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Zenci amerikcllılar Habeşlerin . yar-
dımına gidiyorlar 

ltalyan generalleri, karagömleklileri, 
ınütehassısları, askerleri Afrika 
~ yoluna çıkarken 

Tan gazetesi mllhlm bir tavsiyede bulunuyor 

ltQbqlerın yardımına fllden 

"--. zenci tayyaTeci 

Musolini, Afrikaya gidecek 
Nevyork, 23 (A.A) - Harlen 

tehrindeki zenci tayyareci mira· 
lay Hubert Julien'in ltalya ile mu· 
hare be vukuu halinde Habet · stan 
hükUınetine urzı hizmet etmek ni
yetile dün aktam Nevyork'tan ha
reket ettiği bildiriliyor. 
S zenci tayyareıi daha, kendiıini 

tak"be hazırdır. 
ltalyan - Habeı ihtilafı, Ha • 

betleri kan kardeı i telakki eden, 
Harlem'deki zenci halk arasmda 
pek tiddetli bir tesir yapmıftır. 

Roma, 23 (A.A.) - Reuter a
jansı muhabirinden: 

Dün aktatn, Napoli'den 2,000 
Cenevodan 1300 ltalyan askeri, 
ltalyanın ıarkt Afrib.daki müs
temlikelerine gönderilmek ilzere 
vapura bindirilmittir. 

Mesinada 2000 kiti bugün, 3 
bin kiti de pazar günü vapura 
binmeğe hazırdır. 

Vulcanio vapuru dün akp.m, 
400 mutahaa11 amele ile iatib

(Devamı 4 iinçtlde) 

Japonya parayı nereden balagor? 
ihtiyarlar 

komisyonu! 
... Rllterede silAhU- Beyaz ırk, kendi ku-
t, komlfilJT.ıu-.u--hlr."--'"--
~ ~.aramıyormuş.. yosunu kazmakta 
~ llgıl.ız parlamentosundaki a- •• 
~\l çekıımelerden aonr:a, nihayet 
l..o &\lai • "ıl~ 'L • } • • • h ~k le ... cm ıma ve ticaretını ta • 
tıtldu_oınııyonu lngilterede de ku-1 

P-ıcat . . 1 d. • ti.,. 1( • gene ıtiraz ar ınmemıı· 

~il' ı°mııyon azasına "ihtiyar,, 
tıtı:r ~r. Reiı bu Nisanda 81 ya. 

Rırecekt;r n;~er aza yetmit-

Japon Dampingimten bir manzara: Seri Üe yapılmlf 

bi.ikletler 

ihracatçı büyük memleketlerin 
hepsi, bHhassa tark piyasalarında 
.Japon rekabeti yüzünden çok ıı -
kmtı çekmektedirler. Japonya. 

n"'ll muhtelif piyasalara nüfuz 
kuvveti gün geçtikçe artmaktadır. 
Piyasalarda İfliyebilmek için tek· 
ark propagandalara Japonlar deh
ıetli paralar harcamaktadır. 

uıalar, hayretlere ıayan neticeler 
verm"ftir. Japon ıanayiinin ve 
ihracat taarruzlarının Amerikan 
ve Avrupa maliyecileri tarafından 
desteklenmekte olduğu anlatıl -
maktadır. 

Mesel& Japon elektrik sanayii -
ne Amerikalılarm Nestinghouıe 
ve General Electrik müesseseleri; 

(Devamı 4 ünçiide) En iyi kaliteden olmıyan Japon 
sı,. .Ö..o1t~11on Reisi malları, medeniyette geri kalmıf 

~il Con Eldon Bankeı memleketleri hemen hemen inhi - Asilane bir 
~d~k.rı \'e nihayet elli yaıma sar altına almıt gibidir. Japon 
~il"-:· komisyon mensubları. aanayii de son yıllarda makine ve ÇarplŞIŞ 
t llltiltli Yatı 66 tutmaktadır. vesaitini yenilettirmek için muaz· Venedik, 23 (A.A) -Roman. 
l ~. ı>,.,1 .. ere hükUnıeti bundan ön. r.am meblağlar döktüler .. Japonya ya Prensesi Helen, ve Yunan Pren 
ibl"de., l~entoda verdiği cevab . gibi se~aye ~akımından biraz ıesi lrene, Rovigo - Palermo yo-

t-.,... tılterenı·n b ·· k"" "l"h "'ay"ıf olan bı"r memleketı"n b ka 1 ·· · d b k b" · ~ "'""qtı ugun u ıı a .. u • u uzerın e aş a ır otomobil ile 
i Oldn~ koyduğu mürakabenin dar parayı nereden tedarik ettibi çarpıımak suretile bir kaza geçir· . 

U&ı:nu ileri sürüyor ve hu- sorulmaktadır. miılerd"r. Yalnız Prenses Helen' 
~ (Devamı 4 tinçüde) Uzun uzadıya yapılan araıtır • yüzünden yaralanmııtır. 

llşnig'e suikasd teşebbu··su·· vazısı · . 21nclde 

Hicaz kralın1n cenaze 
namazı kıhnır~en 

Ge~enlerde Bağdatta ölen ve teJ lin mera.iminde bir kum fırtınan 
,akan uki Hicaz. kralı Alin in cenaze namazı kılınırken 

/ 

Zavalh hamile 
kadıncağız 

Küçük Muıtafapef&da Şerefiye 
sokağmda 20 numaralı evde kira
cı olarak oturan amele Naznnın 

kamı Şaziye hava iyi olduiu için 
temizlik yapmıya karu- vermif, 
tahtalan .ılıniye }>ql~tır. Ş. 
ziye ikinci kattalii odalan sildik -
ten ıonra merdivenlere gelmit ve 
buraamı silerken parmaklıkaız 

bulunan merdivenlc::rden ayağı 
kayarak alt kata tqlığa dütmüt -
tür. 

Bu dütüt neticesinde Şaziye 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
ölmüttür. Şaziye hamile olduğun
dan kocaaı tarafından hemen bir 
otomobille Haseki hastahaneıine 
kaldırılmıftır. Hastahanede ka • 
dma ameliyat yapılarak çocuğu 

diri olarak alınmak istenmitae d; 
çocuğun öldüğü anlatılmıttır. Ka-

(lnglliz gazetelerinden) 

Birçok işçilerin 1 
yüzü gülecek 
Vapurlarımızı 
artık kendimiz 
yapacağız 

Haricden alman vapurların 

yenilerinin pek pahalı olması ı 
yüzünden timdiye kadar kulla • 

.
1 
nılmıı vapurlar alınıyordu. Kul 
lanılmıt vapurlar ise çabuk es -

1 
kiyordu. iktisat Bakanlığı de

l niz yolları idaresine yeni vapur 

1 
alınmak üzere verilecek sekiz 
buçuk milyon lira Kaannpaıa -

1 daki havuzlarm ıslah edilerek 1 

1 

buralarda yeniden vapur yapıl· i 
maıının daha faydalı olacağını 1 
ali.kadar mer..ama bildirmiştir. i 

1 Fabrikalar müdürlüğü de bu hu j 
! susta bir rapor hazırlıyarak lk- ! 

i·-···----·--~~!~:.~~~~.4:!._I 
za hakkında zabıta tahkikat yap
maktadır. 

"Görünmlyen adam bir hakikat oldu,. 
---Gaı.:ı.taderueı

Görünmiyen borçla - Be,;i tanıyabildin mi usta Bodoı? 
Bakkal - Seıinden tanıdım •• Sen gene · euuelce de auratıızın biri 
idin/, 



2 
- 1 
Tayyare yangının-

dan ·kurtulanlar 
Ne anlatıyor 

lngilterede bir bombardıman 
tayyaresi havada ateş aldığı hal
de içeris:ndekiler bir şey olmadan 
paraşütsüz yere atbyabilmişler -
dir. 
Yangın, tayyarenin telsiz kabı • 

nesinde çıkmııtır. 
Pilot derhal tayyaresindeki di

ğer iki kişi~ dü§ünerek hemen ye 
re inm.eğe baılamıştır. ·· 

Tayyare o sırada alçaktan uç • 
tuğu için paraf üt açıla.maz ve kul
lanılamazdı. 

Tayyareci §Öyle diyor: 
"Kabinenin ateı aldığmı görün

ce inmekten batka çare olmadığı
m anladmı. Eğer hatada bir kaç 
saniye daha kalsaydım, heJ"!ey bit 
mitti. Tayyareyi indirdiğim za -
man reJ'9i tahta kısımlar.r yanma • 
ğa baılaımısa da alev bütün tay
yareyi kaplamamqb. Ve indikten 
ıon ateıi söndürebildik.,, 

--o-

Fon Pepenin mAnAiı 
seyahati 

Berlin, 23 {A.A) - Havaa A -
}ansı muhabirinden: 

Almanyanın Viyana sefiri Yon 
Papen'in Berlinde bulunması, Al
man ıiyasi mahafili tarafından 

gayet ehemmiyetli b:r hadise ola
rak teli.kki edilmektedir. 

Viyanadaki ıef a.ret ataıesinin, 
ıiyaai polis tarafından Berline da
vet edildiğine dair bu ay baımda 
musirrane §&y:alar dolaşmıştır. 
Viyanadaki .sefaret atqe,,i, 30 -
6 - 34 tarihinde, Alınan Bqve • 
kilet muavinliği dairesinde feci 
surette öldürülen Von Bosenin ar· 
kadaşı olub, ayni zılmanda kendi
si de bir çok günler tevkif edil· 
miıti. 

Çin ller bir misyoneri 
doğa kaldırdılar 

Londra, 23 (A.A) - Çin'in 
Shaıui vilayetinde oturan misyo • 
ner Frenchan'm haydutlar tara -
fmdan dağa kaldırıldığı bildiril
mektedir. 

, 

--o-

Bir Japon gazetecisi 
öldürüldü 

Tokio, 22 (A.A.) - Yomuiri 
gazetesi müdürü Bay Horiki bir 
Sağ cenah teıkilatı azaıı tarafın
dan bıçakla vurulmuttur. Gaze • 
te müdürünün vaziyeti pek fena
dır. Vuran adam teılim olmuştur. 

Bu ıuikasd, vaktiyle Jiji gaze
teai müdürü Bay Sanjimuta'e yapı
lan auikuda benzemekte ve teklif 
olunan para yardımı yapmanın 

reddedilmesinin bu suikasda se • 
beb olduğu zannedilmektedir. 

-0--

Baldvinin sözleri 
Londra, 22 (A.A.) - Bay 

Baldwin, burada Avrupa ulusları
nın vazifelerini yapma lan ve yal

nız bant istediklerini değil, fakat 
emniyet hissinin gelebilmesi için 
lüzumundan fazla fedakarlıklar 
yapmağa da hazır olduklannı 
göstermeleri zamanının geldiğini 
söylemi§ ve demiıtir ki: 

HABER - '.Akpm Postan 

Doktor Şuşnig' e Pariste 
bir. suikast hazırlanm-ş 
Şuşing'in 
seyahati 

Fransız Avusturya 
müzakereleri 

Pariı, 23 (A.A.) - Fransız -
A vuaturya müzakerelerine bugün 

1 
öğleden ıonra dıı itleri bakanlı • 
ğmda devam. edilmiıtir. 

Pariı, 22 (A.A.) - Avuıturya 

Batbak11-m Bay Şutnig ile Dıtitleri 
Bakanı Bay Berger Waldeneg 
Parisin civar iıtuyonlarmdan biri 
olan Neuilleyde trenden inmitler, 
Bay Fli.ndin ve Bay Laval tarafın
dan kaJ"!ılanmıılardır. 

Fransız Cümhurreisi Bay Löb
rün, Avusturya Bakanları ıerefine 
bir öğle yemeği vemittir. 

Avusturya Baıvekili doktor Şuı 
n 'g'in ııyasal meseleler görü§IJlek 
ili:ere Pariıe gitmesinden önce, 
kendisine ka111 bir suikast tertib 
edildiğinden bahsolunuyordu ... 
Pariste doktor Şuınig'i öldürme -
ğe hazırlandıklan haberinin a.sıl • 
sız olduğu polisce bildirilmekle 
beraber, kendisini korumak üze -
re pek ııkı tedbirelr alırumştır. 

Pa.riateki Sosyalist ve komünist· 
lerin "Avusturya itcilerinin cella
dı,, dedikleri yeni Avusturya Ba§· 
vekiline kartı nümayişler yapmak 
üzere beyannameler dağıttıkları • 
ru İngilizce "New Chronicle,, ga • 
zetesi yazıyor. 

Dokt~r Şuınig, ya.rm Pariıten 
Londraya hareket edecektir. 

Otto Parise gitmiş 
Brüksel, 23 (A.A) - Artidük 

Otto de Habsburg'un muhitinde, 
Artidükün dün sabah Brükselden 
Parise hareket ettiğine dair olan 
rivayetler, kat'i surette tekzib e -
dilmektedir. 

(Buna aid cliğer tafsilat 4 üncü 
sayfarnızdadır.) 
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Erzincanda da peçe 
ve çarşaf kalkıyor 

Erzincan, 22 (A.A.) - Umu
mi meclis bugünkü. toplantısın

da üye Hatice tarafından peçe 
ve çaJ"!af ve kafeslerin kaldırıl
ması hakkında verilen tatuir bü
yük bir alaka ile karıılanarak ka
bul edilmitşir • 

Ingiliz nazırı Al
manyaya gidiyor 
Alman Hariciye Nazırı da 

Londraya· gidecek 
Londra, 23 (A.A.) - Alman J nin fikrini ıordula.r. Franaa, ön -

hükumeti, mutasavver Alman- ceden verdiği bir ıöz dolayısiyle 
İngiliz gör~melerinin 3 - 2 tarih· hususi her hangi bir andlaıma 
li İngiliz· Fransız tebliğinin ihti - yapmadan evvel, Sovyet Rusya 
va ettiği bütün noktalara tamil da dahil olduğu halde ve daha 
olma.sı hususunda İngiliz hük\ime- temelli bir fikir olan umumi bir 

' tiyle mutabık bulunduğunu kat'i J anlatmayı temin edecekti. Hal -
bir surette bildirmiıtir. buki, ortada ıimdi batlı batma. 

Bu suretle İngiltere ile Alman- bir mevzu olarak bir hava misakı 
ya arasında doğrudan doğruya meselesi dolqryor. 

görüımeler~ muhakkak nazariyle lıte bu ırralarda, lngiltere ile 
bakılabilir. Ahnanyanın bir kere kendi b&§ • 

Londra, 23 - J\lman bakanı larına görÜ§meleri mevzuu baha • 
baron Fon Norat'ın Londraya git- oldu. Bununla beraber, Franıanın 
mesi ihtimalinden bahsolunuyor • ve dolayısiyle diğer alakadar 

HABER - Son ay1ar içinde devletlerin gene bu meseleler ü • 

orta Avrupada halledilmesi il - zerinde fikimi almakaızm İngil • 
zmıgelen mühim meseleler var •• terenin doğrudan doğruya ko • 
Bundan bir müddet önce, lngilte • nuımıya baılıyacağı tabiidir. 
re ile Fransa, aralarında bir ko - Ingllfz Nazın Mosko
nuıma esası teıbit ederek Alman· vaya da gidecektir 
yayı da araya 'Katmak üzere bu 

esaıı kendisine bildirdiler. H. al • 
}olunacak meselelerden.biri Garb 
Avrupaaına, otelci ~ark Avrupası· 
na taalluk ediyor. Garb Avrupa· 
ama taalluk eden taraf, Almanya

nın da hoı gördüiü bir hava mi • 
sakıdır. 

Bu miıak İngiltere, Fransa, J\.1-
manya ve İtalya arumda olasak 
diğer taraftan eıki Garb Lokarno
sunu tamamlar mahiyette olan bu 
miaakı hoı görmekle beraber,. 
Sovyet Rusya hemen bir tark mi-
sakı planının tatbikini İ'ltiyor. Ve 
aonrA bütün bunları yani Garb, 
Şark, Küçük itilaf ve Balkan and
la§JD&ıiyle telif etmek gibi büyük 
bir ıulh gayesi' pqindedir. Al -
manyanın verdiği cevab Fransa 
ve İngiltere tarafuıdan fazla li.ı • 
tikli bulundu. 

Diğer etaraftan lngiltere ve 
Frua~n Moskovadaki elçileri 
Sovyet Rusya hariciıye komiseri • 

M lkovo, 23 (A.A.) - Ga
zeteler, Sir Cohn Simonun Moa-
kvva ••:JGh .. t: :Iithn .. uerı JuJdcm 
da İngiliz matbuatının yazılanın 
naklederek Sovyet hükWnetinin 
noktai nazarım ihtiva eden, ye

ni Ruı tebliğinin Frama ve İngil
tere.de huıule getirdiği müaaid 
t,.irleri memnuniyetle kaydet
mektedirler. 

Londra, 23 (A.A.) - Haber 
verildiğine göre, Sovyet hükCime 
ti, lngiliz nazırının ziyaretini ka
bul etmekle bahtiyar olacağını, 
lngiliz kabinesine resmen bildir
mittir. 

Londra, 23 (A.A.) - Alman 
hükUmeti, Berline gelecek olan 
lngiliz nazırı ile Fransız .. lngi-

fiz tekliflerine aid bütün mesele
leri münakap etmeğe hazır ol
duğunu İngiliz hükiimetine bil
dirmittir. 

iyi haber alan mahafile aöre 

f Sabah ~azeteleri ne diqorlar? ] 
U Al 

l 
da bir Lokarno akdederek Küçük ltı- ı beraber "üç gün sonra Şurayı Deı•let-

KU RUN - Aaım ı, man gqze • Nafi B-'·anl y ve arkcuıında · ·· kl • h l(ıf Balkan ittifakını birleıtlrmek is • ten, a W( ıgının telerınden birinde Tur · yenın e em • ,: 
1 

b .. til Tilrk milletinin bilyük bir 
mlyetinden bahseder bir yazıdaıı ala- teo.lndedir.. . " _ • o an u n 
rak bugünkü Türkiyeyi ve harbden Bay Ahnıi!d Şükru Esme~, bu du zafer ve ıerelle çıkacağından :zerre 
önce Osmanlı devleti başındakUerle o fÜncenin dalıa genel ve dogru .0l~u- kadar şüphe etmiyoruz .. ,, diyor. 
zamanki dış sıyasayı anlatıyor. Al- ğunu düşünerek l:e ulusların bırbırl- AKŞA!tl - Akşamcı bugilnkü yazı-
manlarla ittifakın malılyctinl inceli- n_e b .. aü .. lı ~ali ~ası lıakikatlni anlatarak . 

t . . sozunu bıt rıyor.. sında tramvay kapılannın niçin bir 
yor. Ve sonunda Alman uazc esının tllrlü kapatılmadığını tetkik ederek 
yazısına gelerek: "Türkiycnin bütün CU/flHURIYET .- Yunus N~~i 
bu kadar imrenilecek bir üstünliikte "Türk r•arlığında Türk kadınının yuk Avrupada kış günlerinde ön kapıla • 
bulunması kendi kendine olmuş bir sek yeri,, mevzuu üzerinde ve bu yıl rın açılmadığını ve biletcllerin aa • 
şey değildir ... ,. diyor oe Türk ulusu- şehrimizde kuru acurô u UB ar aras l -'· l l ı hanlıkta bulunanlara kilçük delikten 
nun "bugün/dl IUtünlüğü nasıl kazan- kadınlar birliği kongresinden bahse • bilet -t:erdiklerinl bizde de bunun tat
dığını anlıyanlar, yeni Türkiyeyi ve diyor ve bu ara diyor ki: "Cümhurl • bikinin faydalı olacağını yazmakta • 
onun yüksek şeflerini anlamış sayıla- yet rejimi, Türkiycde ~aptığı bin bir dır. 

bilir, yolunda sözünü bitiriyor. iyilik içinde, yalnız Türk kadınının ' SON POSTA - Başı ezilecek yılan· 
bJJl ... UYET - Ahmed Şiikrü Es- çalı:ımış ve cslrgenm'! haklarını ken- lar başlıklı, öz Türkce. ycu.""lda insan. 

mcr Sovyet Rusyayı ıon siyasal ko • disıne r1ermek işiyle ogünae yeri va • b -'·l • . . 
' • lıgı, unca yasııA ara ragmen, ıçme a-

Bu emniyet hissi gelmeden, ba
nt kabiıl değildir ve gene bu emni
yet hissi gelmeden A vrupada ti • 
caret için itimadın vücud bulma • 
arnı ümid edemezsiniz. Halbuki, 
herkes için ve bizim için her· 
kesten fazla laamı olan uluslara • 
rası ticaretinin yeniden doğabil • 
mesi bu itimadın eıa.smı te§kil et· 
bqkan seçti. 

nuşmalara göre talılil ediyor N banı ll"ferligi rJardır .. ,, . . . . lıb kemiren beyaz zelıiri ezmek için 
yolunda bu dcı-letin düşüncelerini an- ZAMAN - Tramvay Şırketının da- ı 
latıyor Sovy~t Rusya. Garb Avrupa- vasını ele alarak, bu dava üzerinde bütün gücümüzle uğraşmamız tavıiye 

, sında ~lduğu gibi Şark Avrupcuıında henllz bir kar~r verUmcmif olmakla edUlgor. 

Yugoslav ordusu 
mühimmatında 

Miihf m fes ad 
Belgrad, 23 (A.A.) - .Mühilll 

matı harbiye teslimatında vahilll 
bir f esad ketfedildiğine dair ıııu· 
sirrane ıayialar dolaımaktadır· 
Y aptlan taharriyat, pek yakınd• 
birçok kimselerin tevkifini ic•P 
ettirecektir. • 
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Loyd Corc ve yeni 
Almanya 

Berlin, 23 (A.A.) - HaYaf 
ajansı muhabirinden: 

Berliner tageblatt gazetesinİfl 
L"ondra muhabiri B. Borchet gr 
zetenin 29 aon kanun tarihli n~ 
huında, yeni Almanya hakkıtı• 

da Loyd Georg'a atfen neıretti • 
ği beyanatın, bizzat Loyd Cor' 
taraf mdan yapdmıı olduğull" 
tasrih ebnektedir. d 
MalUın olduğu üzere, LloY. 

Ceorge, bu beyanatında, "Y e01 
Almanyayı anlıyorum. Ona dr 
rin bir hürmetim vardır,, deıııit 
ti. 

Alman gazet~İ, lngiliz nı•t· 
buatında, bu beyanata aid tat' 
hihler neıredilmeainden dol•1' 
memnuniyetsizliğini izhar etnı~ 
te ve Lloyd George'un beyansti' 
nı inkar etmesi, birinci defa ~ 
ki olmuı değildir,, demektedir• 
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Parls Borsası 
Paris, 23 (A.A) - Paris bof" 

sasınm 22 ıubat vaziyeti : J 
Esham borsası, bir gün e~e 

nakid piyasasınJ hafifletmek içi~ 
Fransız bankuı tarafından ittı• 
haz edilmit olan yeni mühim te~ 
birlere rağmen ve intizar hilafı ' 
na olarak, iyi temayüller göster 
mektedir. _. 

rı,-... ~- -............ , gictiji 11"'" 

intizamıızdır. lı hacmi azaıroır, 
hr. Ve . iıteksizdir. Rantlar~~ 
makta ve bir aün evvelki f ı• 
nm muhafaza etmektedir. 

--0-:

Moskova Fransa 
sel aretlnde 

Moskova, 23 (A.A.) - fr~ 
ıanın Moskova sefiri M. AJfaO; 
dün akf&lll ıefarette bir ret"\ 
kabul tertip etmiıtir. Bu ~' 
kabule Sovyet hükUnıeti üyel·~of 
B. Molotof, Litvinof, Vorot1 ~· 
ve ecnebi ıefaretler erkini tf 

matbuat mümessilleri ve f~ 
sinemaları murahhaılan it . 
etmiılerdir. ~ 

Sir Eric Philipp' den ~ele;;bll" 
gatın meali tudur: ,.t." 

Fikir teatilerinin, bir nıU ti"' 
re delil, fakat bir istihbar ~ 
hiyetinde olduğu burada be 

ed ilmekteelir. . •btf 
Sir Cohn Simon ağlebı 1,ar 

mal F ranaız nazırlarile •:_,,. 
tükten sonra l O gün içinde aııd' 
ket edecektir. Ayni za~.t; 
Moıkova ziyareti. de teefyu 
mektedir. 

o • 
Bulgar komiteciler• 

mahkum oldular 1;~1 
ti•'"' Sofya, 22 (A.A.) - \'fel' 

mahkemesi, geçen Kanunue uııi,ı 
de meydana çıkarılan k~?' ..,~ 
te§kil:atı azasından 32 si"Vİ iPI~ 
h kem • • b' . . ve bUll .. jt a esını ıtırmıt ·,,i " 
birisini idama ve yirmi be~• t' ' 
sene ile on iki sene araıı~ ,e-'; 
havvül eden muhtel~f ~·~~tı Jcif 
larına mahkum etınıttır. 
beraat etmiıtir. ,

11
1 ~ 

Malum olduğu üzere, a) 1'~ 
sele ile ali.kadar olan 37 • ~ ... / 

b•tır1 ...... 
muhakemeıi geçen •Y. 1 
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~(}&~: 
latanbulun iiÇ 

• • 
nıevsımı 

11eirtebde sorarlar: 
~ Othnn, ıenede kaç mevaim 

l'İt·Coc"k, baıma kalıb, cevab ve-
• 

).; Dört ınevıim var: ilk bahar, 
'°hba-bar la• 

"- ' :ı• 
ıı_....,1 kalına, bu, lıtanbulun 
rift· &rına hiç te uymıyan bir ta -
dil'~ S Bu tehirde üç mevıim var· 

' 0 nbahar, kıı, yaz! 

~~lar ortalığı kavurduktan 
,., .latif ve tadma doyum ol· 
le,...hır nıevaim hatlar. Eylul, 
~ iııler, hatta llkkinun... On • 
~~rıra., ~iuklar abb yürür ... 
~ bunun arkasından, kitab • 

'0lcuduğum ilkbahar tuvir • 
~-bunca yıllık lıtanbullu -
ttlltn ' aıla raıtlamadım. Mart, 
fi, :~·· Ti Mayııın ıonlarına kar
~ ll:auıenıadiyen donmak tehdidi· 
~f'llzuz... . 

ltt ~i, arada ııra.da, güzel gün
~ • :·· Fakat, hunlara menim 
~ti~ır nıi? ... Ve bunlar, evvel -
~ diin, bugün yqadığımız 
'llet mükemmel yirmi dört ıa-

"deıı farklı mıdır? ... 
"it tıf~rl t!mdi ilkbaharda değil -
' d ilanın yirmi bilmem kaçm -
' ' 1-harda bulunduğumuza e-
Ştıoı.aı.yız ... 
~~ıiz: lstanbulun ilkbaharı, 
~ ıl bir menim deiil... Ka • 
\ larikiyle, "fınat bulduk • 
L:''_ lcı, ortasmda beliriyor, ıonra, 
~etl'b• 
' l •re, karakıt, onu baıtınb 
\111-ı }or .. Gene fırtmalar, yaf • 

8
t.r, icarlar, çamurlar ... 

~~~~bu ıözüm ona bahar aün
ltttı,d &aka.Ur kı.ım sraf),.ti.-A,.n 
~ h~ ederek evine girivermit 
l~İlc ır .zendusta benzetiyorum ... 
~•.kret:n kart bir oruspuya 
~ ~İt !1 fU Jatanbul tefırine fÖY• 
~idcleı~ddet keyif çattmyor ... 
~ ~zevc kıt, hemen arka • 

' )l(lalı~.~eriyor; ıille tokat, ba 

"----.(Hatice SUreyya) 

l>enız amelesi 
;:.~sında lhtllAf 

ı..ü: ıı ~hmil ve tahliye ame
~ Ceınıyet arasında bir ihtilaf 
lt taL1~~ esnaf büroıu bu huıua
'-~ta bqlamııtır. Amele, 
~ ...... •lııı ...... . d.. k" . d .. 
.~ • ı nnı ort ıtı en mu-
~~ !;!are heyetini it yapma
.ı ,-:-ıaaından protesto ebnif, 
~ ta ~~~İne de idare heyetin-

1.tıı "il İatifa etmiftir. 
"-~ ' edenlerden Ahmed de-

•c J&.i: 

' '"'; ~llliJetin masrafı çoktur. 
~i ~~ dört katip, bir yerine 
~.~ ı.... 1 -? 'Yar. Buna mukabil ne 
~ ~ \~l rlar, ve ne de reçetemi-
~lt.h 1.1', İt le biz bunlardan 

' 'lt~lbeleyi haklı görerek ia-

---0--

'~-h. !sveç 
t ticaretini kon-

t\ ,~ı edecekti, 
~ ~ild·0!ın~~n lngiliz gazetele
~. ~ld~iine göre, İsveç hü
'l..~~~ı memleketinde harb 

' ~ ırnalini kontrol altına 
~'1· ar Venniı görülüyor. 
~ ;:9 Verilen bir layihada, 
"-~ Prl&ıı bütün harb mad. 
~~ t.__u b' · • ·· ~ ~-...... zun ırıncı gu -
\ ~'Yarak hüldlmd kon · 

' iı teklif edilmekte • 

Doktorlar 
Taavlln sandığı ni
zamnamesi değişti 

Dün etıbba odası merkezinde 
doktor Neıet Osmanın batkanlı
ğı altında etıbba muhadenet ce
miyeti aylık toplantısını yapmıt
br. 

Toplantıda cemiyete yeniden 
ıiren yeni dört azanın kabul me
rasimi yapılmıf ve dört aza tak
di~ edilmiıtir. Sonra teavün san 
dığ-. nizamnamesindeki ba:z:ı mad 
delerin değiıtirilmesi hakkında 
görütülmü§ ve bilhassa azanın 

sandığa yardım tekli deiİ§tiril
mi§tir. Yeni tekle nazaran aza
dan 35 yaıına kadar olanlar ay
da bir lira vereceklerdir. 35 ya
§ından 50 yatına kadar olanların 
da vereceği miktar 2 liradır. 50 
yaşından yukan l\Z:\lar için bu 
miktar 3 lira olarak kararlaıtı
rılmııtır. 

Etıbba odası tarafmdan hazır
lanmakta bulunan kÜtüphanenin 
bir marttan itibaren açılmasına 

karar verilmittir. 
-0-

Bilyttkderelllerln 
mUsameresl 

Dün Büyükderede Halk fırka
ıı binasında (Sarıyer gençler 

mahfeli) bir müıamere Termit, 
(Ozan oğlu) adlı milli piye1i oy

namıtlardır. Temıil muvaffaki
yetli olmuf, Hayrullah, Münir, 
bilbuıa yüzbatı rolüne çıkan Ha 

bil ~dir edilmit ve tidJetle al
kıtlannuı1ardı.. 

Temsillerden evvel ıençler ta
raf mdan jimnastik numaraları 

güreıler yapılmııtır. Kendi ken

dilerine sessizce çalıtan ıençleri 
tebrik ederiz. 

-0- . 
lstanbul Lisesi me-

Otomobiller 
Günden gilne azalıyor 

Yapılan bir istatistiğe göre 
ıehrimizdeki taksi ve hususi oto
mobillerin adedi azalmaktadır. 

1931 senesinde itliyen otomo
biller 2120 yi bulmuıtu. 1930 se
nesinde 1298 otomobil itlerken 
bu miktar geçen sene 792 ye ka
dar inmittir. 

Bu azalma husuıt otom:>biller· 
de de ıörülmektedir· 1930 da 
747 huıuıi otomobil varken ge
çen ıeneki huıuıi otomobil adedi 
545 e dütmüttür. 

-o-

içki dilşmanlarınıo 
müsameresi 

Dün ıaat dokuz buçukta içki 
düımanı gençler tarafından bir 
müsamere verilmiıtir. 

Müsamereye lıtiklal martı ile 
baılanmıf. Cemiyet baıkıını Fah 
reddin Kerim tarafından cemi
yetin maksatları ve bunun genç
liğe ve ülküye olan menfaatleri 
anlatılmııtır. Bundan sonra ce
miyete yeni ıiren gençlerin and 
içme merasimi yapılmıı; zeybek 
kazak dansları oynanmıı nihayet 
lbnirrefik Ahmed Nurinin (Sınıf 
arkadatları) piyesi temıil edil
miıtir. 

---0-

Florlnalı Nazım 
Florinalı Nazım baroya müra

caat ederek avukatl.ık etmek mü .. 
saadesini istemitti. Bu nıüracaat 
muvafık bulunmuıtur. Sah günü 
tescil muamelesi yapılacaktır. 

-<>--
Elektrik 

murahhasları 
Tramvay, elektrik ve Tünel 

ıirketlerinin Belçikadaki idare 
merkezlerinden iki murahhas 
gelmit Ankaraya aitmitlerdir. 

--o-

Marangozlar 
Kon trap laka fiyatla
rından ~Jki\yetçl 
Marangozlar cemiyeti, hariç

ten kontr pli.ke ithali için ali.
kadar makamlar nezdinde te
ıebbüalerde bulunmıya karar ver 
miıtir. lstanbulda mevcut bir 
fabrikanın piyaıayı iatediii gibi 
idare ebneıi ve bu yüzden fiat
lann yükıelmeıi etrafındaki ti
ki.yetler üzerine cemiyet böyle 
bir karar vermit tir· 
Dıp.rdan gelen ve metre mi

klbına 110 lira gUmrük reımi ve
rilen kontrplikelerle dahilde ya
pılan ve gümrük reımi verilmi
yen kont..Plikelerin fiab ayni de 
recededir. Marangozlar, ıon za
manlarda kullanılan kontrpli
kelerin pres altından çıkmca kat 
ların biribirinden ayrılmaıından 
da tikiyetçidirler. Dahilde yapı
lan ve bundan ıonra yapılacak 
kontrplikelerin daha sağlam ya
pılmasının temini de istenecek
tir. Cemiyet yeni kontenjan lis
tesine daha fazla kontrpiake it
hal edilmesi için tqebbüste bu
lunmak üzere Ankaraya bir de 
heyet aöndermeyi dütünmekte-
dir. / 
~ 

VudE& geldi 
Türk • lngiliz ticaret muahe

desi müzakerelerinde bulunmak 
üzere Ankaraya ıitmit olan ln
giliz sefareti ticari ateıeıl mira
lay Vuds dün !ehrimize gelmİf· 
tir· 

---0-

Nalılye Şerefine 
Halkevinin kurulutunclanberi 

çalıpn yeni Erzurum ıaylavı Na
kiye ıerefine bugün öğl~ üıtü 

Güne, klübünde bir ziyafet ve
rilmiıtir. 

--o-
Dış işleri Bakanı PeyntrctHğlmlz 

gitti sıkıntıda 
Dıt itleri bakanımız Tevfik ı l d Peynirci ik son za ... n ar a sı-

Rüttü Aras yanında huıusi ka- kınlı geçirmiye bqlamıttır. Bil-
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Londrada teşkilatlı 
• hırsızlar 

lngilizce 16Deyli Meyi,, ~cızetesi 
yazıyor: 

Son günl~rde Londrada bula
şık bir hastalık halinde mücevhe
rat kaçakçılığı devam etmekte ve 
gizli polis tetkilatını bir hayli uğ
rqtırmaktadır. 

Bu hır11zlıkları yapanlar, te19 
kilitlı, otomobilli mütehauıı bir 
çetedir. 

Son üç gün içerisinde bunların 
be! defa hırsızlık yapttklan haber 
veriliyor. 

Bazan kocaman bir kasayı da 
beraberlerine alarak kaçabilen, 
gözden kaybolabilen bu çeteler ga 
yet hızlı giden otomobiller kullan
maktadırlar. 

Otomobil, aene canilerin, kanu
nu çiğniyenlerin maksadına hiz
met ediyor. 

Son yıllar içinde poliı muhabe
re ve muvasala tqkilab telgraf, 
telefon, telıiz telgraf, otomobil, 
tayyare gibi vasıtalarla bir h~yli 
ıüratlendirilmitti. Anlatılıyor ki. 
caniler de bu ıahalarda tekemmül 
etmitler ve hızda polisi geri bırak
mıtlardır. 

Acaba ıeyrisefer itine bakmak 
için birçok polis kullanılıyor da 
böyle çetecileri kovalamak için da. 
ha az mı kalıyor? 

Her halde bu hızlı hareket et· 
mek teıkilitına malik haydudları 
kovalamak ve yakalamak için da
ha mükemmel polis te§kilatına ih
tiyacımız olduğu atikardır. 

~ 
DUten balonlar 

Makon adlı Amerikan balonu
nun ·denize düıtüiünü seçenlerde 
yazmrıtık. Bugün otuz yıldanbe
ri kazaya uirıyan balonların lis
tesini yapıyoruz: 

1905 - Zeplin il. 
1909 - La Repüblik (Fransa) 

dört ölü. 

1913 - German L. 1. 13 ölü. 
1913-L. 2 nin infilakı: 28 ölü. 
1914 - Korting • Vinıpasing 

(Avusturya): 9 ölü. 

zunları toplandı 
Dün İstanbul liıeai mezunları 

cemiyeti yıllık kongrelerini yap. 
mıılardır. Kongre cemiyetin ida
re heyeti reisi Avukat Münir ta
rafından açılmıt ve batkanlığa 
ittifakla kendisi seçilmittir. 

lem müdürü Tevfik Amir olduğu haasa Suriye, Romanya, ve Mısı· 
halde dün ak!amki trenle Anka- 'h l · 1 · · b 1 ra ı raç o unan peynır erımız u 
raya gitmittir. piyasalarda raibetten düımekte-

1919 - C. S. (Amerika): 75 
ölü. 

Kongrede ilk olarak cemiye
tin yıllık çahtma raporu okun
muftur. Bu rapor uzun münaka
talardan soma kabul edilmittir. 
Bundan ıonra cemiyetle ıpor 

klübünün birleıtirilmeai hakkın
da münakatalar olmuı azanın 
bir kımıı bu fikri tasvip etmiıler 
iıe de ekıeriyet bunu reddetmiı· 
tir. Ve cemiyetin klüpten ayrı 
bir varlık olarak kalmaıı onay
lanmııtır. 

Bundan ıonra yeni idue heye-
• ti seçimi yapılmıt, Hilmi,_Enver, 
Kaya, Cemil, Sait, Nihad, Tevfik 
Şekip namzet olarak rey almıı
lardır. Bu azalar ikinci bir top
lantı ile kendilerine başkan se
çeceklerdir. 

-0--

Ayakkabıcıların 
seçimi 

Ayakkabıcılar cem\yetinin 
Çarşambadaki merkez ıalonun
da geçen haftadan kalan toplan
tıya devam edilmiştir. T '>plantı
da geçen hafta idare heyetine se
çilen azalar araıından Mehmed 
Nuri 125 reyle baıkan ıeçilmiı, 

1 
etki reiı Aptullah ta kooperatif 
reielillne retirilmittir. 

--o- dir. Buna mukabil Yunanistanın 
Seyyah vapuru peynir ihracatı artmaktadır. Pey 

Dün tehrimize gelen Akitan- nirlerimizin maliyet fiatının yük
ya ismindeki büyük sen ah va- ıek bulunması ihracatı durdur
puru bu akşam limanımızdan ay maktadır. 
rılacaktır. Seyyahlar bugün teh- ---o-

_ri_m_iz_i_g_e_zm_i_ıl_e_rd_ir_. _____ Yumurta 1 bracatı mız 

Arabaya ~arptı 
lımailin idaresindeki araba

nın hayvanlan ürkmüt, vatman 
Niyazinin kullandığı tramvay a
rabasına çarparak bazı yerlerini 
zedelemi§tİr. 

Baca§ından yaraladı 

Hızırın idaresindeki molör Ak 
sarayda dokuz yatında l.ütfiye
ye çarparak bacağından yarala
mııtır. 

Çocuk bulundu 
Kasımpafada Çatma Meaçit 

mahallesinde Çorlu sokağında 
20 günlük bir erkek ÇOCllk bu
lunmuş, Yılmaz ismi konarak 
Darülacezeye gönderilmiştir. 

Denize düştU 
Çengelköyünde vapura binen 

Şakir oğlu Lütfü ayağı kayarak 
denize dütmüıse de kurtanlmıı
br. 

Bir aydanberi durgunlaımıı 
olan yumurta ihracatıiıll'& yeni 
mcvıim dolayısile tekrar canlan
mııtır. ilk parti olarak bu haf ta 
Almanyaya 500 sandık mal gön
derilecektir. Ay ıonuna kadar ih
raçalın iki bin ıandığı ge:çeceği 
umuluyor. 

-0--

A v köpekleri de 
serbest gezenıez 
Son zamanlarda bazı av kö

peklerinin de tehir içinde tasma
ıız ve ağızlıksız dolaştıkları gö
rülmüttür. Serbest dolatan kö
peklerin öldürülmesi talimatna
me ahkimından olduğun an av
cı köpekleri de olıa bu gibi batı 
boş köpekler öldürüleceklerdir. 

--0-

lr toplantı 
Bakırköy çocuk esirgeme ku

rumu kaza kongresi dün yapıl
mıf ve yeni idare heyeti ıeçil

miftir. 

1919 - N. S. il {lngiltere) fİ· 
mal denizinin üzerinde patlamıt· 
tır. 

1921 - R. 3S (lngiltere): 43 ö

lü. 
1922 - Roma (Amerika): 34 

ölü. 
1923 - Diksmüd (Franıa): 54 

ölü. 
1925 - Şenandoah (Amerika) 

14 "l" • o u. . 
1930-R. JOl (lngiltere) Fran

sada dütmü§tÜr. 48 ölü arasında 
İngiltere Sü bakanı Lord T omson 
da yardı. 

1933 - Akron ( merika) : 7'i 
ölü ern.srndn meril an donanma
sı batkuman nm Amiral Noff et 
de vardı. 

-<> 
Poatacdar grevi 

Bir hafta süren. bir postacılar 
grevi Brezilyada bir hafta müd
detle posta nakliyatını durdurmuı
tur. Deniz post:acılannın da grev 
yapmaları yüzünden hükUmet Bre
zilya limanları arasındaki posta 
nakliyatını donanma vasıtaaiyle 

yaptırmııtır. Posta nıemurlarının 
maatları arttırıldıktan sonra greY 
bitmiıtir. Vapur kumpanyalan 
da tarif el erini biraz arttırmıf tar
dır • . 
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Birçok işçilerin 
yüzü gülecek 

(BQ.f taralı 1 ıncide) 

tisat Bakanhğma göndermit ve 
tersanelerimizde pek ala gemi 
yapılabileceğini bildirmittir. 
Kaamıpqadaki havuzları ge

nitletmek ve burasını bir tena -
ne haline getirmek üzere büyük 
ıermayeli tirketlerle müzakere
ye baılanmıftır. Bir kaç tirket 
tekliflerini bildirmiılerdir. Ter
sane inıaatının yan sermayesini 
deniz yollan idaresi verecek, 
yarısını da tirket deruhte ede • 
c:.ektir. Muayyen müddetin hita· 
mmda tirketin yaptığı inıaat 
deniz yolları idaresine kalacak
tır. Müzakere yakında neticele
necektir. 

Habeş meselesi 
(Btıf taralı 1 incide) 

kim ve ıihhiyeye mensup 700 
aaker yükleyip Napoliden hare
ket etmiıtir. Bu vapur, ayni za
manda Mesinadan da 1000 asker 
,.ukliyecektir. Sefere çıkan kıta
at kumandam ve ltalyanın en 
ıenç generali olan general Gra
siani de Vulcanio vapuruna bi-
necektir. ı • ~ 

General Graziani, İtalyan 
ıenerallerinin en genci ve en çok 
Difana aahib olanıdır. Tarabulus • 
aarpta bulunmuş, Sazzan hareket
lerini idare et.mit ve Kufra vaha
ımı zapteylemittir. 

General, gitmeden evvel, hal -
yan Yeliahdi tarafından ıelamlan
mııtır. 

Roma, 22 (A.A.) - Roma ite 
Habeırstan arasındaki diploma • 
tik vaziyette değişiklik yoktur. 

ltalyanm ileri ıürdüğü tartlar 
l1a:len cevapsız kalmakta ve bir 
'beklemek vaziY.etinde bulunulmak 
tadır. 

Roma, 22 (A.A.)' - Bay Mua
aolini, Akdeniz İtalyan müstem -
lekesi meselesinin bugünkü vazi
yeti hakkında kendisine geniş i • 
.zahatta bulunan Tarahulusgarb 
.,e havalisi valisi MareJal Balbo -
ya, ge1ecek Nisanda Mısırı Tunu· 
aa bağlıyacak olan sahil yolunu 
açmak üzere T arabuluagarbe gi • 
C!eceğini söylemiştir. 

Roma, 22 (A.A.)' - Japonya
nm Roma büyük elçiıi, Reuter A
jansı muhabirine, İtalya ile harb 
halinde, Japonyanm Habeıistana 
he'r hangi bir suretle yardım et • 
mesinin mevzuubahı olmadığını 
söylemiştir. 

Yol yapmaktan işe 
başhyacaklar 

Cenova, 23 (A.A) - Toprak 
tesviyesi itlerinde çalıpııak üzere 
1300 amele Eritreye mUtevecci • 
hen vapura binmit !erdir. 

Tan gazetesinin tavsiyesi 
Tan aaeztesi, yazdığı bir maka

lede, ltalyanm Afrikadaki inki • 
taf arzusunu büyükbir devletin za 
ftlretlerinden gibi görmekte fakat 
bu tali derecedeki ~htiyacı yerine 
ıetirirken asıl mühim olan Orta 
Avrupa meselelerinde gevıek bu -
lunmamasını tavsiye etmektedir. 
Maamafi:h, ltalyan yüksek aıkeri 
ŞW-asınm tebliğini tabnin edici 
bulmaktadll'. 

Doktorlar buglln 
Ankaraya gidiyor 
Yirmi bet ıubatta Ankarada 

Sağlrk bakanı Bay Refikin . baş
kanlığı altında toplanacak olan 
yüksek ııhhat tliraaına ıehrimiz -
den ittirak edecek doktorlar bu -
rünkü trenle Anka.raya hareket e-. ~ 

deceklardir. 
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Halkevlerinin yıldönümü ŞUŞNfG 
Fransız BaşkanlB' 

•• 
İsmet İnönü: " Kitab karıştırıp Şehrimizde kutlu- rHe görüştu 

l · · &...ejiyon donör öyle konferans vermeli!,, diyor ama merasımı nişanı verdile~~ 
nasıl oldu (Bu bahse dair diğer tal Halkevlerl 798 bin kJşlyl alAkadar etmiştir 

ismet lnönü, radyoda, dün, fU 
sözleri ıöylemittir: 

Halkevlerinin §U vazifesi • 
ne :bütün Halkevi üyelerinin 
dikkatini çekmek isterim. Hal • 
kevleri soysal büyük bir ödevi Ü· 

zerlerine almıtlardır. Bu ödev 
vatandatların toplanıp gerek ilim 
alanında ve gerek aoysal bakmı
dan birlikte konupbilmek adeti-

ne alıımalarıdll'. Bu bizim öteden 
beri büyük bir ihtiyacımızdll'. 

Sonra güzel san' atlar için ve müs
bet ilimleri tanımak ve ıevdir • 
mek için sarfolunacalC emekler 
bilhassa fırkanın ve halkevleri İ· 
dare heyetlerinin gözleri önünde 
bulunmalıdır. Bir toplanhda is -
tif ade ile söz söylemek için o 
toplantıdan evvel konf er.ıınsla • 
rın ve konserlerin daha evvel ça
lışmış ve hazırlanmış olması ge
rektir. lyi çalıımıf, bir kaç kitab 
karıştırılarak hazırlanmış olan 
bir konferansın muvaffak olma
sı ve dinliyenlerin bundttn zevk 
alması muhakkaktır. Omid ede
rim ki bütün halkevlerinde arka
datlar konferans vermek için da
ha iyi hazırlanmak ve herkesi a
lakalandırmak hususunda özen· 
li bulunacaklardır. 

ihtiyarlar 
komisyonu 

( Baştarafı l inci de) 
susi ıilah imalatını kaldırmağa, 

llükCimet inliisarı koymağa taraf· 
tar görünmüyordu. 

Fakat parlamentoda itirazlar 
bitmedi, bu müesseselerin daha 
pahalıya mal sattıklarını, beylik 
müesseselerin ise memleket ıçın 

daha ucuza silah mal ettiğini söy • 
ledilr •.• 

Amerikada yapılmakta olan 
silah tahkikatı, içine Avrupadan 
da bir talım isimler karıttıktan 
sonra, lngilterede de bir komiı • 
yon kurub etraflıca tetkik etmek 
lüzumu katileşti. 

Bununla beraber, lngilteredeki 
bu yaılı azadan kurulan komiı • 
yonun tetkik edeceği meseleler a • 
rasında, mesela, gene, İngiliz hü
kUıntinin bugünkü "mürakabe 
ıekli,, varsa, aşağı yukarı eski id. 
dianm bir tahlili istenmektedir. 

Tetkik mevzuunda deniyor ki: 
"Silah ve mühimmat ihracatı ü

zerinde hükiimetin bugünkü müra
ka~ şekli gözden geçirilecek ve 
bu tekilde bir değiıiklik yapmak 
lazımsa hangi istikamet üzerinde 
yapılmalıdır?. Öğrenilib hakkın • 
da rapor verilecektir.,, 

lngiltere hükUıneti, "Silah yap
ma ve satmasını inhisar albna al
mak ne derece pratiktir,, gibi bir 
mevzua da takılmıştır. 

Bunu hem ulusal, hem uluslar 
arası bir bakımdan, yalnız lngil
terenin yahud lngilterenin diğer 
memleketlerle birlikte tatbika kal 
kışması ne derecede arzulanıyor.,, 
diyor .. Ve seçilen komisyondan, 
bu mevzuun etraflıca araştırılarak 
bir raporla bildirilmesini istiyor ... 

İngiliz parlamentosunda sor • 
gular gene durmamıştll'. Esasen 
komisyon, malfunat kabilinden &· 

zasına verilecek bazı evrak yü
zünden, bir iki haftaya kadar ite 
baf lıyamıyaca.ktır. 

Dün Halkevlerinin ilk kurulu -
Geçen yıl içinde Halkev- tunun yıl dönümü yurdun her ya

lerinin çalıpna hesaplan e • nmdaki 126Halkevinde büyük bir 
limdedir. Eğer soysal ve heyecan ve tezahüratla kutlulan
ilim alanlarında aza kanaat etme- · dı ve 23 yeni Halkevi daha açıl -

dı. Yalmz İgtanbulda 6 yeni 
Halkevi açdmııbr. 

ye istidadımız olsaydı bu vere • 
ceğimiz rakamlardan memnun ol

mamız lazımdı. Mesela, 933 ıe • 
Dün tehrimizde de Halkevi 

merkezinde merasim yapılmı§, 
nesinde halkevleri toplantıların- Üsküdar, Beıiktaı, Kadıköy, Şif· 
da dinliyenler ve söyliyenler sa
yısı 375 bin iken 934 senesinde 
798 bin kişiye varmııtır. Bu tak

riben öncekinin iki misline yakın 

bir ıayıdır. Amma, bütün mem -
lekette, ıekaen toplantı VP.rinde 

bizi dinliyenleri 800 bin kiti alır
sak bunu azımsamak bizim için 
bir borçtur. Daha çok toplanma
lıyız ve halkevlerinin bul\Jnduğu 
yerlerdeki vatandaılar, kadın, er
kek bütün bir yılda, bir defa ol • 
sun halkevinde bulunmahdırlar. 

Bay Necib Alinin 
sözleri 

ismet lnönünden sonra, Bay 
Necib Ali de, çok güzel bir söylev 

söylem:ıtir. Bunu takiben, muıi • 
ki parçalan çalmmıttll'. Halkevi· 

nin dünkü yıl dönümü pek par • 

lak geçmiıtir. 

Japonya parayı 
nereden buluyor 

(Baı taralı l ıncicle) 

bütün dünya rıiYaAAl•.,.•ru is.tili P ~ 
den ve çok ucuz maUariyle başka 
memleketlerine rekabetine imkan 
bırakmıyan Japon cam ve porıe • 
len aanayiine Belçikalıların 
Libeys ve Ouveu. firmalarının çok 
büyük yardımlarda bulunduğu; 

Armstrong - Wikrea lngiliz ser • 
mayeainin de Japon ağır sanayii 
ile silah fabrikalarında alakadar 
olduğu teabit edilmittir. 

Ecnebi sermyelerinin böylece 
Japon ıanayiine yatll'dığı paralar 
bugün resmen 2.400.000.000 yen 
(bir yen kırk ıekiz kuruştur) 
olarak tahmin edilmektedir. A

merikan ıermayeleri ilk planda 
gelmektedir. Muhtelif Ameri • 
kan bankalarmm Japon maliye· 
ıine yaptığı yardımlar 500 milyon 
dolan geçiyor. lngilizlerin de ıa • 
nayiden ayn olmak üzere W eat -
miniıter ve Roçild Bankaları va • i 

ııtasiyle Japon maliyesine verdiği ' 
paralar 40 milyon İngiliz lirasını 

bulmaktadD'. 
Avrupa ve AmerikalılaT Japon 

rekabetinden acı acı tikiyet eder· 
ken bir taraftan da bu rekabeti 
büsbütün alevlendirmek için bol 
para veriyorlar. 

Bunun da sebebi, §U olmak la • 
zım gelir: Japon amelesi yok ba
hasına çalı§tığı için Japonyada 
istihsal edilen mallar pek ucuza 
gelmekte ve her yerinkile rekabet 
edebilmektedir. Fakat Japon a· 
melesini bu suretle çalıştırmak, 

Avrupa ile Amerikanın en büyük 
felaketini doğuruyor: işsizlik! • 

işçi mebusu Sensböri, "komis

yonda, işçi fırkasından aza bulu
nub bulunmadığını,, sormuştur. 

Baıvekil Makdonald: "Fırka 

temsili iti dütünülmemittir. Tet • 
kik edecekleri mevzu üzerinde a -
zanm bitarafbklan ıözedildi ••• ,, 

li, Şehremini ve Beyoğlunda 

yeniden altı yeni ıube daha bu 
kültür ocaklarına katılmıttır. 

Bu münaaebetle Fırka ve Halk
evi binalan bayraklarla dona
tılmıştı. lstanbtd Halkevi mer -
kezinde aalon halkı almıyordu .. 
Saat lSde Bafbakan ismet lnönü
nün Ankarada verd: ği nutuk din· 
lendi ve bundan sonra merasim 
batladı. 

Şehir bandosunun lıtiklal mar -
tını Halkevi merkez heyetinden 
lsmail Şevketin bir n.utku takib 
etti. 

lsmail Şevket ıöylevinde Halke 
vinin yaptığı ve yapacağı itleri 
aaymııtır. Sonra ıair Münir 
Müeyyed (Altı Ok) isimli ıiirini 

okumuştur. 

Bundan sonra tehir bandosu 
muhte1if parçalan çalmıt ve top • 
lanbya geç vakte kadar devam e
dilmittir. 

Dün Şehremininde Halkevinin 
küıad resmi de bu civar halkının 
coıkun tezahüratı içinde ve bir 
çok aaylavlarmıız da hazır bulun
duğu halde yapılmıftD". 

ıı.--J- _,,, ... ı~ ı::.v rcao: NuTf!A • 

din Atasayan bir nutuk aöylemit 
ve bunu Haaene llgazm bir nutku 
takibetmi§tir. 

Bundan ıonra Ankaradan doğ
ruca Şehreminine gelen yeni Say • 
lavlanmızdan C. H. F. Umumi 
m~rkez heyeti üyesinden Cevdet 
Kerim lncedayı da bir kısa söylev 
söylemiştir. 

O sküdar Halkevinin açılışı · da 
büyük merasimle olmu! tmd içme 
meı-asimincfon sonra. O:.küdar fll'
ka kaza reisi a vuka.t Cahid, Halk
evi reisi Şefik birer ıöylev söyle -
mişlerdri. 

Beıiktatta Halkevinin açıhıı 
büyük bir kalabalrk huzurunda ol
muştur. Burada da and içilmit ve 
ev reisi tarafından bir söylev ıöy
lenmiıtir. Bundan ıonra inkılap 
piyesleri temsil edilmiştir. 
Beyoğlu Halkevinin açılıt reı • 

mine 12 inci mektep talebesinden 
Ayhanm idaresinde talebenin iı • 
tiklal marşiyle başlanmıı ve bun· 
dan sonra ev reisi prof eaör Hatim 
Rafet bir söylev ıöy'lemiıtir. 

Soma gene on ikinci mektep ta
lebesi Ayhanın idareıi altında 
muhtelif tablolar kurmuılardır. 

Cümhuriyet Gençler mahfeli 
umumi katibi Mücteba Selahad • 
din bir nutuk söyledikten sonra 
Eymen ve ismet muvaffakıyetli 
birer ıiir söy'lemiılerdir. 

Kadıköy ve Şi!lide de açılış 
merasimi büyük tezahüratla ol • 
muştur. 

cevabını vermittir. 
Diğer taraf tan, eski bir bakim 

olan komisyon reisinin bizzat ph· 

ıı için bir tef söylememekte iıeler 
de Amerikadaki tahkik heyetinin 

çok canlı reiai, ayan azasından Na
yı ileri sürerek p.zetelerden bazı-

2 inci aayJamu.dadır) Leb' 
Paris, 23 (A.A.) - B. ,ai~ 

run'ün Elize aarayında ve~ 
ziyafetten sonra Fransız · A ti'' 
turya müzakeratma, haric•Y~ 
kanlığı binasında devaın ed 

1 
jr 

tir. Avusturya nazırları~a .. ~ 
yon donnör nişanının buyiik 
libi verilmittir. Jı 

lçtimaın ıonunda, B· U t\t' 
gazetecilere verdiği beY~111b~ 
kendisinin ve B. Flandin'1.J1 ,. 

hassa Avusturyayı alakad•r ııİ 
den ıiyasi meseleler h~ ~ 
Avusturya nazırlarile tanı bı~ 
kir mutabakab mü14hede ~ 
olmalarından bahtiyar 0Id11 

Dl söylemiştir. w~ 
Diğer taraftan, Berger " of 

denegg, §U beyanatta bul~ 
tur: · 

"A vusturyanın harici •~ 
daima barışa müteveccih ol """ 
tir. Fransa ile Avusturyaf1. b" 
lıyan rabıtalan daha ııla bit 
le koymak isteriz.,, ~f 

B. Schuachnigg, A itlif 
yalnız uluslar arası bir elb . fi 
nin kurtaracağını aöyl~ 
dahili ıiyaaayı mevzuu b ",I 
rek, Monsenyör Seipel 9e , 
baıvekil Dolfusa taraf 111~ 
kip edilmiı olan yolun, A f 
yanın istikbali için, yegil'~ 
olduğunu kaydetmittir. B· iJI f 
chnigg ayni zamanda, dalı f 
yaaet hakkında lntraisiı-" ti 
zetesine beyanatta bulu~ J 
nazilerle komünistlerin nıiit' /. 
muvaff akiyet•İ~uıaeı ı ... .ı .. - O (f 
ra, yeni bir darbe tetebb~ 
kubulabileceğini zannelJll 
ıöylemiştir. ..ıO( 

Gazeteler ne dheı"' 
Paris, 23 (A.A.) - c.aı; fi' 

Avusturya nazırlarının t. ;I' 
mimi kartılamaktadır. F ~~.~ 
ri fırkaların yersiz nüın•YJrıif 
den ötürü kendilerine daft~,ıs ~ 
bir istikbal yapılmamasılJ 
layı teessüf ebnektedirl~r~, 
Petit Parisien gazetesi, biil 
kerelerin esası hakkında ~: 
nikbinlik göstererek d~Y0' ~ır 

"Hiç füphe yoktur kı, 8 ,,f 
achnigg, Paris mülakatl•~ . .,a ti 
sinde gayelerinin husuliJ frl 
min edecektir· Bu husuıl'· •tti''~ 

d'ltıı' 1 sanın yardımı temin e 1 ,.ti• ~ 
B. Pe."' inax, Echo de ~;' 

zetesinde, Avusturya. Ol ~ 
tetkik ederek diyor kı: #ifil . 

f ,... ·ti' 
"Avusturya, ancak alı 1 

t 1 kü. ük. "t' l.f ve kii~ • .Adle~ a ya, ç ı ı a ;il'..- , ·~ 
lafın arkasında Sovy~t h ede'o1 

leri, gayretlerini tanz•~·tit·'~r 
dikleri takdirde yaflYa J~ fYıı 

HABER - Evvelce at'6' 
... .b. Ş . ,.ti fr ,.,; 
gımız gı ı, uınıg ı ,,,~~it 
lngiltereyi ziyaretit1det1 ;Jfl"'bİ 
Almanyanın AvusturY0f ;çıtt ~t 
na karıı tedbirler alm0 • . 11pff"",i 
yük devletlerle elbirlii~ 1 ~·Jf' 

. '" il'" fır. Hatta, bunut1 ıç iJI 
Otto'yu tahta geçirmek 
tedir. 

ları onu methetmektedir.ıtlJ ıJ 
Makdonald, gr ıJ~ 

yanı~~8 .ııdo~/ 
İngiliz Başvekılı M elı bit 

lngiliz Kralı kabul eder tat~~:& ı 
at kadar beraber kalJJ1•f dı Y ı 

lngil:z Baıvekili yuk~r ı? 
settiğimiz parlanıento ·~ t 
dan sonra doğruca _.Y!' 
tir. 
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Korkunç mağarada büyük bir 
define saklı bulunuyordu 

l>enıekki f ırbnaya kapılarak bu

~' düten biz- gezginci yahud bir 
tllı dccı değ :idi. Kayığın tekli, ada 
ha 11 hali, elindeki kılıç, bunun 

Yle olmadığını anlahyordu. 
Mechul adam bir aralık onla • 

~.tarafına döndü. Şimdi yüzü ve ı 
d u larnamile aya karşı geliyor • 
~~ Deli Mehmedin gözleri böyle 
f lr Yerde ve bu kadar ışıkta en u
:: terleri görebilecek kadar alıı-

fh, 

~ - Belindeki tabancaları görü -
nıuaun Sansar? •.• -..... 

- c·· d' ·1 oreme an m: ... 
~ - Gördüm ... Sahi, hem de iki 

e ••• 

' Bu adamın bu adaya ve bu ma
~ "''Ya bir it için bilerek geldiği • 
e arttk kuıku kalmamııtı. 
d' Bune. rağmen Deli Mehmed gel
~li Yoldan geri döner, gemiye gi
•çrd' f 1• Fakat ne zamandanberi ka-
'tl.lıının kö§esine ıinmit olan defi
'ttte masalı töyle dursun, timdi ya
ş ~il bir öç arzuıiyle dolmuf tu. 
l 1.U-ada, kimbilir nasıl ve niçin ö
)en babasının kemiklerini bulduğu 
illerde, bir dütmanın kafasını kes
lt,ek ona büyük bir teselli olacak-

lıtmıf b. Şimdi adamın karalhaı· 

nı görüyorlardı. Onun kımılda

nıılan, duydukları seslere ıahid
lik ediyordu. 

Mağaranın ilerisinde ve biraz 
yan tarafta aydınlık bir yer görü
nüyordu. Demek ki bulundukları 
kapıdan batka, mağaranın bir 
kapısı daha vardı. Deli Mehmed 
o aydınlık yerin ucunda meçhul 
adamın kayığının bir köşesini de 
görünce gözlerinde bir ae.inç tim
ıeği çaktı. Demindenberi biricik 
üzüntüsü gemiye dönmek için ge
cikmesi ve Ali reise verdiği sözü 
tutmamıt olmasıydı. Halbuki ma
ğarayı boydan boya geçtikten 
sonra karııki delikten çıkınca ge
minin demirli bulunduğu yere bir 
iki dakikada varacaktı. 

Meçhul adamın kımıldanııları 
durdu. Torbayı zorla taşıyarak 

geriye dönmüt iki adım atmııtı. 

Deli Mehmed yerinden fuladı: 
- Kimdir o? ... Dur? .•• 
Diye bağırdı. . 
Genç akıncının gür seti mağa

ranın ıssızlığında birçok defa tek
rar edildi. 

Meçhul adam bir saniye için ol
duğu yerde çivili kaldı. Sonra ıe
ıin geldiği tarafa döndü. Elini be
line attı ve tabancasını çıkardı; 

Deli Mehmede çevirdi: 
- Gümmmmmmm !. ... 
Mağaranın içi uğultularla dol

du ve laftı. Deli Mehmed tam za
manında da vranmıf, geriye çekil. 
mitti. Aatılan kurıun kulağının 
dibinden vızlıyarak geçmiıti. 

Sansar, ses çıkarmıyordu. 

Dr. CEM S' in 

NASIR iLACI 
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Şıkaqetıer, temenni~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.-. .. miiı .. .-.mm .. -. ..... -=ıa--
Şar~ demiryollarandan 

'ıklyet 1 Şirketler içinde mUşteri1erine kar- 1 
şı l)i muamele yapmayan biri \'arsa 
o da Şark Demlryollaradır. Bilhassa 
biletçilerinin bazılarını kastetmek is- ' 
ti)· orum.Bazı kere işi o kadar azıtıyor 
Jar kl müşterilerle boğaz boğaza, yum 

-Nakledcn~ı 
c V3. rco , 
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ruk yumruğa geliyorlar. Bu doğru bir 
hareket midir? Yakışır mı? Bunların 
çoğu şirketin şartlarından, tarnimle
rinden de bihaberdirler. Birinin söy
lediği bir şeyi bir diğeri zemmedlyor. 
Mesela bundan bir kaç gün evvel tu
haf bir hadise karşısında kaldık. Ye
şiJköyden trene bindik. (Katarlarda 
epey zamandan beri ön tarafta erkek 
Jere mahsus Uçilncü mevki bir vagon 
konulmuştur. Halk için bittabi hem 
kolaylık ve hem de kış günleri için 
sıcak sıcak oturmak rahattır.) Tabif 
ön tarafta bulunan vagona oturmak 
üzere kapu;öla yaklaştık, bir de bak
tık ki kapı kllidli. Biletçi gelene ka
dar soğukta. ayazda sahanlıkta dur
mak ne demektir. Tabii takdir eder-
siniz?. Biletçi gelirgelmez kiltdli bolu 
nan kapıyı açmasını rica ettik.. Olmaz 
elendim arka tarafta bulunan erkek
ler için vagonlar vardır oraya gidini-ı. 
Biz: Ne demek olsun her gün burada 
oturuluyor da bu taminı bugün mü
çıktı7 

- Evet bu katar için şirketin emri 
böyle! Bu vagon kadınlara mahsustur. 
Rica ederim bu biletçi bay kendini 
hangi devirde zannediyor acaba? Hiç 
bir yerde kadın erkek ayrılmıyor da 
burada ne sebebten dolayı bu eski va
ziyet devam ediyor? Her neyse bunun 
Ozerine biletçi tekrar kapıyı kilitliye-
rek diğer vagona geçti. Biz de Bakır
köye geldikten sonra nasıl olsa kapı 
açılır, ve içeri gireriz diyerek bekle
meğe başladık. O sırada diğer bir bi
letçi gelerek bu ayazda böyle sahan
lıkta durmamızın sebebini sordu. Biz 
de meseleyi bir bir anlattık. O - (Ka 
pının kilidini açarak) haydi elendiler 
içeri girin, şirketin böyle bir ta tıimi' 
falan yok diye cevap verdi. Tabii biz 
de içeriye girdik. Hangisine inanmak 
geı·ektfr anlayamıyoruz. 

Bir de vagoalarm temizliğinden 
halk §ikAyetçldir. Bilhassa üçüncü 
mevki vagonlar çok berbattır. Otura
cak yerler toz ve çamur içindedir. Va· 
gonlar her seter yapışta anlaşıldığı
na ıöre temizlenip havalandırılmıyor 
kl içeri girildiği zaman insanın yUzü
ne pis pis nefes kokulan açrpryor. 
Sonra vagonların dahiline tüküren-
ler mi ararsınız, sözde YERLERE 
TOKOIL\fEK MEMNUDUR diye u
f ak bir plaka bulunuyor, fakat kim 
görür. Böyle şeylerle biletçiler alaka-
dar olmalıdır. Halbuki onlar ise gör· 
dUklerl halde sanki tüküren kimse 
gayet tabii bir şey yapıyormuş gibi 
aldırmazlar. Çok rica ederiz siz bize 
hak verin sıhhati umumiye namına 

söylüyoruz böyle ~ylere müsamaha 
etmek yaraşır mı? 

Mehmı!d B. Yalçın ve FeUıi 
1. Akdoğan ve S. Alper 

HABER 

. ___..... ...... -..... _...._. 
Vah:d, Feridden biraz daha 

uzun boylu idi. Kolunu bırakma
dan, ona doğru eğildi: 

- Sabredemedim.. Senin evi· 
ne uğradım ... Orada bu kadınca• 
ğıza rastladım... Vaktimi nasıl 

geçireceğimi bilemediğim iç 'n be
raber çıktık ... Lakin, nasıl oluyor 
da sen buraya geldin?. 

Ferid: 
- Gel ! -dedi. 
Vahidi, gazetelerin bulundu

ğu odaya ıoktu. Köşede bir iht1-
yar vardı. F eridi selamladı. 

- Dinle, bak ... 
Vahid, gözucuyle ihtiyan iıa

ret etti: 
- Fakat yalnız değiJiz ... 
- Zarar yok ... Bu adam, aşağı 

yukarı sağır gibidir .. . 
- Peki öyleyıe .. . 
- Haydi bakalım ..• Otur ... 

Sonra, b'rdenbire: 
- Biraz bekle ..• 

Bir odaya girdi. Oyun salonu· 
na dalmıı, arkadatmı yalnız bırak 
mı§h. 

Yalnız bir masa işliyordu. Fa
kat bunun etrafında, oyuncular 
kaynaşıyordu. Bir çok kimselerin 
rüneşten son derece yanmıı olduk 
ları nazara çarpıyordu. · 

Bunlar, füphesiz lngilizlerdi. 
Baıkaca, Mısırlılar da vardı. 

Bakara oynuyorlardı. 

Rus, banka açmıştı. ltlemeli 
gömlek giym=,, sakallı, inatçı bir 
adamdı. Mini mini gözleri, her 
kaybeditte ıtıldıyordu. 

Kazandıiı zamanlar, paraları 
cebe indiriyordu. K"ybettiği vakit 
iıe, elini arkaya uzatıyordu. Mü
cevherli gayet fİşmaıı bir kadın, 
Rusca çabuk bir feyler ıöyliye
rek, ona, kumarhane fitleri uzatı
yordu. 

Demin küçük odada F eridle ko
nutan genç kadın ona yaklaıtı: 

- Arkadatını ne yaptın? -diye 
sordu.- Eğer istersen, üçümüz bir
likte aktam yemeği yiyelim ... O a· 
dam benim botuma gitti. 

Ferid, ancak omuz silkmek su
retile ona cevab verdi. Lakin: 

Lakin, Vahidin yanma döndü -
ğü zaman, ona: 

- Sen, Samiyeyi tanmıazım. 

Gayet ho,tur. -dedi. 
- Evet, cidden ..• 
- lzmirin büyük vapurcularrn• 

dan biriyle alakası vardır... On• 
dan çok pnra alır. 

- Pek ala ama, bundan bana 
ne? •• 

-Ya ... Ma~allah ... Halbuki, dü 
§Ünürdüm ki ... 

- Haydi, Ferid! Haydi .•• 
Koltuklara oturmuşlardı. Bu 

esnada, ihtiyar zat, !<öşedeki ma -
saya geçmiş, bir mektub yazmağa 
koyulmuştu. 

Gözlerini Vahidden öteye çe
vinnit olan Ferid, birdenbire ona 
baktı. Bu yüze baktı ve bunda, gü 
zclliğin cazibeden daha az yer 
bulduğunu gördü. 

Bunun için mi idi ki takakla
rmın beyazlarına rağmen, Vahid, 
hala, genel' ğinin tam ortaımda 

gibi duruyordu? F eridin gözleri 
önünde birdenbire, Kamile belir
di: Ba~konda, karanlıkların ele· 
mine dalını§ .. . 

- Ferid! ... Gidelim... Cevab 
alamadın mı? .. Cevab alamadan 
mı hemen buraya damladın? 

- Sen git. .. Beni evde bekle ... 
Buraya gelmendeki mana ne? ... 

- Anlattım ya ... 

- Senin benden sakladığın, 
bana anlatmadığın neler var.
Mesela uzun seneler zarfında ka -
rından paralar almı§sm. Bundan 
bana bahsetmedin ... 

Yavaı sesle konuşuyorlartb. 
Mektub yazan ihtiyar zatın kale • 
minden çrkan cızırtı, fıgıltılarına 
hakim oluyordu. 

Vahid, gözlerini Feride çevir. 
di. 

- Demek ki, aleyhimde söyle
mediği sözü bırakmadı. 

- Bilmiyor musun: Parası kal
madı ... Ancak yaıayabilecek ka • 
dar bir ıeyi kaldı. 

- Doğrudan doğruya sadede 
gel, Ferid ! Beni artık aevmediğini 
söyle, itin içinden çık! 

- Haydi, git buralardan... O 
kadının peşini bırak... Daha ne 
kadınlar var ... Seni orada gör
düm: Barda... Her halde manen 
pek mustarib değilsin ... 

(Devamı var}' 

.............. iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
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HABER - Ak;am Podas1 

Büyük sürpriz haftası 
Beşiktaş Süleymaniye ile berabere 

kaldı. Galatasaray Beykozu, 
Istanbulspor da Vefayı yendi 

ŞE!l~.._!!! · · l · !~N~_!!D_! I ~A~~!_Mf1.E _ 
1. spor: -2 Galatasaray: 3 ~~şıktaş:_ 1 

Vefa: 1 Beykoz: 1 Sule~manıye: .1 
Dün Taksım at.adında ıenemn 

Takımlar: 

1stanbulspor: Hikmet· Samih, 
Sa:bih - Sami, Hasan, Fahri - Sa -
liı:h, Selô.haddin, İsmail, Enver, Re-
pıd. 

Vefa: Haltik-Saim, LOtfü-Sü
leyman, Cudi, Hüıeyin - Muhte -
feJD, Utif, Gazi Enver, Mustafa. 

Vefa bugün LUtfiıyi müdafaaya, 
Cudiyi santrhafa; buna mu
kalbil lstanbulspor da çoktan -
drr taknnda görmediğimiz Seia -
haddini ve İzmir mmtakasından 
gelen Salihi takımına alınıj bu -
lwıuyordu. 

Hakem Supbinin idaresinde o • 
yuna baılayan Vefalılar henüz bet 
dakika olmamıftı, Enver va.ırta -
ıiyle, nefis bir gol kazandılar. Bi -
rinci kümede kartılaflllalan bir 
F enerba-hçe - Galatasaray kada.r 
heyecan ve zevk veren bu takım -
lar 'bu golden ıonra daha hızlan • 
dılar. Tabii hızlanacaklar.. Bir 
lıtanbulsporlunun dedi.ği gibi koz
larını pay edecekler. lkiıi de dör -
dünculüğe namzet. .. 

Vefa bugün cidden güzel oynu
y<Yr. Birinci devreyi bariz haki -
miyeti altında 1 - O bitirdi. 

Yalnız oyuncuların fazla ko • 
nuşmalan saha dıı;ndan bile iıi -
diliyor. Vefanın bu güzel oyunu 
kendine de büyük bir ümid verınİ§ 
olacak ki ikinci devreye büyük bir 
gayretle başladılar. · lıtanhul • 
91><>rlu Selahaddin, Salih çok ak -
ııyorlar. Belli ki Selahaddin köp -
rücük kemiğindeki arrzasmdan 
korkuyor. latanbulspor akıncrla • 
rmm beceriksizliği karşısında hü
cumlanm daha tuurlu bir §ekilde 
inkişaf ettiren Vef aldar of sayd 
vaz:yetinde duran Gaziye bir pu 
verdiler. 

Dün Tak$imde Süleymaniye 
Betiktaıla ~rabeTe kalirken .Ka -
dıköyünde Fener ıtadında da Ga
lataaaray bir tehlike atlatmııtır. 

Beykozla yaptığı bir maçm 28 -
inci dakikuma kadar 1 - 1 bera -
bere vaziyetindeyken bir hamle 
ile !ki gol daha çıkarmıılar, ikinci 
haftaymda hiç rol atamadan ma.
çı zorla 3 - 1 kazanmqlarda • 

Nihadıız sahaya. çıkan Galata -
saray fÖyle idi: 

Avni, Lutfi, Oıman, lbrahim, 
Kadri, Fahir, Danyal, Fazıl, Sua • 
vi, Münevver, Necdet. 

Rıdvansız çıkan BeY,koz da fÔY. • 
le: 

Enver, Nebi, Halid, Fanıli, Tur
gud, Bahadır, Namık, Şaha'b, Ke
mal, Hakkı, Litif. 

Hakem Saim Tu:rgu'd,. 
15 e bet kala maç Beyltozlula • 

rıın hücumiyle başladı. Fakat Ga-
latasaraylılar topu k&ptrlar , ve 
Beykoz daha henüz kendini topla
mağa vakit bulmadan Suavi Ga
latasaraya ilk golü kazandırdı. Bu 
golde Beykoz kalecisinin hataıı 
vardL 

Gol Bey'kozu canlandır"dı. Ga -
lataaaray kalesi üstüıte tehlikeler 
atlatıyor.Şaha:bm bir tütünü Avni 
güçlükle kornere atabildi. 

Top tekrar Galatasarayda, Dan
yal dan gelen topu Münevver iyi 
attı. Fakat kaleci tuttu. Oyuna ge
ne Beykoz hakinı oldu. Galataaa -
ray aleyhine korner. H.akkıda.n 

Namığa gelen paar, Namık güzel 
ıütle ağlara ta:kıyor ve böylece o

yun 1 - 1 müaa.vi ~ir hale geliyor. 

Bundan sonra oyun mütevazin 
Gazi de bunu gole tahvil etti olarak devam etmiı, ancak 28 inci 

ise de pek tabii sayılmadı. Bun -
dan sonra Vefanın hakimiyeti tit- dakikada Münevver Galata.ara • 
me balon gibi zaman zaman belir- ym, ikinci, ve biraz aonra da üçün
miye, latanbu]sponm hakimiyeti CÜ golünü atmı§hr • · 

· iae hissedilir bir tekil almıya bat- İkinci hanayın ekseriya Bey -
ladL Bu sıkllaşan hücumlar eı - kozlulann hücumile geçmiı, Ga -
nasında hatti nefes almıya korkan lataıaray daha ziyade müdafaaya 
lıtanbulıpor taraftarlan talmn "!. çekilereke vaziyeti idare etmeğe 
larmın penaltıdan kazandığı 1 - 1 uğraı~ı§tır. Mütekabil olarak bir 
beraberlik ıayııiyle genit bir ne - kaç fınat kaçırıldrktan sonra dev· 
f ea aldılar. re golsüz bitmi§ ve neticede Gala-

Bu golle bozguna uğrayan Ve - ~aray 3 - 1 kazanmiftır. 
fahlar ne yapacaklannr fa§rrır ai- (B) takımları 
bi oldular. Süleyman müdafaaya 
Hüseyin son hafa, Liltfi ortaya, 
Cudi sol hafa geçti. 

lstanbulsporlular bu vaziyette 
f rrsat kaçırmakta biribirleriyle 
yarıı ederlerken bu yarı§İara gir -
meyen lsmaü ikinci golü atarak 
lıtanbulsporu galib getirdi ve 
böylece Vef anm hakkı olan bir 
p.iıb;,et latan"1ılıpora aeçmit ol
iu. 

C takımları 
C. Takınılan: Sıfıra sıfa be -

Ga:1atasaray - Beykoz B takım
ları mo.çında Galatasaray, 2 - 1 
kazanmı§ttr. 

raberlikle 'bitmittir. 

B takımları 
B takımları: Hükmen mağ -

lubiyeti kabul eden lıtanbulıpor -
lular, rakipleriyle yaptıkları hu -
eust bir tema.ata O - 2 ıalib gel -
milerdir. 

Ahrned Adem 

en ıürprizli ve en f&Y&nı dikkat o
yunu i>ynandı. 

Birinci devreyi en başta bitiren 
ve ikinci devrede F enerbabçeden 
ancak bir puvan geride bu
lunan Beıiktat takımı, birinci kü
menin en hafifi ıayılan Süleyma -
niye ile 1 - 1 berabere kaldı. 

Sahaya büyük bir emniyetle çı • 
kan Beıiktq fÖyle tetkil edilmit -
ti: 

Mehmed Ali, F anrli, Hasan, A
li, Feyzi, Fuad, Hayati, Nazmı, 

Hakkı, ~f, Şeref. 

Görülüyor ki Beıiktq takımın • 
da Hüsnü, Nuri gibi kıymetli o
yuncular hasta ve sakat oldukta -
rmdan bulunmuyorlar, ancak hü· 
cum hattı eıaı şeklini muhafaza 
ediyordu 

Buna kartı Süleymaniye ekseri
si gene oyunculardan olmak üze • 
re: 

Necati, Sabr~ Ruhi, Zeki, Bür
han, Receb, Sıtkı, Muharrem, Ali, 
Rükneddin, Anaıtaıtan mürekkeb 
bir talam çrkarmiflı. 

Hakein İzzet Muhiddin >:pak, 
yan 'hakemlr de Talat Detidağ ve 
Abdullah olduğu halde oyun tam 
15,33 de baıladr. 

Betikta.ılılar kendilerine emin 
bir tekilde derhal Süleymaniye 
kalesine indiler. Hakkının, Haya
tinin iki tülü kaleyi ııyırdı. Tri· 
bünlerden "Süleymaniye on tane 
var ! ,, ıeıleri yükseliyordu. Fakat, 
hayret; top bir türlü Süleymaniye 
kalesine giremiyordu. Buna kar
tılık Süleymaniyelilerin büyük bir · 
enerji ile oynadıktan &örülüyor .. 
Birdenbire müdafaadan gelen top 
Süleymaniyelilerin ayağına geçti. 
Süleymaniyeliler büyük bir hızla 
Betiktaş kalesine indiler. Kalede 
bir karıırklık oldu. Ayaktan aya • 
ğa dolatan top birdenbire Muhar
remin ayağiyle aol zaviyeden içe
ri girdi: Gol!. 

Gol oyunun tam 13 üncü daki
kaaında olmuştu. 

Bu gole Be!İKtatlılar kat'iyen 
ehemmiyet vermediler. Naarl olsa 
pek yakında faiziyle çrkaracakla -
rmı umuyorlardı, fakat netice 
hiç de umdukları gibi olmadı. Be
tiktaflılar kaleyi sıkı bir çember 
altına almı§lardı. Süle~aniyeye 

arka arkaya dört korner, 30 pas 
içinde 5 serbest VU"If verildi. Fa • 
kat hiç biri gol olmadı. 

Nihayet Şeref, 41 inci dakika -
da Süleymaniyeli bekin i•ka geç. -
mesi üzerine kaptığı topu kaleye 
attı .. Top, kalecinin parmaklarına 

· ıürtünerek içeri girdi. 
Beıikta§lılar ikinci devreye çı -

karken ayni renkte olaiı formala -
rın kanşmama11 için Eyüp forma-
11 giymitlerdi. 

Oyuna baılaymca Sü1eymani • 
relilerin tam bir müdafaaya çekil-

23 ŞUBAT 1935 ~ 

Paris: I- PRAG: O 
Fransızların galibiyeti Çek fut-. 
bolünün iflas ettiğini gösterdi 
Romada İtalya - Fransız maçı 1 arnda Parisliler çok akıllıca hare• 

I b• ~ 
yapılırken Pariste Parkdeprens ket ederek atılgan ve yırtıcı ır , 
ıtadmda da yirmi bin kişinin ö - yun çıkarmak suretiyle Çeklerı 
nünde Prağ - Paris muhteliti maçı yenmitlerdir . 
yapılmrıtır. Oyun heyeti umumiye itibariyle 

Bu maç da bir çok münekkid - Çeklerin hakimiyetinde, ve f rall" 
leri fatırbmf ve 1 - O Pariıin lehi - ıız kalesi önünde geçmiktir. Bır 
ne bitmittir. Bu suretle Fransız na rağmen top kalenin önüne sel· 
futbolü ayni günde iki zafer ka • diği zaman yavqladığmdan, ~e 
zanmı§tır. bilhusa fevka1ade oyuniyle dün" 

Prağ muhtditini teşkil eden yanın en İyi kalecisi olduğunu i• • 
Çek takımında Planicka, Svoboda, bat eden Hden karıı.smda çekler 
Yunek, Kostalek gibi senelerce bir türlü gol çıkaramamıılardır. 
Avrupa futbolünün büyük ustad • Bundan evvel karıılqan Pr•I 
Irklarını yapan meşhur futbolcü • Paris maçlarmm hepsini Çekler 
ler vardı. kazanmııtı. Bu mağlubiyet ya· 

Çeklerin yerden paalaşmakla vq yavaı Çek futbolünün iflas ~t
devam eden hendeıi oyunu kartı· 1 tiğini aıöıteren en büyük delildır· 

ikinci küme maçları 
TAKSiMDE 

Kasımpaşa: 2 
Eyüb: O 

Dün Ta.kaimde &§iktaş - Sü -
leymaniye maçından evvel oyna • 

nan Kaannpaıa - Eyüp maçı da 
herkesin tahmini hilafına 2- O E-
yüp aleyhine bitti. Temiz bir oyun 
oynayan Kasımpa,alılar, böyle -

likle geçen hafta Anadoluya kar§ı 
elde ettikleri gali'biyetin tesadüfi 
olmadığını iıbat etmi! oldular. 

FEtf ERDE 
-....ouı ,,., 2-2 -

Topkapı: 2 
Anadolu: 1 

Dün Kadıköyünde oynanan 
Topkapx - Anlldolu maçı da her
kesin tahminini altüıt etmiş, ve 
Topkapıldar Anadolu takımını 

1 - 2 yenerek pmpiyon1uğu elde 
etmİf ıayılan Anadolu takımım 

fena bir vaziyete düıürmüşlerdir • 
Birinci devreyi Anadolu 1 - 2 

galib vaziyette bitirmiıti. ikinci 

devrede vaziyeti muhafaza etmek 
ister gibi görünüyordu.Fakat gene 

ŞEREFDE _,,_, ...-...._,, 
Hilal: 3 

Beylerbeyi: 1 
Hilal, kümesinin §ampiyon ol • 

mıya namzed bir takımıdır. Bef' 
lerbeyi de bir yanardağ gibidir• 
Bazan ıuaar, hazan ,da coıar ••• ' 

Dün ıusmuftu .• 
Birinci devre sonlarına do~ 

Beylerbeyi kalecisinin topu it' 
bloke edememesinden bir gol ~ 
zanan Hilalliler pek az aonra bıl; 
na benzer bir hatadan kenidle 

1 de bir gol yiyerek ilk deneJ.İ 1 .. 
bitirdiler. 

İkinci devreyi 1>qtan baıa ~ " 
kim oynıyan Hilal, Beylerbeyi .,. 
lecisinin güzel oyunu karınıııd• 
l>ir fey yapamadl- Nihayet pen-1~ 
dan kazandığı bir golle ikinciflr 
oyunun bitmesine yarım dak~ 
kala da üçüncüyü atarak netice!' 
1 - 3 güçlükle.kazanabildi. , 

Hilalin, temiz ve yeknasak la 
yafeti takdire değer... ,,, 

••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k'° T opkaprlılar iki gol çıkararak . , 
dilerini umulmadık bir mağJub• 
yete dütürmütlerdir.____.., 

BeıiktC1Jlıların Süleymanil'e kalea ine netice.iz hücumlarında11 

miı oldukları görüldü. Betiktatlı - oldu. Kendilerini tebrik eder~ı·~1 
lar bütün gayretlerine rağmen l?ir Bejiktaşa gelince fazla bır Sii' 
türlü bh hattı yaramadılar. Bu yazmağa filZJ1I11 yoktur, bizce~ 
devrede gene Süleymaniye aley - leymaniyelileri yenemedikl~ı • 
hinde tam ıekiz korner, 30 pa$ da- ıebebi tansaız olmaları, .. e k ~et" 
bilinde 6 aerbeıt VUl'U§, 5 büyük larındaki takıma ehemmiyet 
tehlike oldu. memeleridir . t t' 

do"riı• Oyunun 25 inci dakikaımda Hakem, oyunu çok 
hakem, Süleymaniyeden Aliyi dı- iyi idare etti. .,. ' 
farı çıkararak Süleymamye on ki- Maçı Galatasaray k~;ti"' 
ti kaldı. Buna rağmen Betiktqlr - ki pek az ihtimal var -, .. e 

9
, 11' 

lar bir fey yapamadılar ve oyun taş da lıtanbulsporla yaP fr' ' 
1 - 1 beraberlikle bitti. maçta ikinci bir ıÜTpriz~ :.,ıJ' 

Son maçlarını yapan Süleyma • mazaa bu takdirde . 1aınP11 "' 
niyeliler battan 90nuna kadar bü- için F enerbahçe, Galataıa;•;.,,,ı• 
yük bir enerji sarfederek oynadı- Betiktaım yeniden kart • 
lar. Bütün oyuncular, bilhasaa ka- lazmı gelmektedir. 
leci, bekler ve haflar çok muvafak 
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lfıde Yanmalarına 
kabızlığa kaqı 

M A 
·z o N tçiniz. HAZIMSIZLiru, MiDE y ANMALARINI giderir • MiDE ve BARSAKLARI 

boşaltmak suretiyle KABlZUQI, A(alZDAKI TATSIZLllal ve KOKUYU izale 
• eder •. Hiç bir uzva ızarar vermez ve alıştn:maz. FAZLA YEMEKTEN ve iÇMEK

TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. HAmile-
&.a Ey VA TUZU lerin kumnalarma pek faydalıdır. MAZON ismi ve m:ırk-wna çokd1kkatedilmelidir. 
~ DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, 1ş Bnnkası arkasında No: 12 

DAiMON 
l!lelltrlk cep fenerl•i 
Yeni icad olarak pranti 400 
metrelik m.UeJi a7dmlatır. 
Fenerin tulü 23 eantlmetre
dir. Almadaki bil,ok cam 

) yuftl'iap kriıtaldenclir. 
S.tq depoau: • 

Sofuzade Mehmed Emin • Ankara : Hüaeyin HüınU • lamir 
Hakk&k sade Rahmi· Menin : Tunun Eıref • Samıun 

il 1 1 d lllllll•DBIDlllil DllllllllllllRID 

Maliye Vekiletinden: 
Darp edilmekte olan aümüt paralardan dötr milyon liralık kumı 

'- 1.ır a&ınan sarfında tamamen tedavüle vazedilmlt olacafından 
~ lflaıııt ııualum t p1bat 1936 tarihinden itilıaren lıerhanısi bir 

~ • mübadele YUltaaı olarak kullanılmıyacalı hillfma hareket 
&.. -"':' hakkında kanuni takibat 1 apdacağı 2257 No. lu kapunun ,.. 
~maddeli mucibince nan olunur, (558) 

RUN 1 
PASTiL ANTıSEPTiK 

KANZUK 
Kanzuk i>astilleri: Tenef. 

ftla yolu ile reçen haatabklann 
koruyucusudur. Grip, nezle ve ik· 
stlrQ1l inler, tenef ftlaU kola1Jqtı. 
rır n temizler. 

Liselere. kulüblere, cemiyetlere 
aUl her Mvl Emagetkn 

(Mine) ve madenden yaptıraca • 
tınız rozetleri en temiz ve ea mU· 
kemmel bir nefasette hazırlamak 
için slpariflerinlzl (A. PALTI) 7e 
verlnls. 

(Siparişleriniz için, lmluıame 

meecant bir adet ROZET ve resim-
11 kataloğunu isteyfnlz.) lstanbul, 
p•tan• cadd. Bflyük Kmacıyan 
ilan No.15 
Mektwb için: Posta kutusu No. 308 

[ 

UroloA = Operat8r 1 
Doktor Kemal Ozaan 

Karaköy Topçular caddesi N~~':; B 
=:::::a Telefoa 412SS m~ 

~SPIRIN 
2 ve 20 komprimelik ambelajlerda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliOin timsali 

olan E:B markasını arayınız. 

Kauuk pastllleri: Yolculukta 
kalabalık ve tozlu muhitlerde, kı
~m kapalı 7erlerde bulunmaktan 
ı,:91n balqık hutalıktana inine 

Dr. Rifat Ahmed Gözberk. 

Göz mütahassıaı 
C. Halk F ırkaaı ııraımda Kız 

Liaeıi karııımda 32 No
Muayene aaatleri herıiin aaat 
{14- 17) 

Yeniçıkta 
Luedemon11Wann ve Atinıhlınn 

Cümhuriyet 
• KIMY AGER •:aaa:::I 

Hüsameddin 
idrar, kın, kazurat Ye ticaret İ 
tahlUleri yıpılır. Emin&nü, Em· ti 
lik Ye Eytam Bankası kartı· f! 

~· 
~lanncla Sea Jmıklrklarmda, 

kat'I tesirlidir. Her eaanede baluur. 

100 BORJIYA 

Bu sözleri soiuk kanlılıkla söyli -
Yen Ragastan bu sırada mantosunun 
altında hançerini hazırlıyordu. 

LOkresln hafif ce benzi atk Giz 
kapaklarının altında mor halkalar be
HrdL Şimdi gözleri daha siyah ve da
ha parlaktı. Yerinde duramıyor, oda
da aşaiı yukan dolaşıyordu. 

Ragastanm aklından şu sözler ıeç
ti: 

- Ltkres fena halde kızdı.. Şimdi 
haykırmağa başlayıp, imdad isti,.ecek 
leleıa heriflere kardqi Fransuva g1. 
hl beni de bir hançerde öb8r dilnyaya 
IÖndertecek ! 

Bu S1rada LOkres Ragastanın ya • 
llına yaklaşıp dedi ki: 

- Ukin Şövalye!. Yaptıfınız teY 
0 kadar bfl.yik ki .. 

- Beoi atandınyonunuz madam! .. 
- Sizi 7alnız takdir ediyoru,m Ş8-

'ta1ye ? .. O bdar .. 

- Kardetfnlze karşı böyle davran
~iım için benim ele canrm 11kı1dı. IA· 
,(r, itin içinde hayat meselesi nrdı. 
:eıar beni adeta öldürmek istiyordu.. 
lr inan can korkusuna dUtünce e • 

llnden geleni yapar .. Ben de bu kada
~llı becerebildim madam! 
f - Cok iyi etmişsiniz Şövalye! Size 
~na Yaptınız diyen var mı! Sizi tak • :r ediyorum. Benim takdirlerim o ka 

r bol değildir. 
._:nnstan rene kadına uzun uzun 
• h. Maksadmı antamııtı. Kendi 
e:ıdlne: 

~ Ah alçak, ah- diyordu. ltl gtlcU 
.m. il zehirlemek· oldufu halde pmdi 
~ltaklanıyor. Eter ahlerlne al • 
~ da ayacak olursam fflm bitti. 
htl) dakikaya kadar mutlaka dıprda 

t ıuınaaJıyım. 
le Gkree tftremet bqll)'an bir ses-

lliıtbıe devam etti: 
.... ~vaqe.. Siz Prlmverl seviyor
il Kardeffm bana alyJedL Pek A· 
iL~ ! Bence hiç bir aran yok. 
-.qa latene.tz on11 ben ala b11Jup 

getireyim .• Ve kollannızın arasına a • 
tayım .• Ne o §aftmız mı Şövalye? E • 
vet hakkınız var!. Çtlnkii sevdijim bir 
adamm mes'ad olması için benim da
ha neler yapabileceği siz dUşUnemn -
slnfı bile!.. DU,Unemezsiniz ki sizi çıl· 
drrasıya Bevlyorum Ragastan l .. Prim
veri istediğiniz gibi sevin!. Ukin be-

ni de sev Ragastancıfnn !. . Beni de 
sev! Seninle g~rdlllm o tatlı iki sa
ati bir türlü unutamıyorum. Sen beni 
azıcık sev .. Ben aenln utruna herşeyi 
gize ahnm. 

-Madam! .. 
- Beni sev Rapstan !.. Beni sev 

Şövalyeclğim ! Ben senin her isteğini 
yapanm. Romadan uzaklaşmayı mı 

tasarlıyorsun? Ak denizde Kaprera a
dasında müstahkem bir şatom var. Se 
ni orada raha tsıı etmeğe kimse ce -
&arıt edemez. Git ptoda otur.. Beat
riai de oraya retire)'im .. LAJdn beni 
seveceksin! .. 

- ltrenlyorum madam!. Yemh1 e • 
derim ki bent lirendiri1onunuz?. 

- Evet!. Billyorum. Fakat seni 
bUsbUtUn aevlyorum. Ragastan ben 
eenin llakaretini- kendime şeref saya -
rnn. latenen ;yliztime tilkUr ilkin be-

ni sev r •• ltalyadan ka~mak istemiyor· 
san ka~a,otur !.Kimse kılına dokuna 
maz. Kardeşimden daha bUyfik, daha 
kuvvetti bir Sezar olmak ister misin? 
Hemen Sent-Anj ptosanu bodrum
lanna iner kurtulmadan evvel Sezan 
öldürUrUm. Babamm dizginleri de be
nim elimdedir. Benim sözümden çık
ması mUmktln defildir. 

Beni dinlemek istemezse onu da öl
dUrUr ve seni Papa yapanm. ister mi
sin!-

LOkres bunları li1lerkea kendisi • 
nl Rapstanm kucatma atmıştı. Bir 
eliyle çıplak vücudunu örtmekte olan 
ince ttf ileri yırtıyor Bbtlr eliyle de Ra
gastanın başını kendisine çekmele ça
l1117orda. A)'I umHcla hmltı slbl bir 

• lerl • 
K•enefon 

Heydar Rifat 
SO Kuru, ::._ 11nda lızet Bey hanı =mi~ 
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Şövalye bu cevabı ,·erdiği sırada 
hançerini de hazırlıyordu. Eğer LUk
res batırıp yardım isterse, gelerek a
damlardan mtlmkUn olabildiği kadar 
öldürüp sonra kendisi de ötecekti. 

Artık hayreti geçmiş olan J,\"ıkres: 
- Azizim Şövalye!.. Zannedersem 

kaçıyorsunuz? .. dedi. 
- Evet madam! .. Babanızın beni 

misafir ettltl bodrumda canım çok sı
kddı .... 

- Açık yerlerde, kırlarda serbest -
ce hava almafa gldiyonunuz ! 

- Nasal da bildiniz?. Evet kırlarda 
ba:t,rlarda hava almak isteditlm gibi 
şimdiye kadar elimde olmryarak geri 
bıraktıtrm bir ziyareti de yapmak is
tiyordum. 

- Bir ziyaret mi?. 
- Evet madam!. 
- ·Acaba kimi ziyaret edecektfniz?. 

Yoksa Fransaya giden yollan mı? .. 
- Hayır madam .. Sizi ıiyaret ede -

cektfm. 

- Beni mi?!. 
- Ah madam! .. Kusurum çok? .. A-

deta abdallık ettim ! Herhalde aklınız 
dadır ki bir gece evvel hükimet işle

rini bitirdikten sonra beni de Şea sa
raya IOtf en çağırm11tınız .. Bu büyük 
şereften liıüf ade ederek hemen o gece 
gelemcdiğimden dolayı bana dargın 

bulunduj'unuzu bakışlarınmlan anlı
yorum. Ukin herhalde kusura bak. 
mıyacafrnızı sanıyorum. Muhterem 
babanız benim için öyle bir iş buldu 
ki .. Şimdiye kadar sizi yoklamak p . 
refiae kavuşamamakhğıma sebeb ol • 
du. 

Ragastanın gösterdiği bu soluk· 
kanlılığa şaşan Ltikres sordu: 

- O halde şimdi beni ziyarete mi 
geliyordunuz! .. 

- Söylcmittim madam! .. 
LOkres biraz düşündU sonra birden

bire dedi ki : 
- Öyle ise buyuru aldelim ! .. 
- Gidelim madam 1 Sla öne dilfh 

ben arkanızdan geliyorum. 
Lt\kres Şövalyenin cöslerinin içine 

baktı. Sonra fU lizleri Uive etti: 
- Şlvalye ı.. Evveli haber vereyim 

ki bu merdivenin Ust başmda bir ka • 
rakol vardır. Bu karakolda tüfek n 
kılıçla silahlanmış bir zabit \e yirmi 
kadar nefer bulunur. Karakoldan son 
ra teşrifat avlusundan geçilecektir. 
Orada da bir çok kimselerle karşıla • 
şacağınız muhakkaktır. Ondan sonra 
gene bir karakol geUr .. Sonra bir ka
pı açtınlacaktır. Yalnız başınıza o· 
lunanıı on adım ileriye gldemezsı. 

niz.. Sizi hemen yakalarlar. Sonra şa
rasıru da söyllyeylm ki şatodan ~k • 
tıktan sonra eğer yeni bir sebeb, beni 
ziyaretinizi geri bırakacak olursa. .. 
Şövalye derhal LGkres'in ltiztlnü 

kesti ve ti ddiyetle dedi ki: 
-Oh Prenses? .. Mademki sarayını

za kadar arkadaşlıfı kabul ediyorsu
nuz dünyada hiç bir sebeb d._,Une
mem ki beni bu tererten mahrum ede
bilsin? .. Hatti Borjlyalann elinden 
kaçıp kurtulmak fikri blle.. 

Löres vücudunda bir titremenin 
gezlnditlnl duydu. Aktmdan: "işte 
erkek dedlttn böyle olmalıdır~ .... Dil-
ttiıttesi reçti .. Sonra: . 

- Gelini .. diye Şövalye)i çağırdı. 
J...Okresin haber nrmiş olduğu ribl 

merdivenin iistbaşında hakikaten bir 
karakol vardı. Genç kadın kapıyı açtı, 
Ragastan kolunda olduğa halde ka • 
rakoldan içeriye girdi. Zabit sert bir 
kumanda verdi .. )'. ırmi nefer derhal 
selama durdular. LOkres yüksek ses
le §Öyle diyordu: 

- Ah kardeşim .. Sana rastladığım 
için çok sevindim. Bu yeraltı hapis • 
hanelerinden Ö) le korkuyorum ki he • 
Je geceleri .. Korkak bir kadın olmu. 
şum artık .. 

Zabit avluya çıkan kapıyı a~mış, 
yerlere kadar eğilerek iki 1Jükliim ol· 
muştu. 

Forma: 13 
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t Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
~ Türk matbuatuula bir yenilik olarak .ayılacak bu roman.. birinci 
~defa "HABER,, de çıkıyor. Bu roma m bir sinema ıeyreder ıibi takib 

1 
GizU bir çete Pavrs bminde zengin bir ~_... 

öldürüp altın yüklü bir gemiyi zabteımıı-

X:9 bu işin peşindedir. Şifreli bir mekt 
işi anlıyor. Uşağı da yanına geldiği anda lld'" 

111 11•ıtıt1 11 , 1 , 11 ı ı • , ı 111 1, ı • Plı•!ı "ııı ı • ı, + edecek, heyeccindan heyecana düıe celuiniz. !... •:il. _ 1 

için yatını zabtediyorlar. Polis hafi,..ı 

sızlar hafiyeyi basıyor. ""' 

TU"4AF ft't \ llt9 8İRŞfV $~V· 
UltKEN TELU"oN BIROEM elR& 
l<fSlLOİ •. EVİNE &"tl\KA9 __ ,:m-
ADAfw\ GiSNOlRlN. &AK~IN• 
LAR. MUNl\~MK FEVtu.L; 

Aot eiR ş.ıv olou •• 

VAl'~K \SnoH•irdz t<O" .. -----.. 
iANL\GA. MU$AAOI tT- ->-----, 
Mivtcl~tfı;\. 8UMA 
fMtN OLMAUSIMtZ. .. 
MEM. t;'lf. ~,i:.PM~-t ... TMI .. 
MU.tStNlZ •• -

~01UfTA'. 

Şatonun büyük kapısına vardılar. 

Buradaki karakolda diğerinden iki 
misli fazla kuvvet vardı. Askerler se· 
lam durdu. Kapı açıldı, Lukresle Ra
gastan dışarı ,Çıktıktan sonra ~öval -
ye: 

-Oht-
Diye ıeni~ bir nefes aldı. 

-23-
DIŞI KAPLAN 

''Scnt - Anj., şato::;u Şen saraya o 
kadar u1.ak değildi. Hala Şövalyc'nin 
kolunda bulunan Lfıkres bir takım 
küçük sokaklara saptL Hızlı adımlar
la fakat sessizce yürüyordu. 

Yolda Lılkresin kolundan fırlayıp 
dar sokakların birine saparak kaç
mak zor bir şey değildi. Lakin kuvve
tine, kıhe kullanmaktaki ustalığına 

ve her zaman tetikte bulunmak huyu
na güvenen, her türlü tehlikeyi göze 
alarak ve bu tesadüfün nasıl sona e -
rcccğini merak eden Şövalye Lukresi 
korkusuzca takib etmeğe karar ver -
mişti. 

Güzel kadın dar sokaklarda durma 
cfan ileyliyor, Ragastan da peşi sıra 
gi<U.yordu. Nihayet Şen saraya vardı
lar. J.ılkresle beraber Şövalye de içc
ril•e s:infL nu büyük ve süslü sarayda 
hıfrkcs, olup bitenden habersiz uyu -
} onu\. Lökre3 genç adamı bir kere 
dD..ıa kabul etmiş olduğu odaya gö
t~!<lü. Ve: 

- Buyurun .. Oturun Şövalye!.. de
dikten sonra meydandan kayboldu. 

Ragastan şöyle düşünüyordu: 
- Hu kadının maksadı ne olabilir? 

Beni buraya niçin getirdi Keşke ken
disine ziyaret meselesinden biç bah -
&etmeseydim de Romadan çıkıp git • 
seydim ı 1\e ise .. Şimdi biraz dinlen • 
mek için hapishane bodrumunda bı • 
raktığım Sezar Borjiyanın serscmlitrf 
ceçmiştir. Canavar herif?.. Kendine 
.selince vay haline! 

Blr kas dakika sonra, LOkres elin· 

de gümüş bir tepsi ile odaya döndü. 
Tepsinin üzerinde mükemmel bir kah· 
valtı hazırlanmıştı. Fakat tepside iki 
kadeh bulunması lazımken yalnız bir 
tane bulunması Ragastanın nazarı 

dikl<atini celbetti. 
Lükres işve ile gülümsiyerek dedi 

ki: 
- Şövalye! .. Sent-Anj şatosunun 

kuru ekmek ve suyunu unutturmak 
için bize kahvaltı getirdim. Buyurun .. 

- Aman Madam!. Ne yapıyorsu -
nuz? .. 

-Ne yapacağım .. Size iftiharla hiz· 
met ediyorum .. Yemek getiriyorum l 

- Oh madam?. Koltuklarımı ka • 
bartıyorsunuz- Düşes dö Bizolyanın, 
8inyora Lukresin benim gibi bir ser -
seriye hizmet etmesi, kahvaltı getir -
mesi ne büyük şereftir? .. 

Bu sözleri söylerken Şövalye'nin 

sesi tuhaf bir şekilde titriyordu. LQk
res bu titreyişin heyecandan mı, yok
sa alaydan mı geldiğini kestiremedi. 
Naz dolu bir gururla ce\'Rb verdi: 

- Ne zaman Vatikana gitmiş ol -
sam Papaya bu eller sakilik eder. Pa
padan başka hiç kimse, hiç bir Senyör 
elimden bir kadeh içki almış olmakla 
öğünl'mcz. Şimdi ikinci defa olarak 
bir de size sakilik ediyorum. 

Ltikres bunları söylerken bir taraf· 
tan da gümüş tepsinin üzerindeki ka
dehe şarab dolduruyordu. Ragastan, 
kadehe dolduruldukca köpüren gül 
renkli bu içkinin içinde neler bulun -
duğunu anlamak ister gibi dikkatle 
bakıyordu. Sonra nezaketle dedi ki: 

- l\ladam ?.. Benim için böyle yo • 
rulduğunuza ve iltifatlarınıza çok te· 
şekkürler! .. Lfı.kin ... 

Lökres hemen Şövalyenin sözünü 
kesti: 

- Lakin mi? ••• 
- Evet madam? .. Ömrüm oldukca, 

yahud yaşıyacağım şu az zaman için
de, bu anı, bu hali hiç unutamıyaca • 
i.ım. Lakin talisizliğime bakınız ki §11 
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anda karnım aç olmadığı gibi.. Susa· 
madım da! Ne knhvaltıdan bir lokma 
alabileceğim, ne de şarabdan bir yu
dum içebileceğim 1. 
Lfıkres gülerek ve ellerini birbirine 

vurarak adeta bağırırcasına bir sesle 
dedi kl: 

- O? .. Demek dünyada bizim Şö
valyeyi de korkutacak birisi varmış.. 
O da ben imişim 1 

- Korku mu dediniz madam? 
- Evet Şövalye!. Bir kadeh şarab 

adeta sizi korkuttu. 
Ragastan hemen kadehi kaptı ve: 

- Yanılıyorsunuz madam! •• Bu şa· 
rabın içinde en müthiş bir zehir bu
lunsa gene içerim. Ve kimseye Şöval
ye korktu dedirtmem .. lşte isbatı 1 

Diye bir yudumada kadehi yarısı • 
na kadar boşalttı. 

Bunun üzerine LQkres de hemen 
kadehi aldı ve Şövalyenin içtiği kena
rı dudaklarına yaklaştırarak: 

- Sıra benim!. 
Diye bir yudumda da o şarabın geri 

kalan kısnııru içti .. Sonra Şövalyeye 

dönerek şu sözleri söyledi: 
- Görüyorsunuz ya Şövalye 1 Eğer 

zehirlenmişseniz yalnız değilsiniz. 

Ben de beraberim. 
Rngastan bir şey söylemedi.. Yal -

nız aklından şun lan geçirdi: 
- Ne tuhaf kadın? Olümden bir 

eğlence imiş gibi bahsediyor.. Böyle 
feci bir konuşmadan zevk alabiliyor. 

Ltikres devam etti: 
- Omrümde bu kadar eğlenmemiş

tim. Güleyim bari .• Ne tuhafsın Şö -
valye? .. Demek ki sen beni hakikaten 
bir insanı zebirliyebilir sanıyordun. 

- Madam! .. Ben sizi pek büyük iş
lere kabiliyetli sanmaktayım. Tuttu • 
ğunuz yolda eğer önünüze bir engel 
çıkarsa ve bu engel bir insan olursa, 
önüne çıkan şeyleri kınp yıkan bir 
sel gibi Riz de onu mnhvederslniz bu 
muhakkak .. 

Deminki gibi ~imdi de Ragaatanm 

sesinde bir titreyiş duyuluyordu. 
Ltikres adeta ürktü ve çekindi. Şö
valyenin kılıç kullanmak kadar söti 
söylemekte de usta olduğunu anla
mıştı Ve onun .. Siz bir insanı pek ko
lay zehirliye bilirsiniz!,, demek oları 

bu sözlerini bir iltifat gibi kabule 
mecbur kaldı. 

Genç kadın şüphe verici bir gülüın
seyişle konuşmağa devam etti: 

- Şimdi bana hapbhanenin bodrU· 
mundan nasıl çıkabildiğinizi ve kar .. 
deşimi mantosu ile kılıc ve şapkasını 
nasıl olup da ele geçirdiğinizi anlatııı 
Şöl'alyet. 

Bulunduğu büyük tehlike karşısın" 
da Ragastan mantosunun altında sai 
eliyle hançerini kabzasını kavramıştı• 
Fakat görüüşte gayet saf bir tavır ta• 
kmarak gene kadına şu cevabı verdi: 

- Bu pek sade bir şeydir Madant 1 
Kardeşiniz Sezar bana alçakcasına. 
bir teklifte bulundu. Sevdiği bir kızın 
duygularını ve kalbinden geçenleri 
öğrenmeği pek istiyormuş.. Eğer bell 
bunları biliyorsam ve ona anlatınnS'3 
razı olursam beni hemen serbest bıra· 
kacağıru söyledi .. 

- Bu kız kimdir? .. 
- Geçenlerde zehirlenerek öldürii• 

len Kontes Almanın kızı Beatris ! 
- Ya!. Sonra ne oldu? 

- Ne olacak? .. Verdiğim ce~abltı~ 
hoşuna gitmediğinden Sezar pek zı
yade hiddetlendi. Ve beni öldürntelC 
için üzerime atıldı. Ben de hemen sel"• 
gili kardeşinizin gırtlağına sarıtara.1' 
biraz boğdum. Bana kar~'l geleıniYe • 
cek bir hale koydum. Sonm beni111 

yerime Monsenyör Sezarı zincire ,'1J• 

rarak bodrumdan çıktım. . ın1 
- Kendi yerinize Sezan zincıre 

vurdunuz?" 
- Evet madam!. •. ·l& 
- Ve bunu da yüzüme karşı so} 

meğe cesaret ediyorsun uz ha.~.!. ediıtı 
- Siz sordunuz ben de so~l 

madamı 


