasıl bütün alevlenmiJtir. kumıut olduklan Hopei hükUıne-

çallşıyor Bu hadiseyi bildiren telgraf §U- tinde vazife alması ve Moskovada 

Habeşistanda Habeş kuvvetlerile dur: Mogol cümhuriyeti işçi mümessil- * * • 
i>eraber bultm3;11 lngiliz muhabiri Mosliova, 31 '(A.A. )' - Tas lerinin Stalin tarafından kaınil e-

Stuart Emeny yazıyor: ajansm'dan: dilmesidir. 

U~ak şark işleri son zamanlarda 
büyük bir ehemmiyet almıştır· Japo~ 
lann yalnız Çinde değil Orta As)'St 

Moğolistan içlerine yayılması, Hindis· 
tan hudutlarından uzak olmıyan yer• 
)erde nüfuz etmeleri lngilterede bü
yük bir hoşnutsuzluk uyandırmıştır• 

İngilizleri bir çok tedbirlere sevketmiŞ 
tir. Müşterek .Tapon tehlikesi lngilte
reyi Rusyaya zannediJdiğinden fazla 
yaklaştırmış, geçen yaz şimdiki Jngi· 
liz hariciye vekili Eden Mosko\•aYll 
gitmiş, son günlerde de I.ıitvinof ,LoJ1• 

Yüksek Habeş dağlarının arasın- Kha'b'arosktan bildirildiğine gö- Bu toplantıda Molotof, Kale-
da n İtalyan hilcumu karşısında ta. b. S k ak ı S re, ır ovyet ar o u, ovyet a- nin, Vorotilof, Mikoyovn, Ancn-ef, 
nmmnmak için toprak.13. bir hn.le g~ti- ~-n,miş &beş um umt erkAnı harp ka. razisinin 3 kilometre 'dahilinde ve y akuvlef de hazır bulunmuş-
rargflluııdayız. Habeş imparatoru Ha- Krodekovo mmtakasmda sivil gi- lardır. 
ile Selftsenin şimdilik bulttnduğu yer.. Y.inınit 4 Japon - Mançu askeri Molotof bu münaselietle ıöyle
Bu yerin neresi olduğunu ıtam mana- bulnıu§tur. Bunlar, tevkif edilmek diği sözler araaında yakında Mo· 
sile üşa edemeyiz. Çünkü ltalyanla- istenildiği zaman ate§ etmişlerdir. golistan kızıl ordusunun kuvvet
rm durmaksızın hedef ittihaz etmek .Bundan sonra 30 kadar Japon • lendirileceğini i§&ret etmİ!tİr. 

istedikleri, arayıp bulamadıkları yer ----------------------------
burasıdır· 

Harbiumuml esnasında aüşmanın 
umum[ erkanıharp kararglhma ve 
saraylara. hlirmet edilircli. Fakat ibu
günkü ihtilafta vaziyet .böyle değil .. 
Çünkü İtalyanlar biliyor ki, Haile Se. 
Jasi, bir tek insan harbi açmıştır. 

Habeşiıdanda azıcık kalmış bir a
dam bile bu memlekette sözü geçen, 
habrı sayılan adamın imparator ol
duğunu bilir. 

••• 
Işte bu sebepten, Jtalyanlar De$iyi 

bombardıman ettikleri uman İtalyan 
konsolosluk binasına hava torpilleri 
atarak orayı harap etmek istemişler· 
dl. Çünkü imparatorun orada bulun. 
dui;ru Şayi olmuştu. 

Gene ayni sebeptendir ki_, bütün 
ltnlyan tayyareleri durmaksızm Ha
beş yüksek harbiye erkanı kararglihı
nı arıyorlar. 

Bu zayıf, küçük adam, İtalyan 
diktatörünün maddeten tam karşılığı 
olan bu şahsiyet, na.~1 oluyor da bir 
imparatorluğu idare ediyor, bir harbi 
devam ettiriyor. Ve kendisi için ya 
müşkülü halledecek yahut da daha 
fazla müşkülat çıknrncak olan Millet
ler cemiyeti de\·letleri ile diplomatik 
müzakereleri başarabiliyor. 

Habeş erkanı barbiyei umumiye 
kar.argahrnda imparatorun gUndelik 
hayatrna bakacak olursak bu mesele
ye bir dereceye kadar cevap verebili-
ri'T.· 

İmparator sabahın saat beşinde 
yataktan kalkar. Ve tabii surette ya. 
rım saat kadar bulunduğu yere ya
kın olnn küçük kilisede dua ile vakit 
geçirir. Saat altı buçukta imparator 
~abah kahvalt·~ını alır. J<;ğer bayram 
günleri kadar cok olnn oruç günlerin
den biri cle~ lse, imparator kahve ve 
etten ibaret olnn kahvaltı yemeğini 

yer. Oruç veya imsak günlerinde yedi. 
ği şey hububat nevinden bir lmşık ye. 
melde bir bardak su itmektir. 

Sabah kahvaltlsından hemen son
ra gelen postayı gözden geçirir. İmpa
ratorluğun her yanından gelen mek
tuplar ''e raporlardan başka harp sa
hasındaki generallerden de telgraf. 
lar ,.e tel iz haberleri gelmektedir· l 

Bazı defalar imparator, lıir saat-! 

lik fasılasız btr mütalea mecburiyetin 
le kalır. 

Bundan sonra üç sekreter Habeş 
imparntorunun işlerine bakmağa baş
lar. İmparator 1 numaralı sekretere· 
yanm mektup yazdırır. Sonra 2 nu. 
mnralı sekretere döner. Bu sırada bir 
numaralı ~ekrcter a.ldrğı notlan telr 
yiz ile meşguldür. · 

3 Numaralı sekreterle 'de işini bi
tirdikten sonra, 1 numaralı sekreterle 
başladığı mektubun diğer yansını, he 
men knlmrş olduğu yerden sühuletle 
başlıyarnk tamamlar. 

Saat dokuz sularında imparator 
iki saatlik ıişi yapmıştır· Bundan son. 
ra, yarım saat kadar, karargaha gel
miş olan ~fleri veya mühim zabitle
rin ziyaretlerini kabul eder. 

• * 
Saat 3 sularında ıicr zamanki gibi 

Jinrp cephesinden yığmla müsta~l 
telgraflar gelmektedir. İmparator, 
kuvvetlerinin hakiki başkumandanı 
olduğu için orduların sevkulceyŞi ken 
dl elinde ibulunmaktadır. Mesela hi.r 
telgraf geldiğini tasavvur edin. Bu tel 
graf ltnlyanın 1'tfaka11eye ilerJcdikle. 
rini bildirmiş olsun. imparator hemen 
memlel\etinin o mmt.ıkasmı çok iyi 
bilen kimseJerden bir düzün eye ya- ' 
kın adam çağırır ve kendilerile müşa
,·ere eder. 

Bütün bu mütehassısların topoğ
rafi hakkında verdikleri malumatı 

tam manasile temessül ettikten sonra 
muhtelif renkli mürekkeplerle kendi 
eliyle bir harita çizer· Ve o mevkide 
bulunan kumandanlarına talimat 
gönderir. Çalrştığı müddet~e Avrupa 
usulü Uzere bir bardak çay h:er. Ve 
faaliyeti mutat Uzere akşam yeme
ğinden sonraya kadar de\'am eder. 

Akşam yemeğinden sonra, impa
rator, en yakın nrkadaşlarile hasbi. 
hal ederek bir gezintiye çıkar. Saat 
8,30 oldu mu, günün en mühim işi ge
lir. Kitapları arasından saat on bir 
huçuktan evvel ayrrldığr nadir görü
liir. Bazan odasmda ışığın sahalı sa. 
atleıine kadar yandığı vakidir· Fakat 
imparator sabahın saat hcşinclc cla
irn:t nyanıktır-

Geneli~indenheri nskcri klftsik ki
tapları okun1ağı itiyat edinmiştir. Bu 

gün imparatorluğu kurtarmasına yn. d 
raynbiJeeek bir itiyat.. rada büyük bir santimiyetle kar,Şl .. 

lanmrş mühim konuşmalar yap~ıştrr, 
• * * Fakat Hindistan hudutlarına ,11 .. 

imparatorun şayanı dikkat bir kın olan yalnız Çin, Moğolistan °de
hafıznsı vardır· Hiç bir sözü unutmaz. ğildir:. Ef ganistan Iran da bunlardan 
Hiç lbfr l~m onun aklından çıkmaz. A... ~ok uzak değildir. Ji.,azla olarak bir Ud 
radan ne kadar seneler geçerse geç- memlekette de son senelerde bir uyaıt 
sin, o adamı ne kadar görmemiş olur- ma,knlkınma gençleşme hareketleri var 
sa olşun, unutmasına imkftn yoktur. dır. Ve bunlara Türkiye örnek olmUŞ' 

AyJıırca evvel artık bırakılıp unu- tur· Türk inkdftbı derin bir tesir ynP" 
tulduğu sanılan bir meseleyi impara- mıştır. Türkiye buralarda büyük Jt1tl• 

tor birdenbire ortaya çıkarmakla mü. nevf nüfuz sahibi olmuştur. 
şa.virlerini hayrete düşürür. Bu sebep Iran ve frakın başka bakımdaıt 
ten mahzeni evrak memurlan impara bir ehemmiyeti daha vardır. O da. bil
torun o zaman ne düşünmüş oİduğunu yü~ petrol madenlerine malik olma la· 
müşavirlere hatırlatmak için daimi rıdır. Petrol ıise Jngilterenin kanı Jt1t?

surette evrak çıkarmakla meşguldür- sabesindedir. Müstakbel bir harbi~ 
ler. ruhudur. 

Bunlar kendi makamlarının hırsi- Işte bir taraftan Asyndn. bUyiiye1'ı 
le yanan Habeş şeflerinin imparator Hindistan hudutlanna kadar ynkllY 
Haile Selasi de işte bilmeeburiye ta. şan tehlikeler Jrnrşısında, Efganlstsıt• 
nıdıklan meziyetlerden bir kaçıdır. la petrol memleketleri olan Iran <' 
Habeş şefleri, onun kendllerindcn lrakın ehemmiyeti artmaktadır· 13

11 

tam mana.c;ile yüksek ve ferangilerl r milletlerin yakın, çok samimi dostd 
(yani ecnebilerle, frenklerle) heynel- olan ve Milletler cemiyetine fnanıı1' 
milel diplomasi meselelerinde meşgul Türkiyenin İngiliz politikasında )'eti 
olabilecek yegane adam olduğuna ka- büyümektedir. 
naat getirmi lerdir. • * • 

Ingilterenin Türkiyeye fnzlaehe.J11' 
Bunlar, kendi.c:;inf. l\lu."olininin 

emperyalist emellerine hakiki hir 
mbi halinde hulunduran diğer husu
siyetlerinin fevkindedir· 

iLAN 
1149 numaralı kanun mucibince te

sis edilip dahiU nizamnamesi 19 eyltil 
193:> tarihinde Milli İktisat Vekaletin
ce tasdik olunan Türkiye Sigortacılar 
datrei merkezlyesi aşağıda yazılı hu
susları sayın halka bildirir: 

Her ne şekilde olursa olsun sigor
talılara komisyon vermek nya tenzi. 
Jat yapmak. 

MEMNUDUR 
Bu ahkam "kanunen" teşekkül et

miş olan ve bilcümle sigorta işleri te
darik edenlere acent.a ve simsarlarının 
dahil bulunduğu Türkiye sigorta pro.. 
düktör birliği n:zasrnn dn şamildir. 

iktisat Vekaletince musaddak üc
retlerle tarife nizamnamelerinin tat
biki mecburi olduğu ve hil a fında vu. 
kua gelecek ltarekat \'e muamelatın 

miyet vermesi, Balkanlarda ve dil"" 
yada bir barış fımili olması Balk11~ 
yal'lmadasile Orta Avrupa milletler•· 
nin nazarında kıymeti artmakta, bıf 
milletlerin bazılarını tehdit eden bif 
çok tehlikeler dostluğumuzun ene.J11' 
miyetini birinci dereceye çıkarmaktıv 
dır. 

•• • 
Türkiye cumhuriyeti Osmanlı ftı\' 

paratorluğunun rüyasında göre111i);, 
ceği bir esere muvaffak olmuştıı 11' 

Türk politikasına hürriyetini kıtı1' t1' 
dırmış, hudutlarımızdan uzak, ço1' ıtıf 
zak yerlerde Türkiyeyi nüfuz s:t11 

yapmı~tır. rf!1f 
Türkiye hu siyasetin meyyclC ,_1ıs 

yakında, 1.nnnedildiğinden çok t1l 
bir zamanda idrak edecektir· 

Raif N.lf~ 
- tıf' 

mes'uliycti mucip olacağını dn Jtll 
lahrız. ~· 

TÜRKiYE SlGORTACILA.ft V)6 
lREl MERKEZlYESt TOflJ{~f~' 
SlGORTA PRODÜliTÖRLERl 
LlGI . . 
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Hırsız 

Küçük kötke girmek o kadarı Hırsız derakap seğirtti. Kalın 

kolay olmuıtu ki, hırsız, neden kadife percle!erden birinin arkası- sı·hı·rbaz konuştu ·. 
bu İ§İ bu kadar ıeciktirmit oldu- na ıaldandı. 
iunu kendi kendine scruyordu Fena halde canı sıkılmı,tı. - - Size bir mum vereyim . Bu 
Zahmetaisce salonu buldu. Bütün Hiddetlenmiıti. 

mumun 
odaların kapıları ardına kadara- Kocakarının on ikiden evvel 5ta- yanmakta Olduğu Odada UYlt ıan 
çıktı. Maymuncuk istimaline bile zinodan avdet eltili aıla vaki ol- d 

. .. o r insan 
h,t'!.t kalmıyacaktı. mazdr. Perdenin aralığından, o- bir aha Uyanamaz ! 

Kö,ktc: kimsenin bulunmadığı- nun, odada dolattığmı görüyo\·· Bec;en k1111mıerın hUllsası J 

"" biliyorClu. Madam Kassar'ın du. Madam Ka1aar artık bir zabit Kartlinal RoJrilı Borii~a 
lcıaa boylu, yuıyuvarlak hizmetçi- ıibi dimdik yürümek külfetine bir rahibi zelairliyerek öl-
ti, bu gece izinli idi. Hırsız, bü- katlanmıyordu. Kendini koyuver - Jiiriiyor. Papayı sehirliyen 
tün kapıları ihtimamla kapadı. A- mitti. Bir genç kız ıapkasına her. - de odur. Fakat Papa lıur-
çrlt kapılardan hoı!anmazdı. M1t- ziyen ıapkasını, ba~ından kemali tulayor ••• 
danı Ka11arın sayfiyesini baştl\n dikkatle çıkardı. Hırıuz, bu f&P· Bu suretle aradan iki ıün geç-
•tağıya kadar kolaçan edecek: kanın altındaki saçların takma ol- mişti. Bu müddet zarfında Vat~ka
)Ükte hafif, pahada ağır ne \·ar. du~unu forkediyordu Dekolte el· nm h~kim batısı Fariyani bir da
ile yoksa, hepsini aralclıyacaktı . bise, ayaL:!arının dibine düıtü. kika bile uyumadan durmaksızın 

Kanar, bol dantelalı bir gecelik d ·resı·nde kard· 1 R d ·k B ·· Salona töyle bir, haftan sav - aı ına o n orıı-
lba baktı. Madamın kıymetli eı- giydi. Boyalı ıuratiy~e. ve bol en- yanın öldürdüiü rahip yamafına 

tarisiyle Ji§i bir palyaçoya dön· dimaiında hazırlamıt olduiu aon 
Yası her halde burada olamazd! 

müttü. Hırsız, diş gıcırdatıyor- cümleyi söyletmek için tertibat al-
k. k 

du. Yumruklarını 11karak: ma la uğraımıttı. 
Bazan karanlıkta el yordamiy- O gün bir ara Rodrik Borı·iya"'a 

l d ı - Şimdi ne yapmah? Buradan J 

e o atıyor; bazan cep fenerini da yaklnamıt, ve kulaı"ına "'&Vaf 
·'- nasıl tüymcJi? diye dütündü. -s- J 

Y~ıyordu. Bir defasında, fenerin bir sesle: 
ıi Gürültüyü ve kan dökmeği kat' -
Yası, masanın üzerinde duranı - Bu gece yanıından iki aaat 

-. iyyen ıevmezdi. Geçen her da-
.. enç ve güzel bir kadın resmini ıonra lütfen dairemde bulununuz. 
'Ydınlattı. kika onu do.ha ziyade asabileıti- Zavallı rahip bize ~tili buldura-

riyordu. J h Hırsız, gülerek: cak o an son müt it cümleyi ıöy-
F akat Madam Kasıar, onu ıı· ı· k d • t• - Madam Kassarın gençlik za- ıyece , emıı ı. 

llıanından kalma resmi ! - dedi - kıntııından kurtarmak iıter aibi, Borjiya bu ıözleri bir mahkeme-
411ıın11 dıı değitmiı ha.. baıını perdeden yana çevirerek de idam hükmünün okundujunu 

On b- gu"'ndenberi, bu sayfiv~ bir an, bakb, bakb •.. Sonra, kara- dinler ıibi dinledi. Fakat büyük 
-:r rını vermit ıibi, hırsızın saklan- b" iktid __ _ı:_...1 __ L •--d ~. h 

llıahallinde gayet muntazam bir ır ar ~nıucnsa uu,- U15u • 
ıa_ dığı yere doğru yürüyüp perdeyi yecan ve enditeyi hiç belli etmedi. 

)'at sürüyordu. Ağır ve kibar bir açtı. Yalnızca: 
>1lrü7ü~le gazinoda görünüyor; ve Açmasiyle iki üç adım serile- -Allah W aylniıd elWte mQ. 

P)ijda banyo yapmak üzere bu- meıi bir oldu. Kadit ellerini yü- kifabız bırakmıyacaktır, Senyör 
'-Ja ıelenleri, çaktırmadan, tet- züne kapatarak karyolasına da- Fariyani ! cevabını verdi. 
ftUc ediyordu. Herkesin ne zaman yandı. Fakat bekim ba§ıdan ayrıldık· 
'-~de bulunduğur.u, en fazla ki:.n Hırsız, ilk önce, bu müsait fır- tan ıonra hemen Vatikandan çık
lerle ıezdiğini; ve nihayet, yat- saltan bilistifade kaçmayı düşün- tı. Bir araba tutarak evine V'lrdı. 
lb&k üzere, saat kaçta evine çekil- dü. Likin ihtiyar kadının gayet Odaıına çıktı. Aradan on dakika 
~iini öğrenmiıti. Buna rağmen tatlı ve niyazki.r bir sesle: ıeçmemifti ki tam•mi1le kıyafeti
t•1tıdiye kadar tırtıklayabildiği - Nasıl?.. Aman yarabbi! Bu- ni değittirmit olarak evinden dı
teyler pek ehemmi) etsiz addedilse nu nasıl yaptınız? demesi üzerine tan çıktı. Yolda bir araba durdu-
•eıadır: On bet gündür, vurduğu duraladı. rarak bindi. Eliyle lialettayira · ·r 
l'\ar istikamet itaret ederek bindi . 

run, bir altın tabaka ile bir yü- Kemali hayretle acuzeye bakı- Yirmi dakika kadar bayle ıit-
l\iie v · · d .. f k b l yordu. Acuze devam etti: b• e ıçın e yuz ran u unan tikten sonra arabayı durdurju Pa-

ti' Cüzdana inhiıar etmitti. Hal- - Biliyordum... Anlamıttım... raaını verek indi. Bu sefer batka 
~ burada ıeçirdiği kibar baya- Sizi ilk gördüğüm gündenberi an- bir arabaya binerek batka bir ia-

hisbetle; bunlar, elbette pek e- lamııtım bunu .. Fakat bu kadar, tikamette yoluna devam etti. Böy
~iyebiz ıeylerdi. Şimdi bütün bu kadar büyük bir maceraya a- lelikle izini kaybettirmek istediii 
lillaidi Madam kassar isimli acu - lılacağınıza asla kail olamazdım. anlatılıyordu. 
~il evindeydi. Her gün, gazinoda, na:ı.arlanm si· Borjiya böylece epey dolqbk-

~e alelicaip kocakarıydı bu. zi arıyordu .. Beni adım adım ta· ı tan sonra iki katlı bir eTİn hüne 
)ara},),• t y k k k kip ettigvinizin farkında idim .. Ve ıelmiş bulunuyordu. Kapıyı çaldi. 
L ı. üzünü at at, atmer 
qlııl ben de ıizi adım adım takip edi- Uzun müddet cevap gelmedt Bir· 
lı L. __ er, allı penbeli, morlu beyaz- kaç defa daha çaldı. Nihavet '---

VU7& d'" ·· b' ı ·b· yordum ... Esasen gazinoya mun- J &11 ıı1:_ r; ten urust za ıt er ıı 1 pınnı yan tarafında küçük pence · 
....._dik -"rü i ı · d. T tazaman gelmemin sebebi de siz. ı....._ ,. .. me e ye tenır 1. a- remsi bir deHk açıldı. Korkunç 
-P •-•- d diniz.. Bu aktam, sizi orada gör-
Fı "4llllfbr ığı mücevheratın en- bakıtlı bir adam: 
" f l meyince asla duramadım.. Kede-•' ey er olduğu nazarı itibara - Hey, ne arıyorsun burada? 
~11n1r rimden eve döndüm. içimde bir 
L .... •a, hırıızın bu gece iti it, Bu evde kimse oturmaz, ha7di hu 
qt• hissi kablelvuku vardı.. Önüme 

• 1 &ümüıtü ! ! ait! diye ıöylendi. 
F çıkarak bana iJinıqk etmenizi F k t B ·· b ·· 1 ka ' 

) • .. kat bu evdeki kıymetli eı- a a OrJıya u soz ere t -
~) bekliyordum... Yolda size rasla - iyyen aldırmadan: 

•~ı 1 ıtereden bulacaktı? lıte me- _ Mızrak! ..,. e... mayınca öyle mahzun olmuıtum 
~'' ki... Likin timdi meaudum... De- Kelimesini ıöyledi. 
itte. · mek ki atıkınız, ıize du~!arlar qtı Korkunç bakıtb kapıcı ba cüm-

•.. itte.·· 1 · d d h 8ir 
1

.. .. km ! racak, kapılara maymuncuk uy- eyı uyar uymaz emen ufak 
lf umu, çe ece duracak k.:.c!ar bi~yak, öyle mi?.. . penc~reyi kap:.ıdı. Biraz sonra a· 

t'ıtt ~sr:, çekmeceyi açb. içini ka- O halde hiç bir itirazım yok... E- ğır zincir ıakırbları duyuldu. Ve 
ti. ' 1

• Eline kötü bir köstek geç- vet, hiç bi .. itirazım yok .... Sizin 0 _ kapı güçlükle aralandı. 
'ltı. 8~u 'Leienmiyerek bir köıeye lacağım ! Borjiya etrafa seri bir göz rez-
"İtd· il' bilezik buldu. Evirdi, çe- dirip kimse tarafından takip adil 
dird~, •ltuaclandı bu! Cebine in- Vakıa meıhur misaldir: "Ya- mediğine emin olduktan sonra 

1• h b , hemen içeri daldı. Alıtkan adım-
F alc t vuz hırsız ev sa i ini bastırır.,, 1 larla ileriye doğru yürüdü. Fakat 

frıı.. a lam bu sırada parmaklı- derler. Lakin hazan öyle acar ev ... ırc d merdivenlerden yukarıya çıkacağı 
~ it. rr adığını ve sonra, so- sahipleri vardır ki usta hırsızları halde çıkmayıp, ıol tarafa saptı Te 
d'l)d Pıınnr. anahtarla açıldğırı da bashnr. Bu cihet yavuz hınız- merdiven altı gibi bir yere airerek 
~ il. Merdivende ağır ağır a-

1 
ların kulağına küpe olıun. dar bir merdivenden atailJ'& dol-

....___ __ '-_l_e_ri_i_ti_ti_ld_i_. __________ N_A_K_l_L_I_: .... (_H_ik_ci __ y_e_ci~')~_ru_i_nm~eie b ladı. Bu suretle 

an~:.!; c:~: lnsı::.m~!t kadar indik-ı 
ten sonra tek bir mumla aydınlan· 
mış ufak bir odaya vardı. 

Bu odada kendisini kartılıyan 
ihtiyar, saçı sakalına karışmış 

bir adam onu hemen tanıdı. Mu
mu eline alarak duvarın içinde o
yulmuı bir yola girdi. Borjiya 
kendisini takip ediyordu. Böylece 
bir müddet ilerledikten sonra da
ha genitçe bir odaya girdiler. Bu 
oda o devirlerde pek çok yerler· 
de tesadüf edilen simyager yani 
altın imal etmeğe çalışan imalat
hanelerin birine pek benziyordu. 

Bir köıede bir ocak yanıyordu. 

aafda solda içinde türlü türlü mad
deler dolu ıiteler ve potalar do
luydu. ihtiyar adam Borjiyaya o
turacak bir yer gösterdikten sonra 
karıuına ıeçerek yere çöktü. Ve 
bozuk bir İtalyanca ile mırıl dan
dı: 

- Emrinizi bekliyorum. · 
Borjiya dütünceliydi: 
- Bu sefer tehlikedeyim. Bana 

öyle bir zehir verecektin ki yanı
na Jtıklapmıyacağım bir inaan. 
uzaktan öldürebileyim. 

llatiyar aihirbu sözlerini yuma
rak bir müddet dütündü. Sonra 
ayni bozuk tive ile cevap verdi: 

- Bir dua kitabım . var. insan 
bunu okumak için parmaklarım 
tükürükler ve her nedense biraz 
güç açılan sayfalarını çevirecek o· 
luna iki aat ıonra canını melek 
lere verir. 

- iyi, fakat kafi değil Kitabı 
okumak iıtemez, ve yahut it işten 
ıeçtikten ıonra okumağa kalkı-

~ırsa fayda vcrmaz. 
-1.tr mum vc:ej im Bu mumun 

yandığı bir odada uyl:uya elalan 
bir d~hn uyanmaz. 

- Bu mumlard:ın birkaç lene 
jsterinı. Fakat bu it için kullanma. 
yacağım. Bqka bir ıey bul! 

- Koklanma11 ve yenmesi der
hal ölüm getire:1 güzel çiçekler ve 

meyvalar var. 
- Başka? 

- Bir de güzel tesbih hazD"la·· 
dım. Bu tesbih:erden bir taneainin 
kenarında gayet nice bir sivrilik 
var. Bu tesbihi ç.eken bir kimae 
buna kat'iyyen dikkat edemez. Ve 
bu sivrilik derisini çizer çizmez .•. 

- Kafi, anladım. Bu tesbihi be
ğeniyorum. Bana bu tesbibi ve üç 
dört tane de mumu bir paket ya
parak ver. 

İki dakika sonra paket bazı~ 
dı. 

Borjiya sordu: 
- O bahsettiğin feyi h?.zırb· 

yor musun? 
- F.vet, muhterem senyör ~im

di tecrübelerini yapryorum lki ay 

sonra size takdim edeceğim. 
- Bahsettiğin vasıflar tarnamf· 

le içinde mevcut olacak, deği.' mi? 
- Evet senyör. H~r hangi hir 

kimseye verilince taro sekiz rün 
ıonra onu öldürecek. Ve bu öWm 
tabii ölümden farksız oh rak. 
Şimdiye kadar iki tecriibe yap~ım. 
Bana gönderdiğir-iz adarr'arc'· n 
biri bu zehiri tarap içinde iç~ik
ten üç gün sonra öldii. Bunu..- i;"'!e
rine t:ddetini deha ziyade hefif. 
]ettim. (Devamı var) 

Birinciye iki llra, Jkinciye bir lira 
OçUncUye bir kolonya 

4 üncüden iki yüzüncüye kadar da 
muhteUf hediyeler 

Ben öyle on harfli bir şehit aclı· ı 
yım ki, 8, 7, 10 ve 4 üncü harfle-
rim bir meyveyi; 9, 1 O, 3 ve 6 ıncı 
harflerim dünyada her iti bqa -
rabilecek kuvveti; 4, 7, 6 ve 9 un· 
cu harflerim bazı hükumetlerde 
en büyük reiai; 8 ve 1 inci harfle
rim yamayı veya bir ıeye ili.ve 
edilen parçayı; 1, 6, 5 ve 8 inci 
harfferim eıkiden tehirleri düş -
mana kartı müdafa için yapılan 

binayı; 4, 6 ve 7 inci harflerim 
kıtın yalan ıeyi; 1, 2 ve 7 inci 
harflerim tehir dıtındaki açık
lığı; 2, 3, 6 ve 4 ürcü harf
lerim uajı; 4, 10, 2, 7 ve 6 
ıncı harflerim oturulan yerin 
aylık ücretini; 6, 3 ve 2 inci harf· 
lerim fay dalı bir böceği; 8 ve 9 
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1 Şubat 
Cumartesi 

lSTAllı"BUL: 

18: Pl&k. 19: Haberler. 19,25: Pl~k. 

20,30: Stüdyo caz ve tango grupları. 21,35: 

l ŞUBAT - 1936 

BeyoQıu 
MELEK : Yaralı kuf 

Haberler. 22 Anadolu A:fanmım havadia ser. 

vısı . 
Krenı 

• lPEK 

ve pudranız gelecektır 
hazırlanmıt olduiundan, pul aön- ve pudraları ya almıt c lacağır.ızı, •S.\BAY 

derenlerin adreslerine ıevkiyat yahut da bugünlerde alacagvmızı TORK 

: SilAh bqma ve Sa~ 
kıınnen 

: Mumyaların ıterveU 

: Aık band08U 
BUKKEŞ: (8%8 Kh.) - (S!U,Ş m .) Okuyucularımızdan Bay B. A
18: SUcl bando. 19,lCS: Hatif mualkl. 20, kin'a: SOMER : Lükres Borjlya 

15: Hafif musiki. 21,10: Cazband. 22,45: 
Hafi! musiki. 2i: Hafit muslkL 

BUUAPf.:ŞTE: (M6 Kb.) - (M9,6 m.) 

CEVABIMIZ: baılamııtır. .Buna nazaran krem umuyoruz.,, YILDIZ : ,SevlmU premes 

18,80: Hafif mustkJ. 19,05: Konferans. 

10,16: Şan konaerl, 21,25: Avusturya halk 

mUzlğl. 2'3;10: Çigan orkestram. 23,•o: Caz. 

band. !?4,10: Orkeatr.. 24,88: C&zband. 

"Mektubunuz\& alınca, gazete

mizde çıkan ilanlarla doğrudan 
doğruya meıgul olan ilancılık tir

k~iine hadiseyi sorduk, ve öğı·en
dik ki, bahsettiğiniz firmanın he-

El.HAMRA 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 
ŞARK 

· ASRI 

: Kaç~ aevdalı'ar.Ee]dlllıf 
: Hindlat&n kahramanı 

ve Fedora. 

: KUçUk anne 

: Fr&nkeDflaY'l ve n1pDld' 
: öınm ve Zafer. Mah§er 

: Kw1 ç&rlçe \'e tloetUUI 
UEULIN: (SU IUI.) - (IH,1 m.) 

19,lCS: Trio konaerl. 20: Kllçllk kOD.ller. 
21 ,10: Kan§Ik konser. 23,SO: Dans ve eğlen. 

diyelik krem tüplerinin hazırlan
ması biraz geçkalmıt oldufundan, Lostra salonlannda çal ışan işçiler 

\tl'ANA: <m IUI.) - <He m.> ıiz~n gibi yüzlerce kitinin hediye- Pazarları çahşmak istemiyorlar ASTORYA. 

Kral 

: Gece adaml&n ve Dolıtd' ce. 
Mabus'un vaaiyetnam.ı. 

ıs 55 vı la1&r lerı yollanamamıthr. 
' : yana pr • (Kllçllk kamer tı. F k k b . · Beyoğlunda A,ri Loıtra l'&lo- pazar günleri açılmamcuı bele- Is tan bul 

yatroaundan nakil) 20,10: Cazband. 21,2:;: a at me tu unuzun bıze gel- d M • Ö l ·• d d' x.· J' k ,. l k l l Avıuturya halk mllzlıH. 
23

,lO: Piyano kon. d..... .. d .. b h . l nun a acıt ne ıon er t5 ı ıyece at ıyet e arar aıtırı mı1- •FERAH : Kiralık göutıl ve cenneUI 
&• ıgı gun cı~ ıtı aren, edıye er kt ta d. k. 

sari. 24,~: Bando muzik&. (VJyana topçu me up ıyor ı : tır. hırsız. 
alayı orkestrası tarafmdan.) 1,20: Budapc§ ISTANBUL "Beyoiluntla lnınJura bo)'a e- Haydi larzedelim ki açıldı Fa- ~H!LAL : 1lkgeceve~lht1111 
tedcn nakil. Çigan mUzlğt. M vi ıahiplerintlen b iri, öteJenl eri icat JııarJalıi zavallı ıeyyar boya· M1LL1 

\'ABŞOVA: (Ui KJı.) - (1,339 m.) a gazı· n pazar günleri boyacı dükkanını aç- cılara yazık değil mi? Onlar da 
17•43: Koro. 21= Orkestra ve ıan konseri. malı i'in uirCJfmalıtadır. Halbuki haltatla bir pazar bekliyorlar Ve AZAK : Son utuı 

23: Hafif mualkl. B alil c1· d• • l ALEMDAR : Hayat acılan ve dile # 

: Montekarlo ıecelert ~ 

Kanlı karga 

BUyUk muharrlrle rln vazıları u n e ır. ev ıııorin ırıyor ar. Sonra biz Jük-
'.l'ULUZ (Frama): (91S llla.).(128,6 m.) ı -~ ınüı kadın. 

20,0G: Hafi! mualkl. 
2

o,lts: Şan konser.'-- il• 3 •ubatta çıkıyor. Çünkü boyacı tlülılıanlarının lıanda çalqan boyacılar, günde 16 B lkt 
~=~~~~=~~~ı==~--~-,-h-r-k~~~in~g~a~rm~~~~~t~ed-i-~-.-~-i-m-&-~-n-a~f-il-m-.~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
prlal&r. 21,°'5: Hafif musiki 21,25: Ksilofon Saf ve güzel bir köylü kı:ı:m ilk duyduğu bllyük he)·ecan Büyük yıldız herke• gibi İ•tİrahate muhtacız. Ö 
solo. 21,45: Hafi! muatki. 22 w.o: Halk müzL B k .. .. l B. d Bakırk y ,., "ANNA STEN,,nin eri~ilmez bir varlıkla yaşattıiı ırnu ço mu goruyor ar. ıı e MlLTlYADt : Karımı ben öldürdQm fi 
tf. 23: Schubert. Bertenın "Das Drel Mlder. • inıanız. Bizde de can yok mu 11 

lhaus,, 1slmll opera.amda.n parçalar. 23,3:1: 1 L K G E C E HABER: Macit Önelin bu iddi-
Haflf musiki. 23,40: Caz. 24,80: Operet pasaj AİLE Sineması : hcmanlar çtılarkeu: 
lan. 1: Karqık konaer. 1,15: Hatif mwrtkt. filminde "GARY GOOPER,,le birlikte herkesi heyecana düşürecektir. ası, dıtarda çalıtan boyacı~arm Kadıköy 

Lakukaraça 

ı,45: SQel mus1kl. 2 : eaz. 2,20: u .. --k kon K - --- yalnız pazar günleri güldüğü rıok HALE : ıtcnkll peçe. 
·~-s· in ve ihtirasla dolu orijinal sahneler. bedevi eğlenceleri, yurt hasreti h ki F k 

ser. (aralıklarda haberler.) k b" k k tasından çok a ıdır. a at pa- sOREYYA : Kontınantal 
çe en uyü ahramanların çöl muharebelerini gösteren 

KOLONYA: (838 J[Jı.) - (459,9 m.) zar tatiline gelince, lostra ıalon- DskOda r 
kil.) 23,35-1: Ha!U musiki o(LAypz!gden na B c y c K İ H T ı LAL ları açık da olsa, orada çalıtan j,. HALE : .~:u.,. ,,1 .in. 

DOYÇLANDSENDER: (191 Kh.).(1,571 m.) filminde sehhar yıldız"ANNABELLA,,,·e JEAN GABiN,, mu,·affakiyet çil~r, paz~r ~ün!~~i ~çık ~~~nhdi,er Tiyatro ı ar 
2-l-1,55: Dana mualkl.sl ve Akordeon rekorunu kırmışlardır. miıedsaeıe er e o dugu gı ı a ta- •ŞEHİR T. : GUlmlycn tocuk <matın., 

orkeatraıa. Senenin bu iki harikalar filmi bugünden itibaren nın iğer günlerin e tatillerini ya- Mırnav (ı;eccn 
K.ALU?lı'DBORG: (Danimarka) Şehzade başında HiLAL sinemasında ba§lıyor. . par ve böylece hafta tatili de kay· • HALKOPERETI : Ç-'lrdaş <Zozo DaJnıas 

(238 Kh.) - (1,'!Gl m.) Umumi duhuliye 20, paradi 15. Ilugtin talebeye tenzlllth matine vardır bolmamıı olur, diye dütünüyoruz. · ı~onfinyoUs'ln ııttrakUel 
~ ~~:~~~~~~~~===============~~~H~e~r~y~e~r ~h~- ~k~~~~h~r~.~~;;~;;;;~ 1,15: Dans orkestrası. • l.!91 _____ ____ _.. __ ~ 

~IOSKO\'A l: (l'Jt Kb.) - (l,1H m.) s ASRI sin e m a da 
Bu hafta müstesna bir program: 

<*> ynnmda ı,arel hulunan lıdmle,.. 
tafıdlltını llı,nlarnnıı. arasında bUlurt11U1d• 

l9,15: RU5 mtmkfaL 21,15: Konser. ara y si nem as 1 n da 
PAKIS P.T.T-. (893 Kb.) - (481,7 m.) 

22,30: Nasiyonal orkestramım konseri. 
:? 1,4:>: Cazband. 

seri. 

P• AG: (838 Kh.) - (f'70,2 m.) 

23,30- 24,30: Prag salon orkestrası kon. 

STCTl'OABT: (6'74 l{h.) - (m,8 m.) 

23,30: L4ypzfgden konser nakli 1-2: Se. 
nenat 

Kısa d algalar 
LONDRA: (Knıa aralıklarla, mnhtt'lil 

uzunlukJarda ctbıttn ller 11&atlndc mUtemadl. 

Emsalsiz bir mm-affakiyetle g&sterilmekte olan 

Eddie Cantor'un 
Fransızca sözlü )·eni ve neşeli 

Mumyaların Serveti 
filmini görenlerin kahkaha ve alkış tufanları sinemadan iki sokak aşırı 

duyulmaktadır. 

lHh·eten: M)KEY ARTiST ve Paramount Jurnal 

yen çalqır.) i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; K1lll matem dolayıaile deği§en prograrn 

etlnUgilnllne radyoda a0y1enmektedir. 

ZEJCSEN (Almanya) : 

(illa arabldarla, mahteUf uzun 

~ sttnttn her Hatlnde mlltcnıadlyeı• 

~pr.) 1 
18,15-11,15: Orkestra. 11,18-18,15: 

Keman ve pfyano konserl.19,45--21 ve %1,30 

•2,so: Varyete. 22,30--23: Dan• mualkfsl. 

24-24,45: Varyete. 1-2.15: Varyete. 2,30 -

3,15: Dana mwdldst. 

lıtı'!ntıuı Bılldiq\-ıi Bugün saat 

.SıhiP'ngatrosu 1~ de 

ıuııımnıuı g~~;::a~~~ 

lff ili A~;a!e~~:~ 
llm 20,30 da 

11110111 (MIRNAV) 
Hüyük operet. Yazan : 

AFlP OBAY Müzik: A. BOZER 
3 Şubat Pazartesi akıamı HOLLECt 
Naşit tarafından bir perde komedi 

DAN BiR Dll .. EK l 
930 da tahakkuk eden 173 lira 

40 kuruş harcırahım Divanı Muhase
battan vize edilerek Muntazam borç
lar müdürlüğüne 2~11-9~:i de se'"k
edilmişti. 

Dahiliye muhasebe müdürlüğü l 
2:>-11-93:> gün ve 107331220 sayı1ı 

tezkereslle bu alacafımın Muntazam ' 
Borçlar müdürlüğünce tes,·iye edfe- 1 

fefini bfldfrdi· Aradan f1d aydan fazz
la 7aman ~ti bfr haberini alamadnn. 

Ba alacafımın bir an evvel nrfl. 
mesl için fradelerfnizi dilerim. j 

Ekrl'm Ortaç 

.__ .... Hr 7.a kall 
~ dilnyaca 

tanınmlş 

muhterem 
profesUrtlm 

bana: 
Sıhhatımı iyi gıda 

ile kazandırdı. 
Çabuk k uvvet lenmek için ilaç değif, 

sana ÇAPA'nın ekstra ekstra 
makarnasını tavsiye ederim. 

• 

• 

MARLENE DIETRICH H JOHN 
LODGE'un en güzel temsilleri 

Kızıl 
Çariçe 1 

Fransızca sözlü film \'e 1'01\1 l\llX 
,.e NOEL J.'RANCIS en fe,·katade 

macera film 1eri. 

Dostum 
Kr al 

Görmeniz lazımgelen 2 büyük film. 
Duhuliye ıs kuruş. 

·FERAH sin emad a 
Melek sinemasının ayrı ayrı hafta
larda gösterdiği iki büyük film bir. 

den bugünden itibaren 

1 Kiralık GHnUI 1 
KLARK GAilLE 

ICennetle Hırsızl 
1 A)Ttca: Paramount dünya haberleri 
! 

-- ---~ 
Fransız t iqa lrost!I · •·• 

fi ALK OPl'~Rl-~1'1 . 
Bugiln matine 16 d. 

Bu aktam saa· 
20,JJ dil 

Doıt Yunanistanm 

Kıymetli Artistlcrı 

Zozo Dalmaı ve Ku. " J e>tiıin ittirak·' 

ÇARDAŞ FORSTtN 
Gite gilndüz açıktır. F'yatlar: 35-S 

60~7S~l00-12S.Lo.a400~300--5 

Telefon: 41819 

...=.. 15,49 12,28 15,08 17.23 18,87 8,12 

~ 12.24 7.03 9,43 12,00 1,34 12,06 

GEÇEN SENE 8& IGON NE OLDIJ7 

ra.~nda siyasi görU1D1eler bu sabah 

mıştır. 

Saylav seçimi mUnuebetıyle af 

\'C Recep Peker lata\ıula gelmtflerdlr. 

Lindbergln çocuğunun kaçmna ~ 

Rının muhakemesi •on aa!balara ge1mlfdt• . ~ 

Maliye Vekiletinden: 
Eski gilmUş Mecidiye ve aksamının bef 

Şubat Btn dokuz y Uz otuz altı tarlblndetl 
i itibaren her hangi bir kıymetle mDbadelS 
: vasıtası olar a k kullanılamıyacağı ve klJı.
! lanmak isteyenler 22:>7 No. Iı kanun tl1 

tayin edilen şekilde cezalaodırıla<'ağı " "' 
olunur . •219,, •5.l1., 
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ZAVALLI GARSON 
~SaOOO ILö~A 

Tazmi.natı Amerikalı 
nıilyonere ödeyebiJeck mi? 

Amerikah 
şımarık 

milyonerler 
arasında! 

Nevyorktan yazılıyor: 
İngilizlerin meşhur şair, diplo

llıat, kitif ve sergüzeştçisi Sir 
\Valter Raleigh Kraliçe Elizabete 
e_ıı ırkıntılı zamanında yardım et
tıgi için kellesi kesilmişti. 

Nevyorkun fevkalade pahalı 
•e en tik "Central Park,, gazino-
1\ınun vestiyer memuru Bernard 
,,.odroski ise zengin Could ailesin 
den yeni evlenmiş madam Elea · 
1'or Gould Stevens'in imdadına 
kottuğu için suratına müthiş yum
~klar, yemi§, gözlerinden birini 
t •Ybetmck tehlikesini geçirmi~ . 
rr. 

Zavallı adam soluğu mahke. 
illede alarak karı koca Stevensler
den 15.000 lira zarar ve 1.iyan is
leıııi!tir. Davayı kazanırsa bu pa
"•Yı kolaycacık tahsil edebilecek-
tir· ro- k"" .ı.. l k . d' • :'!'un u uasım an ço zengın-

b~r. Ancak Bay Sh;vens' de muka-
ıl bir dava açarak, 28.000 lira 

t,ırninat istemiştir. Fakat bu baş 
döndürecek kadar mühim parayı 
~allı bir garsondan nasıl tah • 
•ıl e~leceği belli değildir. . . ~ 

Gardirop memunı ba~ından ge· ı 
Çeııi, ı.vuk~:ına §Öyle anlatmıştır . 

"- 25 birinci kanun l 935 sa . 
~ aaat üç buçuğa doğru gazi . 
lıoda i!im bitti. Bilmem neden he· 
~ti&. uykum gelmemi! olduğu için 

t•nci caddede f(>yle bir gezinti 
~•Payım dedim. Bir kadeh bira 
ıçlllek için tanıdığım bir birahane
)e doğru dümen lcırdım. 57 inci 
•olcağı battan başa geçtim. 

Ortalıkta bir mezar sessizliği 
~~eh. Tam Lepington caddesine 
.öııınek üzere iken kapılardan bi
~~in önünde tek başına duran 
ır 1-- d ·· d ·· G . b ~ ın gor um. ecenın u 

:.;lctrnda ıokaklarda kadınlar gö-

t " ebiJir; fakat bu yüksek sosve _ I 
ed . · ı 
~el\ hır kadındı. Onları ben ta I 
h' ktan tanıdım, çünkü her gece 
klıllerce lira kiymetinde manto ve 
tit~alarmı bana çıkartıp geydi-

er. 
lierhalde kadının yardıma 

~~ olduiunu anlamak için 
l\i l'ulc: zekaya lüzum yoktu. Gece-
'' rı. bu vaktında bir kapı önünde 
aı:~ oturmuı kazazede bir gemi 
k,_ 1 

tek batına bulunmanın baş· 

1 ne nıan&sı olabilirdi? 
hi, !te bunun için önünde derin 
et, t~eranı yaparak bir yardım -
&otd lunup bulunamıyacağımı 
l\i h uııı. Bir taksi çağırıp kendiai
.CSyt e~en evine kadar götürmemi 
clld·~ •.Fakat cebimdeki para rnev 
~" l>ek züğürt olduğundan 59 
~u aokaktaki tünele kadar ta -

teptik. 
'tun ı· ~le b· e ın ötebaıında çıkınca, an 
~ kaç aoltak ötedeki apartı
~lece'kt· il.dar otomobille götüre
dll. 8~. •Ilı. Buna param yetiyor -
llı11 .. 

0!,1ece nıuhtefem apartıma-
01llllıde otomobilimiz durdu, 

Nodroıki eliyor ki: "Yukarıya aparhmana davet edildim. Beni 
pijamalariyle gelmiı olan kC>Ccuı na takdim etti. Birdenbire gözü-

me bir yumruk yapııtı.,, 
kelli felli bir kapıcı otomobilin ıu ! Dairesinin kapısı açılıp da 
kapısını acınca kendimi bir mil. biz koridora adım atınca odalar
yoner ı;andım. dan birinden bir adam çıktı. Sır-

Aparlımanda kadını asansöre tında pijaması vardı. Kadın bu a
kadar götürdüm. KendisHe birlik- damı kocam diye takdim ederken 
te yukarıya çıkmamı ıöyledi. Lü- .Ol gözümün üstüne müthiş bir 
tüfkarlık bu ltadar olurdu doğru- yumruk indi. Ben sırtüstü yere yu. 

..... . "... \, . .. . ' ._ 

'~ • • .~. • ~.... ,: ' • • • • • ~. 1 \. • • j • ~ 

oıenıer, doğanlar ....,.... ....-..--.;;; ... -. .... 
Ölen cilene... İngiltere kralının öl

mesine meydan bırakmadan dünyanın 
en tanınmıg roman ve hikaye muharrir
lerinden ve şair Radyard Kipling de 
tam yetmig yaşında ö!dü. Ardından İn
giliz kralt ... 

Son yılların genç neıilleri, bir çok 
kimselerin öldüğünü, bir çok tarihi si· 
malann göçüp tarihe girdiğini görüyor. 

Bu, bir evvelki neslin gayesini bul
muş, kemale ermiş olduğunu gösterir. 

YAZANLAR: 

Hikmet Münir 
VE 

Murad Serloğlu 

Yahya Kemalin eaerJerinde derinlik· 
le beraber parlak nete de olaa, ihtimal 
aanatkan dalına kara sevdalı bir tip ha· 
tinde cönnek alışkan!:ğından seliyordu 
bu ..• 

Halbuki sayın şairimiz sıhhat sa
çan, yüzü daima gülen ve dili her vakit 

Zavallı gardirop 
memurunu evıne 

götürüp de döv· 
dürten Madam E-

leanor Gould 
Stevem 

varlandı~, bir iki kaburga kemi-1 
ğim zedelendi. 

Ayağa kalkınca ben de elim -
den geldiği kadar kavga ettim. 
Fakat daima ilk yumruk kazanır. 
Ne dersiniz kadın da sille, tokat, 
tekme indirmeğe ba§lamaz mı? 
Ben ona vurmağa kalkışmıyacak 
kadar centlmen davrandım ve 
buradan sulh ve selametle ayrıl . 

lek sahip!erinin muhtelif şekil ve va
sıflarda olması lazım ... Zayıf, avurtları 

çökmüş bir kasaba, şişman. iri yarı bir 

biletçiye rastgelmek insana tuhaf geli· 
yor. 

Gözlüksüz bir doktor, baston tagı· 
yan bir atlet gördüğünüz zaman da şa· 
şarsınız. 

FAKAT. ÖYLE ZANNEDiYORUZ 

Ki sızt EN FAZLA HAYRETE DU

ŞURECEK ŞEY SARIŞIN BiR lCÖ

MURCU GÖRMEKTİR. 
Fakat son kaybolanlardan İngiltere 

kralı beşinci J orj ve İngiliz şairi Rad
yard Kipling. doğumlarından yetmiş ylı 
sonra öldUler. 

zeki bir süngü ile yarasız kendini du- * 
yuran kelimelerin potası. - giizeı. kuv- Suç nevinden 
vetli surette zarif, seçme bir insandır. 

ceza 

Ayni günde kimbilir daha kimler 
doğmuş ve bu yeni doğanlar, yetmiş yı
la varmadan kimbilir ne yamarı şahsiyet 
ler olacaklardır! 

• • 
Bu münasebetle l:endisinden bahse

dildiği sırada biri, Yahya Kemal ile 
"Cumhuriyet,. başmuharriri Yunus Na
dinin son ~ünlerde haftada bir iki defa 
Golf oynadıklarını söyledi. 

Yahya Kemalin Ustat Yahya Kemal Golfa Madrid-

Tramva}'lann arkasına h.::J cambaz 
gibi asılan çocukları gördü de bir ar
kadasımız: 

- Ah, bunlar için bir hapishane, 
olmalı, dedi. Böyle suçları işledikleri 

görülünce, yakalayıp en aşağı bir 
ay iı:in orada hapsetmeli ! 

Bir diğtr arkadat bu fikri tamamla· spor merakı de diplomatik vazifeyle bulunduğu Si· 

.---~-----·- ralarda pek dü~müştü. Bugün mutat a- dı: 
"Kültür,, adlı mecmuanın çıkmasile ğırlı~ınd~n 26 kilo rukarıya çıktığı icrin 

meşhur sanatkir Yahya Kemalin tue zayıflamak üıere yeniden oynamağa 
yazılanna, sevenler gene kavuştu. başladığı söyleniyor. 

Yahya KemaH biz phsen garmeden * 
önce. pek toy bir zihniyeti! kendisini! Mest ege göre biçim 
süzgiin, soluk ve düşünceli bir zat ola· _ _. ____ ._ ... _ .. llf~.,------
rak tanırdık. • Geçen gün dügiindük. Bir çok mes·, 

- Hem o hapishaneyi genişçe ya • 
pıp içerisine, daima bir daire etrl!fında 
d8nen bir tramvay lroymalr. Bu çocuk-

ları da o tramvayların etrafını asmalı .. 
Tramvay saatlerce dönsün dursun; akıl
ları ba§larına gelsin tereslerin 1 

mağa uiraıtım. Fakat dııanya 
kadar centilmen davrandım ve 
ikram ile otomobilden çıkarmış 
olan kapıcı bu ıefer de yakama 
yapıştığı gibi sokağa öyle bir fır
lattı ki! .. ,, . "' . 
Bütün bu iddialara karııhk olarak 
da Mi.ter Ludlov ce\'ap vererek 
Gardirobun 25 birincikinun sa -
bahı karısile birlikte apartımana 
gelmiı olduğunu, fakat lüzumun
dan fazla terbiyesizle§tiğinden 

kapı dişarı edildiğini söylemekte, 
dayak atmadığını iddia etmekte
dir. işte bu terbiyeı:zliği ve karı
sına kar§ı takındığı hakaretimiz 
ve mütearriz vaziyeti dolayııiyle 
28.000 lira tazminat da va etmek.. 
tedir. Kadın da verdiji ifadede: 

"- Kocam meskenimizin ~e

refini ve bilhassa beni müdafaa 
etmek için terbiyesiz herifi kapı 
dışarı atmak mecburiyetinde kııt.1-
dı !,, Demektedir. Kendiıin;n sa

baha karşı sokakta yalnız başına 
ne yaptığı sualine iıe henüz bir 
kartılık verilmemittir. Ve bu c~a
vada böyle bir sorauya lüzum yok
tur. 

işte Nevyorkun en zens:n çev
ren1erini bitmez tükenmez dedi
koduya sürükleyen en ıon mevzu 
budur. Bakalım mahkeme za .. allı 
tövalye ruhlu Cardiroba ne di) c
cek? •.. 

Mahlteme timdi kadının ısrar 
ederek Cardirobu yukarıya kendi 
apartımanına kadar çıkarnnt ol
masının sebeplerini arattırmakta
dır. Öyle ya, daha kapının öntin· 
de iken ayrrlmak isteyen ac!amı 

ne diye yukarıya çıkarıp dayak 
yemesine sebep olmuftur. Gardi
robun da serçekten terbiyesini 
bozup bozma.mı§ olduğunu isl-at 
edecek hiç bir delil yoktur. Apar
tnnanın kapıcısı hiç bir feyin far
kında olmadığını, yalnız zengin 
kiracıların bir adamı dıtanya at
tıklannı görünce kendisin;n bu a
damı sokağa çıkardıktan ıot·ra 
büyük kapıyı kapadıiını ıtÖy~c-
mektedir. • • 
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112 (Nakil, Cf!rdiaN oe Udiboı hakkı mahfuza .. ,. Celal polis müdiriyetine gitti.. Yıl
mazı gördü: " Beyim, Adada bir l)OJckindan çıkmca, Osman, ee tem1eain lla. •• Gırdatnnı koyun 

Fehmi efendinin dükkinma delil ıibi keaerler ••• Mel'unlar, haydut. kadın beni dolandırdı .. Adı Leyla.. Sol dudağının 
imMDm evine sittİ· Aylık tünü üç 

ıiiD pçmifti. 
Batartülii, Jatli hir bdm kapı· 

11 açtı Ye Oun•m derhal tanıdı. 
~ "Oç sündir imam efendi yatı . 
,_.Çok buta. IJi ki ıeldiniz. Ben 
sisi Jloiuiçincle IUUJOrdum. Ben 
1nabıma pm pifirip ıetirdim 

Amma haııün pek plmz bırakılıı 
.- deiiJ.,, 

. 

US. lit banDD, hen aen ıelinc•· 
,.. kadar efendi haba11 bırak 
_..,, 

Kadmm eline iki mecidiye ıı · 
lattudı· Yukarı çıktı. 

lma•m yatalı odanm ~ortası 
m. eerilmİf. Arkuma evdeki yu 

bldarm hepsi Ültiilte yıplmıf. lh. 
tiyar lcleta oturur ımi yatıyor. Fa 
kat pne nefeai kıı&. 

Dizlerinde yazma bir yorsan. 
aılamnda, belinden bir kutakJa 

lraTaflunılmut bir huma hırka. 
Tlllbnin altmda beyaz bir çatla. 
Şabklarmda ve alnında birer ....... 

Gllleri ntmalı, yanaldan da1ıa 
çlldlk. Kadavraya bemiyen •İma· 
DID üstündeki burunu, OllD&D, ti
yatrolarda kullanılan taba bir bu 
~ -.-uı. Fakat delikl.._ba 
l'IJ'Or, nefes alrnakta çok ıüçlük 

çektiii biuediliyor. Ve bolum · 
da ıarip bir hmlb Yar. Herhalde 
ihtiyar çok hastaydı. Fakat buna 

ralmen içine çöken sözlerinin 
İ5inde hqin, n ililmiyen irade.i 
parlıyor. S.,acundaki rahlenin 
lltiinde biri AÇJk duran üç cilt el 
~ kitap, im•ımn b&li okuya • 

hitecek kadar dimaiına hakim ol
clailDlll aWeriyor. 

Ounan rahlenin altında, pul ti· 
tede tembel tembel dolapn üç ıü
IQe haktı, pyn ihtiyari ıüldü. 
Oduun haYUmda lavanta çiçefi 
ile kant• solan kokusu nrdı. 
lmmı Omnanı taDUDlf mıydı? 

Herhalde çok abi sesiyle hmldı-
7& hınldıya sordu: 

"Ne iatiyonun?,, 
"Hutum, efendi baba!,, 
"Nihayet ıeldin mi? Oç ıün ı~· 

eldin. 

lhtiyum içi rahat etsin diye 
Omaan het altım, yorıanm üstün
de teahi h çekw sibi - lamıldıyan 

panna)darm araıma koydu. Par . 
m•klar altınları baat•nm sözleri
ne yaklqtırdı. Sonra söiıünden 
keeeaini titrİY.e titri1e çıkardı. Ve 
kese ıöiaiine Iİl'İP lurka kaYUfUD
cıya kadar lroaapnadı. 

"Bayle yabm huta nud olur? 
Apfıdaki lradmı tutayım senin 

~·mel· lralmı olma mı?,, 
"Eataifurallah ! Kim para vue 

cek? Çorbamı bile o pitiriyor 
Yolsa pua ..mdiibai .ayledin 
mi?,, 

"sa,lemedim.,, 
--Xeeemde altm olclaimm ldm-

lar, kahpeler ... ,, 

Gatıü kalaycı kirüiü ıibi inip 
çıkıyor. 

"Ama ben bir doktor ıetirece · 
iim efendi baba. Merak etme ~i 
ziteyi ben veririm.,, 

"Ne eledin, ne dedin? Hepıi 

lrifir, be.,.i iliçtann içine prap 
kor •••• Eataifurullah .... ,, 

Sesi kesildi. Göiıü ve burun de
likleri ticldetle itledi. Parmaklan 
ıakaldarmı uktı. 

"Kafamı çekiçler dövüyor. So
lan bailadım kir etmedi. Gece 
arkama ıülük çekeceiim.,, 

"Peki, peki, sen biraz rahat et. 
Ben beklerim.,, 

Halla ıazlerini kapadı, batı 

JUbi• cliiftü. Dudakları ııldc: ça· 
lar ıibi f•ddadı. 

"Şeytana biraz elaaek ufaiı 
ver.,, 

Sayııldıyor mıydı? HaJ'll'. Ya· 
talın yanmda hakikat bir tabakta 
ekmek ufap var. Olman pence -

reden bir "a,k, ciyk,, duydu. Ba
tını çmrdi. Kafe.in altmc:lan par-

mak kadar küçük 'bir eerçe çıktı, 
pencerenin bu tarafma ıecti. 

Kuynalana ealh;w, hat• Mr ta

rafta Oamana bakıyordu. 01111&n 
yavq ayvq ilerledi ekmek ufa -
imı pencerenin içine eerpti. lbti· 

yata hiç lüzum yoktu. Serçe, hep 
bqı bir tarafta küçük kuyrufunu 
titreterek penceredn mindere 
ııçnyor, odada kim oluna olaun, 
kaçmıyacak kadar alıtık olduju
nu hiuettiriyordu. 

Sayıklar ribi halla mırddandı. 
"Emineye kaygpnak sünii ıe

liyor." 

"Rabiayı pımek inemez mi· 
ıin, efendi heba?,, 

"Ne cledm? Ne dedin?,, 

Gizlerini mçtı. Fakat <>.nanı 
delil uki ıün]eri ıiirüyordu. Bir

az sonra daldı ve horlamaia bq
ladı. 

(Devamı oar) 

Te.,ırka No. 32 

üstünde de bir et beni var .. t 
Celil, kaymakamla zabıta me

murunun t&nıttıldanm ıörünce 
ıenit bir nefea alarak birer kadeh 
daha yuvarladı. 
Yılmaz bey yavq yayat anlatı

yordu: 
- Bu ıece adanıza niçin ıel

diiimi aöyleraem ıülerainiz, kay
malram bey! 

- Her halde meıhur bir ya4-
k•iciyi takibe ıeldiniz. değil mi? 

- Y c.k canım.. Güleniniz de -
dim ya! Bir ıönül iti •• 

- Gönül iti mi? ! 
- Gördünüz mü, ne kadar hat· 

retle karııladınız ! 
- Olur ya azizim. Nihayet tiz 

de ıenç ve bekir bir erkebini'I ! 
Fakat .. 

- Fabt..1 
- Yani demek istiyorum iri, 1. 

san bir kadınla adaya gelince.. 
- Luna parka. .. Belli V"utaya • 

Dile ıider .. Buralara clüpnez de
mek iıtiyecekıinis, delil mi? 

- Ha ıunu bileydin.. 
Kaymakamla kadehleri çakq

tırdılar •• 
Yılmaz, Icaymakamm çocukluk 

arkadqıydi. 
O ıece adaya ıelitinin aebehi

ni anlattı: 
- &.7 ...... ı~ ay. ince 

güzel bir kadinla-tanıtbm. 
- Bu kadın, ıeni peıinden kot

turacak kadar çekici ve 8Ül'Üldt

yici bir mablak olmalı! 
- Şüpheaiz. Ayni zamanda da 

mert ve sözünde durur lrir kadm
dı. 

- Birlepnecliniz mi? 
- Kocau nrdı.. Ben kocalı 

kadmlara baJnnam . Bilininis Ja 1 
- o halde..? 
- Kocaımm batma hir fellk.t 

ıeldi.. Hapae dittü.. Aynldılar. 
Bazı ıeceler hulUfUJOnlak. Evln
mep karar vermittik. Birdenbire 
ortadan kaybolcla. 

Kaymakam bıyıklarını bükerek 
silümtedi: 

- Sözünde durur bir bdm ol
duluna iıbat etmİf. .. 

- Yok.. Yok.. Zannettiiin ıi\i 
delil, azizim! Ben, onun hu ıay· 
hubetiyle kanaatimi deiittirme
dim •• Biraz bende de kabahat ol-

zattı: 

mutlu ya&. O günlerde ıık 11k uğ 
rayamamıttnn. Evden tatınnut .. 

- Nereye çıktıiını ev sabiti 
bilmiyor mu? 

- Çıkarken ıöylemt-miı. Ety.ıo · 

larmı alıp ıitmit. 
- Tuhaf ıey ! Bu tuafa mı t ı 

tmınıt yoksa .. ? 
- Hayır. Bu tarafa tatınmıı 

değil. Fakat, bir doıtum onu b·ı· 
rada bir iki kere ıörmüt-

- Şu kadını bana da tarif e• 
bakayım! Mal6m ya biz her saat 
buradayız. Her ıün adaya ıeli.~ 
ıiden kadınlan ıörüyoruz. 
yılmaz ı:igaraan:ı tüttürdü: 

- Uzun boylu.. Mat benizli .• U
zunca çehreli.. Sol dudaimın Ü· 

zerinde ıiyab bir beni var .. Zeki 
bakıtlı .. Tatlı sesli.. Huılı ateı ıi· 
bi ııcak bir kadın. 

- Yqı •• ? 
- Dofru .. En mühim noktasını 

unuttum.. Otuz bet, otuz alb y&f· 

lanndL Fakat, ıörüniifte otuzdan 
yukarı delil. 

Kaymakam dalıın dalııa maıa 
mn berine ıazlerini dikmif, Yıl· 
mazı dinliyordu. 

- Sol dudaimm üzerinde ıi· 
yala heni olan hir güzel kadın 
16züme ilitti ammL. 
" ............... ...... 
- Sahi mi ıöylüyoraun, azizim? 

Demek bana yanlıt haber verme· 
mitler.. Nerede ıördün onu? 

- Burada. Hem de her alqam. 
- Aman, ne iyi oldu da bu ıe · 

ce "birbirimize raaladık. Ben iıe bu
rada biraz içtikten ao~a poliı 
merkezine uirayacaktım. 

- Buna hacet yok. Ben eminim 
ki, ıördüiüm kadın, ınıin sevdi· 
iin, aradılm kadındır. 

- O halde birer tane daha çe· 
kelim. .• 

- Dur bakalnn yahu! O kadar 
sevinme. .• 

-Nelen? 
- Çünkü bu tarif ettiğin ka · 

dm, Prens Ömer beyle Yat klübün
de beraber oturuyor. 

Yılmazın açları birden dimdik 
oldu. 

Bu muhavereyi dinliyen Celllin 
içini de ıöze ıörünmiyen bir el 
bmsulayıp duruyordu. 

Demek ki Leyli. Yılmaz bdf' 
de evlenmek içhı ıöz vermitti ! 

Celal kaırarraı ça •mıt dütii -
hiirken, y ılaıaz ~ hiddetle ar -
kada 1qa ıordu: 

- S~rn ha ıöyledilin k11ddt 
baıka biri olrrann? Çünkü l:eaiı' 
sevdiğim kadın, bu kadar ka~ 
lerıiz, bu derece hercai metrd 
mahlUklardan deii1dir ... 

-Tecrübesi kolay, Yılmd"' 
ğım .. Hi.idetlenme ! Şimdi ıeniol' 
klübe gider, bahçede oturur. ı,·,.t 
kahve içeriz.. Onlar• gözünle ı" 
rüraün! 

- Bu fikir fena değil. O oJ
ıa bile, adaya ıelmiıken hava al
mıt, ıezmiı olurum. Haydi sidr 
lim ..• 

Birer kadeh daha i~tiler .. Yıl
maz o kadar ıinirliydi ki. Aya .. 
kalktığı zaman bir müddet mü99' 
zenesini bulamamıf tı.. Sendeledi' 

- Aç kamına bu zıkkımı -
vakit içsem batnna çarpar •.. 

Diye mırıldandı.. Hesap ıfr 
düler .. 

Lokantad:ın çıktılar. 

• • • 
Sözünde duran 

kadını 
Celil erteai ıiin vı1..-.ıYıa1i' 

lıtanbula indiii vap,ıra-modi
Zabıta memurunu p:>Hı müdürİ,.. 
tine kadar takip etti. 

Toy delikanlı, Leylinm .a-*' 
yetini anlamak için şöyle bir ?" 
bulmuttu: Leyli ile evleaıne-' 
selesi kartı11nda Ce~il ikinci, ~ 
cü planda kalıyordu .. Ona keedi' 
sinden daha kuvvetli bir tali' 
vardı: Ydmaz bey. 

Celil müdüriyete ı'rdi.. Y....., 
beyin odasını buldu.. Kapıyı t;tl' 
dı. 

Celil odaya girdili :ıaman, Yıl
maz bey p~rdeaüıünü çıkaralll' 
maaamn önünde diifünüyorcla. 

Celil: 
- Beyefendi, bendeniz Bü,.. 

adada oturuyorum.. S~zinle mil 
him bir ıirkat iti etrafında 
riifmek isterim. 

Declt Y ılmu delikanlıya ,
ıöaterdi. 

- Harumm dairesi? .. diye aordu. 
- Hanımefendi dedi, evime hOf geldinlı:. Geçen 

gUn size bilmiyerek yaptıltm muameleden dolayı be
ni muur gCSrUnU.z ve affediniz. Bu fena hldiseyi unu
tunuz ve bu candan mazeretlerimi bbul ediniz.,. 

Arif Nedret biraz sert bir sesle: ~ 

- Evet hanmunızın dairesine 1 diye ten.ı' el'f 

Yoksa nerede olduğunu unuttunuz mu? ~ 

ihtiyar upk genit bir merdivene dofru eev.· 
rek: 

- Hayır, hayır! Yalnız ıu ldlçlik çantayı alaca
Pm- ötekiler için yamı gene gelirim. 

HatallDI açıkça 16yliyen bir kimseye karp kat'iy· 
yen kin tutmak &detim değildi. Sonra evine ilk adı
mum atarken eöyledili bu tözler bana çok dokundu. 
Bu IÖzleri aon derece bllyWı: bir nezaket ve aayır ile 
s8ylllyordu. Fakat sesinin tonunda, tivesinde eD kil· 
çUcWı: bir sıcaklık mmıyordu. Uzattığı elini alarak 
hafifçe sıktım ve bana timdi göstermit olduğu nezaket 
ve güzel bbulünden bqka h'r feyi unutmuı oldu· 
tumu MSyledim. 

- Beni affedin. Efendicifim .• Hiç arayı ~ 
muyum ben. Tanrının günü pfak vakti ilk ifbO ~ 
aını temizlemek oluyor. Benim içime dotınuftU. .. 
diciğim doğmuftu .. Hep namazlanmda bunu • !·JI 
yordum. Hanımımızın günün birinde geleceliJÜ 111!. 
biliyordum. Atlah benim dualanmı yerine ıetirdi ~· 
diciğim •.• 

Kapadığım valisi aldı. Hazır olduiumu görerek 
odadan çıktı. 

- Otelci De haaplanmn gördüm dedL 
Her teYin ya1nD iyi tarafım gCSnneği kendimce 

tallll'ladığım için •dece : 
- Tqekldlr ederimi dedim. 
ÇOnka "kocamın,. ne ,aptıium görmek içtn oda· 

ya çıktığım anlamıttun. 
Otomobil Arif Nedretin Niıantapndaki apartıma· 

nı CSnllnde durmuıtu. Kapı açıldı. Evvelce g8rdUIUm 
ihtiyar upk qlkte ~ Jl'akat beni mmnam11 P. 
lıl g8r0ft8yordu. 

Yere athyan Arif Nedret valizi ona verdi. Sonra 
bana dönerek inmeme yardım etmek illere elini U• 

A'ntrenin taftDllldaJd elektrikli bir avize ıpkla· 
nnı saçıyordu. Buna ratnıen ihtiyar upk eline altı 
kollu gümllt bir pmdan almqtı. Mumlar oymab, na
kqlı parlak maden arumda pm1 pın1 parhyordu. 

Arif Nedrete d&nntlt. •Ycı De ftl'eeetl emlrlerl 
bekllyonta. • 

- Ahmetap bizi hanımuunn dairesine götilrilnU.z .• 
l.dam anl•m1-. &lbl: 

Arif Nedret mUumahalrirane onun llrinll 

rek: ' 
- Of ne kadar çok kQ.nuıuyonun be~ 

valh Ahmet ağacığım 1 Keıki annen ıu dilindell 
parça1m1 kesmiı ol•ydı çok llabet edecekti. 

Haydi bebbm.. ~hak flllllm aydınlat. 

clzel bir ateı ya1r. Uzun zamandanbert buracla 
rulmadı. Her yer buz deryasına d8nmut. 

• l _,,,.,,.,,. _." . 
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~Oto ~lUIÇlYlk r 
YaşoınHdlalkD yoU<dloz 

Amerikan sinema mecmuas1 
' ''M . p· H 1 • otıon ıcture era Q 11 ın yaz-
dığına göre 1935 senesi zarfında 

Aıne;ika sinemalarında filmleri 

en çok hasılat getiren artistler sı
rasiyle şunlardır: 

Şirley T empl, Vil Rocers, Klark 
Ceybl, F red As ter ve Ciner Rocers 

Jon Kravford, Klodet Kolber, Dik 

Pavel, Valas Biri, Coe Brovn. 
Cems Kagney ... 

Altı buçuk yatında bir kızca
ğız olan küçük Şirley d:ğer bütün 

büyük artistleri gölgede bırakmış 
bulunmaktadır. 1929 senesinde 

doğan bu sevimli çocuk ilk filmini 
1933 senesinde yapmıştı. 

ŞaırBc bestekAırR 
Komik Şarlo son senelerde ken 

di hesabına çevirdiği filmlerin 
ıenaryosunu kendisi yazar, reji -

aörlüğünü kendisi yapar ve bar 
rolü de kendisi oynardı. Son fi! 
ıninde yeni bir şey daha yapmış,; 

filmin musiki parçalarım da ken-1 
disi bestelemiştir. 

Bu orkestra parçaları o kadar 
güz~I olmuştur ki Amerikanın en 
,bü} L!. orUetı.'Ta şefi olan Leopold 

Sto!.:ovı;:..: hanu Filadelfiya filar· J 
ı_o:1:!. o. :.cstrasiyle bir konser j 
halinde çalmağa talip olmuştur. ; 
Şarlonun musiki eserine "Modern 1 
Senfoni,, adı verilmittir. 

Kcır~IYI ve 
Clelh şe'lt f Dom Deırn 

Ingilterede korku ve dehşet 
... •-filmlerine kar§ı bir aksülamel ve 
'"'~oıe:-eyan uyanmı§tır. Boris Kar . 

lof, Bela Lugosi ve Peter Lore gi· '. 
bi artistlerin filmleri çocuklarml 
•İn!rleri üzerinde fena tesirler 
Yaptığı ileri sürülmektedir. 

Midleseks mıntakasında böyle1 

filmleri on alt! yaşından küçük ço 1 
cukların seyretmesi yasak edile . 

1 

· celctir • 1 

Diğer taraftan lngilterede, A .1 
l'lıerikan sesli filmlerine karşı da 1 
b' 1 ır cereyan baş!a.mıştır. Bir çok ı 
&azeteler bu filmlerin 1.:giliz ço 
cuklarının şivesini bozduğum · 

snmoıro ~nm@~ 

haıstanan<dlo 
Amerikaya gitmiş olan genç 

Fransız yıldızı Simon Simon ra · 

hataızlanmıştır. Hastalığı, bir 
müddet istirahat etmesini icap et
tirdiğinden artist bir "istirahat e-

vi,, ne çekilmiştir. Kendisi bu •e

beple Amerikada çevireceği ilk 

film olan "lki bayrak altmda,, ad
lı filmde rol alamıyacaktır. Bu 
rol Klodet Kolber'e verilmiştir .. 

Maırta lEggeırt 

Bir film çevirmek üzere Holivu· 
da gitmiş olan Marta Eggert, fil. 

min senaryosu hakkında film ıoı

yetesiyle anlatamadığı için Avru
paya dönmeğe karar vermiştir. 

Bir Fransız gazetesinin haber 
verdiğine göre Marta Eggert önü-

müzdeki nisanda Paris Opera Ko
miğinde on temsil verecektir. 

"Sarışın Karmen,, in tekrar Ho

livuda gidip gitmiyeceği henüz 
li!İnmiyor. 

" "i ., ... ____ ' .. 

R. K. O. YJJu:lannJan Jan Htrmilton ile Ffü• Bruk• meç kullanma!~ ~ vücut güzelliği i'in en güzel 
•por •aymaktaJır. 

ŞaırD Buaye 
kaza atDatto 

Şarl Buaye Holivutta bir kaza 

atlatmıştır. Artist, Marlen Ditrih 

ile birlikte çevirmekte olduğu 

"Saadete davet,, filminin iki ah. 
nesi araamda stüdyoda dururken 

yanıbqında bulunan bir akaeau -
arcı bir tabanca doldurduğu •ıra· 

da tabanca atet almıı ve akaesu . 

arcıyı ağırca yaralamıştır. Şarl 

Buaye yüzünde bir iki sıynkla teh 

likeyi atlatmııtır. 

ıtaıyeda sinema 
mektebn 

ltalya hükUıneti Romada bir 

"T ecrübevi sinema merkezi,, vü · 

cuda getirmiıtir. Bu merkez doğ· 

rudan doğruya matbuat ve pro · 

paganda nezaretine bağlaıunqtır 

Tahsil müddeti iki senedir. 
Dersler arasında "sinema este. 

tiği", "seslendirme,, "reji.aörli.lk,, 

"sinema tarihi,, "miınik,, ve "dik· 

siyon,, vardır. 
Yazmaktadrrlar. R. K. O. Arti.tlerinJen Harriyet HilbarJ 

KüçO k Haberler J 
7 

. . . 

~~="~-==- ~=--== 
~ Kazino dö Pari yıldızların • 

dan Mis Bartira sinemada çalış • 
mak üzre Amerikaya çağırılmıı -
br. 

~ Şarl Mere'nin "Alev,, piyesi 
Fransada filme alınmaktadır. Ar 
tiıtleri Şarl Van~l, Sinyore, Piyer 
Eçarp ve Kolet Darföy'dür. 

~Geçenlerde evinde ölü olara: 
bulunan Mona Lis'in ölümünü ör 
ten esrar perdesi bili kaldınla -

mamıştır. Genç artist tamamiyle 
çırçıplak olarak bulunmuştur. 

~ Edgar Ailen Po'nun bir hika. 
yesinin mevzuu "Diri diri gömü -
·len,, ismiyle filme alınmıştır. Bat 
rol Erik fon Ştorhaym' dadır. 

~ Rudolf Valantino'nun kansı 

Jan Aker film çevirmeğe bqla · 
mııtır. R. K. O. hesabına çaht -
makta ve F red Aster ile Ginger 
Rogers'in bir filminde oynamak · 
tadır. 

~ Gözlüklü komik Harold Loid 
bot zamanlarını reıim yapmakla 
geçirir. Kendiıi oldukca i:Yi bir reı 
sam dır. 

Ginger Roger• yeni lilmlerinclen 

birinde 

~ Simon Simon, söylediğine gö

re tam on dokuz yaımdadır. 

~ Komik Eddi Kantor'un evli 

ve bet çocuk sahibi olduğunu bi -

liyor muydunuz? 

~ Gabi Morley, Şari Vanel, Sü
zi Prim ve Jorj Rigo "Korku,, ad

lı yeni bir filme batlamıılardır. 

Mevzu Stefan Zveig'in ·bir eaerin
den allDJlllfbr. 
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Am~~~~n !12st~t!an~~=.!..=s==~=r!=-~-~=i!?:::::;:;J==-=:::ı===-=- Bir hastanın tedav· şeklini tayinde 
~ ~~~er.sı·e g_?r~...: çıkan i tilii yüzünden 

A 

Kısırlaştır eezaı 1 k i O r 
değil, so ya bir 
tedbir ol ..... ~a ır 

Bu iş senelerdenber· merikada 
sessizce tatbik edilmekte, 

faydası görülmekted·r 
Anketi yapan: Murad Sertoğlu 

Bugün de Ni§anla§ı Amerikan 
hastahanesi sertabibi Şepperd'in 
fikirlerini neşredeceğiz. 

Şepperd halis Amerikalı oldu. 
ğu halde Gaziantepte doğmuş, 
memleketimizde büyümüş, sonra 
Amerikaya gidip tıp tahsil etmiş1 
tekrar buraya gelerek Amerikan 
hastahanesi doktorluğunda çalış . 
mağa başlamıştır. 

Amerikalılar k111r)aftrrmayı 
bazı farklarla Almanlardan çok 
C:laha evvel tatbik ettiklerinden 
Şepperd'in bu mesele etrafmda 
şayanı dikkat fikirleri olacağını 
düşünüyordum. 

Doktorla hastahanedeki bir 
karyola, bir yazı masası ve zengin 
bir kütüphaneden mürekkep mü
tevazı odasında karşı karşıya ko. 
nuşuyonız. Bana di,ror iki: 

- Kısırl&§tırmak için tatbik e· 
Clilen usuller ikidir. Biri Kastras
yon, öbürü ıterlizasyondur. 

Birincisi bünyeye çok zarar ve. 
rir. Ameliyat olanın ıhhatına, 
hatta hayatına hile kuvvetli bir 
darbe indirebilir. Bundan dolayı 
k:sırlaştırmak için bu ameliyabn 
yapılmasına ..kat'iy:9en taraftar 
değilim. Ve bunu yapmak için hiç 
bir sebep görmüyorum. 

SterJizasyona gelince, oo erliek 
• ler için gayet koJaY. ve baıit bir a· 

meliyattır. Bünyeye hiç bir tesir 
yapmadığı gibi, o !kim.senin haya. 
tında da hiçbir tahavvüle meydan 
bırakmaz. AncaJi o kimsenin ço . 
cuğu olamaz. 

- Deniyor ki sterlize edilenle· 
rin guddeleri harici ifrazat yapa. 
mndığından bu ifrazat kana ka · 
rışır ve bu ıuretle şahııta bir gay· 
ri tnbiilik tevlit eder. 

- Ben bunu kabul etmiyorum. 
Bu iddiada bulunanların bunu İs· 
pat edecek vesikaları yoktur. Bu 
nihayet bir nazariyedir o kadar. 

Elhasıl benim fikrim ve kanaa. 
cım, gayet mahdut bir çerçeve 
rçinde olmak şartiyle bazı insan • 
ların sterlize edilmesi yolundadır .. 
Ye bu yapılmalıdır. 

- ileri sürdüğünüz çerçevenin 
hudutları nedir? 

- Bu hudutlar aıağıdaki şart . 
Iar dahilindedir: 

1 - Kendininde kısırla§tırılma. 
81 gereken bir arıza olan bir kimse 
kmrla!hrılmasını isterse bu arzu. 
su yerine getirilmelidir. Bu gibi 
kimseler salahiyet sahibi doktor
·ıar tarafından gayet d ikkatli ola. 
rak muayene edilmeli, iddiaları 
tahakkuk ederse kusırlaıtırılmalı · 
dır. 

2 - Çocuklarının dejenere ol. 
maıı çok muhtemel olan yahut 
tabii ve mecburi olan insanlar 
,(idyolar, evvelki nesillerindenbe. 
ri ailelerinde mücrim olanlar ... ) 
muktedir, bite.raf ve vicdan ıahi. 
bi b:r Jari heyetinin karariyle la. 
trrlafbnlmahdll'. 

ileti ıürecefim noktalardan bi. 
n de bu karan verecek jüri heye. 
tinin tamamiıle bitaraf ve ıi1aat 

emellerden azade fen adamların· 
dan mürekltep olmasıdır. 

Gel gelelim, kadınlara: Kadın
lan kısır bırakacak kolay ve teh
likesiz bir ameliyat henüz bulun
mamıştır. Onun için kısırlqtırma 
itini kadınlara tatbik etmekte er
keklerden bir derece daha muha· 
fazakar davranmak doğru olur. 

Ame1iyat edilen ki.mse~in fev · 
kalade gizli tutulması da sosyal 
bakımdan ehemmiyetlidir. 

Dr. Şepperd 

- !Bu iş Ainerikada ne tekilde 
tatbik ediliyor? 

- Başta Kalifomiya olmak Ü· 

zere bu iş senelerdenberi birçok 
Amerika müttehit cumhuriyetle · 
rinde sükUnetle tatbik edilegel • 
mektedir. Bilhassa tımarhaneler · 
de ve hapishanelerde yapılan bu 
tecrübelerden kısmen iyi netice · 
ler alındığı tahakkUk etmiştir. 

Kısırlaştınlmanrn Almanya ile 
Amerikada tatbik §ekilleri ara · 
smdaki en mühim fark Almanya. 
da bu itin bir sosyal tedbir ola • 
rak yapı1ması, Amerikada ise 
sosyal bir tedbir olarak değil, bir 
ceza §eklinde tatbik edilmesi 
dir. 

Bize gelince, bence bu İ§le doğ
rudan doğruya Sıhhat Bakanlığı
nın meşgul olması lazımdır. Bu 
daha ziyade onların işidir. Ba · 
kanlık frengi ve sıtma ile nasıl 
mücadele ediyorsa bu işle de, hal
kın öjenik terbiyesiyle aynen mü· 
cadele etmelidir. 

Tatbik şekline gelince; bizde 
de Amerikan usulünün tatbikına, 
yani hapishanelerle, hastahane 
ve tımarhanelerden bu i~e baılan· 
masına taraftarım. 

nvn ~o~ 

Terzi mi 
aıroycrslYl ını uz? 

işte size bir adres : 

'' -"HSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terztıi 

lstınbol • Yenlpostue karşısında 
Foto Nur yanında Letafet hannıda 

•• • 
1 ' • içlerinden biri i kılıçla alnı 

· yarıldıktan son . barı~~!.ı~r 
B d peşteden yazılıyor: tor Krauss'un yüzünde bır şamar kılıçlar ıgrı bugru olduklann.d~n 
B~ ha d · t k ·· gibı· ıı.akladı. değiştirildi. Doktorların her ıkı • ır astayı te avı e me yu. ::r l 1 

1 d k " Arkada,lar araya girerek kav- si de ufak tefek yaralar a mıt ar• zünden ara arın a çı an muna · ::r d kt 
· d k k 1 l d" l ganın önüne geçtiler; fakat ertesi dı Yedinci karşılaşmada 0 ol' 

kata, ı.~i"gkelnç . o. toru ı ıç a ue F ~rkas hasmını alnını yardı. 
loya suru emıştır. günü bir cimnastik kulübünde dü-

Bunlar hastanın hayatını ken · ello yapıldı. Silah olarak ağır SÜ· Bundan sonra her iki düellocu 
di bildikleri gibi kurtarmağa o vari kılıçları kullanıldı. tokalaıtılar. • • 

kadarbüy~hlrhev~göd~di- ~Ü~ç~lı~·n~c~lı~·~~k:a:rş~ı~la:~~m:a:d:a:n~s:o:n:ra~~~~~~~~~~~~~~~ 
}er ki, az kalsın kendi tatlı canla· d • • k 
rına kıyacaklardı. Bu iki doktor, Te ı· rdag'-". ın a ıyı su yo 
Budapeştenin yeni Sen Jan has · 

tahanesindc çalı~makta olan Las- çrn n 1 er İÇİ n Ven İ 
zlo Farkas ile Jozef Krausa'dur 

ve tuhaf değil mi, ikisi de biribi. yeri er yapılıyor 
rini çok seven arkadaıtırlar. Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: dır. Bu se~e. de ilimizde ~n~ 

Bir gün Doktor Farkas'ın dai · lki aydanberi havalann gü. gündenberı tıfo hastalığı. hukwıı 
resine yeni bir kanser hastası ge- r 'tmesi bize kara kıt içinde sUrmeğe baılamıı, halk, ııyarlar, 
tirildi. Bu bir kadındı ve evvelce :~:~:~ar hayatı yaşatmaktaysa 1 mektepliler aıılanmış ve çefl?1~ 
başka bir hastahanede ameliyat d k" I . w a 'htı'yacı ol suları ilaçlanmıştır. Okullular ıkı 

h 1 a e m erın yagmur ı · 
edilmişti. Şimdi ise asta ığı ye · duğundan rencperleri biraz endi- de\a daha aşılanacaktır. ~!~ mec· 
niden tepmit bulunuyordu. . d" .. ..ş~t .. r Bu gu··ıeryüzlü buri olmadığı halde her ıhtımale 

k d h ı ]. şeye uşurmu u • . k • Doktor Far as er a ame ı · k k t' 4 f yet kazanma ı· 
h l günlerde göçmen evleri inıaatı il· arşı a 1 mua 1 kt d 

yat yapılmasında ısrar etti, a • kı bir tutumda ilerilemekte, Te . çin isteyenler aşılan?1~. a ır. 
buki hastayı görmüş olan Doktor kirdağ atölyelerinde yapılan ka . Hastalığın _ıi.ddet ve tesırım ~rt • 
Krauss bunun aksini iddia etmek- I . k"' b"I elerine tırmaması ıçın gereken tedbırler 
l eydi. Çünkü o bu kanserin ameli- pı ve pencere er ıs an ° g 

yollanmaktadır. Tekirdağ bölge • alınmıştır. 
yat edilemiyecek cinsten olduğu. Acı bir hakikattir ki çeıme su • 

1 sinde göç.menler için yeniden mey na inanıyordu. Aradaki harareti l b ··n'-" durumunu mu • 
dana getirilen Önerler, Türkmen- arımız ugu "'u mu .. naka-a, toplanma odasına ka · h f tt' kr tı"fo salgınınm her 

::r li ve Yenice köylerinden başka a aza e 1 :re 
dar götürüldü. Tekirdağ merkezinde de (SO) sene tekerrür edeceğine inanma .. 

Ertesi gün Doktor Farkas has· mak elden gelmiyor. Bunun içiıs 
göçmen evi yapılmakta, ilçe, ko · 

taya ameliyat yaptı. Bunun neti • l evvelemirde suların ıslahı dütü • 
ceıinde de vakanın gerçekten çok mun ve köylerdeki yapı ça ışma • nülmeli ve bu hususta gereken ia

lan da sürüp gitmektedir. Bu se · 
karma kan§ık bir kanser olduğu celemeler yapılmalıdır. Tekirda • ne Tekirdağmda köy kültürüne 
meydana ~ıktı. de önem verilecek, bir çok köy • ğmda içilen sular hep çetme ıSU • 

Ameliyat ise muvaff akiyetle ne ı ı k köylerde uy:ıı 
tı.celenmı·tt gı·b·ı go·'ru"lmekle bera- lerde yatı mektepleri açılacacak- arı o up pe az ~ 

:s- vardır. En iyi ıularmıız Çerkes ve 
raber, bunun anlaşılması için haf- tır. Muratlı komunları çevresindedir• 
talar hatta aylarm geçmesi lazım. Su derdi Mali durumu düzgün olanlar (1 • 
geliyordu. Mannaranm en işlek bir iskele- na~lı) dan getirilen ve bu isimle 

· D kt F si olan T ekirdag"', t.ecimsel önemi d (60) ku 1ta Amelıyattan sonra o or ar· anılarak amacanası ru'S 
kas toplanma odasında hastaha • nisbetinde o aerece cana yakın satılan iyi sudan içmektedirler. 1 

nenin bütün doktorlarına hadise· bir manzara göstermektedir. 11 · Memleket hastahanesinde 
yi bir konferans halinde anlatır · baylrk ve §arbaylığın ortaklaşa Ankara Nümune hastahane•I 
ken içeriye Doktor Krausa girdi. çalışmalarını Tekirdağının her işi. başasistanı Bay Ömer Lütfü Te • 

Bir müddet hiç ses çıkarmadan ne tek duygu ve tek elle sarılma- kirdağ memleket hastahanesi da· 
dinledi; sonra damdan düşer !arım takdirle anmak gerektir. Fa biliye mütehassıshğına atandığın· 
gibi söylendi: kat yıldan yıla gelişen Tekirc!ağı · dan ilimize gelmiş ve ödevine 

_ Doktor! Senin biricik kusu- mn senelerdenberi halledilemiyen başlamıştır. 
run hastalarına sadece birer va . ezeli bir derdi v~r: Su meselesi... Tekirdağında iki eczahane var• 
ka nazariyle bakman ve bunların TelHrdağında içilmeğe elveri~li dır. 23 kanunusani perıembe gii
inıan olduğunu aklına bile getir . bir su yoktur. Mevcut çeşme sula- nü akşamı bir ilaç almak istediııs: 
memefdiğindir. O kadına hiç bir n (o/o45) niabetinde kireci ihtiva ikisi de kapalıydı. Yolda bekçi 
vakit ameliyat yapmamalıydın ve etmekte ve mecralarında pisliğe Bay Elmasa hastgelerek ıaatı ıor• 
bunu sen de pek iyi biliyorsun. de maruz kal.maktadır. Sularımı- dum: 9 dedi. Bu eczahaneler nö • 
Bundan önce de bir ameliyat ge- zın bozukluğu ilin sağlık duru . bet bekliyor mu? diye ili.ve ettiıı>I 
çirmişti. Demek ki bu ameliyat muna her zaman tesir etmekte ve - Beklemezler! dedi. 
olmaz bir kanserdir. Onu kesip burada hemen her yıl tifo hastalı- Ben buna inanamadım; daı-
biçtin, çünkü sen bir arayıcısın. ğı çıkmaktadır. Bu yüzden bazı Ö· doğrusu inanmak istemedim. 
içeride ne olduğunu görmek isti. lüm vakaları da göze çarpmakta. A. Hilmi YücebaşoğlU 
yordun. Gördükten sonra bunu ·-........................ - ........................ :0:::::::::::::::::::::::=:::::::1::1:.:ı: ... r.aaaıaı• 
ya bir konferans halinde söyle . u-.. T ...... u~·~·r···k·····,:·y····e••••••H•c•H•••u·····m···. huriyet Merkez 
mek, yahut yazmak istiyordun! n 
. Herkesi §aşırtan bu sözler dok- if Bankasından : 

tor Farkas'ı dehşetli kızdırdığı İ· Jf 
çin o da gürledi: rı Ankara merkezimiz için gayet iyi istenoğrafi ve daktHoğ· 

1 t S d b 1 rafi bilen bir isteno daktilo alınacaktır. Taliplerin Kanunusa· - Sözünü geri a . en e e. 
nim kadar iyi biliyorsun l<i yüzde :~. ni 936 sonuna kadar biuat veya tahriren Umum Müdürlüğe 
bir ihtimal vardı ve bu deneme veya İstanbul şubemize müracaatları. (392) 
ğe değer ı. ım ı nım o or :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••. .:. ............................................. .. d• ş• d" be ' d kt ...... _. ....... ...,...•••-•••••••••••••• w_ • .,. .... 

olmadığımı ve kendini beğenmiş 

bot bir adam olduğumu ağzından 
kaçırdın. Bu ıözlerini geri al ba
kayım! 

Karııdaki adam da aynı yüksek 
perdeden bağırdı: 

- Hayır geri almıyacağnn. 

Kurtanlamıyacağını bildiğin hal
de kadma bot yere ameliyat yap· 
tm Te onu bir tecrUbe tahtası o 
larak kullandın! 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gUzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün ıaylavlarımu:la gazetecilerimizin re•im albümü içindedir 

C 1KT1 
Doktor Farkaı'ın cevabı, Dok . l~ımliillSlll1881111•••• 50 kuruş 



F<elfil<etr 
Beşüktaş 
arın Kadıköyünde 
karşılaşıyorlar 

,_ . 
Yann mevıimin en heyecanlı! yet·n ıiyah. beyuhlarda kalmaaı 

futbol karıılqmalnndan biri ya- ihtimali vard:r. 
Pılacak. Fenerbahçe ile Beıiktaş Lundan batka Ta1a .mde yapı-
karıdqacak. lacak Galatasaray - T opkapı ve 

Lik maçlannın doğrudan c!oğ- gene Kat!rköyünde yapılacak Bey· 
l'Uya birinci devre ıampiyonunu koz - Vefa maçları da çok heye
Yiizde ıeksen tayin edecek olan 1 canlı olacaktır. 
bu maçı Beıiktq kazanırsa birin- 1 B:r;nci maçta Ge.lataıaraym 
Cİ devre pmpiyonu olacak, Fc·- genç rakib~binin bütün enerjiıine 
llerbahçe kazanırıa, daha önde rağ.men maçı kazanması ihtimali 
hpacaiı bir Galatasaray ~açı hemen r.:!uhakka gibidir. ikinci 
~.Bunu da kazandığı, yahut maça bakalım ne olacak? 
laeraberlikle bitirdiği takdirde bi- - ------------
tinci devre f&Dlpiyonu olacaktır. Tay y 8 re 

Y annki maçı hangi taraf ka -
a&nacak? Bunu tahmin edebil - Ak robathğı 
lllek için iki tarafın kuvetini zöz- şampiyonluğu 
den geçirdiiimiz zaman görürüz 
ld taraf müdafaaıı biribirine e§, 
fakat hücum hattmda F enerbah· 

Dünyanın en mahir pilotunu seç
mek içln yazın Berlin olimpiyatları 

başlamadan evvel Berlinin hava lima
nı olan Tempelhof da aluslara1'881 tay
yare akrobatlığı şampiyonlutu icra 

edilecektir. Bu şayanı dikkat müsaba
kaya dünyanın en maruf hava cambaz 
ları iştirak edecektir. 

Güreşte 
En kuvvetli 3m.llet 

karşı ıaşıyor 
Olimpiyadlara hazırlık olmak ü

zere 6 şubattan 9 şubata kadar, Gre
koromen usulUnde dünyanın en kuv
vetli güreşçilerine malik bulunan Fin
landiya, ls,·e, ve Almanya karşılaşa
caklardır. Müsabakalar Berlinde ce
reyan edecektir. 

--------
oı ,mpiyad 

Manashr mı? 
1936 Berlin olimpiyatlarına iştirak 

edecek bilCimum erkek sporculann 
ikametine mahsus olimpiyat köyü inşa 
edilmektedir. Bu köye kat'iyyen bir ka 
dın ayağı basmıyacaktrr. Halbuki o-

1 limpiyatlara kadınlar da iştirak ede
ceğinden, onlara da (450) kişinin mü. 
kemmelen istirahatini ve her türlü ih
tiyacını temin edebilecek olan Berlin 
yüksek beden terbiyesi mektebi tahsis 
edilmiştir. Olimpiyatlar müddetince 
buraya da hiç bir erkek giremiyecek
tfr. • 

Koşucu Zabo!a 
1932 olimpiyatlan maraton şampi

yonu Arjantinli Zobala 1936 olimpiyat 
lanna hazırlanmak için Almanyaya 
gelmiştir. Hamburgda yapılan 14 kilo 
metrelik sokak koşusunda, Almanya 
nın en iyi mukavemetçilerine kalJI 
"koşan ve henüz formunda olmadığını 
söylfyen Zabola bu yanşı (800) metre 
11ibl büyük bir farkla kazanmıştır. Re
kora 45 dakika 20,2 saniyedir. 

Çe lehine bir avantaj var. Her ne 
lradar geçen hafta Betiktaf, Ga1a
lasarayı yenerken yiikıek bir 
OJluı göstermemitıe de bu galib:
Yet, ve bilhassa geçen sene tilt 

lllaçlannda Feneri yenmit olina • 
'JJun kendilerine kazandırdığı gü

\'enlik neticeıinde daha ıüzel oy

• 
Bizde de iki kadın 
boksör yetişiyor 

lliyecakları muhak.1<aktır. 

Fakat Fenerbahçe Beşiktatın 
kaı,ııında aoğul:kanlılıkla oyna
ıclaiı birçok maçları kazanmıştır. 
(J.atelik maçm kendi sahasında 
Cereyan etmeıi de kendi lehinde 
'bir avantajdır. 

Binanealeyh e~er Fener bahçe 
Yarın soğukkanlı ve toplu bir o

Yıan oynarsa maçı bir iki gol fark
la kazanabilir. 

Betiktaıın galebesi iıe Fener
bahçeyi sin!rlendirmesi yani am
\aJe ebnesiyle kolaylaşacaktır. 

Eier Fenerin. oyununu bozma
ia muvaffak olabilirlerse galibi-

Voleybol 
'4-.ç!arı tehir edildl 

İstanbul rnmtakası voleybol 
heyetinden: 

Evvelce 1 - 2 - 936 Cumar-
. leai &ünü Ga1aatsaray lokalinde 

1apdacağıru bildirdiğimiz vo!ey-
4»oı teıvik müsabakaları bazı ıe • 
~erden dolayı 8 Şubata bıra -
Jcıldıfmı alakadarlara bildirilir. 

Duyduğumu. 

muza nazarar 
eski Kumkapı 

nm kıymetli bos. 
sör menaceri B. 
Hilmi, timdi Gü
neı kulübüne il
tihak eden Kum. 
kapı kulübünde 
iki kadın ·bok • 
sör y~tittirmek 

için çalıımakta -
dır. 

iki aydanbe-
. ri ekzersizin ya

pan bir iki Türk 
kızı, bokıe karıı 
büyük bir iıti -
dat göstermek -

le ' "r ler. 
1 1 imleri B.ı -

yan Fethiye ve 
Şaziye olan Tür
kiye bu ilk iki 
ikadın bokıörü, 

ı!mdilik rakip -
ıiz olarak yal 
nız biri·birlerini 
bulmaktadırlar. ilk Türk kadın boksörleri hocalariyle beraber 

Biz kışa hasretken 
başka memreketlerde 

kış sporları 
Biz hali kar yüzüne hasretiz. Fakat 

bütün Avrupada kı§ tam bir hızla ba§· 

ıidı .. Genç ihtiyar herkes, çok sevilen ve 

insanlara eğlendirerek sıhhat kazandı
ran kıt sporla11na çoktan başladılar. İ§· 
te ıize, LondN civarındaki kış spor yer
lerinden birisinden alınmış güzel bir ens 
tantane .. 

F evkalaJe bir mu· 
vallakiyet ıöıtererek 
Berlindelıi müıaba· 
katla Avnrpa ıampi
yonlaiunu kazanan • 
N oro~li pzel pati
najcı Sonja Heni, , 

• müıabakalar ana-
.,nda ~olı beğenilen 
ligürlerinden bin.ini 
yaparken.. KöıeJe 
fampiyonanın ~olr 

nazarı Jilılıati celbeJen fip!erinJen Mo cur ~iUı ••• 

Barlın Mektupları 
....-.-ı- - - awwwzı ,.,..,, ,_,, ----

Avrupa patinai _şampi-
qonası nasıl yapıldı 
BerUn: 21 (Ozel apar aytarunu- r birinci ve lngllfz pmpiyonu Charp f. 

dan) - Oç günden beri burada devam: kinci olmuştur. 
etmekte olan Avrupa patinaj şampi-1 Kadınlar arasındaki müsabakala
yonası bügün bitti. BerlinJilerin en 1 ra gelince; bunlann uyandırdığı ala
~ok se\•diği bu nezih spor her zaman kayı anlatmak gör&len letafet ve za
olduğu gibi bu sefer de devamı müd- raf eti zikretmek için büttln bura mat
detince muazzam bir seyirci kütlesi buatının bu müsa!>akalarda "17 genç 
toplanmıştır. Mıfisabıklar ı evkalide · kız S.erlinl teshir .etU,, "patinaj ve gü. 

zelllk ıampiyonaaı,, gibi takdirlerle 
zevkli olmuş, gerek müsabıklar gerek 
seyirciler son derece mahzuz olmuşlar 
dır. 

Bu sene Avrupa şampiyonasına 

iştirak edeh muhtelif miUetlere men
sup kızlann hemen hepsinin blrlbirile 
rekabet edecek derecede gUzel olması, 
ve mevzun vücutlara malik bulunma. 
sı, bu mtlsabakalara ayni zamanda bir 
güzellik eeçimi mahiyetini vermlttir• 
Bilhassa Macaristanı temsil eden iki 
dilber .. Eva,, ve "Georgiz,, ile Norveçli 
maruf şampiyon .. Soni,ia Henle,. ve tn 
ttiliz ~mpiyonu .. Gellia Colledge.. 
temayüz etmiştir. 

bahsettiklerini söylemek kafidir. . 
Daha mecburi figürlerde nleşhur 

Sonja Henle kendine mahsus zarafeti 
ve senelerin verdiği tecrübesi sayesin·· 
de birinciliğe namıetUğl koydu. 

Sonja Henle bugtln yirmi beş ya
şındadır ve dokuz defa beynllmilel 
pmpiyonluk kazanmıftır. Buna rağ
men 13 ve 14 ya1lanaclald.lngiliz ş.-ı.m
plyonlan Sonjanm fetİDl bırakmadı
lar. Puvanlar gayet farksızdı. Bu li~ 
şanplyona halk dakikalarca alkışladı. 
Netle.de Sonja gene nnancu defa ola· 
rak şampiyon oldu. tkfnci ve ti~üncU
llifU tngflfzler kazandılar. 

Daima vals nağmeleri refakatlle Bu suretle nllmpiyatlarm arife-
devam eden bu mUsabakalann ilk d- 451nde •Avrupanın kadın, erkek en iyi 

nünde ~lftlere mahsus müsabakalar 
tamamlanmıştır. Bunlar da Almanya
yı temsil eden Maxl Herber \0e Ermt 
Baler Avrupa şamplyonlufudu kuan
mış1ardır. 

ikinciliği lnJ?iltereden kankoca Mis 
ter \'e Misis CJiff ve üçüncülüğü de 
bir Macar çifti almışlardır. 

Bu senenin en maruf ve ollmniyat 
şamniyonhı~una namzet asıl Macar 
~ifti bu müsabakaya iştirakten nz 
geçmfc;tir. 

Rivayetlere naztlran bunun seh•hf 
o11mpiyat1arda gösterecek oldukları 

figürleri şimdiden ortaya çıkarmak 

lstememelt-ri dir. 
Bunlardan sonra erkekler arasın

daki (ferclf) mfümhakalann mecburi 
kımmlanna devam edilmfştlr. Bu mec
buri müsnbakalarda dünya şampiyo
nu Avusturftı\h "Schafer,Jn gene bü
yük farkla birinci Şt"elece~ aşikArdı. 
Nitt''rim erfeqf ~UnU fhth·arf kr~nm1an 

da icra ediferek tamamlnnan bn mU-1 
sabakada dünya. şampiyonu Schiifer 

patinajcılan ıııeçllmt, oldu. 
Bu milsnbakaları müteakh> B<.'rlfn 

muhteUtile Japonya ollmpiyat buz ho
keyi takımları.arasında bir ma~ ya
pılmış n 1-1 beraMre bitmiştir. 

\ . 
Müsabcaka'arda 
a11nan netlce•er 

ÇlFTl~ER ARASlNDA: 
1- H!rber-Baier (Almanya 11,5 
puvan. 
2- M. n MM. Cllff (İngiltere) 10.6 . 
puvan. 
!l- B. ve A Gzekrenyessy ( ~.fac:ır) 

10,5: 
KADlNI~AR ARASINDA 

ı- Son.ia Henle (Norveç) 259,1 puvan 
2- Cecilia Colledge (İngiliz) 249 pu. 
van. 
3-- Megan Taylor (İngiliz) 4:i5,9 ru
van. 

ERKEKLER ARASINDA 
• 1- Schilfer (AT118turya) 432.2 pU\·an. 

ı- <"harp <lnttntz) 413.7 puvan. 
3- Erast Baler (Alman) 40.'3,2 puvan. 

SUAT ERLER 
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HER 
MEVSiMiN 

,KREMiDiR 
Istanbul 7 inci İcra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
. Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf 
tarafından tamamına 1200 lira kıymet takdir edilen Boiaziçinde lı
tinye mahalle.inde yeni ıokakta eski 3 ,1 yeni 3 No. lu bir ahıap e
vin tamamı açık artırmaya vazedilmit oldujundan 2 - 3 - 936 ta
rihine müıadif pazarteıi ıünü ıaat 14 den 16 ya kadar dairede bi
rinci artbrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
menenin % 75 ni bulduğu takdirde mütleri~: üzerinde bırakılacak
tır. Aksi takdirde en ıon arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gün müddet temdit f'dilerek 17 - 3 - 936 tarihine mü
sadif .salı günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arltuma bedeli kıymeti muhammenenin 
·ro· 75 ni bulmadığı takdirde satıı 2280 No. lu kanun ahkamına tev
fikan geri bırakılır. Satıı pefindir. Arttırmaya ittirak etmek isti
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya 
~ili bir bankanın teminat mektu ounu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer a
\i\lmdaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve busuıiyfe 
faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleriyle birlikte i
lan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Akai takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar salı§ bedelinin paylaınuumdan hariç kalırlar. Mütera
kim vergi, tenviriye, tanz!fiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Va
kıf icareıi ile 20 ıenelik Vakıf icartli tavizi bedeli müzayededen ten
zil olunur. Daha fazla malumat almak iatiyenler 11 - 2 - 936 ta· 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak arttırma ıartnamesi ile 934/6288 No. lu dosyaya mürac!\ı:.tla 
:mezkur <ıoıyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(551) 

. . .. 
AD~Mi iKliDAR~EB~l GlVS~KllGiNi 

TEDAVİ itiN EM EMiN ilA~ 

H o R M o B iN~Dı 'R 
HORt10BiM DiMAG YOAGUNLUCUMU,VüCUD 

B i T ~ i M L i G i N i S ü R 'AT LE Ci i DER f R. 

TAFSiL4T. CALAT .. DOSTA WUTUSU
0 

l255·MOR"40BiM 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Posta tqmıa vasıtalarından olan 1 No. lı deniz motörbotu 7 -
2 - 936 cuma günü ıaat 16 da Galatasarayda P. T. T. bat müdi:rlü
iü alım, satım komisyonunda pazarlıkla ıatılacaktır. Muhammen 
bedeli 50 lira muvakkat teminatı 3 lira 75 kuruftur. lıteklilerin bo
tu ve motörünü görmek üzere Islan bul Posta Nakliyat baı memurluğu
na, ıartnamesini görmek ve muvakkat teminatını yatırmak için de 
her gün bat müdürlük yazı itleri kalemine müracaatları ilan ol11nur. 

(513) 

ti. fs.laiıhul Deniz Leva~ııiıı ·sat.mahna~·,· .. 
'.:'_: · · _ .. ,~ Komisyon~ hAnl~r~! . . .H · /:~ 

ı;;ı~'fım.L.. ,..,,.:ı h J ı· 260 ı· l ·k' d ' d .. • ~ ı-• ....... .. -ue.ı ıra o an ı ı a et nur a mc.tor gaubot 
tlknesi a~ arttl1'ma ile 12 ıubat 936 çarşamba günü saat 15 de- sa 
tdacaktır. Motörleri görmek itti yenler her gün ve arttırmaya icti ' 
1'0.k cdecekl~r 18 lira EO k".,!ruştan ibaret r:ım•3ld~at tcminatlati;Je 
KNP-PP.aıadaki komisyon baıkanlığına baıvurmaları. (430) 

HABER - Aktam postası 

Ar l:ara Lev;,.z-:.m Amirliğine 
bağlı müessese h~yvanatı için 360 
ton Yulafın Haydarpaşadan An
karaya kadar sülüs tarife üzerin
den nakliyeşi satana ait olmak 
üzere 17 -. Şubat - 936 Pazarte
si günü ıant 15 de İatanbulda Top· 
hane :!e Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmeıi yapıla
caktır. Tahmin bacleli beher kilo
su alt! l:uruştur. ilk teminatı l 620 
liradır. Şartnaıı?e ve nümuncsi 
ltomisyonda göriileb'lir. lsteklile
ı·in kanuni ve&:kalariyle teklif 
me!,tup'armı ihale ~aatinden bir 
!laat ev"el komisyona vermeleri. 

(403) (541) 
1f. it> • 

idareleri latanhul Levazım i . 
mirliiine bağlı müeascıeler için 
7000 kilo Domates salçaıınm 14. 
Şubat · 936 Cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Satmalma 

1 ŞUBAT 1936 

. . 
., • • • . , .• . \ . - ••• , • ; .:..,:...j .' • • 

Komisyonunda açık ekıiltmeıi -----_....,...-~-~----
yapılacaktır. Tahmin bedeli be . 
her kilosu 22 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 116 lira 25 kuruıtur. Şart 
namesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte Komisyo-
na gelmeleri. (399) (481) .... 

T raf ıabunla . 
rının en mükem 
melidir. Fazla 

köpürür. ve kö
püğü uzun müd 
det kalır. Cildi 
tahrit etmez, yu 

muıatır ve gü • 
zellettirir. Anti 
aepti ha11a1ını 
haizdir. 

Cildin muhafa. TIP.Fi 5RBUNU 

lıtanbul Levazım Amirliğine 
bağlı kıt'at için 35 ton zeytin yağı 
10- 2 - 936 Pazarteıi günü ıa· 
at 15 de Tophanede Satınalma 

Komisyonunda kapalı zarfla ek . 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin be . zasını Necip Bey Traş S;;.bunu ttmin eder. Her yerde bulunur. 
deli 17500 liradır. tık teminatı 

1312 buçuk liradır. Şartnameıi 
Komisyonda görülebilir. İstekli . 
lerin kanuni veıikalarile ihale 1&· 

alinden bir aaat evveline kadar 
· tekliflerini Komiırona vermeleri. 

(391) (331) 

• • • 
idareleri latanbul Levazım i . 

mirliğine bağlı müeueıeler için 
40 ton ıade yaiınm 14 - Şubat 
- 936 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma komiıyo . 
nunda kapalı zarfla ekıiltmui ya 
pıla~ktır. Tahmin bedeli beher 
kiloau 90 kunııtur. ilk teminab 
2700 liradır. Şartnameıi 180 ku. 
rufa Komiıyondan alınır. lıtekli
lerin kanuni vesikaları bera· 
her teklif mektuplarını ihale ıa . 
atinden bir saat evvel Komiıyo • 
na vermeleri. (398) (479) 

İstanbul Kom~~~Iığİ 
Satınalma Komisvon~·Jıanl.srı 

lıtanbul Konıular.1 ı: .. P birlikle· 
. . . l ç b ~ n IÇtn a man or al.k p:rmç Yok-

lama komiıyonunca ferait ve ev
aafıma UYl'UD görüİmediğinden 
reddedilerek mukavelesi fesh ve 
teminatı Hazineye irat kaydedi
len üstenci namı hesabına olmak 
üzere 10,000 kilo Çorba.Irk Pirinç 
~ık ekaittme ile 17 - Subat -
938 Pazartesi günü saat l5 de .. 1 ir. 
Muhammen tutarı 1950 liradır 
ilk teminatı 1~7 lirad!r. Şartna
meıi her ıün öğleden evvel ko • 
miıyonumuzfla görülebilir. Ek • 
ıiltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle bir
likte ihale günü vakti muayy~nin
de Fındırklıda Komutanhk Satın· 
alma Komisyonunda gelmeleri. 

----------------------' 
--------·' (545) Operatör Dr. ı lıtanbul Komutanlığı birlikleri 

SelAh SUN için alınacak olan 45,000 kilo ku. 
ru fasulyaya verilmit olan fiaı 

Deni~ hastanesi Cerrahi 5efi Makamca pahalı görüldüğünden 
Diş Tabibi Kemal SUN 12 - 2 - 936 Çarşamba gum 
istiklAI caddesi saat 15 de kapalı zarfla alınacak. 

No : 322 tır. Muhammen tutarı 5602 lira 
( Beyoğlu Yerli 50 kuruttur. ilk teminatı 420 lira. 
Mallar Pazarı dır. Şartnamesi Komisyonumuz. 

üstü ) da her gün öğleden evvel görüle. 
bilir. Eks'ltmeye gireceklerin ili< 
teminat mektub veya makbuzılr . 
2490 No. lu kanunun 2, 3 Cü mad j 
delerindeki veıaikle birlikde tek 
lif mektu1:la.rını ihaleden en u 

bir saat evveline kadar Fındıklı . 
da Komutanlık Satınalma Ko . 

Fiyatı: '100, ciltlisi 125 kuru§. 

misyonuna vermeleri. ( 467) 

ZA Yl 
19698 numaralı ve 21. 3. } 935 

ta.rihli beyan.name ile ithal olunan 
kanaviçalar bakiyesi için du~ tan 
altı lira c~·r i · ' ~ , O 

1935 tarihli ve 31880? numaralı 

depozito makbuzunu zayi P.ttik. 
Yenisini alacağımdan r.ski~inin 
hükmü o!ma.d w ~m iI~n ederiz 1 
Felemenk Türk Tütün Anonim şirketil 

Gilzelllğln gıdasıdır 
Soğuk havaların cild üzerindf 

yaptığı tesiri iıale eder cilde Y"' 
mutaklık, beyazlık o/0 100 maddel 
müesaireıinin tesirile güzellik ve
rir. Her eczahane, tuhafiye maaı· 
zalarında tüp ve vazoları bulu ' 
nur. 

, lstil~bJil li~~lc.t A.; .. 
,. . .. - . ~ 

k erl.'liitaa f •. ·uan ı arı 
• ' •• ,... t 

İstekli çıkmıyan 250 ton yuI•f 
pazarlıkla alınacaktır. Ekıilt~e • 
si 10 - 2 - 236 Pazartesi ;uııO 
saat 15 de Lüleburcazda Satrııı.l
ma komiıyon~nda yaprlacaktıf 
Muhammen bedeli 11875 lira it" 
teminatı 891 liradır. lıtekiiJeri" 
belli gün ve saatte kanunun 2, ' 
üncü ma<ldelerindel'i iıteniltı' 
veıike.larla komfayona müraca'" 
ları. (575) (561) 
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lkinci lcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahbuı ol.si 
paraya çevrilmea"ne karar veril.
kahve dükkanı levazımatı 1 / 
2 - 936 günlemecine raıtl•1-" 
Cuma &ünü taat 9 dan it'~ 
Kaumpa~ada T ertıane kapıııodl 
17 No.lı dükkanda ikinci acık ~ 
t1rma ile sal•lacaktır. Jı;te':liı'ri' 
muayyc:ı gün ve saatte mahalli"' 
de bulunmaları i!an olunur. 
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Tonton amca bir gün ders ve 
rirken ~ocuklarc!an birinin kil 
Wa yaptıjmı - ılrmilt ve• 
caaJaadınmJtır. Pabt eocıık 
- teaellllle pblt .... ıı bu 
~· ... ,_,.. .. .... 

.. 
melb\lr krallvul 
lltocya,rı MR&&k 

ı.t.-ıpt. Vlk. 

ıorya, tt:"~--· .. bh' kral olarak bite 

tanonadığlDI blldlrmlfU. lrakat Te. 

odar o kadar l8J'U" ctmtftl 1d V11L. 

torya nihayet dayanamadı. Ve Ha. 

be§iatana bir aeler yaptırdı: 1868 

ıwnealnde tqtln Otd111aı'l H&bıet 

~aprdller. 
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ayaklarından .dilla 

·-·41111a1u .... 

Bir ııoıcanm ne kadar uzun ola. 

bLeceginl tahmln edebtllndniz. En 

fazla 40,10 santını değil mi? Cenu 

bl Amerikada 2 metre uzunluğunda 

bir aoıcan bulmqlardır. Hakiki bJr 

yılan glbtoH 

Masa lltttlade neler var 
8qün yapacainwı iayda

h uğrapnalar hiç de elle yapıla· 
cak, ktlıtların kesilip eki~ 
aile uğratılacak ıey değildir. Bu 
doğrudan doğruya sizin bulma 
ve lui&etmek kabiliyetini ut 

tıracak ve bundan ~ ... çok 
memnun ola~ 'O .-
halddl,e lörecelnüıia ki bu ..... 
ı..-,a Jl&irak oeiılen el! 5 •• 
lanlaro411111ı'mda . ·:ldmla ..... 

tr•' hlt ~ aıtr' •, 
'llaı ... t •Mııllttk' •. .atr~ U-
ttrihe~~ıt . t ........ 
w; ·a,1e :~ bıp . tr=;taı 

pyter blribtrindlll Mflra tef'let 

:tM :uai,. hitft:.wt&ııea •• 
nizdcki ! ... h li ıelen 

bir ittB~lle lltlndeki q-
,.. ,..,.....,.yınız. 

Veı ·' ·· .- akıllarında neler ... 

1 Sthlrbaz diyor ki: 1 
istediğiniz ralL ı rr&'I 

size söyl 
Bir arkadqımza yazml§ oldu. 

ğulıuz bir llOrU adatten alae möy 

ı~ ıııı tane 91Çmeain1 l071e.. 
y1n1z. Bu iki adedi cemet.llıl Ye ye. 

kiUıunon içinden blr rakamı çıkar. 

mı ve k&laD rakamların yekOnunu 

.... aöylMID. 

Kolayca hangt rakamın çıkarıl.. 

IDlf old\JIWlU blleblUralnlz. 

Sırn tudur: 

Seçip kendisine verdi#lniZ bUttln 

adetlerin hepai dokuz aded1nin ba. 

llılı darbıdır. Binaenaleyh elde edL 

leD )'eldm da ıae dokuz adedlnlD 

buıll darbıdır. Ve çıkardaD rakam 

kalall Od rakamm yekOmmun 1lll 

t11lt dokuz budı darbı De olan farlll 

na mtıaaYidir. 
Fanedellm ki mı.al 8eÇllen adsa 

ler 342 De 218 dır. Buiılarm yekWıa 

MI dlr ve çıkardan rakam da bol 
Ur. Geri kalan iki rakamm 5+~ 
ve bunun llsttlndekf Dk dokuz ba8lll 

darbı OD aeldzdlr. On 11eldzden Oll 

Oç çıkarmca bet kalD' kl bu da çı. 

karılan rabmdıi'. 

Tav•an 
He 

kaplumb .. a ı .. ret memurunun dedlQln 

OJDa7U socuklanlaa biri 
aeyrGeefw 11u11•ru ahar ,,. bir 
yere dildlir. ~ dur. ~ • 
vermele bqlu. Çocuklar bu 1-
pretlerin ıa.terdiii tcYin abi-

ıJ 
yapma 

. ni yapmalıdır. fayet. PS dl,.-. 
larta dimdik dtannaWntar. S. 
ğa seç di,ona. aGla ~ 

..... 
dider. Memur banlan acele IGy en llOll kalan ve me&wurYD ber 
lemelidlr ki çocuktan pptaba- clediliftin tenini yapu oyuau 
ıin. Ve meaaanua da dedilini lraanır ve müklfatı alır meeeli 
yapanlar oyWMWl çıkutılırlu bir ~ 
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Bu aıra detılikllklerbıe dikkat 

etmelisiniz ki yaıılJ§lık yapmayın. 

İşte aize alullı köpeldcrclaı 

birisi daha. Bu köpek bildin 
yemeklerini öğle, akpm, sabah 
daiına Rhibi küçükle beraber 
ye:. 

.huııvud nı1t1 l111.tr1sıU'lnaea n. 
ftlyjD Vmallle .... vri bir daim ' te 

peelndekl kötktlnde yap.dıtt için, 

.up w du'acdc ~ çoOUlunu 

araba De gezdlrememektedir. 

Çoculallu bergtln biraz banya 

'f9 gesbıU19 çıkarabllmek 'lçlD Ame. 

rlka1lm Dk :rwUJert olan kırmızı de. 

rUDerln yapbfl lltd bir Paptız -

pet1 eatm almllbr· 
Amı.enbl bu lltıeD çok boflUıdllı 

Nlllmde görtDUJor; acaba ldlçltk Do 

lora de bundan hoflaDıYor ma? 

Paydalı bilgiler 
Limonlan ıu dolu bir çanağa 

\

. koyanuuz, bQsnlmadan l&SUD 

müddet dunu. 
Ellerinizi bembeyu yapmak 

1 
ntenmlz kaynaıruı bir patates 
iJe ofunuz. 
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Tabiat dert1lnde 
Bak otıu.. tabiat her tefi 

ne kadar iJi :Japmfbr. lnwı 
eli tam bq parmak, eWiftl!e 
upm diye. .. 

.,94 ·---lemlzln il inci 
••"9•nd• 

Ktlçtlk oku)'ucalarnlls mellıuplar 

_... .. mu. ctmM> 11...- smte 
.... , basmak l!Mmedlklerbd ... 

cllrdUer. 

Bu ~D lılz de admac:emrzı 

~ guet.emlzla 6 ncl 8Qf.uı 

- HJuyoNZ (260) klflye deterlf 
becll,)ıeler1ın1 var. Ondu k89IDIZ. 
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Pullar 

Mull••a-Teleten' 
Resmini llrdltl•tiz alet

ler ıms seİleshule ı.ıeto
•aridt Grahaıa Bellhl yap 
tıit telefn takımıdır. O za. 
maa ldmae bunlara ehemmi
yet nnnemlff'. Telef• me
de11I hayatta en •llılm rolfi 
nynıyan bir ka•htrr 
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Sir Türk gencinin Seylan 
adasında başından geçenler 

-14 -

Ercüment yerlinin bu kadar 
çabuk yürümesine şaşıyordu.~ 

Orman o kadar sıktı ki çalılar 
çırpılar hep ayaklarına yüzüne 
batıyordu. Mektepte iken sıcak 
memleketler ormanlarının böy
le sık olduğunu işitmişdi, fakat 
bu kadar oluşunu tasavvur et
memişti bile. Bir adım ötesini 
görmek mümkün değildi. Yerli 
ilerliyordu. Hem de hiç tered
düt etmeden. Nasıl yolu biliyor 
du_? Herhalde böyle balta girme 
ırii§ orma_nfarda yaşaya yaşaya 
hayvanlaş:nış, kaplanlar nası! 

r,uvalarmın yollarını kaybetmi
yorlarsa bu da öyle gidecekleri 
yere kiSrij!:örl!ne gidiyordu. 

Adam birdenbire durdu. Ge
riledi ve sessizce pusuya yatar 
gibi eğildi. Erciimende işaret e
derek oni.ı taklid etmesini söyle 
di. Çocuk diz çö!~erken bir çalı 
kırdı. Çıplak vücudunun biitür.. 
ada!eleri gerilen yerli, korkunç 
bir yiizle Ercümende baktı son
ra eözlerini ileri dikerek tüfeği 
omuzladı. 

Yazan: N. M. 

lideki soğuk kanlılığa hayret. 
bu kadar sokulduktan sonra 
kaplanın nasıl dönüp gideceğini 
bilmişti de ateş etmemişti. A
dımlarını sıklaştırdılar. Karan
lık adamakıllı basıyordu. İleri

leri ancak bir' gölge halinde gö· 
rünüyordu. 

Birdenbire dahn rahat yürü
meye başladılar.Artık ellerile yol 
açma~a, çalılardan sakınmağa 
iht:yaç yoktu. 

Ercüment: 
- Patikaya girdik. Herhalde 

l.ıir köye yaklaşıyoruz, diye dii
§Ündü. 

Biraz sonra tahmini doğn: 

çıktı. Çünkü karşılarında _bir 
meydanlık göründü. Biraz da
ha yaklaşınca burasının ~bi~ köy 
olduğunu anladı. 

Gelenleri görünce köy halkı 

etraflarını aldı. Hepsi bağrışma 
ğa bir şeyler söylemeye bişla
dılar. Küçük çıplak çocuklar 
Ercümende yaklaştılar ceketini, 
pantalonunu siyah ellerilc yok 
luyorlardı. Buralara pek beyaz 

Sess'lzce bir kac dakika bek-' ' .... 

• insan gelmediği belliydi. Çünkü .~ 

ledilcr. tl~rde bir hışırtı oldu, 
Yerli hazırlandı. Siyah bir hey• 
kel gibi hareketsiz, nişan vazi
yetinde duruyordu. Ercüment 
başını kaldırarak baktı. On 
metre ilerlerinde bir kaplan gör 
dü. Kaplanın yanında iki de kü
çük yavrusu vardı. Şimdiye ka
dar böyle bir manzara karşısın· 
da kalmamış olan genç çocuk 
kortu. :Cllcrile yüziinü kapat
mak istedi. Fakat yanında tered 
dütsüz bekliyen adamı görünce 
kuvvet aldı. Tekrar baktı. Kap
lan onlara şimdi beş metre ka
dar yakınlaşmıştı. Bu adam ne 
diye ateş etmiyordu. Neredey
se üstlerine atılacaktı. 

- Bittik, diye kendi kendine 
mırıldandı. Annesiyle babasını 

düşündü. Allaha dua etti •• 

Fakat o gözlerini kapatmış, 

ölüme hazır bir vaziyette bek
lerken kuvvetli bir elin onu ko
undan tutup kaldırdığını his

setti. Sonra kısık bir boğa ho
:nurtusunu andıran bir ses ona: 

- Hnydi yürü, dedi. 
Kaplana ne olmuştu? Efcü

'llent etrafa baktı. Sık dalların 
ı~asmdan bir yo~ açılmq , efo.~· 
~unu gördü. Kaplan nÇ\ı': a&m 
)\c\ct

0

1.n.u~ ~\i~_ 1,\\miııU. '"i• 

köy için$ daha on adım ilerle
meden yü,rümek imkanı kalma
mıştı. Kulübeden çıkan erkek, 
k7İdın hep;i b~yaz insanı gör
mek için -;piribirinin üstüne çı
kıyorlardt.., ilerliyemiyccekleri -
ni anlayınca Ercümendi getiren 
yedi birdenbire bağırdı. Yük -
sek sesle bir şeyler söyledi. O 
zaman öndekiler çekilerel: yol 
açtılar. 

Er.::üment köyün ortasında 

bir ateş görmüştü. Ate~in etra-
·l!l{ snwm~o !SP{ !P;ıı\ ılle epuıJ 

raretli hararetli bir şeyler ko
nuşuyorlardı. Daha yaklaşın

ca Erciiment bunlardan üçünün 
Avrupalı olduklarını anladı. İ· 

çi biraz ferahladı. Bunlar ol
masaydı v~ı:şiı~r arasında bir 
kiŞi,• yalnız başına ne yapabilir 
di. Anlaşılan onu getiren herif 
bir yanlışlık etmiş olacaktı. Çürı 
kü A vrupalrlar ile dost olan 
bir yerli kabilesi bir beyaza her 
halde fenalık etmek istemezdi. 
Ercümendi görünce özür diliye· 
cekler, herhalde geriye gönde
receklerdi.. Esir çocuğun aklın
dan bu fikirler geçerken ateş 

yanan mahalle iykc yaklaşmış-

~ 
lD~vamı vat) 

Mektep.liler müsabakası 
No. 7 

:\;· 
~ 

Yulmr.ıd:ı gördii<;·ünüz resim!er,. miis:1hak:ı:11ız;ı j~,!ir::k c_cteoi 
küçük okuyucularımızındır. Bunu siz de i~tirak edebilir w r.ı 
minizin* çıktığı gün öğleden soıtrı; idarchanen:ize uğrıyarak1 
J:ediyenizi alabilirsiniz. Bundan ba~ka hu isimleri vnzılı olmr ... .. . 
yan ·küç!ik okuyucular.ımızı tanıyıı> bildirecek olanlnra da he 
diveler , -erecejfü:. 

•· ~ -
•• 
Uçüncil listemizde neşrettiğimiz 
reslmlerf n kimlere ait olduğunu · 

yazıyoruz: 

Soldan sağa doğru birinci sıra: 53 Emin, Beyoğlu 44 üncll: 
mektep. Niko, Senbenova mektebi 7 inci sınıf, 27 Mahmut Yıl .. 
lar, Davutpaşa ortamektebi, 44 Selameddin, 27 inci mektep. 

ikinci sıra soldan sağa: 425 Hulusi Ersun Bakırköy ikinci 
okul, 53 Şükran Esenci üskiidar 22 inci mekte. 508 Sabahaddin 
Samatya 29 uncu ilk mektep. 184 Kadir Barlas Beyoğlu beşinci 
ilkokul. 

BOYAVINIZ 
Bu mUsabaka deljll size bir eğler.cedrr 

1 ŞUBAT - 1936 Her hafta cumartesi günleri HABER guzetc~ine ekli olarak paras11. ,·crilıı Nr:ı. 14 
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Geçen haftaki kısmımızda Bay Hödüğün esir alınarak gö
türüldüğünü anlatmış ve Mikinin bu vaziyette ne yapacağını 
düşündüğünü söylemiştik. Çünkü Miki pilot değildi. Tayyareyi 
kullanmayı bilmiyordu. Yapayalnız kaldığı koca vapurda yapa
cak bir tek şey vardı. O da tayyareye atlayıp haydutları takip 
etmekti. 

Miki vapurun güvertesinde duran tayyareye yaklaşırken: 
"Kaybedecek vaktim yok. Hemen korsan tahtelbahiri takip 
etmeliyim!,, diyordu. 

Tayyareye girerken bütün düşüncesi, makinistliği nasıl 

yapacağını düşünmekten başka bir şey olmadı. 
ı,ıotörü hareket ettirdi. Artık havalanabilirdi. Fakat mühim 

mesele asıl şimdi başlıyordu. Tayyareyi havalandırmak için, 
tayyarenin arkasındaki bir fitili ateşlemçk de lazımdı. Kendi
~inden başka kimsenin bulunmaması bunu güçleştiriyordu. Ken 
disi inse tayyare hareket etmiş bulunacak ve kendisi dışarda 

kalacaktı. Mjki bu ..• Hiç kolaylığını bulamaz mı? Hemen ha-

tırladı. Belinden tabancasını çıkararak nişan alıp fitile ateş etti. 
Tayyare bütün hızıyla Fıyınnn diye hareket etmişti. 

Artık her şey yolundaydı. Mildnin tahtelbahir tayyaresi 
bütün hızıyla uçmaya başlamı~tı .. 

Mikinin zı::vki çok uzun sürmedi. Yanlış yaptığı bir manev
ra neti=esinde tayyarenin kanatları birdenbire kapanmış ve ~ ~

petaklak denize doğru inmeye başlamıştı. 
Bu sırada Mikinin heyecanım görmek lazımdır. O kadar 

korkmuş, o kadar korkmuştu ki hemencecik küçük dilini yuta
caktı. Şimdi ne yapacaktı? Yanılmıyordu. Doğru denize gidi
yordu. Tahtelbahir tayyare nerdeyse denize dalacaktı. 

Miki': - Eyvah, dedi. Tayyarenin kanatları kapandı deni
ze dalıyoruz. 

Az sonra aldanmadığını iyice anlamıştı. Tayyare deniz su
larını göklere kadar çıkararak suya atılan ağır bir taş gibi 
denize daldı. Şimdi ne olacaktt •. Miki ne yapacaktı, bunu da ö
nümüzdeki hafta göreceksiniz. 

ÇOK VAK ·INDA Bu sayfalarda yepv...~ı:ıi Ş..~vıerıe 
karşılaşacaksınız. Gazetenizde 

ne gibi ye!'ilikler görmek ist.iyorsanız bize bir rnek~~ b"dll"in\a. 


