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~ransa ve Almany·a hudutlara •• d • Vevneclar Hüıeyin Hüsnüyü öldüren Abclullalıla Yunusun muhakeme. ttsker ve cephane gon erıyor ıinebaıabahağır~ez~'?ahke._meıi~de btı§lanclı. Reım:mi:ı muhakeme 

ııraıında ~ekilmlflır. Sagdaki Abdullah ıolundaki Yunuıtur. 

ltalya, zecri tedbirlere taraftar görünmüyor - Tafsilat ikinci sayfamızda -

lng.iltere, iki tarafh siyaset kullanıyor Lokarno ile alAkadar devlet mUmesslllerl 

Bugün Pariste 
toplandılar 

Zeeland Eden Flanden 

ır ge~ıtTeımınile 7Ff 

ansız Ayanı, Sovyet paktını ltalyanlar kendi 
haberlerini tekzip etti 
Asmara harbin durduğunu, 

Roma ise durmadığını bildiriyor 

nıü ·tefikan 
~aldvin d"yor ki 

tasdik ediyor 
'' 1 mi ilet harp 

~debilir fakat 52 
·11illet buna mani 

olacak,, 
ı Buna rağmen 
t\9iltere, Aımanya
t tlın tekliflerini 
~tkik 1:arafllsıdır 
~on dakika: 
~ransada-heyecan 

b· .l>ariı 10 (A.A.) - Muharipler 
~lığj neşrettiği bir beyannamede Fran 
~ Uzlaşmasını ve milli müdafaayr, 
~ tansu:Ian biribiri aleyhine ayaklandr 
lt~ ~cşriyatın durdurulmasını, seçimin 
'°c rınj ve emniyet tedbirlerinin kuv· 
Qtlendirilmcsini temin edecek bir hü 
a !tıct ~şkili için kabinede değişiklik 
llılrnaemı teklü etmiştir. 

"--., (Devamı 1 üncüde) 

Ooglas evlendi 
l~t:"rnerikalı meşhur sinema ar
ıt~ 1 Duglaa F eyrbanks, bir müd
~l lenberi beraber gezdikleri gö
~4 e.n İngiliz kadını Ledi Eşli ile 

~ ste evlenmİ§lerdir. 
~laam eski karısı eski bir 

l!ldızı Meri P.ikf orddu. 

Fransız askerleri bir geçit reımincle 

ıtalya, sulh müzakeresine yanaşıyor 
Londra 9 (A.A.) - Mareşal Badog• 

lionun kıtaatının faaliyetini tatil etmek 
hususndaki kararına ait haber Londra· 
da hayretle karşılanmıştır. 

iyi haber alan mahafitlerin telakki· 
sine göre, bu karar, İtalyanın, Avrupa· 
daki vaziyeti, şimdi ancak ikinci derece
de bir ehemmiyeti haiz kalan İtalyan -
Habe!i anlaşmazlığım ihmal edecek ka 
dar ciddi göründüğüne delildir. 

Harp devam ediyor 
Roma, 10 (A.A.) - Doğu Af. 

rika mnumi karargahı bütün cep
(Devamı 4 üncüde) 

Japonya da 
Kabine ordunun 

istediği gibi kuruldu 
Londradan gelen haberlere gö-

B • du• • n l b re, Hirota yeni Japon kabinesini ) r ya ) ar 1 teşkil etmiştir. Yoşida liberal te· 
mayüllerinden dolayı ordu tara -

Patlı yanak mı? fmdan istenmediği için Hirota ha· 
""' • riciye vekaletini de üzerine almıı· 

Alnıanyanın Ren'i askerileştirmesi tır. Yeni kabine tamamen ordu-
hadisesi etrafında doğan karışık nun istediği şekilde kurulmuştur. 

vaziyeti biz nasıl te akkl ediyoruz? Siyaset yüzünden 

Beterin beteri varmıt ! Habeş j 
hil.rbinden, uzak §ark karışıklığın
dan sonra, insanlığın ba~ına, bir 
de Avrupa harbi ihtimali açıldı. 

Hitlerin "hodbehod,, Ren hav-
zasını askerileştirmesi üzerine, 
Fransa da, gene "hodbehot,, umu
mi seferberlik ilan edebilir ve yan
gın bacayı sarabilirdi. Şimdilik ln
giltere ve İtalya değilae bile, her 

Yazan: (Va-Na) 
halde Sovyet Rusya, onun arkasın-
dan sürüklenebilirdi. Çünkü anha 
minha, bütün bu işler Sovyet- Fran 

sız ittifakı yüzünden olmuştur ve 
Sovyetler böyle bir vaziyette Fran. 

saya yardımı manevi bir borç bile-
bilirler... (Devamı 3 üncüde) 

Dlöer TUrk gazetelerln 
mU~allEıları da 3 UncİJ 
eayfamızdadır. 

Berlin 
olimpiyatları 

bozuluyor 
Cenevre, ı'o - Birçok ecnebi 

heyetler Lokarno paktının Alman
ya tarafından feshini protesto et· 
mek üzere Berlin olimpiyatlarınn 
sporcu göndermemelerini hüku.. 
nıetlerinden rica etmiılerdir./ . 



Günaşırı bir dükkan soyan 

iki azılı hırsız 
yakalandı 

Yalnız çaldıkları saatlerle bir saatçi 
dUkkAnı açablllrlerdl 

Zabıta iki azılı hırsızı yakalauuş • 
txr. Bunlardan biri 26 yaşında Celal. 
dir. Paket postanesinde bir memurun 
oğlu olan Cctıil Diyarbekirde askerli· 
ğini yaparken kıtasından firar ederek 
İstanbula ~elmiş, Şehremininde oturan 
bahçıvan Hamdi ile birleşerek bir ay 
içinde on beş dükklin soymuştur. Bun 
Jarrn iskarpela kullanarak dükkanların 
kilitlerini kırdıkları ve bu suretle hır
sızlık yaptıkları tesbit edilmiş, kendi
leri sorguya çekilince soydukları yerle 
ri de ıöylemiglerdir. 

Soyulan dükkıinlarm listesi şudur: 
1 - KaragUmrükte tramvay cadde· 

sinde Osman bey apartımanr altında 

terzi fstavrinin dükkanı (3 kat elbise 
çalmışlardır). 

2 - Fatihte Malta çarşısında saat· 
çi Mehmet Şükrünün dükkanı ( 4 7 
saat). 

3 - Fatihte Malta çarşısında Ha 
fızpa~a caddesinde Mehmet Şükrünün 
dükkam. 

4 - Fatı'hte Tramvay caddesinde 
saatçi Bedrinin dükk~r (34 saat). 

5 - Patihte büyük Karaman cad 
desinde terzi Kiryakonun dükkanı 

6 - Eyüp camiikebir muvakkitha· 
nesinden 25 saat. 

7 - Eyüp Ayvansaray değirmeni 
sırasında tütüncü dükkhıından tütün 
ve sigara. 

8 - Fenerda Süreyya Paşa fabrika 
sı karşısındaki tütüncü dükkanından 
235 paket sigara, tütün, çıkolata. 

9 - Şehremininde, tramvay cad 
desinde terzi Suzarun dükkanından 

yedi Pantalon. 
10 - Şehremininde Taşmektep so

kağında Şevketin evinden bir çok eşya. 
1 ı - Şehremininde Merkezefendi. 

caddesinde saatçi Mercanın dükkanı. 
12 - Beyazrdda tütüncü Mehmet 

Nurinin dükkanından 20 lira, sigara 
ve tütün. 

13 - Şehzadebaşında Şekerci dük· 
kanından şeker ve fotoğraf makinesi. 

14 - Çemberlitaştaki berber dük 
kanından para, berber aletleri. 

15 - Beyazıttaki şekerci dükkanın 

dan bir hayli şeker. 

ERZURUM Bu sabah 

Bir ceset 
bulundu 

Bu sa-hah Ankara caddesinde 66 

Haplsaneslnde katli 
Topal Halit Ahmedln 

bıçağı, altında 
can verdi 

numaralı Ahmetbey hanının bod- Erzurum hapishanesinde bir ci-
nım katında bir kadının cesedi bu- nayet işlenmittir. Adam öldürmek 
lunmuştur. suçundan mevkuf azılı katillerden 

Sabahleyin ona doğru hanın Topal Halitle Ahmet bir alacak 
bodrum katındaki abdesthaneye i- yüzünden kavgaya tututmuşlardır. 

Ağız kavgası döğüşe dönünce nen gazete bayii Cevdetin adam· 
I d S 1 · · d b" Topal Halit bıçağını çekerek Ali-arm an a amon ısmm e ır ço- -
cuk karfl.nlık olan abdesthanede a- medi 'üç yerinden ağır surette ya. 
yağına takılan bir insan cesedi ralamıştır. Ahmet de boş bulun-

mamıc. o da bıçağını çekmiş ve Ha-ile ürkmü§, hemen yukan çıkarak ~ 
lidi sağ böJründen yaralamıştır. abdesthanede birisinin yattığını 

söylemiştir. Bunun üzerine zabıta- Halit birkaç dakika can çekiıtik-
ya ha!:er verilmiı, hemen tahkika- _te_n_s_on_ra_ö_lm_ü_ş_ti_ı·r_. _____ _ 

ta ba~lanmıttır. Şişhane faciası raporu 
Zabıta memurları geldiği za. Dün adliyeye 

man kadının can çekiştiği ve biraz veri 1 d i 
sonra da öldüğü görülmüştür. K d ·· 1 

. . . aza an, o en 
Fakır kıyafetlı olan kadın diın ispekterle vatman 

hu hana girmiş, gazete bayiinden mesuımüş 
sadaka almış, sonra çıkıp gitmiş- Şişhane yokuşundaki feci tram-
tir. Abdesthaııede bulunan kadı- vay kazasına ait fenni tahkikat ra
nın bu kadın olduğu anlaşılmıştır. poru dün öğleden sonra müddeiu-

Sar'alı olduğu tahmin edilen mumiliğe verilmiştir. 
kadının, geceleri sabaha kadar ka- Söylendiğine göre, ayağı kesi
pısı açık duran bu hana girerek lerek ölen İspekter Niyazi ile vat
bodrum katında sabahladığı ve man Fahrettin ve o gece yola kum 
abdesthaneye gittiği zaman sar'a- dökmiyenler suçlu görülmektedir. 
sı tutarak öldüğü zannedilmekte· Müddeiumumilik tahkikat evrakı 
dir. Tahkikata müddeiumumilik el ile fenni raporu istintak hakimli-
koymuıtur. ğine verecektir. 

İstanbul belediyesl konseri 

İstanbul Belediyesi konservatuvarının altıncı konseri yarın akşam saat dokuz
da Saray sinemasında verilecektir. 

Konser piyano resitalidir ve Ferdi Fon Ştatzer tarafından verilecektir. Program· 
da Beethoven'ln Do majör sonatı, Chopinin İmprantu, Liszt ve Paganini'nin Etude 
ı.ri, Balaldrev'in 1slamey'i vardır. 

Ferdi Fon Ştc:ıtzer'in diğer konserler de gösterdiği kudreti bu ;ssitalde de ve ı 
hatt! daha fazlasile göstereceğine §U~he bırakmamaktadır. • 
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Veznedarın 
katil eri 

iktaş futbolcula 
Muhakeme bu sabah 

başladı 

Galata postahanesi veznedan 
Hüseyin Hüsnü ramazanda bir ge
ce, Abdullah isminde bir genç ta
rafından iftara çağırılnuş, vezne
dar akşam üstü işinden çıktıktan 
sonra Pangaltıda Poyraz sokağm. 
da 24 numaralı eve gitmişti. 

Bu sabah lstanbula döndüler 

avgalı nıaç nasıl ol 
ve had~se nas~ı çıkt 

Burada Abdullah, Ü sküplü Yu
nus, aşçı Mehmet ve Mehmedin 
karısı Mükafat ile birlikte sofra· 
ya oturan Hüseyin Hüsnü sucuklu 
pastırma ile bamya yedikten son
ra kendisine ikram edilen kahve
yi içmiş, yanında AbduJJah ve Yu
nula birlikte evden çıkmıştı. 

Bu üç kişi yanlarında bir de 
köpek olduğu halde Şişlide Bo . 
monti istasyonu önünde bir taksi 
otomobiline binmişler ve Ayasağa 
çiftliğine giderek otomobilden 
inmi§lerdi. Karanlıkta çiftliğe 
doğru yürüyen bu üç kişiden Ah. 
dullah ile Yunus 'birden vezneda
nn üzerine atılmışlar ve bunlar
dan Yunus tabancasını çekerek 
veznedar Hüseyin Hüsnüyü öldür
mütler, ceıedini civarda bir çu . 
kura atıp üzerine ot parç·aları koy 
duldan sonra evlerine dönmüşler
di. 

Bu dönen Be!ilcta~ birinci tal<•mının lzmirde a1mımt • 

tzmire giden Beşiktaş birinci takı 1 
mı bu sabah, Saadet vapurile İstanbula 
avdet etmiştir. 

Takım azasından kendisile goruş· 
tüğümüz bir zat bize kavgalı bir ha· 
dise ile yanda kalan son maç hakkında 
şunları anlattı: 

Beşiktaş - İzmirspor maçr Altaylı 
hakem Hasanrn idaresinde saat 16 da 
başladr. 

tZMIRSPOR: 
lbrahim, Ali Rıza, lsmaiJ, Korkut, 

Hakkı, Cem.il, Sabri, tsmail, Sait; Hü. 
seyin; Re!at. 

BEŞiKTAŞ: 
Bu cinayet, vezne.darın yanın. Mehmet Ali, Adnan, Hüsnü; Nuri, 

daki kasa anahtarlarını almak Lutfi; Faruk, Eıref, Şeref; Sulhi; Rıd-
maksadile tertip olunmuştu. van; Hayati. ıeklinde çıkmı§b. 

İzmirsporlular bu mühim maç için 
Katiller planlannm birinci kıs- Altayla tstanbula giden Altmordulu 

mmı ba,ardılarsa da o gece ya. Sait ve Göztepeli .Hakkıyı getirmişler 
taklarına girdikten biraz sonra bundan başka tak1mlanru gene Altrnor 
saat ikiye kadar evine dönmeyen dudan Cemil ve Bocadan İsmail ile tak 
veznedarın akibetinden şüpıhele . viye etmişlerdi. 
nen eilesi efradının araması üze- tik akını rüzgarın üstünde İzmir 
· t kl ndan k lktılar sporlular yaptı. Ve on beş dakika ha rıne ya a arı a . . . . . 

.---.....------~__, _Jcımıyeti ellerınd ttıttular. Bu 7.arnan 
AbdulJantan veznedarın nereye içerisinde Beşiktaş takımı ancak bir 

gittiği soruldu. Abdullah iftardan kaç münferid akın yaptıysa da bunlar 
ıonra evden çıkıp yolda sakallı dan istifade edemedi. Bilhassa Şeref 
bir adamla görüştüğünü gördüğü. herkesi geçti. Fakat kapalı zaviyeye vu 
nü fakat ondan sonrasını bilme- rns yaptığından top kaleye girmedi. 

d.~. · ·· l d" H u.~ b" 1 Bundan sonra yava~ yavaş Beşiktası 
ıgmı soy e ı. aua. ıraz evve . .. .. ~ 

d .. ld'" Abdull h . kendı nısıf sahasından çıkıyor goruyo
vezne an o u~en a . ve~ ruz. Nihayet 23 üncü dakikada sağdan 
nedenn kardeşı doktor Zekı ıle gelen ortayı Sulhi kafasite Şerere gü 
birlikte veznedarın Ak11araydaki zel bir frrsat hazrrladr. O da bir vole 
evine gitti. Ailesini teselli etti. vuruşla giiniin en güzel golünü yaptr. 
Sonra tekrar evine dönüp yatağı. Bu sayı İzmirsporlularr canlandır 
na girdi. Katiller cinayetin der . dı .. Hakemin oyunu bitaraf idare etmeo. 
hal zabıtara ak~etme~i üzerine mesinden sinirlenen Be<1iktaş da raki 

planlarının ikinci kısmını, yani 
Galata postahanesinin kasasını 

soyma.yr geri bıraktılar. Ertesi sa
bah, askerden yeni terhis edilmiş 
olan katil Yunus Haydarpa§aya 
geçerek memleketi olan Üsgübe 
kaç.tr. Biraz sonra da Abdullah, 
Mükafat ve aşçı Mehmet yakalan
dı. Sorgu bet gün ıürdü. Bu müd-
det zarfında sıkı araşbrmalara 
nğmen veznedarın cesedi bulu -
namat:lr. Nihayet cinayetin üzerin. 
den bir }ıafta g~tikten sonra Ab. 
dullah her şeyi itiraf etti. Vezne
darın cesedinin saklı olduğu yeri 
gösterdi. Birkaç gün sonra da Yu
nus Üsgüpte yakalanarak şehri
mize getirildi. Bu cinayet o za · 
man büyük bir alaka ve heyecan 
uyandımıı§, cinayetin safhaları gü 
nü gününe okuyucularımız tara . 
fından takip edilmişti. 

Bu cinayetin davasına bu sa . 
hah saat onda ağır ceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Katil Yunusla Abdullah saat 
dokuz buçukta iki jandarma refa. 
katinde adliyeye getirilmişler, ve 
ağır ceza mahkemesinin korido
rundaki kanapeye oturtulmuşlar . 
dı. 

Ahdullahın sol eli ile Yunusün 
sağ eli birbirine 'keiepçeienmiştı. 
Yunüı mütemadiyen sigara içiyor, 
Abdullah İ9e bacaklarını ayırmış 
arı e"' ilmi bir vazi ette t r · 

yor, etraf mı alanlara sinirli, sinir. 
li bakıyordu. 

Saat onu on geçe mahkeme sa
lonu açıldı. Koridorlarda biri -
kenler İçeri girip yer alabilmek İ
çin koşuştular. Erkekler kader ka
dın da çoktu. Salon tamamen dol
duktan sonra reis Suat, salona da
ha fazla samiin alınmamasını aöy. 
ledi. 

Yunusla Abdulla:hın ellerinde-
ki kelepçeleri çıkarılmıştı. Ba§la
rile heyeti hakimeyi selamladık. 
tan sonra yerlerine oturdular. 

Mübaşir: 

- Hüseyin Hüsnü veresesi! 
diye ko5idora doğru bağırdı. Vez. 
nedarın karısı ile üç kızı namına 
iki avukat içeri girerek yerlerine 
oturdular. Suçluların vekilleri yok 
tu. Bundan sonra mübaşir: 

. - Mustafa kızı Mükafat diye 
birkaç kere bağırdı. içeri giren ol 
maclr. Zabıt katibi Mükafat hak -
kındaki zabıta raporunu okudu. 
Bunda, kefaletle tahliye edilen 
Mükafatın Pangaltıdaki evden çı
karak Beşikta~ta tramvay cadde
si üzerinde bir eve taşındığı, ad
res ara§tırıldığı halde bulunama
dığı bildiriliyord1L - - .. . . .. -·· ... tsu evrak oKUnurxen Kant AD· 

duUah kendi resmini çıkaran fo. 
toğrafçılara mütemadiyen bakı . 

bi karşısında asabıleşmiye ba~la 
dan istifade eden İzmirsporlular 
cı dakikada beraberlik sayılarını 
tiler. Ve bu vaziyet sonuna katla 
medi iki tarafın gayretleri içinde 
etti. Hakemin bu kadar gayre · 
men İzmirsporlular sayı yap 

Bu devrede hakem Altaylı 
işi azıttı. Çok favullü oynayan 
sporluların lehinde hareket etme 
ladr. 

Bu ara HUsnil sakatlandr. Çr 
hafa Fuat girdi. Nuri de beke 
Biraz sonra bu tertibin faydası 
dil. fzmirspor kalesi daima tehli 
çiriyor, fakat hakem avantaj Jral 
ne riayet etmeden bütün bu a 
kesiyordu. Nihayet münferid a 
yapan izmirsporlular ikinci de 
rak Beşiktaş kalesini ziyaret 
Ve topu yakalayan Mehmet 
katladrlar .Böylece boş kaleye 
soktular. 

Oyuncular asabileşti. Seyir 
nirlendi. Bu yetmiyormuş gibi Z 
dakikada İzmirspordan Cemil 
tokat attı. Ve bir kavgadrr kop 
lisler ve oyuncular: ltavga edem 
drlar. Bundan sonra Beşikta 
çıktr. 

Bereket polis kordonuna, 
Beşiktaş oyuncuları izmirden güı 
seyahat hatrrasile ayrılacaktır fJ 
barile gürültü hakemin bitaraflığı 
halaza edememesinden çıktı. fJdn 
lü ancak Mehmet Aliyi sakatlaD1 
reti?e yapabildiler. Maateessüf he 
sayd ve hem favul olan bu vaziy 
kem cezalandırmadı. 

Ve böylece Beşiktaşhları~ f 
fena bir hatıra ile ayrılmalarına 
olundu. 

zan da ileri, geri sallaruyord 
Cinayeti ika ettiği zaınail 

kalanan Abdullalun bıyrklarJ 
dı. Sakallan uzamıftı. ffal 
bir perişanlık vardı. Bugün 
bıyıklarını kazımış, sinek 1' 
traş olmU§, kahve rengi iık• 
lerini boyatmı§h. Zabıtadan 
evrak okunduktan sonra nıü 
umumi Kaşif ayağa kalktı " 
istekte bulundu: 

- Suçlulardan Mükif•t 
numarada nişanlısı MeJıınetle 
raber oturduğunu tahkikat ıı1 
sında söylemiş olmasına gö~ 
adresten de tahkikat yapı : 
suçlunun bulunmasmı ve ~a 
meye gönderilmesini iıterilll• 

Heyeti hakime bu istek ~ 
da müzakerede bulundu. N le 
de suçlu Mükafatın bulunar~ · 

• •Jaıetl . zaren mahkemeye getırı 
zıllll' kında zabıtaya tezkere ya rt 

na ve muhakemenin 24 J!Ja 
günü saat ona bırakılJDalıP• 
rar verdi. .o 

fh. · den Bu kararın te ıının çı 
Yunusla Abdullah salondan ~ 
rıldılar. Ve ellerine kefepç~l :ıiJ 

- dert 0 
larak tevkifhaneye goıı ~ 

Letıtst anda gre" 
•• • ~ •• .. ·Dyor: 
VllU"§OVaaan DUaal ·ıAfı 
O • t• ıihtı a cret ye ıı saa ı 

zünden Lehistanda. 1 ()(),~ J 
•• O O O O A tmiflP' .. 



• tq.asa: 

ir dünya harbi 
ltlıyacak mı ? 

(BQf tara1. ı incideJ Başbakan 
, l.kiden, bu derece gergınleı· Ve bakc.t nlar 

l'aziyetlerin bir tek çıkar yolu Ankaraya dönüyor 
dı: Harp! b 
t· • 1 "k"t • • u Kamutay çarşam a 
'ilindi ıse, yo ı ı eşmııtır: • Ü U • I k 

kurumunun tavassutuna da g n açı aca 
rulabiliyor .... Vaktile o dere· Şehrimizde bulunan Batbakan 

l&lihfaf edilen ve sade karika ismet lnönü ile Hariciye, Dahiliye, 
· tlere yaradı aandan bu kuru· Adliye Vekilleri bu aktamki tren· 
llihayet bu derece mühim bir le Ankaraya gideceklerdir. 
lusal rol oynamağa başlamış Nafia Vekili Ali Çetin Kaya 
aı ne kadar sevinilecek bir dün akıam gitmittir. 

• Fransanın soğuk kanlılığını Nafia Vekili ile bir1ikte devlet 
afaza ederek bu meıru ve ma-

l tariki iht~yar etmiş olması da 
4erece alkıılanacak bir hareket· 
1 .... 
~ ~erçi, Fransanın bu hareketile, 
~ l~ke henüz atladı sayılamaz. 
~Ü pek yakm Habet - halyan 
~ besinden biliyoruz: Çeşit ~e· 
l eııcümenlerin. müzakP,.l!"lerın 
lertn, 5 terin 13 lerin, 18 lerin 
~lantııından, nasihatinden tav
~~ ve tedbirinden sonra da, 
~tice gene harp olabiliyor. Kaldı 
Alnıanya, ileri sürdüğü askeri 
İyeceğini b:ldirm1ııtir; Fran-

' 0tıa, &.drmını geri aldırmak az

~ ildedir. Ve bun" ~en.~isi içi~ ~İT 
~~et görüyor. Çunku en buyuk 
ijtehassısların söylediğine göre, 
~il havzt\sı askeriletmiı bulundu 
lnüddetçe, Fransanın kendini 
. rrıak iç;n şimdiye kadar yaptı
l&tihkamların kıymeti sıfır ola· 
~hr. Ayni tarz takviyeyi Ren· 
~Almanya da yapabilmek fına
~ elde ederse, artık, önümüzde· 
~ $4!yrck asırlar zarfında, Bertin, 
"'111 taar tiUcaRa aıkııtırmıt ve 1'0-

\ut'anrn şarkında ve cenubun· 
l tı\ediği gibi hareket etmek ser· "•ti . I ••ni elde etmiş bulunacaktIT. 
'ıte, btıntın içindir ki, Fransa
,·.liitter tarahbdnn 1hdas edilen 
~ \takie boyun eğeceğine inan 

Çok güçtür! . ~ . 

demiryollan umum müdürü Ali Rı. 
za da hareket etmiıtir. 

Trakya genel müfettiıi Kazım 

Dirik de bu akpm Ankaraya gide 
cektir. 

Kamutay çarıamba günü ıaat 

on betle açılacaktır. Bu münase

betle lstanbulda ve diğer yerlerde 

bulunan mebuslar da Ankaraya 
dönmektedirler. 

72 ve 73 numaralı 
vapurlar 

Şirketi Hayriyenin Haskö~ 

fabrikasında boyu 2,5 metre uzah 

lan ve sürati arttmlan 73 numa· 

ralı vapuru üzerindeki ameliye 
tamamen bitmiıtir. Şirket 73 nu • 

maralı vapurla ayni tipte olan 72 
numaralı vapuru da bu §ekilde ta. 
dil etmek tasavvurundadrr. 

lranda soyadı 
Komıumuz ve dostumuz olan tran 

da herglln yeni, yeni teceddüt hueket 
lerf g6r0Jmcktedlr. 

Evvelce tranlılann !simlerinin so
nunda Han Unvanı bulunurdu. Şimdi 
bu ünvan kaldmlmıştır. Bundan sonra 
her İranlı yeni aldığı soyad.mı kullana 
caktır. 

Şehrimizde bulunan frantılar da 
Han Unvanını kullanmıyacaklardır. 

~ VPfat • Ununla bera ı.,.r, boyun eğme-
" ~ k.. İstanbul iktisat ve Ticaret mektebi ene yapaca ! 

~iiı>hesiz, muahedelerin bozul muhasebe profesöril ve Sümer Bank mil 
~e.aını, hele bir taraflı olarak fettişlerlnden Serkis Nihat Krverin baba 
ı., l?'atnasını istiyen devletler, aı Bay Ciarip Kıver kısa bir hastalığı mil 
~"•Yettir. teakip vefat etmiştir. 
\. llahuıus, bu ekseriyetin ne de- Cenaze ~yini l 1 mart 936 yannki 

· ~kuvvetli olduğunu göstermek çarpmba günü saat 11 de Pangaltıdaki 
\ ~· \llualar kurumunun fevkala- Ermeni Katolik kilisesinde icra edilerek 
\'Çtiınaını davet etmek, bütün Şişlideki aite makberine defnedile:ektir. 

~~IJ:ıı çağırmak da pek isabetli ha~asını tahkim edin, fakat hu
\~01ur. Fakat, bütün dünya, biri dut üzerinde olan StrazbuTg'un 

'toplanıp, Almanyaya: hususi bir vaziyeti vardır. Bahuauı 
\~Askerini geri çek ..• Yoksa ••• • buraımın emniyetini istemekte 
,._•dini mi savuracaktır? h ki u h a ıyım.,, 

~ a timdiden - ltalyayı bir Eğer Saraut'nun sözlerinden bu 
~~ 'bırakalım - lng:ltereden bi- mana çıkarılabilirse it kısmen ko
~ddet aleyhtarı homurtular yük. layla!lh sayılabilir. Buraya, mese-

>or: :s-
' la, birkaç devletin askerlerinden 
~ Almanya, pek o kadaT' aykırı ku 

k mürekkep beynelmilel bir vvet 
~I }? Yapmamııtır ki... Çünki: konulur ve bu sahaya taarruz eden 
~ ettiği toprak, kendisinindir ! 

'tl taraf o devletlerin hepsine birden ~· llr ••• 
~!~~bilir, bütün dünya mümes· ilanı harp etmiı olur ••• 
\~ ı, hir araya gelince her kafa- Esasen, Hitler, - maalesef em· 

f\ tle sesler çıkacaktır... ri vakii yapmakla beraber - ma· 
~ 'llltan için, F ransadan "sonuna almemnuniye, bütün müzakere ka
~t,, gitmemesi beklenir. Bat pılarım açık bırakmııtır. 
~ 11 Sarraut"nun ıu sözleri dik- Almanya, müsavat istiyor. Fran. 

taliptir: aa, "emniyet içinde müsavat,, ver· 
\~ Strazburg'u Alman toplan· mek prensipini kabul edenler ara· 

!) hdidi altında bITakamayız! - 11ndadır. Mesele, bu emrivakii 
~ "d~. Fransanın emniyeti ile telif ede· t"· burada, Stra7burg, bir bilmektedir ki, itin çetin ciheti bu

l olarak kullanılmadı da radadır. Bunu, uluslar kurumu 
\~t manada kullanıldıysa, baıaracak mı? Onun siyasetinden 

• bir kat daha yumuıak ve bu kiyaseti elde edeb:lecek miyiz' 
L.~ taraflısı olarak görünüyor • • • 

~ 1tt1.,: Cebir ve tiddetle, emrivakiler 
'liaydi müsaade edelim, Ren ihdasiyle muahedeleri değiıtirmek 

Kabataş havuzu 
temizleniyor 

Kabataş havuzunun ne feci vaziyette kırlenmi§ olduğunu muhtelif fırsatlarla yaz 
mı§tık. Bu havuı son günlerde nihayet temlzlcnmeğe baılanauıtır. Rcamimiz, 
temizlenme ameliyesini göstermektedir. 

Yalnız fırancala 
zam gördü 

Belediye narh komisyonu dün 
toplanmıf, birinci ve ikinci nevi ek. 
mek fiyatlarını ibka etmiı, franca
la fiyatına yirmi para zam yap-

\ 
Tevfik RllşlU Aras 

Bu akşam 
Cenevreye 

mıtlrr. 

HAideki sıvanan 
çatlaklar 

Kerestecilerdeki yeni halde ba. 
zı kısımlarda husule gelen çatlak
larm üzerleri çimento ile kapatıl . 
mııtı. Çatlakların ilerleyif ıeyri 
bu yeni ııvayı da çatlatıp çatlat • 
mamasile anla§ılmıı olacak ve o· 
na göre tedbir ahnace.ktll'. 
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Yunanistan tsyanmda altı tahtelbahir ve 
yen! kıtalar VenlzeJoaculara iltihak etml§ 
Ur. GOmüJcllne ve 1skec;e Mtlerln elindedir. 

TQrk vapurlarmm l8t donanma taratın. 
dan çevrtldfjti haberi tekzip edflmlşUr. 1 

biz de dahil olduğumuz halde ek
ser devletlerin, hiç itiınize gelmez. 
Onun için, uluslar kurumunun a
daletle vereceği kararlara bağlılı. 

ğı, aynile sulh fikrine bağlılık say
dığımızı, ltalyan - Habeı misalin· 
de gösterdik ve ilerde de göstere
ceğiz. 

Ancak. bir cihet vardır: ihtilaf 
çıkaran devletler gibi, aleyhlerİn· 
de ihtilaf çıkan devletler de ıun!J 
göz önünde tutmalıdırlar: 

Kırk üç milyonluk ltalyadan 
ıonra, yetmise yakın milyonluk 
Alınanyaya da zecri tedbirlerin 
tatbik edilmesi, Avrupa nüfusun
dan dörtte birini cezalandırmak 

manasına gelir. Bunların arkastn . 
da, diğer gayri memnun dev!etler 
de, ihtiyat olarak beklemektedir. 

Kıtamızın ikiye ayrılarak umu
mi bir harbe ı?irİ§mesi ne kadar fc. 
ci ve arzu edilmiyen bir şeyse, ce. 
zalananlar ve cezalandırılanlar di. 
ye medeniyet aleminin ikiye bö 
lünmesi de ona yakın fena akibet
ler dofhırur. Onun içindir ki har
be kadar oldufhı gibi, :ıı:ecrt ted. 
birlere kadar da gidilmeaini gön-

hareket ediyor 
Dönüşünde Balkan 
konseyine riyaset 

edecek 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüt· 

tü Aras aym 13 ünde toplanacak 

olan cemiyeti akvam konseyinde 

bulunmak üzere bu akşam ekspres. 

le Cenevreye hareket edece.ktir. 

Tevfik Rü9tü Aras Cenevre dö· 
nüıünden sonra ayın 20 sinde top 

lanacak Balkan misakı konseyine 

riyaset etmek üzere Belgrad' da ka
lacaktır. 

T oplanb üç gün devam e·decek 

ve Romen ve Yunan hariciye na~ 

zırlan da iıtirak edecektir. Kon

sey dünya siyasetindeki son vazi

yeti tetkik edecek ve Bulgarista· 

nın Balkan antantı ile iktisadi an· 

la§ma yapması itini görütecekler

dir. Oı§bakanımız bu münasebellt 

Cenevreye giderken Sofyada Bul . 

gar hükUmet adamlariyle temas
larda bulunacaktır. 

MACARA - Şair Salih Zeki Aktay bu 

isimle bir perdelik manzum Fastoral 
bir pives yazmıı ve kitap teklinde çr 
karmıştır. 40 kuru§a aatılmaktadr. 

lümüz kat'iyyen istemiyor. 

Biz, hiç kimsenin ille harp et 
mek istediğine kail olamadığımız 
için, iki tarafrn da - kendilerince 
bir takım mahzurlan olsa bile -
gene anlatmak yolunu tutmalarını 
temenni ederiz. Fakat, rolümüz. 
yalnız temenniden ibaret değildir. 

Türkiye, gayri memnunlann esk7 
müttefikiydi. Öteki grupun ise ye· 
ni dostudur. iki tarafla da sağlam 
ikt1 ~ı ·U bağlarımız vardır. Maziyle 
ve halle bağlıyız. Sulh uğrunda 

timdiye kadar bütün samimivetiy. 
le çalıştığı için birçok muvaff aki· 
yeller elde eden Türk ıiyaseti, u

luslar kurumundaki tavass11t!ariy
le elbette en müessir unS1trlardan 
biri halinde tecelli edecektir. 

• •• 
Büyük Türk ıairi: 
"Bazan felaketin d.e olunnuı ha. 

yırlısı !,, 
Der .•• Umalım ki, bunun da so

nu, Almllnvr\nm uluslar kurumuna 
P-İrmesiv)e bitsin ve Akdeniz misa. 
kını~~ id,,e "'"',, 'h~r büyük Avru
pa el birliği doiıun 1 

(VMCO) 

Avrupa 
karışıkllğı ve 

Türk ma buatı 
NDk~DlfilUDfk 
- o Kurun Baımuharriri Mehnıet Amn. 

Avrupa vaziyetinin velıametini anlatLM: 
tan ıonra ıu nikbin neticeye geliyor: 

Fransanın hadiseyi soğuk kanlılık
la kargılıya.rak doğrudan doğruya mUıt 
kabil tedbirler almaması, işi Milletler 
sosyetesinin kararına bırakması Avrupa 
sulhunun muhafazası bakımından tak
dir olunacak bir harekettir. Bu hareket 
yarın için de sulhun muhafazası üıni• 

!erine kuvvet vermektedir. 
Almanyaya gelince; bu devlet de 

Ren bölgesini işgal etmekle beraber 
Fransayı ve Milletler sosyetesini temi.ta 
etmek için uğraşmaktadır. Ren bölgesi
ne giren Alman askert kuvvetlerinin 
pek az miktarda olması, bu askerlerin 
sadece eembotik bir hareket olmak Üo 

zere. gönderildiğini notasında bildirme
si bu teminat cümlesindendir. 

Ren bölgesinin emniyetinde do!rut 
rudan doğruya alikadar olan Fransa 
ile Almanyanın bu karşılıklı vaziyetleri 
meselenin halli için yarın Milletler sor 
yetesince alınacak tedbirleri ve karar • 
lan her iki tarafın silkünetle kabul edr 
ceğine §imdiden bir delil aayılabilir.A'f" 
rupa sulhunun muhafaza&t noktasındaa 
bu kadan da hayırlı bir alamettirf 

Muamma 
Tan gaz.ete.ainte, Ali Naci Karıacan, 

cevap verilrneai çok müıkül olan ıu a'lo 
allcri heyecanla ıoruyor ve, tabii, km.. 
aenin halledemcdiii m.ı•mmelan kendi 
de halledemiyor. 

Şimdi ne olacak? Fransa emrivakii 
kabul ede:ek mi? Etmiyccekse, Almanıı 
ya askerini geri çekecek mi? Çekmr 
mekte ısrar ederse Lokarno paktına 
kefalet eden !ngiltere ve Jtalya ne varlo 
yet alacaklar? Nihayet Fransanın mesr 
leyi Uluslar kurumuna vereceği ileri 
ıürüldUğUnc göre, Cencvrenin karan ıı.e 
olacak? 

Vahim falkat ........................ 
tlımDtsaz değDI 

Abidin Daver, Cumhuriyette ~ 

~· Son gelen haberler, Hariciye N .. 
zın M. Edenin sert beyanatına rağmen. 
İngiltere efkan umumiyesinin Alman" 
yaya kartı giddetli davranılmasını ist .. 
mediğini ve M. Bitlerin Milletler Ce • 
miyetine dönmek arzusunun memnunfo 
yetle karıılandığını göstermektedir. 

İngiltere ve İtalyanın bu vaziyetlr 
rl karşısında, Fransanın, yalnız başına 

Almanyaya karşı harbe girişmesi ihtS. 
malleri azalır. Esasen, Fransa da, i§I 
Milletler Cemiyetine havale etmek ali" 

rctite. şimdilik, Ren meselesini ailabla 
halletmek istemediğini göstermiştir. 

Şimdilik vaziyet, vahim olmakla 
beraber, ümitsiz değildir. Meselenin, 
Mil!etler Cemiyetine vcritmig olman. 
harpsiz hane doğru atılmıg bir adımdır. 
Temenni edelim ki banı yolunda daha 
kuvvetli adımlarla yfirünsün ve Avrupa 
yeni bir haile ile kanlara ve yangınlara 
bulanmasın. 1 

ce "''°' 
a§ızu ncaa-vuz 1 

Zaman gazetesinin yeni aahibi Etem 
izzet Benice ıöyle bir üç 701 ağzına goL 
diğimizi yazıyor: 

1 - Alman krtaatmm Renden ço 
lrilmesi, Fransızların milsa\"İliği kabul 
etmesi, bir konupna ve anla§lnaya var 
malan. 

2 - Uluslar kurumunun ftalya -
Habeı meselesinde olduğu gibi mütecr 
vizi araması, bulması ve onun hakkında 
zecrt tedbirlere kadar işi ileriye götW
mesi. 

3 - Fransızlann Mntetler eemfyeı 
tindeki havanın herhangi suretle gayri 
mllsait olabilecek ilk tesirleri altında 

bite hudutlannın emniyetini temin için 
savaşa tututmast ve bununla düDyuwa 

yeni bir harbe ciımcai. 
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Habeşlstanda 

Harp eski şiddetile 
devam ediyor 

- . . (BQf tartılı 1 incide) 1 §İstandaki harbi durdurmak ~rl verdi 
heler de faaliyetin devam ettiğini ğine dair ecnebi memleketlerde çıkan 
ve tayyarelerin de çok f "'al bir haberler resmen tekzip edilmektedir. 
vaziyette bulun.duğunu bildirmek. Bugün neşredilen 150 numaralı İtalyan 
tedir. harp tebliii de bu haberi tekzip ederek, 
ltat • H b muharebatrn devam ettiğini teyid edi· 

yan.&ır a :!~ tebllOler:nden yor ve ıunlan bildiriyor: 
•ı>nra hendi ha!lerıer:nı de 

tekzip ediyorlar 
P.oma 9 (A.A.) - Röyter ajansının 

bildirdifine göre söz söylemeğc salilıi· 
yetli resmi bir rükün bu sabah şu beya · 
natta bulunmuştu r. : 

··- Doğu Afrikada muhasamat ne 
tatil edilmişt ir ne de fasılaya utramış· 
tır. 

Tayyarelerin mevzilerine ~ağrılması 
rıır! askeri bir tedbirden ibarettir. İlerle 
meğe devam ediyoruz.,, 

Bu beyanat, Asmaradaki muhabirle
rin sansürden geçen kat'i ifadeli tel 
grafından sonra Roma mcıtbuat mahafil· 

. ]erini son derece hayrete dü~ürmüştür. 

Raa Muıugata zatUrreeden 
ö!mu, · 

2 inci Tcmbicn muharebesinde za. 
yia tımıı: ıunlardan ibarettir: 

Beyaz İtalyanlardan 9 ölü, 67 yara· 
lı, yerli askerlerden 236 ölü, 831 yara

lı, 22 kayıp, Eritrelilerden 36 ölü, 149 
yaralı ve l 3 kayıp. Habeılerin zayiatı 
ölU ve yaralı olarak 15 bini tecavU.z et
mektedir. 

Şimal cephesinde harp hazırlıkları
na devam edilmektedir. Bu cephede 
8000 kilometre murabba geniılikte te
mizleme harekatına devam edilmekte • 
dir. 

Temblenda yeni çarpıfmalar 

Londra 9 (Cumhuriyet) - Geç va· 
kit Adisababadan relen haberler mu
hasamatın devam ettiğini teyit ederek, 
b-..ıgün öğleden sonra Tembiende yeni 
ve büyük bir muharebenin b<lşladığınr 

(-:- Adisababa 9 (A.A.) - l~uoramdan 
çekilen resmi bir telgrafta Harbiye 
Nazın Ras Mulugetanın bir zatürree 

neticesinde vefat ettiği bildirilmekte· ltalyan:ar. Cenevr'eye eulhu 
Öir. Ras bu hastaJığa, harp esnasında k?bul ettiklerini blfdlrdller 

bildirmektedir. 

t yakalanmıştır. 

Raa Mulugetan1n ojtu d• örmU• 
Dessie 9 (A.A.) - Burgoynenun 

l()lümü hakkında yapılan tahkikat neti
cesini, mumaileyhin yaralılara yapılan 
ilk tedaviyi yaptığı sırada pathyan bir 
byyarc bombasile öldüğü anlaşılmıştır. 
tRas Mulugetamn oğlu da ayni gün ay 
ni yerde bomba ile ölmüştür. 

1!!0 num:lra· ı ltaıyan resmr 
f::?b:lgl 

Roma 9 (A.A.) - İtalyanın Habc· 

:,c.~c~eler: HllÜe11er kundura giymezle!'. 
Komisyoncu - Bakmtz, bunlar hem 

_ '* ne çıplak kalıyor 1 

150 avukatlı 
bir dava 

D:.in:,·'lllln en çok Jahitli ve &· 

vukı:.!lı muhakemelerinden biri Ro 
nıanr_a:a baılamıştır. 

Cenevre 9 (A.A.) - İtalya hükQ· 
meti, sulh miizakeratınm açılması hak• 
kında Onüçler komitesi tarafından vu· 
kubulan miiracaatc kargı cevabmx M. 
A ven ole göndermiştir . 

Bu cevapta İtalya hük6m cti, hal· 
yan - Habeş anlaşmazlığına bir niha· 
yet vermek üzere müzakerata girmeği 

esas itibarile kabul ettiğini bildirmek· 
tedir. Milletler cemiyeti mahafili cevıı· 
bm muhtasar bir ifade ilc...ı.·azilirus ol
duiunu söylemektedirler. . -

lcunduralan eibi zarif.hem de ayanlar ge 
Uudge) --

Nazi muhalif
lerini kaçır ~n 

teşkilat 
CUrmU meşhut 

balfnde yakalandı 

Yunanistanda 
Sofulis kabine 

kurmaktan 
vazgeçti 
Kabineyi 

Met:aksas mı 
kuracak? 

Atina, 9 - Sofulis ve Çaldaris 
arasında kurulacak kabinenin, 
kendi partilerinin ve parlamento. 
nun emniyetini kazanmıt kim.teler
den teıkiJ edilmesi İ§İ üzerinde gö
rütmeler yapılmıt ve kanunu esa· 
ıide tadilat yapıldıktan ıonra ye
ni bir ıeçim yapılmasına karar ve
rilmittir. 
Sofuliı gazetecilere verdiği beya
natta kendisinin bir kabine kur
maktan vazgeçtiğini ve partilerin 
haricinde bir it kabinesinin kurul
masını istediğini söylemiıtir. 

Siyasi mahafilde söylendiğine 
göre, Çaldariı, krala bir temerküz 
kabinesi kurulmasını tavsiye ede
cektir. 

Sofulis yeni kabine te~kili için 
harbiye nazırı Mctaksas'a bir tek. 
lifte bulunmuı ise de netice henüz 
belli değildir. .... 

Hugtin 

Te~efonun 
altmışıncı 

yıldönümüdür! 
Amerika bugün ilk telefon mu

haberesinin altmışıncı yıl dönü • 
münü kutlulamaldadır. 10 mart 
1876 da Graham Bell makine mü
hendisi Wauon'nın yardımı insan 
aesini nakletrneğe muvaffak ol · 
mu~!u. 

Daha 1861 yılında Alman Reiss 
,arkdan ytiz metreye ]{a ar nalC. 
Jetmiş ve aletine telefone admr 
takmııtı. Fakat yaptığı i!in tat • 
bikat sahasında kullanılabilmesi 
için on bet yılın daha geçmesi ıa. 
zım geldi. 

Amerika istiklalinin yiiz yıl 
dönümü §erefine 1876 da açılan 
sergide telefonun ilk tntbikatı tef 
bir edilmi,ti. , 1 f 1 

,. 

F- 10 MART - l9Sl5 _..., 

B-..~günkü Pari~ 
toplEıntısi 

Bugün Lol:arnoyu imza etrniı o 
lan devlet mümessiJleri Pariste 
toplanarak, Almanyanm Versay 
ve Lokarno muahedeleri aleyhine 
Ren mınta.ltasmı askeri işgal aitr · 
na alması ho.l:l~ında görü~mekte
dirler. 

İngiltere Dı~bakanı Eden de 
Pariıte bulunmaktadır. 

Bununla beraber İngiltere hatb 
hareketini Paris ve Cenevre top· 
lantrlarından sonra tayin edecek· 
tir. 

Londradan gelen haberler, Fran 
ıızlarrn Almanyaya karşı istedik

leri şiddetli tedbirlere İngiliz siya
si mahnfiJin;n tamamiyle taraftar 
olmadıj!ını antatıyor. 

Fak~! Almanyayı milte~ler ce· 
miyetine solcmak hususundaki te· 
mayül umllmidir. · 

Eden anlatıyor 
İngiliz Dı~bakam Eden, Ren'in 

İJgalinden evvel ve İ~gali e!nasrn· 
da Almanyanın Londradaki elçi 
siyle arasında geçen konuımayı 

~deceğini de anlattı:-:ı. Aimnn c 
c;isi Von Hösch cumartesi günü b 
ni ziyaret ederek malumunuz olD 
AJman muhtırasmı tevdi etti .

1 Bu derece mühim b · r ves; t 
hakkında derhal beyanı mül8 e 
edemiyeceğimi söyliyerek, Loltc .. 
no paktının tarafeynden biri tB'j' 
f ından bu şekilde feshedilmiş c I 
masından son derece müteessi~ ~il 
duğumuzu ve lngiliz hükumet:~ i 
vaziyeti çok ciddi telakki ettiC1n 
ilave ettim. _,, 

Almanyanın kendi rızası v~ Swkl 

best arzusiyle aktettiği bir rnıs~~ 
bu ıekilae feshetmesi hiç de d~S ~ı 
değildir, zira Almanya bu mısıı 
istiyerek imzalamıştır.,, 

Fransa Ye Lehistan aıs 
Pariı, 10 - M. Flanden bul fit 

Leh sefirini kabul etmittir. Sd,. 
Lebiıtamn Fransa - Leh muahe 
aile deruhte ettiği taahhütleri 1" 
rine getireceğine dair teminat fff" 
mittir. 

Belçf ka mUmeealll 
çok meraklı bir tarzda anlatmak· Franaaya gitti .. "lıl 
tadır. Paris, 10 - Belçika baıvckılı tJel 

Eden diyor ki: . .zelAnd Lokarnoyu imza eden dc:\flc: ıı• 
"-- ÇcÇJ!n perıembe günü 'Al- mümessillerinin bugünkü toplantı~,, 

manyanrn Londra elçisini hariciye iştirak etmek üzere dün ıece J'.1fl' 

nezaretine davet ederek, Lokarno gelmi§tir. 
Fransız harrcrye nazrrl paktını im?.a eden devletler arasın. 

Cenevreye gidiyor de~ 
da bir de hava paktı imzalanma- Franarz Hariciye Nazın FJaf1 ır.• 
sınr tavsiye ettim. Bu gibi bir 13 Jer komitesinin yarınki topI:ı11t~r' 
pi'ktın garp devletleri arasında iştirak etmek üzere bu gece Ccne\'! 
münasebatın takviyesine yardım hareket edecektir. __/ 

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

Avropada 

H rp tehlikesi 
Fransa ve Almanya hududa 

kuvvetler gönderiyo~ 
• t ,.~t• Zecrf tedbl rlere ttalya d~ 

taraftar değllmlf l 
Ren meselesi dolayısiyle Al-

manyaya katşı zecri tedbirler alın
masına ltalyanın da razı olmıya· 
cağı anlaıılryor. Fransız Övr gaze-

Alman mahafilinc!:::i l:::ncıa e ""ıı:ıt 
. !!' İngiltere T..okarnonun feshınc ve 

3
rd 

ı;ı ı.! • a skeri işgali altına alınmasına :,
1
,r.;• 

Fransız intihabatı 
arfesinde 

tesinin Roma muhabiri Cenevredeki 
ltalyan delegesinin Almanya aley
hine alınacak tedbirlere muhale-

değildi r, ancak Almanyanrn ııc .. v:ı:ı' 
bir hücum yapmasını istemiyor· 

1 
rıı!l' 

dan dolayıdir ki Almanya ile yc:f1 ~-
zakerelere başlamayı faydalı buıaı• 
dır. 

Baldvlnln allzlerl . .,tı 
Londra, 10 (Radyo) - "/. 'f>ı~ 

kamarasının dünkü toplao~;ı f~'. 
milli müdafaa projeıini JllU ~l,::'İ-ı 
eden Bqvekil Baldvin bey11e, .tifı 

fet etmesi emrini aldığını yazıyor. 

Ren etrı:ıfsna iki taraf 
kuvvet yığıyor 

J..ondradan gelen haberlere gö· 
re, Ren'in iki tarafında askeri tah
tidatın arttığından ve Alman as
kerlerinin 40 bini geçtiğinden bah. 
ıolunmaktadır. 

Fransızlar da hududa yirmi tren 
mühimmat göndermiştir. 

Franstz lyanı Sovyet pakbnı 
tasdik ediyor 

Ayan meclisinin Fransız · Sov
yet paktım müttefikan tasdik ede
ceği muhakkak addedildiğinden, 

hariciye nazırı Flandenin Pariste 
kalmasına ihtiyaç kalmamııtır. 

k deJl'J> lel vaziyete temas edere 

ki: • t ,~· 
"Jngiltere kollektif eınnı~~~~ 

yesinde ıulbu temin etmek 11 

tini takip etmektedir. . . f•l=~t) 
1 millet harp yapabıhr, 

ktJ1'• 52 millet buna mani olaca rııi~~· 

İngiltere c~~iye~~ ~kva~.,ııs~.J 
kmr müdafaa 1çın butun 11 

istimal edecektir.,, 10ıır' 
lngiliz Baıvekili hu_nd~n ak1'ıtl' 

yeni milli müdafaa proJe•• h 
1 • h nniştir· 

Romany. hükuıneti aleyhine 
ıu!kast tertibinden suçlu olan pro
fes:>r Konatantines!co muhakeme 

e::iliyor. Ba!lannda eski bir ad!i. 
ye mızı:·ı bulunnn 150 avukat bu 
<iaı.tıya bakmaktadır. 

Profeıör Konstantinesku bütün 
dünyaca me~!ıur bir Bizans aan'a. 
ti uiirn idir. 

Prağdaki Çekoslovak f aşiıt fır. 
kası azasından yedi kişi, Alman 
ıosyal demokrat meburıu Rudolf 
He"er'i Alman topraklnnna ka · 
çı..:ıak isterken tevkif edilmiştir. 

Bu eski mebusu Alm~n makam 
larına teslim edeceklerc!i. 

- Ciğeri bc§ para ctmezin biri da 
ha .. Hayatında temiz bir iş gördüğü 
yoktur, hatta anlaşıldığına göre gelecek 
intihaba tta mebusluğa namzetliğini 
koyacakrnıı 1 

Edenin nutkundan Almanya a 
dojan tesirler 

da etraf ı 1za at ve ıı•' 
Fransızlar hududa sev8' 

yapıyorlar t•1'' 
. y eı lll111 • t Epınal, 10 - oıg .

1 
s~ııı 

• onl ı e .,, 11nda Epinal, Remırf:Dl p ıal•ı 
. · l ıııenıu ,.s - Dıe garnızon arına j.ISS' 

706 kadar şahit çağırılmrştır. 
Bunlar arasında eski Fransız ha. 

Fransızca (Ric het Rac)dan 

1 
va naZ'rrı Piyer Kot ile, Franıa-

Yakala.nan faşistlerin, Alma.n 
makaml:ırile münasebattar ol · 
duklan ıöyler..nıekte:lir. Bunlnr, 
ayni zaman<la komünist lideri 
Naks Hartenbercer'i de Almanya· 
ya kaçırarak hükUınete teslim e· 
deceklerdi. 

Veni neşriyat 

Berlin, 10 (Radyo ile) - İngiliz 
Hariciye Nazırı Edenin dünkü nutku 
Alman rrifhafilinde müsait bir tesir hu· 
sulc getirmiştir. Bilhassa tngilterenin 
Alman tekliflerini tetkike amade bulun 
duğuna dair Edenin beyanatı Almanya 
da büyük bir memnuniyet tevlit etmiı· 

lar kıtlalannı terkederek e•Jtil" 
hududundaki müstahkelll 111 

re hareket etmişlerdir. 
91
•1' 

aaki "erkeklerin hakkı için müca. 
<ıele birliği,, reiıi Viktor Boı Ye 

birçok ıiyaıiler, ilimler, köylüler 
i~iler vardır. 

, ç.k metfıur bir Romanyalı ka
l tLn avukat bu davada vekalet al
tlıfı takdirde öldürüleceğine dair 

l>Umediji hir ı~rden mektuP. al
mqtır. , 

Bu meseleye dair çı:~:ın rc:ımi 
tebliğde deniyor ki: 

"Şimdi tevkif edilen bu ada::l· 
lara, Yazifelerini gör~bildikleri 
takdirde Almanyada mühim va . 
zif eler verileceti Taadedilmişti. 

... Niyuz Kroniklden -

- WT .....-:a 
Veni TUrk 

Eminönü Halkevi tarafından her 
ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk)ün 
39 uncu s:ıyısı çıkmııtır. Bu sayıda: 

Aafill Sırn Levent, Jale Aziz O · t> 

gan, Cemil Sena Ogun, Hikmet Tur 
han Dağlı: Salih Münir Çorlu, ŞükQfe 
Nihal, Rasim Ozgen Ali Fuat, Meliha 
Avni Sözen ve Feridun Ankara gibi 
imzaların vazıları vardır. 

tir. 
Vaziyetin tetkiki esnasında her han 

gi bir taarruza maruz kaldıkları takdi~ 
de 1ngilterc-nin Fransa ile Belçikanın 
yardtmına koşacağına ait kısma gelin· 
ce, Alman mahafi'i Almanvanm kin:r 
seye hUcum etmek istemediğini, bina
enalevh f n,.,iJtcrenin hic hir zaman Fran 
tıa •e Bckikamn yardımına koşmak 

mecburiyet inde .k;ı l:ımıvacai!mı teba_rüz 
ettirmektedir 

1 Alın•"" lnglllz gazeteler ••' 
tazyik yepıım•"' _,, 

flkrlnded!r:er 'l'iıOet 1 ,4I' 
Londra, 10 (A.A.) -F nsl iJe .. ıı 

• ra tt .. 
tesi, Büyük Bntanya~":n bet ıırs• dl 
manyayı uztaıtırmak ıçırl ..,e1(,ııJ11 
istifade etmesi .azif elc f 
bulunduğuna ,.~•::·ekse< .; 1 f' 

tngiliz gazeteJcrınd Jrr,; 
i .. 1 .. Utmekte ve ~ı~ 

n muta cayı yu~ . arelı:et 
aleyhinde şiddetlı bır b la 
1ma muhalif bulunmaktadlr 
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Kızıl Saçlar 
Macide geriye çe

kilerek bir daha dik 
katle baktı. Sarar · 
nııştı, gözlerinde en 
dişcli bir irade var
dı. 

Uzerine eğildiği 
aynada değişik, he· 
men hemen yabancı 
bir poz görUyordu. 
Cüne§in keskin zi 
Yası altında yeni 
~nkte saçları hafif 
bambaşka bir ifade 
Vermişti ve o bu 
değişikliği şimdi 
hiç de lehine bulmu 
Yordu. ,J 

Macide arkadaşl.mn:n &özlerine uy j 
mu§, bir akşam evvel berb:re giderek 
kestane rengi saçlarını kızılımsı sarıya ' 
boyatmııtı. O sabah ise güneş ışıi, ' .• da 1 

aynaya baktığı um:ı.n ise bu iğTeti saç• 
lax:hı kendisini gülünç buluyordu. Piş · 1 
fnan olmuştu. Buğdily rengi teni ile bu 
kızıl saçlar hiç yakışmamıştı. Zaten ber ı 
her de kendisini ikaz etm"şti: Bu renkte 
&açlarla yüzünü daha fazla pudralaması, ! 
fa.z:la ruj kullanması, daha açık renkte il 
dudak boyası seçmesi rnzımgeliyordu. 

Bu talimatı yerine getirdikten sonra 
lYnada karşısına baml:aşka bir ~ehre 
Çıknuıtı ve işin fenası Mac:de bu çehıt -
~i hiç beğenmemişti. 1 

Şimdi bu yeni çehre, iğreti gelen bu 
saçlarla her zamanki muhitin içine nasıl 
gireceğini düşünmeğe b:ışlamıştı. Bu 
düşünce onu fena halde üzüyordu, yeni 
Çchresind:n adeta utar.maktaydı. 1 
~. Da7.tilo olarak çalıştığı daireye geldi · 
gı zaman şapkasını çıkarmak için epey 
tereddüt etti: mak'ncsinin önüne mayo 

ile oturacakmış gibi utanıyordu. 
Daire arl:ııdaşlarmın fikirleri muhte · 

11~ oıap. m ar, m:ıicup taliıat ı a
cıdeden beklemedikleri b:ı cüretkarane 
hareketi urnumiyctle iyi karşıladılar. ! 
:Fakat yalnız kadınbr.n sözlerine inanr 
lır tr\ı? Belki de arkasından onunla alay 
edecek er~ 

Erkeklere gelince: h · men hepsi, ö 
tedenbcri daima sil:k 1t lm § olan, genç 
arkadaş!arındaki bu değişikli~ beğen• ! 
ıniş göründüler. Lfikin değişikliği zaten l 
•cverler; çirkin de görünse, değişiklit. 
Olduğu için, onlar yeni çehresini hoş bu· 
lacaklardı. 

Yalnız içlerinden iki ya§h ile bir 
genç, kızm kızıl saçlarını hiç beğenme 
diler ve bunu açıkça söylediler. ihtiyar
lar beğenmemişlerdi; çünkü hafiflik a· 
dını verdikleri böyle bir hareketi Mad 
de gibi namuslu bir kıza yakıştıramamı§· 
lardı. Genç beğenmemişti; çünkü Maci· 
dcyj seviyordu ve o gün karşısına çıkan 
~ kızıl saçlı, bol pudralı kızda sevdiği 

acidenin her zamanki ç hresinin ma 
'um ifadesini bulamıyordu. 

1lk gün böyle geçti. Macide artık 
•lıııidığı için göze çarpmıyacağmı, gene 
C•kiai gibi sessiz hayatına devam edebi· 

leceğini düşünerek seviniyordu. Fakat 
aldandığını pek çabuk anladı. 

Kızıl saçları kendisine, hiç ummadı· 

ğı ve istemediği bir etiket yapıştırmış, 
artık göze batmadan yaşamasına imkan 
kalmamıştı. Dairede kadın arkadaşları 
şimdi kendisini daha az seviyorlar gibiy 
di, onu türlü vesilelerle tenkit ediyorlar, 
arada Macidenin keşfedemediği sebep• 
lerle hakkında acı laflar söylüyorlardı. 

Buna mukabil erkek arkadaşları ken 
disine eskisinden çok fazla alaka göste· 
riyorlar, yanında hiç hoşlanmadığı açık 
ça mevzulardan konuşmakta beis görmü 
yorlardı. Sanki Maddenin saçlarının ren 
gini değiştirmesini, ahlakını ve yaşayı§ı• 
m da değiştirip eski uslu hayatından 

vazgeçmek isteyi~ne bir delil saymış 

tardı. Ve erkek sıfatile bu arzuya ce 
vap vermeğe çalışıyorlardı. 

Yaşlılar vaziyeti olduğu gibi kabul 
etmişler, Macide ile hiç meşgul olmu· 
yorlardı. En gençleri olan ve Macideyi 
seven Ra§it ise iş bahislerinden başka 
mevzularda genç kıza hiç söz söylememe 
ğe başlamış, böylece Macidenin o zama 
n aifir ç ar na arma scvgls1 

ni ona ihsas etmişti. 'Delikanlı bu yeni 
Macideden hiç hoşlanmıyor, eskisini 

hasretle anyordu. 
Macide ıstırap çekiyordu. Bir yan

dan Raşidin dostluğunu kaybettiğine, 

bir yandan da erkek arkndaşlannm ken 
disine karşı kaba denilebilecek hareket 
lerde bulunmasına meydan verdiğine Ü• 

ziil mekteydi. 
Fakat bu üzüntülü hayat çok sürme 

di, Saçların kızıl rengi nihayet ebedi 
değildi; tabiat bir müddet sonra onları 
kovmağa başladı ve bir gün Raşit, ayna 
ya bakan Maddenin saçlarının hakiki 
rengini gördüğü zamanki sevinç haykırı 
şmı duydu. Genç kız hakiki saçlarına 

kavuştuğu için duyduğu sevinci Raşide 
anlattı; Raşit de bu sevince iştirak etti• 
ğini söyledi. Böylece biribirlerini sev
diklerini itirafa kadar ilerlediler. 

Ve Raşit, Macide ile evlenmek için 
onun saçlarının tarnamile uzamasını 
beklemeğc lüzum görmedi. 

Nakleden 
Fahire MUALLA 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm1ştir. 

5. nci keşide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
4Ytıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

ıerte ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •• 

- .. 
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Habrall\rtnı anlatan : EFDAL TALAT -11- Yazan: IHSAN AR~ı 

Esirlerin isticvabı uzun sürdü ve 
hen kimseqi şüphelendirmeden .. , 
İngiliz Miralayı ile bir kenar

da mevki aldık. Ve istediğimiz e -
sirleri getirterek İsticvaba batla -
dık. Sualleri ben Türkçe olarak 
soruyor, aldığım cevapları lngi . 
lizceye tercüme ediyordum. 

1Jk görüttüğüm Türk, umumi 
harbe ihtiyat zabiti olarak iştirak 
etmi§ olan ve daha yorgunluğunu 
geçirmeden Anadoluya geçerek 
vatanı tekrar müdafaaya koşan 
ıoluk benizli, parlak bakışlı bir 
gençti. Kollan lakaydane yana a· 
tılmıı, hafı önde, bezgin ve keder
li bir halde karşımıza geldi. 

- ismin ne? Nefer misin? 
İrkilerek başını kaldırdı. Göz 

göze geldik. 

Telaffuzumdan benim Türk ol
duğumu anlamııtı. Soluk yüzü kı· 
zarını§, vücudü belli bir tekilde 
titremeğe başlamıştı. Duyduğu 
nefret ve istikrah parlak ve siyah 
gözlerinden taşarak bir zehir gibi 
vücudümü yakıyordu. 

Zavallı kan kardeşim, karıısın
daki çocuğun hangi maksatl-a ora· 
da bulunduğunu bilmiyor, ve ken
di ırkından, kendi kaıundan ve 
kendi yafıh olan ıbir gencin bu 
· anet e a ça lığını ! ımrap ve· 
rici bir hayret içinde seyrediyor -
du. Bilmiyordu ·ki, ben de onun 
gibi kut&al ve ulusal ideal için bir 
ba~ka yolda 1 ürümeğe çabalıyo · 
dum. Bir an, onun bana nefretle 
bakan bakışlarından kurtulmak 
için hakikati haykırmak istedim. 
Fakat bu hareketim neye mal o . 
lurdu?. Bu çılgınlık bana ne ka . 
zandırırclı? Sustum ve yalnız vic-

1 danımı dinledim. Sonra da bari2 
bir soğukkanlılık ic::inde vazifemi 
yapmağa devam ettim. Yolda, ko
lonel Haringden vazifemiz ve 
maksadımız üzerinde tafsilat al -
mıttım: 

Venizelosun, Yunan ordusunun 
kendiıine verilen iıgal vazifesini 
muayyen zamanda yapılabileceği 
hakkında verdiği teminat tahkik 
edilecek, Yunan ve Türk ordula . 
rının hakiki mevcudiyet ve kıy . 
metleri öğrenilecekti. 

O halde, İngilizlerde, Yunan or
dusunun hu vazifesini o kadar ko
laylıkla yape.mıyacağı ve Türk 
ordusunun mütemadiyen kuvvet • 
lenmekte olduğu kanaatini uyan -
dınnak faydalı olacaktı. İngilizler 
kurnaz adamlardır. Öyle akıntıya 
pek pabuç bırakmazlar. Ve kendi 
isimlerinin karııtığı bir it in iskan
dalla neticelenmesine asla taham
mül edemezler. Bu itibarla, Lon • 
dra hükumetinin Yunanistana 
karıı takip edeceği hattı hareket
te çok müessir olacağı §Üpheıiz 

bulunan kolonel Haringin rapo • 
runu, İngilizleri, bu itten vakit 
varken çekilmeye teşvik edici bir 
tezle hazırlamağa imkan bulmak 
gerekleıiyordu. 

Böyle işlerde acemi ve tecrü -
beaiz olmama rağrr.cn, bir netice. 
ye ula§mam maneviyatımı kuvvet
lendirmiıti. Planımı tatbike, Türk 
eıir1erinin if adeleriui tahrif et -
meğe baş,adun. Onlara hangi 

cephede bulundukları, menaup ol
dukları böli!k, tabur ve alay mev
cutları, top, tüf ek, mitralyöz, 
bomba miktarları, İafe ve techi -
zat vaziyeti etrafında bir sürü su
aller soruluyordu. Ben Türkçe o . 
larak aldığım cevaplan İngilizce
ye tercüme ederken miktarları 

mütemadiyen fİ§İriyor ve Türk or- · 
dusunu, maneviyatı yüksek, ek -
sikleri ıüratle tamamlanmakta o -
lan mücehhez ve talimli bir kuv -
vet halinde bildirmeğe çalıtıyor -
dum. Bu ifadeleri kolonel ile be -
raber ayrıca not ediyorduk. 

Esirlerin isticvapları hayli u . 
zun ıürdü. Ben bu arada itimi 
hiç kimsenin fÜpheaini celbetme . 
den yaptım. Aldtğrmız ve not et -
tiğimiz malumat bir rapor haline 
konunca, netice, bizim muhakkak 
ki. lehimize idi. Bunu dütünürkera 
sevinç raşeleri içinde kalıyor, vic
danımda büyük bir rahatlık duyu. 
yordum. Hiç olmazsa Galata rmh· 
hmmda aklıma gelen fena vazi . 
yete düımemiş idim. Şanımı yaı· 
dım ettiği takdirde daha bir ta · 
kım iyi itler becerebileceğimi u -
mu yordum. 

BURSAYA-O~U 

O gün akşam üstü, Mudanya
daki işimizi bitirmiıtik. Şimdi, 
Bursaya giderek ve Yunan ku -
mandanlariyle temas ederek, Yu
nan ordul:ırmın vaziyetini tesbit 
edecektik. 

Kolonel Haring ile, Yunan or· 
dusundaki İngiliz irtibat zabitinin 
otomobiline atladık ve Buraa yo -
lunu tuttuk. Mihmandarımız olan 
Yunan erkanıharp zabiti de bera
berimizde bulunuyordu. 

Akşamın alaca karanlığı için· 
de Bursaya doğru ilerliyoruz. 
Marmaranın ti ucunda ufkun bir 
paTçaıı henüz batmış günetin kı • 
zıllıklariyle boyalı ... Önümüzdeki 
ovaya koyu bir siı ç.ökmü§.. Her 
taraf ıaaız, her taraf seuiz ... Yal
nız motörün gürültüsü ititiliyor. 

İngiliz Miralayı dalgın. etrafı 
seyrediyor, hiç konu!mıyor. Yu -
nan zabiti de zihnen meşgul bir 
halde; gözlerini bir noktaya dik· 
mit dütünüp duruyor. Ben, haya • 
tını esrarlı bir kuvvetin cereyanı
na kaptırmış genç ve tecrübesiz 
çocuk, kafamın içinde meçhul bir 
akıbetin ihtimallerini aramakla 
bocalayıp duruyorum. 

Kolonel Harinıg, bir aralık ba· 
na dön.dü ve çok nazik bir tavırla 
dedi ki: 

- Mister Efdal, senden mü . 
him bir tey rica edece{!im. Bunu 
bizim irtibat zabiti bile bilmiye • 
cek ve gayet gizli olacak. •• 

Hemen cevap verdim: 
- Bana tamamen itimat ede • 

bilirsiniz kolonel. 
- Onu biliyorum. Fakat sana 

tevdi ettiğim hu vazifeden kimse
nin haberdar oimamasına çok 
t:hemmiyet vermek lazım. Şimdi 
Bursaya gidince, sen benden ay -
rıl, ıehirde yalnız batına bir pan· 

siyona yerlef. Sana bir vesika ve
receğim. Şehirde idarei örfiye 
vardır. Geceleri bu vesika ile ser
best dolaşabileceksin. Şehri do!af, 
yerli Türklerin ve diğer yerli aha
linin itıal idaresinden memnun 
olup olmadıklarını Yunanlılardan 
ıikayet edip etmediklerini kendi • 
)eriyle temas ederek tesbit et. 

- istediğinizi yapacaimı. 

Yoldaki konutmamız bu kadar 
oldu. Buraaya geldik. Arabamız, 
Setb&§ında önü bahçeli bir otelin 
kapısında durdu. 

Ben arabanın içinde kaldım. 

Ve miralayla Yunan zabiti otele 
girerlerken ben otomobilin öbür 
kapıımdan çıktım. Otelin tam 
karıısında kapısı açık bir ev du • 
ruyordu. Tereddüt etmeden bura· 
ya daldım. Karşıma bqı açık, sa
n benizli, orta ya§h bir kadın çık.. 
tr. Kar!rsında hiç tanımadığı ya • 
hancı bir erkek görünce biraz ta • 
tırmıt gibi idi. Konıuımumdan 
yerli Yahudilerden olduğunu an • 
ladığmı kadına derhal sordum: 

- Bana bir iki gece için kira· 
lryacak bir odanız var mı? 

Beni ~J;le ~a§tan a§ağı süzdü 
ve ıonra birden.bire karar \i ermiı 
bir adam tellfiyJe' cevap verdi: 

-Var. 
Fakat yerinden krmddamadı. 

Müsbet cevabına rağmen, tered -
düt içinde bulunduğunu görüyor
dum. Ve bu tereddüdünün ıebe • 
bini anlamak için karşımda bir 
Müıevi kadını bulunduğunu dü • 
f Ünmek kafiydi. Hemen odanın 
gecelik kirasını ıordmn ve istedi
ği parayı avucuna taydım. Ditle • 
rini göstererek ımttı ve önüme dü
ıerek bana odamı ıöaterdi. Bir 
kenarda siyah bir demir karyola; 
ortada bir konsol... Eıki ot min • 
derler ... Pencereler, beyaz patis • 
ka perdelerle örtülü ... Pencereler
den birinin önüne oturdum. Saat 
yedi buçuğu bulmuş, gece iyiden 
iyiye baı1amıştı. Ten ha sokaklan 
seyrederek bir müddet kendimi 
dinledim. Anlatılması çok güç bir 
gariplik ve taıkınlık içinde bulu
nuyordum. Uzak bir §ehirde ya • 
hancı bir evin 10! ve çıplak oda• 
aında gurbet bütün acılariyle üze
rime tökmüf, nıhuma sinmi~ti. 

(Devamı oarJ 

H.ABER 
AKSAM POSTASI 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lıtanbul 214 

Teıgraı aaresı : ıstantıuı HABER 
Yazı ışıerı teıoronu. 23872 
idare ve ll!n .. 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Tiirl111e E~nd• 

S•n•llk t400 Kr. 2700 Kr. 
8 ayhk 
3 •vhk 
, •v••k 

iLAN 

730 .. 
400 •• 
1$0 .. 

'450 .. 
BOO .. 
300 .. 

TARiFESi 
T'ıcaret ııanıarının ••tırı ,;a,90 
Resmi ııa"ıarın ,O k"ruetur. 

&lı:bi w N.,,,,.ı MiitliNı 
Hasan Rasim Us 
Basıldıtı q~r (Y AKff) motbaôıı 
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9fadtJO ,~~ 
ISTANBUL: B E y o c L u 

18: Dana musikisi (Plak). 19: Haberler. MELEK Klo. Klo 
19,16: Muhtelif pUUdar. 20: Oda musikisi iPEK 
(plAk). 20,80: StUdyo orkestraları. 21,30: AARAY 
Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu a. rURK 
jruısmm gazetelere mahsus havadis servisi 
verllecekUr. 

ANl~\.RA: (230 'Kh.) - (H>60 m.) 
19,30: Çocuklnra öğütler, bilmeceler, nta 

SOMER 
Yii.DiZ 

sözleri. 19,45: Hafif mUzlk (plak ne~yııtı) . ELRAMR.\ 
20,05: Sıhhi konll§ma. 20,20: Ajans haberleri. 
20,30: Karplç §ehlr lokantasından nakil (or TA~ 

keııtra). 

BUl\REŞ: (823 Kb.) - (36-1,6 m.) 

18,l:S: Muhtelif musiki eserleri. 19,l:S: 
hafit mwılkJ. 20,15: Piyano (Jazz.) 20,60: 
Saksofon aoloları (piyano refakatlle). 21,30: 
Senfonik konser. (radyo orkestrası). 22,,:s: 
Kon.serin devamı. 23,l:S: Gece mwdki.ei 

sun,u·EŞTE; (M8 Kb.) - (M9.3 m.) 

ŞIK 

Al.KAZAR 

ASRI 

ŞARK 

ASTORYA 
1 

ı 

Tarzan geliyor (türkçe) 
Ate~ kraliçesi ( türkçe) 
Güzeller resmi geçidi ve 
Son uçuş 
co:cm. 
Mcyerllng faciası 
(Suvarede): Pıırts hayatı 
Dnvld Golder ve Dertsiz 
arkadaşlar. 

Para kralı Milton ve Mum 
yaların serveti 
Ali baba ( türkçe kopycsl) 
Karakedi ve S5z sllAhın· 

dır. 

Yavrum ve Brodvay ge 
celerl. 
Harp 
Maskeler &§ağı 
hayatlar 

ve Kırık 

19,30: Opera orkestra. (konaeri). 21,40: 
konservatuvardan naklen Lisztln kilise için 
beateledlğl eaerlerln konseri. 24: Slgan or. 
kutrası. 

CUMURIVET : ltto (AY§e) ve ÖIUm ker 
vanı 

ISTANBUL 

VARŞOVA: (!!4 Kh.) - (1.119 m.) 
Lt'ıkres Borjlya ve Fırtına 
dan sonra. 

Nümayişçileri yakalamak usulü: Boya l 

Bükreşte son zamanlarda §iddet1i çarpışmalar olmuştur. itfaiye nümayişçiler üzerine kırmızı boya sıkmıştır. Karışıklı~ 
meydana getirenler, sonradan, böylelikle tayin ve tevkif edilmiştir. 

18,15: OpereUerden nalmeler (or. 
kestra t&rafmdan). 19,10: Soprano piyano re· 
fake.We Beethoven, Haendel, Brahma, Sbu. 
mamım beateleri. 21: Beııfonik kouer. 23: 

Gizlenen ıstıraplar 

Tivoli cambazhaneai. 
ve ACIKll bır macera b4 ye&şınaa o.r 

müddeiumumi 
hırsızmış 

300 kız bir askeri 
bekliyor! 

Zagrepten opera nakli. 24,05: Dan.I mllztği. 

MOSK()VA 1: (17' .Kb.) - (l.'12' m.) 

lS.,30: 8ea kuatoru tara!mdan modern 
p.rkılan. 19,45: Alaturka aa.zlar taratmdan 
p.rk m118lld konseri. 21: Şarla. 23: Koıuıer. 

ViYANA: (~ Kıı.) - (606,8 m.) 

21,10: Muhtelif operetlerden parçalar 
(Radyo orkestra ve aea 110lliıtler1 tarafından). 
23,10: Btefan Auber t&ratmdan keman eoıo. 
24,16: lıle§hur mugamıller serisi. 
BRESLA Vı (950 .Kb.) - (Sla,8 m.) 

18,05: KüçUk konser. 21,10: Hltlercl genç 
ler tarafından toçi ve kllylü ıarkıları. 22,10: 
Haınburg. 23,20: Stüdyo dana orkeıt:ruı. 

BERU~: (S.U Kb.) - (SM,'1 m.) 

11.,10: Operet. 22: Hatif muaild. 23,80: 
Hamburgdan halk müzlğ'l nakli. 

llAl\WURG: (904 Kb.) - (131,9 m.) 

19: Hatif konser (Rosslnl, Shubert, Sup 
pe Strauss, Lehar (Vs.) 20: Konaerln devamı. 
20,40: Musiklll piyes. 22,10: Orkestra (hatif 
eserler.) 23,30: Halk muaiklsl. 

PRAG: (638 Kb.) - ('70,2 m.) 

lP,25: Şan ve piyano konseri. 20,10: Or-
lc~a. 21,35: Fransız havalan (f&l'la ve 
piyano). , 
IWMA: (71S Kb.) - (U9,8 m.) 

18,15: Ha!I! konser. 21,3:5: Napolldekl 
Tcatro Sa.n Garlodan naklen Glordanonun 
"Andre Cbenller., operası. 

MtJNtH: ('740 Kb.) - (f06,t m.) 

19: Şarkılı koMer. 21,10: Büyük ııüel 
konser. 22,10: Dana mwılkJsl. 24: Gece mu. 
ııtklsl ve daruı. 

KOLOSl'A: (6.l8 Kh.) - (,M,9 m.) 

FERAH 

KEMAi.BEY 

St)REYYA 

Hava kahramanları ve Ga 
ip ruhlar adaBt (tUrkçe) 
Ak kartal (tUrkçe) ve her· 
kes ondan bahaedlyor 
Sefiller (tUrkçe kopyesl) 
ve Vab§llere hücum 

Ceuret kralı ve Karabiber 

KADIKÖY 
Setlller (türkçe mszJü) 
(Gece): Münir Nureddin 
ve arkada§ları konseri 
GU!düren gözler 

ÜSKÜDAR 
BALE Düğün gecesi (tUrkçe) ve 

gtlndUz insan gece kurt. 

BAKIRKÖY 
MtLrtYADl Montckarlo ıecelert 

Gece saat 20 de 

FAUST 

l'Urk~ye çeviren: 
Senl.ba Bedri GISknll 

•"ltANSIZ TİYATROSU 
Gece aaat 20,4:5 de 

HALiME 
BUyUk şark opereti 

~ Do~t Yunanistanın kıy 

meUl artistleri, Zozo T>al 1 
mas ve Kontinyotlsln iş 
Uraklle.) 

Biarritzde Luşon yakin)erinde. 
ki bir köyden güzel Anne Garat 
evlendi; nikah mera5iminden bir 
saat sonra dul kaldı ve ölen koca· 
sının son vasiyetini yerine getir . 
mek üzere bir hafta sonra kainbi. 
raderile evlendi! 

Evvelki cumartesi günü köylü. 
)er pazarlık elbiselerini geyerek 
tanıdıkları ve sevdikleri güze) An
nın genç çiftçi Jorj Kartier ile ev
lenme töreninde toplanmışlardı. 

Merasim parlak geçmiı ve en bü. 
yük lokantada yenilen ziyafetten 
sonra yola düzülürken hepsinin i
çi kan ağlamıfb. Çünkü gelin gü. 
veyle, iki şahidin bindiği otomo-

bil dönemeçte devriJmiı ve güvey 
den baıkaları kurtulmuıtu. Zaval
lı delikanlı ise ağır yaralar almıı· 
tı. Jorj ölüm yatağı baıında 
hüngür hüngür ağlamakta olan 

yeni karısına kardeıinin kendisi. 

ne gizliden aıık olduğıınu bildiği-
ni söy)üyerek onunla evlenmesi i
çin yalvarmııtır. Yeni gelin her 
ne kadar hıçkırıklarla bunu red. 
detmeğe uğraımıısa da ölmek Ü· 

zere bulunan delikanlı hiç bir ıey 

İngilterede Dumbarto§ayr Yevdall, 
1912 se~sindenberi 15696 İngiliz lirası 
suiistimalinden dolayı altı sene hapse 
mahkCm edilmiştir. 

Hakim, "suçlu müddeiumuminin ya 
şı 64 olmasaydı kendisine verilecek ceza 
daha ağır olacaktr,, demiştir. 

iyi bir ders 
İngiliz meşhur edibi Bernard Shauv 

kitap meraklısıdır. Ve kitapçı raflan 
nı karıştırmağa bayılır. 

Son günlerde eski kitap satanlar
dan birisinin dükkanında gözüne kendi 
eserlerinden biri çarpmış, açıp bakınca 
kitabrn kapağrnda kendi el yazısile olan 
şu cümleyi okumuştur: ''Mister Untele 
saygılarile birlikte G.B.Ş.. Bemard, 
kitabı derhal satın almış ve ayni cilmlc-
nin altına ''Mösyö Untele, yeniden tek· 
rar edilen saygılarla G.B.Ş.,, sözlerini 
yazdıktan sonra o adama göndermi§tİr. 

. dinlememiş, kardeşini acele ça • 
ğırtarak onları birbirine niıanla
mrf ve gelecek hafta nikahlanma
larım söyledikten sonra son nef e
sini vermiıtir. 

Geçen cumartesi günü ise bu 
çift nikah memurunun önünde ev
lenmitlerdir. 

19: Hafit konser (orkestra ve 110llst v E PV EN • B •ı R 
Jer). 20,45: Aralık. 21,10: Gece konseri. 1 MECMUA ÇIKIVOR 
Sea koıüleri, -(ııoUsUer ve koro). 

PARtS (Post ParWyeıı): (939 Kh.)(SU,8m). (l "Teı rifi1 t: e Da lr8 
21,36: Hatif musiki. 21,60: Albert Pre-

jean tarafından p.rkılar. 22,115: Şarkılar. ve 
orkestra. 23: "Garde Republicahıe,,ln bando 

su. 2"30: Haftt mu.ııcı. • 
PABIS P.T.T. (695 Kb.) - (Ul,'1 m.) 

19: Senfonik konser. 21,M: Senfonik 

Jtonııer. 22.so: Operadan nakil. Okum aktan 
PABlS (.Radlo.Parla): (18Z Kb.).(1.6'8 m.) 

mn!ı~2,16 araaı:Opera komik programı yorulupta 
rtJLUZ (Franaa): (918 Kb.) - (S!B,8 m.) 

23,UI: Pucctn1nin ''Madam Butterfly,. lalm e 1 iniz den 
11 operasından parçalar. 24: Şarkılı operet 

parçalan. 2•,1~: Süel m&r§lar. 24,40: melo· bıraksanız bı•ıe 
diler. 1: Dana. 1,15: Şen ııahneler. 10,40: Tyro 

Uyen havalan. 2: Hant mustkl. 2,16: Av saz 

ıarta musiki. • 
KALUNDBORG: (Z38 Klı.) - (1.281 m.) 

23,2:S: Lehar radyo orkeatraaınm konse. 

"· 
24

.M: Cazband. go·· zlerı· n iz 
KISA DALGALAR 

LO !1iD 11ı!iL.: ( K.ıa aralıklarla, ma.bt.elll ıı.. 

wnlııklarcla (1lnlln her uatlnde mlltemadt. 

yen çaJ11ır.) 

17,3:S: Keman resitali. 19,1:5: Dana mUzt 
ği. 20,115: Keman konseri. 20,30: Şarkı restta 
ıı. 20,50: Killntet konseri. 22,20: Skeç. 22,30: 
Romans. 24,20: Dans müziği. 1,20: Dana mC

zlği. 

ZEESE."'i (Alm&Dya): 

(Kısa aralıklarla. mo.b~llt onınluklarda 

cUnUn ht!r ııaattnde mtUemadlyeo çalışır.) 

16,l:S: Musiki. 17,80: Külntet konseri. 
18,35: Bando. 19,4:5: Orkestra. 22,15: Varyete. 
1: Orkestra. 

ROMA (Kuıa dalp): (26,4 m.) 

15,115: VJyolonseı. 16: lnglllzcc Çince ha· 
vad1s1er ve, §arkı (Soprano). Bando konseri. 
1,30: Riogletto opcra.smm 3 üncü perdesl. 

"'*"' 
NOT: B8iEree radyoau bu gece IJlr Ttlıtı 

ecml tertip etmftUr. Bu mtlnaeebetle memle. 
lı:etlndz için fevkalAde yaynn yapa.caktu. 

bu 
gazeteyi 
arıyacak 

• Son hazırllklan 
yapılıyor; tafsilat 

ÇOK 
VAKINDA 

• 

H©ıft©ı99 

İngiltere sömürgesi olan Morİ 
tüs adasından birkaç ay ıonra iz· 
li gelecek bir askerle evlenmek İ 
çin 300 tane gelinlik kız beki 
mektedir. 

Mavi gözlü, ela gözlü, 
gözlü ve bet parasızından tutuO 
da haftada altmıı lira kazancı 
lan çef İt çeıit tam 300 dane kız ,,. 
nunla evlenmek istiyor. Bunlaflll 
arasında uzun boyluları, kısa bof 
)ulan; titmanları ve zaifleri d• 
var ••.• 

Bütün bu bekle,meye sebep ~ 
Alderman Jay adlı delikanlınıO 
Tottenham belediye baıkanına .,
zıp ta Moritüs adasından gönder 
mit olduğu şu mektuptur: 

"Bu mektubu sizden yardııll 
dilemek için yazıyorum. t _ 
ğim para yardxmı değildir; ~nı 
baıgöz etmeniz için yalvaraca • 
ğmı. Tanı yirmi üç yaıına butııd' 
Artık ev bark ıahibi olmağı dü9il
nüyorum. Gelecek ilk teırinde, 
devlet ordusunda üç senelik hi:C • 
metten sonra lngiltereye dön~ 
ğim. . 

Benden bir iki yaı daha küç .. 
olan bir Bayanla mektuplataıak 
istiyorum. Eğer beni böyle birifl" 
ne tanıtacak olursanız size bl'fl 
derin bir minnet duyacağnn. 

Belediye reisi çöpçatanlık .-· 
zif esini üstüne alarak gazetelere 
bir ilin vermiıtir. Bu ilana biitilt' 
tngiltereden tam üç yüz kız ce•d 

göndenniılerdir. d 
Gelen mektuplardan biriaİll • 

söyle bir ifade var: 
~ "Geni§ Jüfünceli olJuğaflfl: 
anlıyorum. Ben Je bir m~e~ .; 
ğilim; fakat Mae Vat gıbil,,,ı 
• • _ .J • , 
ıhra% eaenm ••• ,, ~ 

lmzaımı atnuyan bir kı:c 
bakın neler yazmıı: tol-

"ŞimJilik gönderilecek lo 
ralım yok, fakat ifte tarifİl'll: 

Kızıl •aç (havuç lıızıllıfı) 
Üç takma Jif (ö~Je? • • ~ 
Bir gözüm mavı, bıruı Je 

il
' 

f .,, 
Aşkın dili . 

Budapeıteden yazılıyor: ola9 
Kendilerine koca aramakta "r• . ğusı• go 

genç Macar kızlanndan bir ço 
aşkın dili esperantodur. to dP 

Bundan birkaç yıl önce csperan ,...-
. kıı: er 

lini öğrenmekte olan genç bır ·nde ıcell" 
rantocularm arsıulusal gazetesı dal ,rr 
disile muhabere edecek bir ark~ Jçi~ll 
dığmı ilin etmiftir. Bu Uina dean bit 

· ara 
bir milyoner cevap vermış ~e. rruıhabC,. 
iki ay geçtikten sonra bu ıkı k e\'tıtl 
arkadaşı mercimeği fırına vere~ fi,. 
mftlerdt Hancftl orialr!& yt'/f to dal' 
ear krzlarmdan Nr çoğu E~pe:: yabll" 
talebesi olmuşlar ve cksenıi 
cılarla evlenmi§lerdirt 



Memleket mektupDaırı 

Gazi Antepte 
Halkevi dört yılda 
bir çok işler başardı 

(Gaziantep muhabirimiz yazıyor:) } 
Faaliyetini Çocuk esirgeme kurumu 

ite birleıtirerek 250 çocuğa üç ıenedir 
'1cak öğle yemeği temin eden bu gube, 
Gaziantep lisesinde okuyan kırk fakir 
atretnici için aylık tutan birle sekiz lira 
t?asmda olan bir t'(lbldot tesis etmit ve 
hrdıma pek muhtaç olanlardan para al· 
'ıadığı cihetle hasıl olan açığı bütçesin· 
«en kapatmakta bulunmuştur. 

Yardım şubesinin doktorları haftada 
bir giln fakir halkı parasız muayene et 
~eri gibi gene fakir hastalar için her 
lene belediyeden ilaç parası temin et· 
~ktedir. Filistinden gelen ve Islahiye 
)'e yerleştirilen 72 Türk göçmenine bir 
~k yardım yapılmıştır. 

KöycUler fubesl 
Şube, maliyedeki demir pulluklann 

~uvafık fiyatla köylüye satılmasına ta· 
lıasut etmiı ve bu suretle memlekette 
~ukla ziraati tamime çalışmış, köylü 
ltrin ıehirdeki işlerini takip etmiş ve ör 
llek saydığı on köyde köy sularının ısla· 
llı, evlere ışık, hela temini, ağıl ve ahır 
~ tanzimi, hamam ve etüv tenunı 
bakanlıkça verilen plan dahilinde her 
~fiyde bir mektep ve muallim evi, mın 
taka mektebi olan yerlerde pansiyon in· 
il.ar ve soysal yardımla bayındırlık eihe 
tinden bir çok işler görmüştür. 

Nizip ve Kilis ilçelerinde birer köy 
bGtUmü teşkil edilmiı. kırk köyde yeni 
llıtkteplerin temeli atılrnıı. köylünün 

krtice dağıtılan bayraktan her pazar 
•e bayram günleri alan törenine çekilme 
•i sağlanmıttır. 
"•lk derahanelerl ve kuratar 

İngilizce ile fransızca kurslarından 
leçen yıl 7 3 mezun verilmiı, bu yılın 
~gilizce kursuna müdavim sayı11 elliyi 
tcçmit ve bunlar arasında bir çok bayan 
"-'!bulunmuştur. 

'-ıı Ömer Asım Aksoy ta~ 
«an açılan Ye idare edilen öz türkçe ders 
ltre elli yurtdaı girmiş, bunlar diploma· 
' merasim içinde almıştır. Çok rağ 
bet g8ren bu kurslann tekrarı kararlaı· 
ttz.ılnuttır. 

Resmi ve husust dairelerde kayıt iş· 
lcrinin basitleştirilmesi için açılan kurs 
~Yet evrak memurlarile ilçe tahrirat 
\&tipleri ve arzulu zevat iştirak etmiş 
burıİara kayıt ve dosya usulleri, müzaye 
de Ye münakasa kanunu, ayniyat muha· 
'ebesi tedris edilmiı ve notlar aynca 
bir kitap halinde basılmıştır. Geçen yıl 
hir de hesap kursu açılmıştır. 

... kUtUphane ve nef rlyat 
ltitap mevcudu bin bet yüzü mü· 

\ecavizdir. Kitap evinin yanı başında bir 
ile okuma odası vardır. Her çeşit gazete 
~ 1'llccmuanın geldiği okuma odaamdan 
~gün iki yilz yürtdaı istifade etmekte 
ltir. 

dilmittir. Birer ay devam eden ıergiler 
çok rağbet görmüttür. 

Her ay umuma mahsus konserler 
veren müzik kısmında arzu eden vatan· 
daşlara haftada iki gün piyano ve ke
man dersleri verilmektedir. Son günler
de çalıımaaını yeni musikiye hasreden 
bu ıube için bir piyano da satın alın· 
mıı olduğundan bütün müsamerelerin 
musiki ihtiyacı ıubenin bu kısmile temin 
olunmaktadır. 

Şube aynca muhitteki halk türkü· 
terini tetkik etmekte ve milli, bedii de
ğeri alanlan notaya almaktadır. 

Spor fubeal 
1 - Bu ıube için Meydan adlı 

yerde genit bir futbol sahası tanzim et 
tirilmi§, etrafı çevrilmiştir. 

2 - Halkevi bahçesinin bir tarafın· 
da voleybol, hokey, tenis sabalan yap· 
tmlmııtır. 

3 - Bütün sahalarda her zaman 
egzersiz ve maçlar yapılmaktadır. 

4 - Komşu kaza ve vilayet futbol 
cularile karşılaşılmaktadır. Sporcular 
geçen yıl mayısta Kilise giderek ve 
Maraı sporculan Ağustosta buraya 
gelerek maçlar yapılımıtır. 

5 - Atlı cirit, atlı top oyunları ve 
biniciliğin ihyası için çalııılmaktadır. 

Tem•ll fube•I 
1 - Bu ıube geçen seneler aahne

sizlik yüzünden tam bir verimle çalıp· 
mamıf, koridorda muvakkaten kurulan 
uydurma sahnelerde ancak beş altı 

temsil verebilmitti. 

2 - 934 yılında büyük para ve e
mek sarfile bir temsil sahnesi yapılmıı 
tır. Salon altı yüz vatanda§ alabilecek 
kadar büyüktür. 

Salondan mekteplerle çocuk esirge 
me kurumu da istifade ettiği gibi top· 
lantdar burada yapılmakta ve balolar 
bu salonda verilmekte~d~ir:...-_·~~-~~ 

BeyoQlu Halkevi
nin tertip ettiği 

Serbest atış 
Müsabakalarında 
alınan neticeler 
Beyoğlu halkevi tarafından her 

sene tertip edilen "Yıllık serbest atış .. 
müsabakaları bu hafta nihayetlendi. Bu 
müsabakalar eskiden Y.M.C.A. tarafın 
dan yapılırdı. Şimdi ise bu bina Beyoğ• 
lu halkevine geçtikten sonra spor di 

r;ktörlüğünü Türkiyenin tanınmış at" 
Jetlerinden Nailinin üzerine verdiler. 
Naili her sahada olduğu gibi halkevin
de yapılan bütün spor hareketlerini mun 
tazam bir surette idare eden biridir. 

Yarışma (60) atıf üzerine yapıldı, 
çekişmeye on takım iştirak etmiştir. 

Birinci, ikinci, ve üçüncünün dereceleri 
Gençlik ve kültür faaliyetleri Gazi• arsıulusaldır. 

JrAllER - ~fam posta11 

~zak 15..i!!d•Q_!mız su _!l~~r!__ar!._n<!.._~ 

A tD ©l lii7il <§l 0 ©l ır 
VE 

Almanya ile Anıerika 
arasındaki farklar 

9. 

"ıtcp gazetesile ne•rolunmakta ve bu ga FERT İTİBARİLE d'" · • 1 l d la A 'k 'tt s 12 yapnda olmasına rağmen unyamn en ıyı at ayıcı arın an o n, men a !&m ~ tnin çıktığı bir basım evine sahip 1 inci Rizopulos T. Y. Y. K. 51 P. piyonu küçük Mary Hoger'in dört resmi: 1: Sırtüstü dalııını 2-3-4 de, Mry Ho 

\ltıu'\maktadır. 2 inci Abut Beyoilu balkevi 47 P. ger'in beı metreden öne bir buçuk portresini ve ideal bir surette ıuya dalııını gö .. 
~Radyosu da olan ıube delaletile tim· 3 üncü Hulu Birlik 46 P. termektedir. 

c kadar verilen konf eranıların sayı 4 üncü Mitrani Beyoğlu halkevi 46 P. 
'r iki ~·den artık ve bunlara katılan 5 m· cı· ••-"--- B-oilu '---'kevi 44 P dan) 
\ ,, - IY...__ -.. 

11111 
• derıın ( Ozel aytanmız - Su taJıdaı adedi yüz binden ziyadedir. Sinci Lakopulos T. Y. Y. K. 44 P. sporlarının en mühim ıubelerinden biri 

MUze ve aerg1 6 mcı Yakup Robert kollej. 43 P. olan atlamalar halihazırda o kadar iler 
~ Ulusal ekonomi ve artınm kurumu TAKIM İTİBARİLE: lemiş, o derece ince hususiyetlere gir 

hirlqile~k muhtelif vesilelerle bir 1 inci Beyoilu halkevi. p mittir ki,bunu bugün Amerikalılar olsun nolunduğu gibi alelade bir odun parçası 
h1t · t Atat·· k 39 - 42 - 47 - 44 - 4S -217 · d · ~ •crgiler tertip o unmuıtur. ur Avrupalılar olsun spor an zıyade sanat veya kalas değildir. Tramplen Amerika 

ğu ayndır. Tramplen henüz bizim mem 
leketimize girmemittir. Çünkü altı met 
re uzunluğunda ve 50 santimetre genit 
liğinde olan bu atlama tahtaaı bizde zan 

~._ lınıct tnönünün ıehrimizi teıriflcrin · 2 inci T.Y.Y.K. (art) tellkki etmektedirler. Bu hakika da yetişen "Pitchpine., denilen bir nevi 
"'il •· b ·1 ·· d 51 - 44 - 41 - 38 - 37 - 211 P. rttınm haftası munase etı e vucu e ten de böyledir; zira kronometre ile çamag~acmdan imal olunur. Kesilip şekli tttitu ö d • • 1 · 3 üncü Robert Kollej. 
' en sergiler Ulu n enmız e sevgr 173 p tesbit edilebilen, metre ile ölçülebilen verildikten sonra uzun zaman yağ için ~!bakanımızın takdirine mazhar ol 43 - 35 - 35 - 33 - 27 - • 
' diğer sporlarda bir atlet vasıl olabile- de bırakılır ve sonra fırında kurutulur ~'tir~inlerce vatanda§ tarafından gezil ~ü:ü3::_ik29 _ 28 _ 27_ 167 P. ceği dereceyi veya haddi bu mezkur i Bu suretle elastikiyeti artar. Ayni za 

lıu ıube tarafından memleketin mah 5 inci Yoter. letler sayesinde anlıyabilir. Fakat atla manda kırılmaz. Böyle bir tramplenin 
"''· · 30 29 29 28--148 P malarda bir hudut, bir derece yoktur. yalnız tahta kısmı imal edilmi• olarak ~t Ye masnuatını toplayan daimi hır 32 - - - - • :s 

~~ 9 6 ıncı Galatasaray. Bunun yegine çaresi bergün saatlerce, doksan liradan aşağı değildir. lııı '' kurulmuı ve bunun açılışı 34 yı 
tı il ait ırttımn yedi gününde yapılmıı· Recep Ali OGAN usanmadan bütün harekatı en ufak te Avrupada atlamada en ileri giden 
t. ----------------ı fenuatına kadar kontrol edip bir maki millet Almanya olmakla beraber bu işin 

'ııt ~ne bu ıube milli mücadelede Gazi .~ H A •B E R , ~· • ne mükemmeliyeti verinceye kadar ça erbabı olan ve dünya şampiyonlarını 
'tbin harp kıyafetlerini, silahlarmı .. / lıtmaktrr. yetiştiren Amerika dan çok ve pelr çok 

~~n bir müze hazırlamakla meıgut· ıitanbulun en çok eafı~f'I- Atlamalar biri tramplen diğeri sa geridir. Evvela Avrupada Alman sitili 
~~ ~ · · bit platform veya kuleden olmak üzere ile Amerikan sitili arasında fU büyük hakiki akşam gazete•ldlr; 

Gazel aan'at•ar fUbas1 ,,.,.._,.._ - iki kısımdan mürekkeptir. Tramplen at fark vardır: İsveçlilerden neıet edip ilAnlarını MABER'e 

Tayyare ile 
İlk defa gece 
uçuşunun 

25 inci yıldönümQ 
Tay yare ile ilk defa gece uçuşu 

5 silindirli Caudron uçağı ile Pa · 
ris üzerinde 1911 senesinin 10 -
! ~ Şubat gecesi yapılmııtır. 

Uçuf gece yarısından sonra sa· 
at iki buçukta bqlamıt ve üçü o -
tuz iki geçe muvaffakiyetle ıcna 
ermiştir. 

lnit tayyarede Ye yerde ıtık ol· 
madan yapılmıtbr. 

Bu ilk muvaff akiyetli tecrübe • 
nin yirmi betinci yıl dönümü Pa • 
riıte merasimle kutlanmıftır. 

lenmittir. Havada yapılan hacekit, bur
gular olsun perendeler olsun, son derece 
sert, tiddet ve süratle yapılmaktaydı. 

Bu az çok ayni ıekli elln muhafaz• 

etmektedir. Diğer taraftan Amerikan 
sitili atlayıcının ileri atlama yerine izı· 
mi irtifa elde etmesini, suya mümkün ol 
duğu kadar yakında girmesini, havada 
harekatta ise seyredenlere bedii bir zevk 

verecek derecede vücudun gevıeklik,J, r 
fiflik,elistikiyet ve ahenk temin etmesiiıi 
istilzam eder. 

Yekdiğerine tamamile zıt olan b11 
farklar her iki tarz arasında çok büyük 
farklar husule getirmiıtir. 

Almanlar bu usulden vazgeçmelıı: 

zamanının geldiğini takdir ederek geçen 
sene 1932 olimpiyatlan pmpiyonu A
merikalı Harold Smith'i Alman olimpi 
yat takımı çalıttımıaBI için altı ay getirt 
tiler ve semeresini gördOler. 

Bundan altı ay evvel kunturatı biten 
Amerikalı atlayıcı memleketine dönme
denevvel kendisile görU§tnüştüm. Ort8 

boyu, gayet ufak kalçalan, eenit omuz· 
lan, dUzgün bacakları, adali fakat son 
clerece mevzun vücudu ile hayalimde 

tasavvur etmekte olduğum ideal bir 
sporcunun bütün vasıflyarını ıahsmdı 

toplamış olan bu sevimli pmpiyona A• 
merikalıların atlamalarda neden daiına 

faik olduklarını sordum. 

Smith buna baılıca sebep olarak 
§Unlan gösterdi. 

Evveli Amerikanın maruf ıtlayıcr 

larınm çoğu Kalifomia ve Floridadan 
yetişir. Buraları bütün Amerikanın en 

ziyade su sporlan yapılan eğlence yerle 
ridir. Burada atlamalar ve d~er su 
şporları için zemin, zaman, mekin, ik 

tim ilb .. son derece müsaittir. Kıı olma· 
van bu cenne•.!sa verlerde bütün sene 
~çık havada yüzmelr ve atlamak kabil· 
dir. 

Bundan maada buraları su spona 
ve eğlence merkezi olduğundan bir at 
!ayıcı haleti n;hiyesi üzerinde çok bil 
~·ük rol oynayan, kendisini takdir eden, 
anlayııh ve kıritik bir seyirci kütlesi 

bulur. Amerikalılar Pıychologie ile ıpor 
arasında gayet yakın münasebet bulduk 
tarından bunu yani takdirk!r seyirci 
kütlesini milhim bir amil telakki ederler. 

Antrenör iti de Amerikada tamami· 
le baıkadır. Her bir maruf atlayıcı veya 
yüzücilnün mütehassıs bir antrenörü 
vardır. Bir antrenör yalnız tek bir tale 

be ile meşgul olur, onun haleti ruhiyeai 
ni, cesaretini, kabiliyetini, cüretini ve 
ahlakını ezberine alır; ve te1anil bunlaı 
üzerinde onunla uğraşır. 

Zemin, zaman, iklim. seyirci ve ant 
renör gibi bütün havayicin müemmen ol 
duğu bu memlekette, bu yerde atlayıcı 
yetiımez de ne yetitir? Tekmil bu nolr 

talan gözönllnde tuttuktan aonra bu M 

ferin olimpiyatlarda da bdm, erk• 

lltlamalarm ıene Amerikanm inhiun9 
da buJunımyacatma ne..,.., 

"-- llatka resim zevkini aıı:ıılamak ve re " • · ,_ · _. ' lama!3n bir veya Uç metre irtifadan, 1906 dan sonra A 'manlara geçmi! olan 
~ :s verenler kAr .... ederıer. kul tl al b kiz ve on metre- atlamalar maruf Alman jimnastiğinin L~'l*nlan teıvik etmek maksadile J e a am an C§, se _ J.Jtın-..dcm~J1Uil---~-----....l..JlllııııMLDMı1L---~e kadar ild resim sergisi tertip e- ~~==:==:.;;;;;-;;~İiİııİiiilııı---1 den icra edilir. Her ikisinin J!~m~p.:.ıi t...::o:.::n::.:lu=--~es;;..;:e;.;;.r;;..i ..;..v.;;..e """n=ef c · ralç__ 

Temenni ederim ki Afttlll9 ,,. Ame 
rikada çok t.Wlr edilen amk bldılr 

mız bu nezih spor kendime çok elverlt 
li · lan memleketimizde de revaç bulsun 1 
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- Aman yarabbi ne adalet! Mü 
saade edin muhterem papa, bu bü
yük adaletiniz karşısında hayran
lığımı ve minnetimi ifade etmek 
iç:n ayaklarınıza kapanayım. 

Sekizinci ınosan gayri ihtiyari Emir Said le güğertede dolaşıyor• 
bir hareketle elinde tuttuğu mek · d v h k t t• ki 
tubu Fariyaninin önüne attı. He - lar 1. apurun are e saa 1 ya 8Şc 

F ariyani bunları söylerken ayni 
zamanda papanın ayaklarına ka -
pandı. Kurnaz hekim başı papa -
nın tabiatini, ve bilhassa kendisi -
ne adil olduğunun söylenmesinden 
çok hoşlandığını biliyordu. Devam 
etti: 

kimba~~ bi~. ~~mled~ hakkında i· t kça Leyla"" nın ·ıçindeki korku büyüyordu~ 
dam hukmunu verdıren bu mek · 1 ' 
tubu okudu. Sonra yazıyı ve ka
ğıdı mumun ııığmda dikkatle mu

Emir Saidin fikirleri Leylanın 
itimat duygularını költ~eştiriyor 

ve Kafkaıyah deri tacirine daha 
fazla aokulmağa, onu da.ha çok 
ıevmeğe batlıyordu. 

bile gitmemiş, hatta ona açık sa· 
çık görünmekten de çekinmiıti. 

Zaten Leylanın en büyük meziye· 
ti de bu değil miydi? O, her eline 
ğeçirdiği erkeğin çarçabuk ruhu · 
na nüfuz etmesini bilir ve ona İs· 
tediği ıekilde görünürdü. 

Dakikalar yıl ve saatler as 
kadar uzuyordu. Leyla, vapUr 
mandan kalkarsa geni§ bir ne 
alacak ve kend:sini bu tehliked 
kurtardığı için Emir Saide t 

- Siz timsali adaletsiniz muh
terem papa ... Tarih lskenderden 
bahsederken belki onun en büyük 
fütuhatı, Atilladan bahsederken, 
en büyük kumandan olduğunu söy 
liyecektir. Fakat sizin hakkmrı 
bunlardan da büyük olacaktır. Ta
rih, sekizinci lnosan en büyük adn
letçi, en adil papa idi, diye ya7 .... 

caktır. 

Papa iyiden iyiye yumutamıştı. 
Ve bittabi soğuk kanlılığını yeni
den iktisap etmişti: 

- Haydi, .yeter artık, ıöyle ! 
- Borjiyayı ben kaçırmadım. 

Emin olun ki bu büyük bir oyun
dur. Düşmanlarımız, sizi daha ko
laylıkla yenmek için ilk önce be
ni ortadan kaldırmak istiyorlar. 
Ve bunu size yaptırmak istiyorlar. 
Bu suretle siz beni öldürdüğünüz 
dakikada bütün kuvvetleriyle size 
hücum edebilecekler, papa bir ci
nayet daha yaptı diye ortalığı vel
veleye vereceklerdir. Üstelik orta-

. da kalan yegane düşmanları kar
dinal F ernandoya da gene sizin e
linizle bir ~ak hasarlıyorlar. 

Dü§manlarımız pek müthit ve 
pek ıeytanatkar bir planla hare
ket ediyorlar. Çok dikkatli dav
ranmanız lazımdır, muhterem pa
pa •. 

Papa cevap vermiyor, dütünü
yordu. Hekimbaıı devam etti: 

- Düşünelim. Ben sizi öldür
mekle ne elde edebilirim? Haydi 
diyelim ki, sizin yerinize gayet U· 

zaktan akrabam olan F ernando 
papa oldu. Ben bundan ne istifa· 
de edeceğim? Yatım yetmiş. Da
ha ne kadar yaşayabileceğim .. Pa
ram var, hatta istediğimden pek 
çok fazla .. Burada rahatım.. Hiç 
bir e!:siğim yok. Neden dolayı 
ömrümün sonunda bu rahatımı te. 
peyim? Kendimi tehlikeye soka -
yım? 

Sonra madem ki, ben l>u planı 
tatbik ediyorum. Kardinal Burji
ya da dahil olmak üzere bütün ra
kipleri ortadan kaldırmışım, sizi 
neden bugüne kadar öldürmedim? 
Ne bekliyorum 1 

En nibay~t adaletin birinci 
şaı-tı olarak bir mücrime hangi ve
sikalara istinaden cezalandırıldı
ğı söylenir. Ona: 

- Senin cürmün şudur. Sen 9u 
kabahkti iıledin ! lıbatı da ıu ! 
Diye o vesikalar ıöaterilir. O ıa . 
h itlerin MSzleri yanında tekrar e~
tirilir. 

Eğer kulunuza itimat etmiyor
sanız, ben adaletinize boyun eği
yorum muhterem paP.a.. Benim 
boynumu vurdunm, beni sağlam 
iplere um. Hatta isterseniz yetmi! 
"1e11edir muhterem papa için çalı
tan bu vücudü iıkence masasında 
ıu-ça parça edin, fakat yalvarı . 
ıan ıize •u veıikalan, 911 ıahitle
f ı&ttnnn. Bunları g<Szlerimle gö 
•rim Jmb .. k1arı.mla işideyim. Son
• dedtlim cibi her cezaya razı . 

tmJ. 

ayene etti: 
- Görüyorsunuz ya muhterem 

peder; mektup imzasız. Bunu ya· 
zan alçak imzasını atmaktan çe
kinmİ§. Neden? Çünkü katilin biz 
zat kendisi odur. Ve ben yemine
derim ki, bu yazı, ve bu kağıt ta 
Borjiyaya aittir. Banıa bir dakika 
müsaade edin! 

Fariyani odadan çıktı. Ve iki 
dakika geçmeden elinde küçük 
bir çekmece ile döndü: 

- Burada bütün kardinallerin 
el yazıları ve kullandıklan dam
galı kağıtlar falan var. ihtiyaten 
l>unları toplamıttım. 

Bu sözleri söylerken ayni za
manda küçük çekmeden bir kağıt 
çıkardı. Bu kağıt, mektup kiğı · 
dmın ayni idi: • 

- lıte, bakın .. Bu iki kağıdm 
cinsi birdir. ikisi de kalm, ikisi de 
ayni sarımtırak renkte. Yalnız a
rada bir fark var. Benimkinin ü
zerinde Borjiyanm ismi yazılı, i
p.reti var. Halı>uki, bu mektupta 
kağıdın bu kısmı kesilmiş. Bunun 
da sel>ebi gayet açrk.. Şunu da İ· 
lave edeyim ki, bu cins kağıt Ro -
manm hiç bir yerinde bulunmaz. 
Yarın aratır, sözlerimin "doğru ol
duğunu anlarsımz. 

Sonra yazilara dikliat e'Ciin. 
Stil itibarile biribirine ne liadar 
benziyor. Mektuptaki yazı belliki 
ceht edilerek değİttirilmek isten
mİ!· Bakın, l>akın ! Şu t, fU t ye 
J;enziyor mu? Katiyen.. Çünkü 
alt taraftaki t yi yazarlten üstte· 
kini ne tekilde yazdığını unutınuf. 

Papa liekim oaşısmın sözleri
ne inanmamıttı. Ağır bir ıesle ce
vap verdi: 

- Görüyorum ki, ıen benim 
düımanım değilsin Fariyani. Düt
manlarımız dediğin gibi çok cür • 
etkir, ve çok kurnaz. Kendilerile 
bata çıkmak çok güç olacak. Fa
k at yılmayalım, çalıtmakta de
vam edelim. Biribirimize itima1 
dımız oldukca ve biribirimize i • 
nandıkca daha kuvvetli bir cephe 
teıkil ederiz. Bizi katiyen mağ • 

Ortalık kararmııtı .. içiyorlar -
dı. 

Emir Sait neşeli bir tavırla 
sordu: 

- Prens Ömerden ayrıldığı • 
ruzdan dolayı memnun musunuz, 
müteeaair misiniz? Bunu anlamak 
istiyorum ..• 

Leylinın dudaklarında tatlı 
bir tebeuüm dalgası dolattı: 

- Şüphesiz çok memnunum .. 
0, macera sever bir erkekti. Ben 
hayatımı onunla geçiremezdim. 

Emir Sait ciddi bir tavırla kaş
larını çatarak, Leylanın kadehini 
aldı ve ağzına uzattı: 

- O halde bunu yarınki saa -
detimiz ıerefine içiniz ! ... 

Y 
• ., 

- asız .... 
- Ben de içiyorum. Sizi Prens 

Omer gibi tehlikeli bir ade.mm 
pençesinden kuıtardığnn için ha • 
na ölünceye kadar minnettar ka
lacaksmız,. Leylicı'ğım !. 

leyli bot kaClehi masanın üa -
tüne bıraktı .. Mezelere göz gezdi
rirken, Emir Sait yerinden kalktı: 

- Size bir muz aoye.yım mı? 
- ~li, zahmet etmeyin! Ben 

ra1iı içerlcen tatlı mezelere iltifat 
etmem. Şuradaki çiroz salatası 
pek ti09uma gitti .• 

lskenderlyeden 
aynllrken 

Pertemt;e sabaliı .•. U>it Triyesti 
no kumpanyasının GattaY.D w.pu
runa biniyorlardı. 

Leyli üç gün içinde Emir Sai· 
de o kadar itimad etmiı, ona kar· 
fi o derece teslimiyet göstermeğe 
l>aılamııtı ki.. Artık lstanbulda 

Leyla kamarasına yerle§tikten 
sonra Emir Saitle birlikte güver · 
teye çıktı. Hala içinde bir xorku 
vardı: Polis hafiyesi Mister Tom
son vapura gelip kendisini yakalı
yacakmış... yahut prens Ömer 
kendisinden intikam alacaknu! 
gibi ... vapurun hareket saati yak
laştıkça derinleıen bir korku. 

Emir Saidin tesellileri Leyla • 
nın sinirlerini yalı§lınnağa kafi 
gelmiyordu. 

Leyla birdenbire rıhtımda do
laşan birini gördü... Küçük dilini 
yutarcasına bağırdı: 

- l~te .. Prens Ömer geliyor ... 
Emir Sait omuzunu silkerek 

güldü: 
- Merak etme, Leyla lianım ! 

O, bu vapura giremez. 
N. . ? - ıçın ..• 

- Çünkü İngiliz zal>ıtası ken-
disini !iddetle takip ediyor. 

Leyla , Prens Ömer rıhtrm · 
da dolaşırken, arkasından yürü · 
yen iki kişinin Ömeri göz hapsine 
aldığını gördü. 

Prens Ömer vapura gelirse, 
güvertede muhakkak bir kan dö
külecekti. Leyla, kardeşini vuran 
bir adamın şimdi kendisinden de 
kolayca öc alabileceğini tahmin e· 
diyordu. 

- Ben kamarama gidiyorum, 
Emir! 

Diye mırıldanarak geri çekildi 
ve dar merdivenlerden birinci mev 
ki salonuna indi. Emir Sait gü
vertede dolaşıyordu. 

Zaif bir ihtimal ile Ömer belki 
"(Saffet) adile kendisini hiç kimse de vapura girebilirdi. 
tanrmıyacak, ve Emir Sait bet on Leyla kamarasına kapandı. 
gün içinde itlerini bitirince derhal Korkudan titriyordu. Vapurun ha 
lsv içreye gideceklerdi. reketine bir saatten çok va kıt var

Leyli. Azerbaycanlıların evlen· dı. 
me iılerinde nekadar titizlendi- L"eyli. Mısır topraklarına gel · 
jini, nikilıa ne büyük kıymet ver· diği gündenberi çektiği ıztırap 

dilini bu birkaç günlük temasla ve heyecanı, lstanbulda bundan 

kür edecekti. 
- Kendimi diri diri me 

gömülmü§ sanıyorum. Diyordu· 
ğer, ölüm kadar korkunç olan 
lisin pençesine· düşmekten ku 
lursam, .ne olursa olsun, Emir 
idin boynuna sarılıp yanakları 
dan öpeceğim. 

Leyla kamaranın kapısını iç . 
raftan sürmelemişti. Vapur bir 
ci hareket düdüğünü öttürdü 
sinyalden sonra demir alma gi.i 
tüleri başlaml§tı. 

Aksi bir tesadüf , bu ıtra 
Leylanın yüreğini ağzına getiri 
cesine korkutmuştu. KanıaraSI 
kapısı vuruluyordu. Leyla harelı 
siz duruyordu. Cevap verıne~ 
Kapı bir daha vuruldu. Leyli 1' 
sustu. Kapıyı çalan adam E 
Sait olsa, elbette yavatÇ& kaP 
yakla§arak seslenecekti. IC• 
vuranın yabancı biri oldutuıı 
ıüphe yoktu. 

Leyla, çantasından küçük 
velverini çıkardı .. O, doktor Ş• 
habı da Büyükdere yolunda 
rovelverle vunnuıtu. Kapıyı 
maktan başka kurtuluş ypl~ 
tu. Yavaşça sürmeyi çekti.. . dd 
aralandı. Zenci bir garson irı 
daklarını uzatmıt, homurd 
duruyordu: 

- Pasaportunuz nerede 1 • 
- ilk önce bana özür dile 

Rahatsız olduğumu bilmiyor f1Jd 

sun? Yatıyordum .... 
- Affedersiniz, fakat ıi~i 

hataız etmeğe mecburum .. P_., 
portunuzu istiyorlar. 

- Kim istiyor? 
- ikinci kaptan ... 
Garson yaptığı kabalığı örtO' 

için gülerek ilave etti: 
- Gemi kalkarken yolcU1 

1
, 

pasaportlanm kontrol için toP 

mak vazifemizdir. ·rd' 
Leyli hafif bir göğüs geÇ~ i 
- Pekala .. Şimdi gönderı~ıt 

Pasaportum kocamın yannıd• 
lup edemezler. 

1 

anlamrıtL Pansiyonda oturduklan çok daha tehlikeli dakikalar geçir-
'(Devamı var) müddetçe Emir Saidin odasına diği halde görme.mitti. (Arkası var) 
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Teflrka No. 67 
öyleyse ya noterin bürosundaki o şiddetli itiraf. 

lar ne idi? Benim kabul etmek istediğim haklar ara. 
ya girince kendisinin olduğumu iddia ediyordu. Fa. 
kat şimdi ona kendisinin de bana kar§ı olan borçla. 
rından bahsedersem fikri nekadar çabuk deği§e. 
cektil ... 

Bu düşünce ile konuşmağa devam ettim: 
- Benden tam bir sadakat mı istiyorsunuz? 
- Şüphesiz 1 
- Adınızı ta~rdığımı unutmamalıyım öyle mi? 
- Hürmet ettirmeğe borçlu olduğunuz §erefli 

bir isimi 
- Bunu söylemeğe lüzum yok. Bunlar kendi ken. 

disine hürmeti olan bir kadının ilk borcudur. 
- Hele çok şükür anlıyabildiniz! 
Daha manalı gülümsiycrek ağır ağır ııöyledim: 
- Bu kadar sade bir şey münakaşaya bile değ. 

mez. Her nekadar kocalık iddialarınızı kabul etsem 
bile bunları irıldir etmiyorum, 

r Size yemin ediyorum ki, şüphelendiğiniz o adamla 
gazinoda tesadüflerimiz sırasında lekesiz bir kadın 

olduğumu ve daima da böyle kalacağımı unutmamış 
tım. O kadar fırtınalı bir konuşmadan sonra sesi· 
min ve şivemin böyle yumuşaması ve gösterdiğim iyi 
niyet kocamın boşuna gitmiş gibi görünifyordu. Fa
kat sesimin aldığı hafifçe alayh ton gözlerini endişeli 
bir ışıkla parlatmıştı. 

Gene devam ettim: 
- Demek ki siz her ikimizin de biribirimize kar

şı vazifelerimiz olduğunu iddia ediyorsunuz. Yani 
benim size karşı vazifelerim ve borçlarım olduğu gi.o 
bi sizin de bana karıı vazifeleriniz ve borçlannız 

var öyle mi? 
- Çok tabii. Bunu söylemeği bile lüzumsuz bu• 

turum. 
- Ben de öyle. Ancak sizin de bana karşı vazi· 

feleriniz ve borçlarınız olduğunu sizin ağzınızdan i
§İtmek istedim. Halbuki.. 

- Halbuki? 

- Hiç durmadan benim vazif elerlmden ve sJztn 
vazl!elerinizden bahsediyorsunuz. Fakat siz acaba 
bunu gözetiyor musunuz? 

- Ne demek istiyorsunuz? 

Samimi bir hayret içerisinde gözlerini 

bana bakıyordu. . aı-1 
Gülmeğc başladım. Bu gülütüm iğneli, 

bir gülüştü. 
Tekrar etti: 
- Ne demek istiyorsunuz? •. ıtıab 
- Hiç 1 Bir erkeğin bana yer gösterınes~1'tıtl 

etmediniz. Az daha büyük bir rezalet çı~ra;e te 
Çünkü bu adam hürmetkar bir aelanıa bı~ bU a 
süm karıştırdı. Ne büyük cüret ( 1) Çün~u d• bUl 
havanın bozulduğunu söylemek küıtabtıgın 
du 1 bilc:Uoıl"' 

Bana karşı ne haksız ve ne esa&&ıZ 

Fakat ya siz l 
- Ben mi? ~eıı 

- Evet ıiz ı Sizin için bUtUn vak~~I~ :eiU oıJ 
ıarda bir metresle geçirmeniz çok nature 

Bunu hiç beklemediği için: 
- Ah 1 diye bir adım geri çekildi. 

Devam ederek: !f et st 
- Evet dedim. Her §eyi blllyorıını f.~ ıseı 

bu kadınla çıkıyorsunuz ve kendinizi on 

de 2österiyorsunuzs -r\· 
• .(DcvaJ!U 'Y_, 
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iş hayatında Bütün bir kasaba halkının 

Kadınlar erkeğe Ciğerleri 
rakip olmamalı Vaıingtondan yazılıyor: 

~ir fabrikatör diyor ki: Hangi cinsin 
it hangi işe yatkınsa tayin etmell, o 
rıayJ şubesinde diğer cinsi çalıştırmamalı 

Amerikanın Virjinya eyaletinde, §im 
diye kadar misli görülmemiş müthiş bir 
facia bütün bir şehir halkını matem için 
de bırakmıştır. Facianın ölen kurbanla 
n tam 269 kişidir, bine yakın kimse de 
öllime mahkQm bulunuyor. 

••• Kadının yapacağı İf 

E:.'VVelki yazımızda kadın itçi 
"nan bazı patronların çocuk· 

\!Çi almaaıklarını. ve böy 
kadınlann çektikleri ıztırap 
Yazmıştık. 

~drn ifçi davaıı nasıl halle· 
ehilir? 

8u mesele etrafında idrofil 
Uk fabrikaıı anonim şirketi 

tlttörü Sabri ıu fikirleri ileri 
tor: 
l\lldın İtçi meselesini hallede
.. Yegane yol, bu meselenin İ§ 
littıU bakımından tetkik ve tas· 
t!dtlınesidir. 
~ese)a bazı işlerde kadınlar, 

itlerde de erkekler daha zi
e muvaffak olmaktadırlar. ln
·~'fif ambalaj iılerinde erkek 
1 

t!t hiç bir vakrt kadın isçiler 
" muvaffak olamamaktadır -

' Bunun gibi birçok işlerde de 
. lllr erke'klere nisbetle çok 
1talmatadırlar. 
~nu gözönüne alarak erkek 
lt.dın İ§Cilerin çalt~abilecekle
'Yi şubeleri tesbit edilmeli, 
. ll haricinde .iki sınıfın yekdi-
1\in işlerini yapmasını menet· 
1~ir. 

~nra kadınlara verilen ücret 
• ~lesj de üzerinde çok durul · 
l değer bir meseledir. Kadın· 
. iı hayatına atılmalarının er
'tsilere yaptığı en büyük za. 

: klrıma fiatını düşürmeleri -

"llun da önüne geçebilmek İ· 
'l)\l>ılacak fey, kadın • erkek 
~ arasındaki bu fiat farkım 
· 'n kaldırmak ve muayyen İş 
~.i11 muayyen fiatler tesbit et-

t '"· 
• ~elki yazımızda yazdığımız 
.l)'ltonlar evli ve çocuklu ka
~iler almıyorlar. Ve kadın ! 

itlerini kaybetmek korku· ' 
~le yetiştiremiyorlar it 

un üzerinde en titiz dav
h itlerden biri de bu olma· 

Dünyanın her yerinde olduğu 
g!bi bizde de evli ve çocuklu ka· 
drnlar lililiiye edllmendirler. Bu
nun için yapılmıı birçok nizam -
nameler, talimatnameler vardır. 

Bazı memleketlerde fabrika • 
lar muayyen mikdar evli ve ço -
cuklu kadın işçi almağa ve bunla. 

Hadise şudur: 
Virjinya eyaletinin Gauley Bridg 

ıchrinde yeni bir elektrik istasyonu yapı 
lacaktı, bunun için New River nehrinin 
sulan bir kanalla bu istasyona akıtıla

caktı. Bir inşaat şirketi birkaç ay bu işi 
üzerine almış, şehir civanndan işçiler 
temin etmiştir. 

Bu yeni inşaat haberi §thirde bO 
yük bir sevinç uyandırmış. aylardanhe 
ri işsiz olan bir çok kimse kendilerine 

bir kaç ay ekmek parası temin edecek 
bir iş bulduktan için seviner(k kazma 
kürek işe koyulmuşlardrr. Sık sık dina

mitle atılan kayalardan sıçrayan toz bu 
lutlan arasında yapılan bu iş öyle pek 
de kolay ve rahat cinsinden değildir, a· 
ma ne de olsa bir "iş,,dir ve işsizlikten 
herhalde iyidir. 

Aradan birkaç hafta geçince facia-
nın ilk emareleri belinneğe başlamıştır. 
İ§çilerden bir kısmı pek çabuk yorul 

duklarından, nefes almakta müşkül!t 
çektiklerinden şikayete başlamışlar, bir 
mllddet sonra da çok ıstırap verici ku · 

ru bir öksürüğe yakalanmışlardır. Bun
lara hiç ehemmiyet verilmemiş, hasta iş 
çilerin yerlerine yenileri tedarik edilmiş 
tir: 

Birkaç giln sonra hastalar çoğalmış. 

ameleler arasında sebebi bilinmiyen bu 
esrarengiz hastalık dolayısile bir kor 

ku baş göstermiştir. Bunun üzerine bü 
yük şehirlerden tanınmış mütehassıs dok 
torlar çağrılarak gitgide fenalaşan ilk 

hastalar muayene ettirilmiş ve işte o ı:a 

man feci hakikat bütiln acıklığıyla me~ 
dana çıkmıştır: lşçller "Silikoz., denilen 

hastalığa yakalanmışlardır. Bu hastalık 
tabit halde bir nevi cam olan ''silikat., 
tozlannm akclterlere pip yapıımaaın · 
dan ileri gelmektedir. 

Derhal tahkikat ve tetkikata giri 
§ilmiş ve kanalın geçmesi için kazılan 

kayaların yüzde 97 nisbetinde "Silikat,, 
dan mUrekkep olduğu anlaşılmıştır. 

ra daha farklı ücret vermeie mec- ================ 
gündeliğ~ni katiyen kesmeden ö -

burdurlar. Sonra hemen hemen bü demek li.zımdır. 
tün medeni memleketlerde ka- Bu noktaların yapılması mem· 
dın İtçi kullanan fabrikalar, bu leketin nüfus siyaseti bakımın • 
kadın İtçilerin çocuklanna bak • dan çok lüzumlu ve ehemmiyet • 
mak için hususi revirler, oyun, lidir. Çalışan hayvanlar bile bu 
ders, terbiye odalan tesiı etmeğe haklarından mahrum edilmemek· 
mecburdurlar. te, doğurdukları zaman bir müd . 

Emzikli çocuğu olan İıçi ka • det istirahat etmelerine müsaa -
dmlar, it aralarında buralarda de edilmekte ve kendisinden hiç 
mürebbilerin nezaretinde hulu • bir karşılık beklenmeksizini ön. 
nan çocuklannın yanına gidip süt lerine otlan, arpalan konulmakta. 
verebilirler. Vakıa bizim de umu- d 

ır. 

mi hıfzıssıhha kanununda buna ltçilerimizi hayvanlardan da-
benzer bir kayıd vardır. ha aşa~ tutmıyalım. 

Kaydin bulunduğu 177 inci ftçiler hakkında yaptığım an. 
madde aynen ıudur: keti tak'p eden lzmirH bir arka-

"Gebe kadınlar doğumlann • dasnn bana aynen ıu ıözleri söy
dan evvel üç ay zarfında çocuğu. ledi: 
nun ve kendis"nin sıhhatine zarar - Sen asıl lzmirde kadınların 
verecek ağır hizmetlerde kuHanı. ne kadar fena şeraiti hayatiyede 
lamazlar. Sonra mesai saatlerin - çalıştırıldıklarını gör . 
de kendilerine altı ay yarımıar lzmirde yazın giine§in doğma. 
saatlik iki fasıla Terilir.,, sından bah11ına kadar, yani gün. 

Güzel bir madde, fakat gayri- de en az 12 saat müddetle kadın 
kafi ... Hangi fabrikamızda böyle işçiler tütün ve kokarca tarlaların 
yeni doğurmuş kadınların çocuk- da çalıştıTılırlar. Ellerinde çapa 
)arına mahsus yerler, ve bunlara olduğu halde kızgın güneşin al -
bakacak mürebbiler var? tında saatlerce iki büklüm fidan. 

Hiçbirinde! lar arasında kara toprakları çı-
Sonra doğum zamanlannda iş· pala'" dururlar. 

çi kadınlara malen yardım etmek Buna mukab:ı aldıkları para 
ve doğum masraflarını da vermek nedir, biliyor musun? On beş ku
lazımdır. lngilterede işçi kadınla· nıf. 
nn yüzde doksanı belediye diı - iş kanunu yalnız şehir i•çisi
panserlerinde doi'nrurlar. Ve bun- nin değil, bütün memleket işçisi
lann masrafı hükUmet tarafın- nin hakkını koruyacak. onları re. 
dan verilir. faha ve iyi bayat şartlan ile va§a· 

Yine bu doğum müddeti zar . mağa kavusturacal< bir kanun ol
fından evvel ve sonra muayyen mahdır. Ve biz bu kanunun böyle 
bir müddet işçi kadma miilttet olacafma emin hulunuyonız. 
vermek ve bu müddet zarfında MURAD SERTOGLU 

camla kapland! 
Ve doktorlar haber vermi§lerdir: 
"-Böylece ''cam tozu,. teneffüs et

miş ve hastalığın ilk arazını göstermi~ 

olanların kurtarılması fennen imkansız 
dır; bunlar ölüme mahkfimdurlar, kur 
tulu~ çaresi yoktur 1,, 

Bu haber duyulunca bütün ıehri de> 
rin bir matem kaplamıştır. Çlinkü küçük 
Galuley Bridz ıehrinde bu ka· 
nal işlerinde çalıımamıı pek az erkek 
vardır. Şehrin hemen her evinde bu 
••menhus iş.,den dolayı bastalarunıı bir 
veya bir kaç erkek bulunmaktadır. 

Derken ölümler baılamıştır. Henüz 
sağ olanlar da kısa bir zaman sonra böy 
le olacaklannı, kurtuluı çaresi olma
dığını bilmektedirler. Zavallılardan bir 
kısmı delirmişler. bir kısmı yavaş yavaı 
gelen ölümU beklemektense kendileri o 
na gitmeği tercih etmiıter, geri kalan 
lan ise derin bir ıstırap içinde tevekkül-

Tahkikat komiıyona aumntlan 
mebus Mis Ailen inıaat firketini 

ıiddetle itham etmektedir. 
le kaderlerine ran olmaktan baıka çare 
görmemişlerdir. 

Bu küçük şehir şimdi bir 8tilm sU 
kQnu içindedir, sokaklar ıssız, hiç bir ev 
den bir kahkaha sesi işitilmiyor. hiç bir 
simada bir tebcaatlın izi görillmOyor. 

••• 

Üç çocuğunu kaybeden ve koccuı 
da hastahanede can çekifen ma -
"""' Con• tahkikat komuyonanda 

izahat verirken ... 
kaç hafta sonra ölmem muhakkakmıt r., 

••• 
tir. Fakat daha §İmdiden, inpat tirketf
nin mes'ul tutulacağı anla§ılmaktadır. 

Şirket eğer evvelden tetkikat yaptırıp 
araı:inin bu hususiyetini öğrense ve ona 
göre tedbir alsa, mesela ameleye maske 
kullandırsaydı facia olmıyacağr ileri 
ailrülilyor. Bahsettiğimiz "iı komisy0t 
nu,. azasından West Virginia Mis Allen 
bu yolda beyanatta bulunmuı ve {iirketf 
tiddctle itham ctmi~tir. 

Mesele hUkOmet merkezine akset
miş, Vaşingtonda hususi surette teıkil • 
edilen bir "iJ komisyonu,, meseleyi tet• 
kike başlamıştır. Ölüme mahkQm i~ile 
rin de davacı ve şahit olarak çağrılmış 

bulundukları bu komisyonun mllzakere· 
teri yürekler parçalayıcı sahnelerle dolu 
geçmektedir. 

Zavallı işçilerden bir kı&mJ isyan 
halindedirler; ''yaşamak istiyoruz l Bizi 
kurtann l,, diye haykırıyorlar. Bir kısmı 
ise bitkin ve mütevekkildirler, kaderle
rine razı olmnı görUnüyorlar. 

Madam Jones isimli bir davacı bu ka 
na) işinde üç oğlunu kaybetmiştir ve 
kocası hastanede can çekiıtmektedir. Es 
ki boks ıampiyonlanndan zenci Jhonson 
vaktile yüz kilo sikletinde mükemmel 
bir atletken şimdi ancak elli altı kilo ee
len bir iskelet halindedir. diyor ki: 

"- Doktorlar ciğerlerimin bir cam 
tabakaslle örtüldüğünü söylüyorlar. Bir 

Komisyon henüz kararını vermemiş 

Joz.el Con•on umindeki bu zenci 
eaki bokı fatnpiyonlanndandı ve 
İ§e btqladığı zaman yüz kilo geli
yordu. ş;mdi aıfıleti ancak elli altı 
küoJur. Olüme mahkiJm olan bu 
zavallı, kencliai gibi yüzlerce ar
kadQ§ile beraber, fİmdi muk'acltler 

olan ahibetini bekliyor. 
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Fantezi, ipekti, yünlü, pamuklu 
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HER 
MEVSiMiN 
·KREMİDİR 

Bugiıne kadar satın alan
ların memnuniyetle karşı · 
ladıkları NAUMANN mar
kalı ideal ve Erika yazı 
rr.ak i nalarımızla metan~1 
ve zcraft:tine eriıilmiyen 

NAUMANN markalı Dikit 
mn1dnalarmuzın 936 aene. 
51 modellerini aörmek üze. 
':.: bir kere ıatıı malaza. 
mızı ziyaret etmelerin: ali. . 
kadarlardan rica ederiz. 

Peıin fiyatlarımız ııe 
derece ehven iıe takıitli 
aatıf şeraitimiz de o niı 

bette: müıait ve müıterile. 
rimizin menfaatlerine U) • 

gunrJur. 

Maklnaları Satış "rtlrk l"'lmlted Şirketi 
Merlrez: Galata Hezaren ıokak 19-21 Tel. 41085 

İ&,tanbUI Belediyesi ·· .. banliıfı 1 

' . .. - . ' ' ... ~ 

Süleymaniyede Saman viranı 
ıani mahalleıinde Dölnneciler ıo
kağında 44 yeni numaralı 21 odalı 
Ula medreıeıi. 

Süleymaniyede Elmaruf mahal. 
lesinde bir odalı taı mektep. 

Küçükmuıtafapaıada Çukur ka 
rahat mahalleıinde lncebel soka· 

Senelik muhammen 
Kircuc 

460 

36 

Muvakkat 
Teminatı 

34,50 

ğmda 32 numaralı hazine klhyası 
lsmail ata mektebi. 60 4 50 

Vukuda ıemti ıenelik muharrune" kiraları yııılr ,,lan mahaller 
937 - 938 .enesi may111 ıonuna ka. dar ayrı ayrı kir., ya v~rilmek üzere 
pazarlığa konulmuıtur. Şartnameleri levasım müdUrH.iiUnde görülür. 
Pazarlığa ıirmek İ•ti7enler hizalarında e8ıterilen muvakkat teıninat 
makbuz veya mektubiyle beraber 13 mart cuma günü ıaat 15 de dai -
mi encümende bulunmalıdır. <I.) (l069) 

Senelik mı ~'ammen kiraıı 240 lira olan yeni halde 72 numaralı 
oda iki sene müddetle kiraya verilmek üıere açık arttırmaya konul
muttur. Şartnameai levazım müdUr lüfünde görülür. Arttırmaya gir
mek istiyenler 36 liralrlc muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 1 J - 3 - 936 çartamba ıilnil ıaat 15 de daimi encUmende 
bulunmalıdır. (8.) (1022) 

1 .. 

Askeri Tıbb:yc okuiunc:a 140 
adet peçete için verUmiş olnn 11 / 
12/ 935 ve 2/ 35 hususi ve 264868 
umumi ıayıla 46 lira 20 kuru~luk 
ayniyat rnnkbuzu zayi oldu~undan 
hiikmil olmadığı i1an olunur. 

''613,, "1240., 

Hepsine biçilen ederi 2$814 Ji . 
ra olan 24600 metre çantalık beı. I 
kapalı zarfla eksiltmey~ konmuı
tur. ihalesi 27 / 3 / 936 günü saat 
15 dedir. llk teminatı 2011 lira SO 
kuruştur. Ş.artnaınesi 135 kuruşa 

M. M. V. Sntın~lma. komisyonun
dan alınır. Eksiltmeye ç-irecekler 
inanç ile kanunun 2 ve 3 i.in~ü 
madc!e1e:-inde yazılı belcelerle bir 
likte teklif mel · ·ıplarını ihale sa, 
atinden bir aa. evvel Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komi11yonuna 
vermeleri. "615 .. "1241,, 

6650 kilo Toz şeker açıK ek
siltme ile alınacaktır. Eksiltme 
13/ 3/ 936 Cuma günü saat 16 da 
Lüleburca.zda Askeri Satıualmu. 
Kom:syc- .unda yapı!a.caktu. r !u -
hammen bedeli 1729 lira Hk te · 
minatı 129 liradıl', Şartmı.me ta
til giinlcrinden mada her gcıı Ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
beJ!i gün ve saatte kanunun 2, 3 
maddelerindeki istenilen "Jesika · 
larla Komisyona müracaa!ları. 

880! kilo Gazyağı açık eksilt
me ile '1.lın•caktır. Ektiltme 13/ 
3/ 936 ~unıa günii ıaat 15 ae Lü
leburaaı Aıkeri Satmalm" Ko · 
mi•yonunda yapıla(aktır. Muham. 
men bedeli 2301 lira ilk teminatı 
173 liradır. Şartnı..meai tatil gün. 
)erinden mada her sün Komiı · 
yonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatte kanunun 2, 3 maddelerin
deki istenilen belgelerle Komisyo-

. na miiracaatları. 

150 ton yulaf pazarlıkla alma.. 
caktır. Ekıiltme 18/ 3/ 936 Çar · 

§amba günü ıaat 15 de Lillebur · 
gazda Aıkeri Satınalmn Komiı • 
yonunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 7125 lira ilk teminatı 
535 liradır. Şartnameıi her gün ko 
miıyonda ıörülebilir. lıteldilerin 
belli ıiin ve saatte lcanunun 2, 3 
maddelerindeki istenilen belgeler
le komiıyon. rnürac:aatları. 

"616 "1242 ,, ,, 

Yemeklerden birer ııat ıanr~ ah· 
nırsa HAZJMSIZUôl, mide ektilik ve 
yanmalarını gidcrı r. Ağızdıılı:i tatııılık 

ve kokuyu izale eder. HOROS markalı 
ambalajına dikk~t. 

Deposu: Mazon ve Botton ecıa depo, 
su Bahçekap11 iş Bankası arkasında 

No. ız 

.......... • ·. ·"I . . ı · .. ,.. " - ' 

· ıatanbul · Levazi·m Amir-· .. '-~ - ,.· ; . .' : ' : . ,_ ~ ~. ... '. -,'. .\ . . . . 
. ~~ :: .,~Jlgi<S~trb~~~-~ . · .. 
K a"m is .yo·n. u .Tıa n;. ı. arı 

Harbiye Okulu için l 100 kapu· 
tun kuma.tı okuldan verilmek U:ae 
re imaliyeıi 12/ Mart/ 936 Perıem· 
be ıünü ıaat 15,30 da T ophanod e 
Satın.alma Komiıyonunde :Capal ı 
zarfla ekıiltmeıi yapdauktır, 
Tahmin bedeli 66ro liradır. ilkte
minatı 495 liradır. Şartname ve 
nümuneleri knmisyonda görülebi
lir. lıteklileriı belli saatte Komi~ 
yona gelmeleri. ''439,, "1039,, 

Fen Tatbikat Okulu için 45 ka· 
lem iıtihkim den m~l~omesi 27 / 
Mart/936 Cuma günü ıaat 15 de 
Tophanede Satmalma Komiıyo · 
nunda açık _,kaHtme ile alınac;ak · 
tır, Tahmin bedeli cem'an yekuıı 
1202 liradır. ilk teminatı 90 lira 
15 lruruıtur. Şartnamesi koınis · 
yonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatte komisyona. gelmeleri. 

"412,, "117,, 

Fen Tatbikat okulu için cetvel
li eklimetre ile dehliz İn§ası için 
iki§er adet pusla 10/ Nisan/ 93€ 
Cuma günü !aat 15 de Tophanedd 
Satrnalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin Tekirdağ Kıt'atmm 15000 ve 

Malkara Kıt'alarımn 10000 kilo bedeli 60S liradır. tik teminat 45 
ıabun pazarlığı 16/ Mart/ 936 pa- lira 60 kuru,tur. Şartnamesi Ko · 

b misyonda görülebilir. isteklilerin zartesi günün ıaat 15 ve 16 ya •· 
M l belli saatte Komisyona gelmeleri rakılmııtır. Şartnameleri u 'lam- ,,

436
,, ''l035. 

men bedel ve muvakkat teminat- ------ ------
ları eıkisi gibi olup pazarlığı T e . ::ı::c::::::::::::m:;:m::::::::m=::::::mumm:: i! 
kirdağında Askeri Satına ima Ko. H o i $ tl ek 1m 1 ~! 
misyonunda ya.pılacaktır. Pazar· i~ Ratip TürkOğl U !f 

H Mee~ rreı İ! 

bulundurmaya ır.ecburdurlar. 
. ''614,, "1239,, 

wa •w $UP •• ce•<ı:t>NPW'» :zszr ..... ;o p 

--·•--.--re 
DVI ~n~ 

Terzi mi 
a ır ov o ırs ll.ll liil l\JJ ;g ? 

işte size l ir ııdr~sı : 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kad1n •e f•. rke~ T ttr~fıı 

•staatıoı • \' tn lpoıtınt klrşısıada 
1-'nto Nur vıınındft f.tufet hıtııaıh 

120 
250 
250 

" ,, 

h . 300 ki. 9 uncu kor icin be erı 

lartnr, 10 4'd~t 
0

ba.ıkül 11 / Mert 
936 Çar~ıunba günii ııaat J 1 de p 
ıt.rlıkltl a!macaktır. Mcham~e 
tutan 700 liradıı. Son tenıı!1A 

1• S • k misyo 105 ı,.a·1 ır. artnamesı o 
\J • ve 

numuzda her gtin öğleden e" . 
&örUlebiJir, hteklil~rin ıon ~erP~• 
nal makbuı veyi\ me1'tupl-arılu 

F dıkh raber v~kti muayyende ın . 
da. Komy\--nhk Satınalma Kd' 
yonuna ıı•Jme!eri , "1232,, 

h . 100 kil 9 uncu ka1 ıçm be en rt 
tarlar, 40 aclot kımtar 1 J iM• d 
936 Cartamba ;Unü .aat t l .30 

paıarhJda ahnacak!~r. Mu~oııo at 
tutarı 640 liradır. ~at'i to~~n•~0 liradsr. Şartname11 h•r ıun f 
miıyond~ sörUlobilir. lıteklil•; 
kat'f teminat makbuz veya m• 
hıplariJe beraber beUi rün ve '' 

· ko • ti muayyende Fmdıklıd•k• ıı' 
mutanJrk Satrnalma komsiY01111 

ı:elmeleri. •fı 233 .. 

7 . . k . . b • J 500 •"" ıncı or ıçın ~ • "n ,ı/ 

lartar, Uç adot baıkUI 11 / r.; d• 
936 Çarııunba gilnü ınat l l · r.1" 
\\çık ~kıiltmc ile alm•~kur. ilk 
hammen tutarı 1200 liradır. ,.ı 
tominatı 194 liradır. Şartıı.ırı , 
her ıün öğloden evvel komi~1~ 
numuzd~ ıöriilebilir. lıtekhl•, 
ilk teminat makbuz veya m•kt"ttf 
larilo beraber belli gıin ve "~, 
komiıyonumuza eelmeler1.y 

,, ,, 

" 
,, 
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Sl•ek, tahtakurusu, pire, güve ve bütttn haşer-at hayat bulmadan yuvalarını yeni icat Fayda pompa ve 

FAYDA iLE . TAHRiP EDiNiZ 
SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor 

Herkesin Alabileceği 

Mükemmel ve ucuz 
ıstan~uı f erıı Mallor Paznrnıtlan ll ~u~at u~nü 
Bevoııu Jerli Mallar Pazarrn~an 4 ~u~at uon~ 
Ka~ıtöy rerli MnHor Paıarm~on ll ~u~at ~onu 

Mal alanlar ellerindeki aynı tarihli 
kuponlar mukabilinde 

Yüzde Yüz 
Parasız mal alabilirler 

Yerli MalJar Pazarlannıa 
D ik kat: ikramiyeli satışları devam 

ediyor; istifade ediniz. 

Bir 

RAD 
Model 125 

• P 1 L OT 
İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın sigorta işlerile çalışmak üzere kanuni hilktimler dairesin· 

cie tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan La Fonsiycr sigorta §irketinin 
'l'ürkiye vekili umumisi haiz olduğu aalShiyetc binaen bu kere müracaatla İı;.. 
t.anbul tali accntalığma şirket namma yangın sigorta işile me~gul olmak ve bu 
ışlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve ü 
'iUncü tahıs sıfatlarilc hazır bulunmak üzere Karabet Agya Vcziryanı tayin eyle· 

6 lambası var. Kısa, orta, uzun dalgalı 
her yeri altr. 110 ila 220 voltluk 

eliğini bildirmiştir. 
Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 

19-Z'f tarihli kanun hükümlerıne muvafık görUlmü! olmakla iHin olunur. 

20 FAUSTA 

ha mağrur, daha kederli ve daha 
müthiş olarak geliyordu. 

Balafre, etrafındakilere, yolun. 
da korku ve hürmetle eğilen hal
ka, Fransa taciyle halkının taliini 
eline alan bu adam, kafasındaki 
dü!ünceleri anlamak iıtiyen hal -
ka bakınıyordu bile... O yalnız 
mantosuna bürünmÜ§, kırmızı 

maıkeıini yüzüne geçirmi§, bir ep 

liyle atının yularından tutmuf, 
ya vaı ve dik uzun adımlarla il er
li yen Saizümaya gözlerini dikmiı
ti. Arabanın yanında çingene 
Belgoder çırpmıyor, telaşla şunla
rı aöylüyordu: 

- Başlıyor, başlıyor ... Herke& 
ıerbeıt, iatiyen görebilir ... Amma 
ne görecek? diyeceksiniz ..• Evvela 
Nübi Kraliçesinin bana gönder -
miş olduğu içi saman dolu Leopor 

canavarını! Ondan sonra methur 
Kraaıın çakıl taşlariyle karnını 

nasıl doyurduğunu, hokkabaz 
Pikvikin ateş parçaları yutarak 
naııl hararet söndürdüğünü ... 
Başlıyor ... Geliniz, yaklaşınız! 

Pencereden kardinal Dük dö 
Gizin Belgodere yaklattığını, bu 
kaba ve alçak herife dcğru yürü · 
düğünü görmüıtü. Yerini terket · 
meden abanoz koltuğa doğru dön
ıdü. Ve: 

- GeldHer ! Dedi. 
Pknıes Fausta ismiyle çağın· 

lan esrarengiz kadın ayağa kalktı. 
Ve mermerden yapılma bir ilahe-

nin kürsüsünden inişi gibi ağır a• 
dımlarla yaklaştr. 

Bu sırada Belgoder Dük dö Gi. 
zin kendisine doğru geldiğini gö
rerek: 

- Viyoletta, Viyoletta !. .. Di
ye bağırıyordu. 

· Çocuk, arabanın ön tarafında. 
göründü. Sarı, gür saçları kar gibi 
beyaz omuzlarına dökülmüş ol -
duğu halde, utanark çekinerek 
durdu. 

Prenses Fausta, Dük dö Gizin ü
zerine alev saçan gözlerini dikti. 
Sonra bakışları, genç ve güzel Vi
yo)ettaya döndü. Arkasından du
daklarının üzerinde uğursuz ve ha
ince bir gülümseme be!irdi. 

Kalbinin derinliğinden: 

- Hanri, Hanri dö Giz? Sen be
nimsin! Çünkü ben kraliçe olmak 
istiyorum. Papalık tacile kraliçelik 
tacını ayni zamanda la.Jımak isti
yorum. Bu isteğime hiç bir şey, hiç 
bir kimse engel olamaz. ltaJya ile 
Fransaya hakim olmak, bütün dün
yaya hakim olmak demektir. Han
ri, senin beni sevmene karşı gelen 
her şey. mahvolacaktır!.. Ben, yal
nız ben! Karın Katerin dö Klcre, 
taptığın şu Viyoletta, hepsi geber
sinler ... Hepsi meydandan kalk~ın
lar. Ben öyle istiyorum. 

Birdenbire, madeni bir ahenk &• 

lan emredici bir ıesle: 

- Kardinal, i'e başlamak za. 
manı. geldi. Halkın kendisinden 

her cereyanda çahşır. 
Satış yeri: Voyvoda 55 Galata·, 
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Şu yabancılann kendilerine 
doğru baktıklerını gören kızca -
ğız, baJını önüne eğdi. O vakit 
gözleri Dük dö Gizinkilerine rast· 
ladı. Korkudan titriyerek geri çe
kildi. Meşin perdelerin arkasına 
saklandı. Batını, döşemenin hiza
sından açılmq bir pencereye da
yadı. Yü~ hafifçe sararmıştı. 

Güçlükle nefes alıyordu. 
- Oh ann.e ... Orleandaki herif 

gene burada... Ondan korkuyo · 
rum... Bir felaket gi)>i etrafımda 
dola§ıyor ! 

Fakat bu anne sözü çok ta ye
rinde değildi. Çünkü bu 5Özler 
kendisine söylenen kadın, merha· 

metli ve ~efkatli gibi görünüyorsa 
da kızın yüzündeki asil ifade, an
cak veremin tesiriyle ~uşamış, 
bu kaba çehrede yoktu. 

ihtiyar kadın: 

-· Zavallı çocuk! Dedi .• 
Vakit tamamlanıyor. Bundan son
l'a seni korumak için yanında bu

lunmak benim için imkansız ola
caktır. Allah yardımcın o}şun !... 
Sana... Bir koruyucu göndersin! 

- Bir koruyucu ha! Anne ne 
yazık ki.. .. 

- Her zaman ümit et Viyolet-
' ta! Şu delikanlı ... Sana söz söyle· 

meğe cesaret edemiyen !U deli -
kanlı .. Ben onun kalbini okudum. 
O seni seviyor ..• 

Çingene dışardan: 
Viyoletta... Viyoletta ..• 

Şimdi yaıuna gelirsem •.• Diye ha· 
ğınyordu. 

Dük dö Giz, çingene Belgode-. 
re: 

- Kızcağızı rahat bırak! De-
di. Sonra eğilerek ilave etti: 

- Bana cevap ver, yarın Pari
se geliyorıun değil mi? 

- Evet Monsenyör ... Yarından 
sonra büyük çiçek panayırı başlı
yacağı için Grev meydanında bu
lunacağnn... Viy.:oletta da bera • 
her! 

- Pekala! .. - ~ 

Çingene, Dük dö Gizin fırlat. 
tığı bir altın kesesini daha hava
da iken kaptı. Hanri dö Giz daha 
fazla eğilerek: 

- Bu kesede on Düka altını 
vardır. Yann birisi tarafından be
nim namıma ıana verilecek emir· 
leri tamamen yerine getirirsen bu .. . . 
nun gibi on kese daha var! Dedi. 

Belgoder yerlere kadar eğildi. 
Doğrulduğu zaman Giz askerleri
nin başında olduğu halde Parise 
doğru u~aklaşıyordu. 

O zaman büsbütün doğruldu 
ve Viyolettanın bulunduğu araba. 
ya doğru bir bakış fırlatarak: 

- intikamımı alacağım! Diye 
homurdandı. 

2 
GREV MEYDANI 

Gayet ağır perdeli, muhteşem 
döşeli geniş bir nlonun arka ta
rafında, sırma işlenmiş saf ipek -: 
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ten yapılma bir gölgeliğin altın .. 
da, altın kakmalı abanoz bir kol
tukta bir kadın oturuyordu. 

Bir kadm !.. Parlak, bq dön • 
dürücü derecede güzel bir me.h • 
luk. .. Belki bir Melek yahut bir 
ıbüyücü... Belki de yiikaek bir ko
kot ... Gayet büyük ve derin, ha • 
zan aoltun bir çiçeğin baygınlığı
nı tqıyan, hazan siyah elmas par
çaları gibi parlaY'ln gözleri eısiz 
derecede güzeldiler. Ahenkli a • , 
teıli, muhteıem, ve cesur bir ruhu 
gösteriyordu. 

içeriye birisi girdi. Bu adamın 
üzerinde siyah kadifeden yapılma 
ağır, fakat sade bir süvari elbise
si vardı. Uçuk rengi, her zaman 
acı içinde ve kederli bulunduğu . 
nu gösteriyordu. Y ukanda tarif 

etmiş bulunduğumuz kadının ö. 
nünde durarak bir dizini yere 
koydu. 

Bu dindarca hürmete alııkın 
görünen kadın, anlatılması im • 
kansız derecede hakim bir tavırla 
elini -açık duran genit bir pencere
ye doğru uzattı. Jantiyom yerden 
kalktı ve büzülmüş olan elini kal
binin üzerine koyarak: 

- Grev meydanı! Diye mırıl
dandı. Ey gecelerin korkunç rüya
larını, gözlerimin dayanılmaz 
batıralannı kendisinde tophyan 
meydan! Şimdi seninle gene yüz-
71be bulunmak li.zun geliyor ö1le 
pıi~ 

Bu anda kadın söz söylemeğe 
baıladı. Sesinde en mağrur batla
rı eğecek ezici bir ahenk vardı. 

- Kardinal, timdi size bir e
mir vermifti.ıg. Neden itaat etmi· 
yoraunuz? 

Jantiyom titredi. Ve sanki ka
dının sözlerinde çok §&fılacak hir 
teY varımı gibi bir tavırla: 

- itaat ediyorum Saıentet ! .... 
Cevabmı verdi. 

Saaentet "Zatı Akdesleri,, ! ..• 
Bu yalnız hıristiyanlann en bü • 
yük reisi olan papaya kartı kulla· 
ndan bir ünvanch. 

- Kardinal, timdi söylemiş ol
duğunuz söz pek müthittir. Şuna 
dikkat ediniz ki, Romada iken bu 
tabiri kulenmanız belki doğru idi. 
Çünkü ben orada, (Jan) hükU • 

metinin varisi, o büyük dini tari· 
katin birinci f(ivalyesiyim. Fakat 
burada, Pariste, Lukres Borjiya 
sülalesinden Prenses F austa'yırn ! 

Acaba bir kraliçe tavrı ile söz 
söyliyen bu kadın kimdi? 

F austa, Prenses F austa ! ... 
Acaba bu isimde na~ıl bir giz. 

lilik, nasıl bir sır vardı? Tavırla
rındaki, halindeki, sesindeki bu 
ihtişam nereden doğuyordu. 

Lukrea Borjiya ! Onun ceddi 
idi. Borjiya, mutlak hakimiyet! 
Canlı korku, ölüm... Lukres, aşk 
ve sevgi perisi, içki ve sefahet a • 
lemlerinin ~k üstadı ... Zehirli 
öpücükler büyücüıü ..• Hazırladı • 
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iı feci eğlencelerde bir ıehap giLi 
parlayıp sönerek peıinden mah -
vettiği sayunz erkeği sürükliyen 
mahluk! .•• 

Acaba bütün bu kudret bu bü-, 
yüklük ondan hep bu kadına mı 
geçmişti. Hep onun tahıında mı 

toplanmııtı? Belki! Çünkü onun 
Kardinal diye çağırdığı adam o -
nu, ancak bir peygambe;in karıı
smda alınabilecek bir tavırla din-

liyordu. Bu adam kardinal ünva
nını tatıyorsa da jantiyom elbise
si giyiniyordu. Tavırlan da bir 
papaza benzemiyordu. Eski asıl
zadelere benzer bir ciddilk halin
den okunuyordu. Gözleri zekası -

nı, alnı cesaretini anlatıyordu. 
Kadın söz söylerken o diz çöke
rek büyük bir hürmet göateriyor
du. 

Kardinal ümitsiz bir itaatle Fa. 
ustanın göstermiı olduğu pençe -
reye doğru yürüdü ve gizli bir 
korkuya kapılmıı olduğu halde 
pencerenin kenarına dayandı. 

Meydana derin bir bakıı fırlattı. 

Bareakd günü denilen meşhur 
Pariı isyanının ertesi günü idi. Pa
ris kralını kovmuş ve her taraf 
henüz bir istihkam halinde duru
yordu. Patlamıı olan tüfeklerin 
barut dumanı ufuklardan ıilin -
111eden o, menekte ve gül hayra -
mını kutlulıyordu. Çünkü Pariı, 
her zaman aokaklannda iıyan a • 
rasında çiçekler, kan arasında 

gülümaeyiıler görmeğe ahııktı. 

Grev meydanı parlak güneşin ıtı· 
ğı altında her sene mayıs ayında 
kurulan bu büyük çi~ek panayı • 
nnın neıeli sabahında, ortalı • 
ğa renk ve koku dağıtıyordu. Mey. 
danda ıüılü efüiaeli zencin kadın
lariyle üstleri hatları lime lime 
dilenciler, jantiyomlarla hokka • 
bazlar omuz omuza dolqıyorlar• 
dı. 

Kardinal bu güzel manzaraya 
dalmıı bakıyorken, maziıinin ka • 
ranhkları içinde bir takım batı • 
ralar uyanmıı olmalı ki, rengi da
ha ziyade solmut, dudalden bile 
bembeyaz keıilmiıti. 

Fakat gözlerine birdenbire 
meydanın iki ucundan gelen hal· 
kın kayna§IDası çarptı, bu hare • 
ket onu titretti. i 

Sağ taraftan, adeta hayalpe • 
rest bir reuamm fırçasından çık
mlJ, tuhaf tavırlı bir takım adam• 
lar, kocaman bir yük arabaaı, 

Belgoderin o kötürüm atının ıü • 
rüklemeğe çahttığı bir araba tas
lağı, gıcırdaya gıcırdaya Gre• 
meydanına giriyordu. 

Sol tarafta, hafif bir zırh giyin
miş, savaı kıhçlannı kupnmış ha 
jantiyom aleyı görünüyordu. Or • 
talarmda ve biraz ön taraflannda 

bir gün evvel Şayo yunaçlannda 
görmüı olduğmnuz adtllll, Dük 
Hanri dö Giz, Parla kralı Balafre, 
daha muhteıem, daha parlak,. d&-: 


