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T aqyare piqangosundE 
Kazanan numaralar 

2 nci sayfada 
5 Kuruş. Telefon: 2.~72 11 Mart 1936 Çarşamba Sene: S·Sayı: 1501 

lngiltere Alnıanvava şiddet gösterilnıenıesini isterken 

Fransa, Belçika ve Sovyetler 
askeri harekete geç·yorlar 

y __ ..... emleke le dekı 
. az 1 ğına d ve e ti 

ordusunu arttırdı 1 Bel«;ika, 
Terhis edilen askerleri bırakmıyor 

Küçük andlaşma Almanyaya 
tedbirler alınmasını 

karşı acele zecri 
istiyor 

~ asllerleri Ren'i selamlarken ... Uzaktan görülen köıe "Alman köıeıi,, denilen yerdi:Vazılan 2 incide; 

Avam kamarasında münakaşalar: 

Türkiyenin Almanyaya 
ettiği büyük yardım 

Slpn, Çörcll dedi ki: 

Almanya çok kuvvetlidir. Yakında, ahvalin sevklle 
~ harp açmaoa mecbur olacaktır ı 
~:Vd Corc cevap verdi: · 

Almanya bugUn yalnızdır, kuvvetli de değildir. Onu en 
sağlam zamanında mağlt}p ettik. Hem Türkiye mUtteflkl 
idi ... O Türkiye ki, bizi iki mühim mağltl.biyete uğratmış ve 
yflz binlerce askerimizi 4 sene muattal bırakmıştı. 

~:ll(AA.)-AnmKama ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-
. bugün de milli müdafaa müzakere. 

.devam etmiıtir. 
tburcbill 1932/ 33 de Almanyanın 

•ilihlanmaya başlamasile vazi 
~~eğitildik hasıl olduğunu, Hitle 
tıdara geldiği gündenberi Alman· 

lılt hart> hazırlıklarına takriben bir 
it .milyar İngiliz lirası aarfettiğini 
t~1§. İngiliz beyaz kitabında der. 
dıtcn silahlann hiç de kafi olma· 
~t Çok kuvvetli bulunan Almanya 

it Yakında ahvalin ıevkiyle harp 
~~~ ı:necbur olacağı hususuna naza· 
~ ltatı celbederek denizaltı gemileri. 

t')r kuvvetli destroyer filoları ya 

·'~~zımcctdiğini ehemmiyetle kay 

l/)flOtlllU 4 OnclM~ 

Atatürk dün akşam 
Ankaraya döndüler 
ismet lnönü ve iki vekil Cumur 

başkanile b!rlikte gittiler 
. Bir müddetten beri ıehrimizi ı çe rıhtımından Heybeli vapuruna 

§ereflendirmekte bulunan Büyük binmitler ve Haydarpaşaya çık· 
Önder Atatürk dün akşam Anka- mıılardrr. 
raya dönmüflerdir. Gara girildikten ıonra AtatürlC 

Reisicumurla birlikte Baıhakan kendilerini uğurlamıya gelenlerin 
ismet lnönü, iktisat Vekili Celal ellerini sıkmışlar, vagoilarına bin• 
Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü Ka- mitlerdir. Haydarpaıada BüyülC 
ya, Trakya genel müfettiti Gene- Önderi saylavlarla generaller, bü
ral Kazım Dirik, Kamutay reis ve- yük memurlar uğurlamıtlardır. 
killerinden Nu~i, Ali Kılıç, Salih Hariciye Vekili Pendiğe kadar .. 
de Ankaraya gitmiılerdir. Vali de vilayet hududuna kadar 

Vekiller ve diğer zevat saat on gitmiılerdir. 
Defte ot~llerinden çıkarak Dolma- Ba~bakan Heybeli Adadan mo. 
bahçe sarayına gitmişlerdir. Ata- törle Pendiğe geçerek buradan 
türk saat tam on yedide Dolmabah trene binmiştir. { 

Yugoslav Başbakanına yapılan suikast 

Stayadinoviç'e ıuikast yapılan tabanca ve yeni kabinede harbiye 
nazırı olan Mariç (Yazısr 4 Uncüde) 

------····-·······--··· .. ····-·················-· . 
FAUSTA 
Birkaç gün önce başlayan FAUSTA 

romanlmızın 3 renkli kapağını yarın 
dan sonraki nilshamızla okuyucuları• 
ınıza vereceğiz. Okuyucularımız bu. 

nunla 

Tam 5 kitap 
• kazanmıı olacaklardır. 

HABER okumak, hem günün en • 
ıon habcrlorini öğnrenmek,hem en gü 
zel romanlan ve yazıları takip etmek 
hem de bir kütüphane sahibi olmak 
demektir. 

Bulgaristan da 
Nliyyl muahedesini 

bozmıya 
hazırlanıyormuş 
Atina, 10-Burada çıkan Vra

dimi gazetesi dün akıamki nüsha
sında Bulgaristanın Nöyyi mua

hedesini fes he hazırlandığını ve 

bu hmusta Almanya ile mutabık 
kalmıt olması \htimali bulunduğu
nu yazıyor. Fakat Atina siyasi ma· 

hafili b~~ ibtimal1ve~ek.. 
tediP. 



HABER - ~litam p~o!!sia~ı~ı===~~====~~==~~~~====='"=l;:;l~M;;;A;;R~T~=ı 9=3=ıs ::==l 

azanan numarala 
95 000 1000 Lira kazaoar.i 

Almanyaya karşı 

Fransa, Belçika ve i.J • ' 2248 

Sovye ler cebhe k~_!.!!.Y..~.! .. Lira kazanan 500 Lira .kazanaul 

: ............... -···••!!••··············-···-··· .. ······-········· ... ··· ... ···-···-···· .. ··················· ... ············-· •• 718 
7549 
7021 

28845 

15831 
19451 
16068 

25805 26 
24226 2 

i Sovyetler, Ren Jşgal altında bulundukça biç bir muzakere 
i yapılmamasını istiyorlar. Londradakl Sovyet elçisi, bu
l günkü vaz·. 1 eti değiştirmek için Milletler Cemiyetinin 
i vereceği b .. t .. n kararlara iştirake hazır olduklarını res
i men bildirdi. 

150 lira kazananla 

• •••n•••-••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••• .. • ... -...-.-...---.--.._..www•• .... -------•••-••••••••••••••••• 

12919 
7 50 aşağısı ve yukarısı 8 ile bitenler 

28864 2 şer lira amorti kazannuşlardr. l 
1959 

15.000 9650 

26850 
1732 
7143 

20324 

15936 
8293 
9655 
7486 

16 
284 
20 

Paris toplantısı suya düştü 
lngiliz murahhasları kabine ile dai"!1a t:emast:a 
buıunmak istediklerinden cumartesı Londrada 
bir t:opıant:ı yapılacak. 

Lira kazanan 100 Lira kazananı 
24749 
23090 

5860 

29880 Almanya Londraya Ribentropu gönderiyor 
Bu numaranın 750 aşağtsı ve 

tahliye etmedikçe Sovyetlerin Almanya f Almanya mütahit murahhası sıf a- 750 yukarısı olup sonları O ile bi-

12433 
5748 

539 
28952 

321 

20937 
447 

17676 

fnglllzlerle Fransızlar 
anıa~amıyor 

Lokarno paktını imza etmiş olan 
devletlerin murahhaslan dün saat 11 de 
Pariste toplanmışlardır. Toplantıyı 
Fransa Hariciye Nazırı Flanden açmış. 
tır. 

ile müzakerata girişilmesine muhalif ol• tile Cemiyeti Akvam konseyinin ten numaralar 2 ıer lira amorti a- 29221 14710 17627 12849 
duğunu İngiliz hariciye nezaretine bil· Londra toplantısına İ§tirak ede- Iacaklardır. 9714 3633 1300 4888 

dirmiştir. cektir. 12 QQQ 14460 8010 Sovyet elçisi ayni zamanda Rusya. 6884 4480 
nın bugünkü vaziyeti değiştirmek üze- Tevfik RUftU doAru Londraya • 11027 19304 11421 722 

50 

re Milletler Cemiyeti tarafından verile· gidecek Lira kazanan 2461 12827 25097 23328 
cek bütün kararlara icı.tirake hazır ol. Cenevre, 11 - Cemiyeti Akvam 13725 cAcn 23548 13809 Flanden bu toplantının son mesele- ır Q"'IVV 

69 
ı67 

72 
15 

duguw nu da resmen bildirmiştir. konseyi reisi Bruce konseyin Lon- 19983 6420 26396 8990 10240 ler hakkında bir karar vermek için dc-
lngllte re gevfekllk s!yasetlnde dra<la toplanması hı:susundaki tek 05 5 225 1 ğil, yalnız noktai nazar teatisi için ya. yalnız kaıaca§andan korkuyor 29704 7 193 3 15 

ptldığıru söylemiş ve bundan sonra bil· Londra, ıı _ Hariciye nezareti lifi kabul ettiğinden, konsey ayın 20719 7797 144484 24158 221 
tün murahhaslar kendi noktai nazarla· mahafilinde Londrada yapılacak toplan 14 ünde Londrada toplan:ıcaktır. Bu numaranın 750 yukanıx 750 ap.• 5359 2012 11068 17202 31 
nm anlatnuglard.r. Müzakerelor saat "baklanda gimd;den end;ıeler baıı- C•nevreye g:tmek üzere yolda ğ•sında 3 ile bitenler 2 ıer lira amorti 5654 29306 15088 lı;J46 
13 de bittiği halde gayri resmi temaslar göstermiştir. Sovyet sefirinin İngiliz R A kazanmışlardır. 
ak"ama ·kadar aürmüştilr. b. b'ulunan Litvinof, Tevfik Ü§tÜ - 306 13573 16517 28120 

:s hariciye nezaretine yaptığı te lıgattan 1 o o o o 
Fransız gazeteleri Fransa ve tngil. anlaşıldığına göre, başta Rusya ve Fran ras ve Titülesko bu değiıiklikten • 13438 24747 15611 2515 

tere arasında müştereken bir hareket sa olmak üzere bundan evvel Cenevrede hab'erdar edilmiılerdir. ,.. 24808 2394 14853 10211 
yapılmasına artık imkan kalmadığını İtalyaya karşı zecri tedbirler tatbik c- Almanya, hariçteki Almanların Lira kazanan 641 13854 16078 10467 
yazmaktadırlar. Çünkü İngilterenin Al dilmesini istiyen tngiltereye müzaheret aekerJlje hazır olmalarını 21285 10270 18245 22548 
manya ile müzakereye taraftar olma• eden küçük antant devletleri, '.Almanya. bildirdi 14179 . 65 
sına mukabil Fransa bu fikre tamamen 13802 252 23210 4102 
muhaliftir. ya karşı şiddetli tedbirletr alhnması~ı is- Nevyork, 11 (A.A.) - Alman 4801 29617 22987 6273 

tiyorlar. Küçük antant ta yaya ar§J konsolosluguw atallesi B. Siegfried 58 5644 Fransanın şartları oldugwu gibi Almanyaya karşı da acele :s Bu numaranın 750 ap.ğısı ve l280l 1 18 21369 1 1 1 Al Yon Hostitz Birlfl'!lik Amerikada 8511 8536 12149 27417 1 Fransa ancak şu şart ar a manya zecri tedbirler alınmasını istemektedir· ""ll' 750 yukarısı, sonu 9 olursa 2 ıer 
Ya ile müzakereye girişecektir. • 1 ya§ıyan bütün Alman yurtdaıları, 18605 18937 7771 4923 

er. lira amorti alacaklardır. 1 - Alman kıtalannın Ren ırun· fnglHz hariciye nezareti mahafilin. muhte'inel bir askerlik hizmeti i- 5116 29101 · 5909 4616 
takasından geri çekilmesi. d de İngiltere ile Skandinavya memleket- çin kaydetmek üzere emir aldığı- __ K_a_y_b_o_l_a_n __ P_O_C_U_k--:-- 26612 15036 19784 10781 

71 
2 - Konferansın Cenevre e top- leri müstesna olmak üzere Cemiyeti 15' 

9283 
ı20 l2733 1390 11 

·ı ı k nı gazetecilere ıöylemİ§tir. Ianma1>1 ve Almanya ı e an aşma vu uu Akvama aza devletlerin hep birden Al· b l h d b 1 dU 
halı.nde bunun devletler tarafından zr · Bu Almanlar derhal silah altı- as 8 ane e U un 10140 manyaya karşı çok §iddetli tedbırler J• 
man alıma alınma... ahnmasma karar vermelerinden korku. na çağırılmıyacak, fakat Avrupa- Fatma adında bir SO Lira kazanall 

71 Konsey Londrada toplanıyor Juyor. da bir gerginlik vukuunda Alman- kız ÇOCU k ta 7006 19881 29576 74 ~74 
Londra, 11 (Radyo ile) - Lokar. Londraya Almanya murahhas aranıyor 29232 5605 29359 15085 J 

· kı · d d ı ti ü yaya g"ıtmek üzere hazır buluna-
1

54 no mısa ru ımza e en ev e er m • gönderiyor k dd · d 9029 6905 4049 
Vefada Kn çeşme ca esın e 11500 S messillerinin iştirakile dün Pariste ya· Paris, 11 _Yon Ribhentrop caklardır. 

6 8987 165

7

1 

1015 ıı 
oturan Ayşe zabıtaya müracaat e- 321 sS4 Pılnn toplantıda Cemiyeti Akvam kon. k f iSSi 8357 28927 14158 568 Ş"şhane VO UŞU ac derek sekı"z ysuıındakı· ogwlu Hali· .,., seyinin Cenevre yerine Londrada top- 1 ~ d l 19173 28779 22845 20070 

1

5

'

4

9 
!anmasına karar verilmiştir. T hk. kat raporu din bir kaç gündenbcri orta a o. 

2058 7443 4617 24887 
.,1,ı Beynclnülcl va•iyeUn son deme a 1 madığını aöylemittir. 22974 14244 1189 11658 :

867 na•;k bôr §ekn nld•ğm. g6•6nilnde bu· Zabıta bu ihbar üzerine hemen 12297 6386 19068 224 ;

488 lunduran İngiliz murahhaslan kabine ee dd e mAııı• g"" e ara§tımıalara başlamıf, Halidi 22884 28379 767 1489 
50

1' 
ile daimi surette temasta bulunabilmek fil U eı Um U Cerrahpaşa hastahanesinde bul. 8076 21575 6312 12928 2 

6
6s 

için Cemiyeti akvam konseyinin Lon. 20790 3315 15801 26418 15 
4

6' 

drada to~lan.masıru istemi~le:d~r. go·· n derı· ldı· mu§tur. 500 6409 3689 19089 . zo14' 
Cemıyeü Akvam konseyının Cenev · Halit, dört gün evvel sokakta 25306 20109 16339 20326 .. 9sı re haricinde toplandığı vakidir. Bunun• • • ,... d O oynarken 1782 numaralı otomo - 20546 16599 11100 16832 1 ;

8
15 

la beraber, konsey 1922 denberi Lon - Muddeiumumı bazı hususlar a rap ru bilin altında kalarak yaralanmış, 16621 6686 11250'" 26313 900 
Yazanlardan izahat istenmesine d 11367 14479 20200 23150 

Cerrahpaşa hastahanesine kal ı • 
3 

~ hafildcn alman malCimata göre, konsey lüzum gördü 16209 13010 13477 1519~ 
· J d 1 rılmıştır. Kürük çocuk adresini i- fi cumartesi gUnU Saınt ames sarayına K 1 t k rrilr etmemesi f PfD bir şey er ·::r Ernene KöprilS ılı' toplanacaktır. aza arın e e y '") yice bilmediği için kimin oğlu ol- .. 

Pransızlar Renin tahllyeslnda yapılmak isteniyor ama ne • . duğu anlaşılamamı§tır. Tekirdağ, (Özel) - M~r: b'' 
ısrar •diyorlar ş;şbane yokuıundaki ıon tramvay ni, vat"'.a~ olac~k~arın ;'la bır ~?ntro~ Halidin annesi dün hastahane- Büyük Karııtıran yolun~&~: y•Y 

'Ayni mahafile göre, dünkü Paris kazası etrafında Nafia Vekaleti şi:ke~ dan geçırılmelerını temın edecegız. Bu H ymdrrlık bakanlığı tahsısatıl efl' 
h t b" r hazırlanmak ye giderek oğlunu görmüştür. a- Eri ~planbsında Fran9'zlar noktai na•arla. lcr baımülcttiı; lbrahim diln ıunlaro uau& a ır ta ımatname tırılacak olan betonarme .., Is' d • 

r d k R üzeredir.. lidin yarası hafiftir. k pa ı:ttida ısrar e ere endeki Alman as~ söylemiştir: . d H"k köprüsü mühendis Sadı • ... er 
Müddeiumumi muavinlerın en 1 Zabıta Fatma isminde kürük k tıv 'kerleri geri çekilmedikçe Almanlarla _ Kaza hakkında tahkikatımız ik. d k"k ::r Ferruh 

1

·nllAat kollektif ıir e .... ı 
1 met dün fenni rapor üzerin e tct ı at k d :r- .,v 
herhangi bir milzakereye girişmiyecek mal cdilmi•tir. Fakat adli tahkikata te· . d bir kızı da arama ta ır. hale edı"lmı·•b'r. Ko'"prü int.•:,

11

_... 11 
yapmıştır. Bu tetkikat neticesın e, ra· :s J\ .,~ 

!erini tekrar etml§ler ve Almanya ya kar air yapmamak ;ç;n alman netkeyi söy poru yazanlardan baz• husu•lar hakkm F abna, K üçükpazarda oturan lataq bul • Edime yolu ikin<•!< .. 
!' zecrt tedbirler ahnmasm• i•tem;şıer. lemey; doğru bulmuyorum. Son bir bu- da izahat istcnUm.,;ne lüzum g6rü> Haticenin kızıdır. tik mektep ta- mühendisliği kontrol edec• ı.ı.r· 
'dir. çuk sene içinde münferid kazalar neti. mÜJtUr. lebesidir. On gün evvel mektebe yapıişine yakında batlan~ ınglllzler zecri tedbir B "h ı -

lstemyorJar cesinde 300 kişi kazaya uğramış ve sa· undan da raporun sankufyl azı m~· gitmek üzere evinden çıkını§, bir 
kat kalmıştır. Bu nevi kazaların önüne dığı anlaşılmaktadır. Ehlivu a yenı· İngilizler ise zecri tedbirlerin müs- daha dönmemiştir. 
geçmek kin tedbirler alıyoruz. Bu ted den yapılan temas neticesinde sarahat -------------=-----&kbel sulh konuşmalarını zorlaştıracak :s 

1arına kani olduklarından bu tekme birlerden ziyade halkın da çok dikkat temin edildikten sonra raporda ne de· Kışı atlattık 
kar§ı gelmişlerdir. etmesi Hl.zımdır. nilmek istenildiği, keşfin kat'i neticesi Havalar gittikçe düzeliyor. Dün 

Be.çıka askeri kuvvetini Bundan b"ır mu"ddet evvel tramvay _a_n_ıa_ş_ıl_ac_a_k_tı_r._________ k d k 
hararet on üç dereceye a ar çı • arttırıyor kapııannda yaptıgwımız tecrübe halkın Hareket memuru 
mııtır. Ağaçlann çiçekleri, kar Brüksel ,11 - Milli müdafaa na· müsamaha ve lfikaydisi yüzünden iyi J k 1 D R · k . ' ı· it na b 0 aca aenP er fırtınaımdan evvel olduguw gı"bi zırı eveze enın as erı ışga ı a ı netice vermemiştir. Bu vaziyette asa• flit Y 

alınması dolayisile Belçikıının müdafaa maklara kadnr uzanan ve dışardan açıl Devlet demiryollarında çahth· gene açmaya başlamıştır. Salahi -
sisteminin değiştirildiğini söylemiştir. d k rılmak ve ileride hareket memuru yetlı· kı·mseler bundan sonra artık, mayan kapıların da faydası o unmıya. 
Milli mildafaa nazın kur'a askerinin · olarak kullanılmak u""zere yeniden 1 cağını anladık. Biz vatmanların vazı- devamlı kıt olmıyaoağını söy e • miktanru 63 binden 77 bine çıkarmaya 50 gencin Haydarpa•adaki mekte-
ve bu sene terhis edilecek olan askerle-- yetlerine çare düşünüyoruz. Onların :s mektedirler. 
ri sitah altında tutmıya karar vermiş· mes'uliyet ve salahiyet derecelerini bu be abnması takarrür etmittir. Bu --------..-------

~ir. gibi nazik ve ehemmiyetli anlarda ne gençler orta mektep mezunları a- Amiral Beatty Uldll 
Sovyetler, Almanya Reni tahllye suretle hareket etmeleri liizımgeleceği raaından seçilecektir. Mektebe de- Londra, 11 (Radyo) - Harbi 
ıtmedlkçe mUzakereye taraftar Uz 1 d 1 lA 

40 1
. Umumide Skagerrak deniz muha-- deOlller ni teablt edeceğiz. Bu noktada l um u vam e en genç ere evve a ıra 

·· uı t db' ı k d t ktt h · d d 57 ı· ·· rebes·ın·ı kazanan Amiral Beatty bu Londra, ıı _ Londradaki Sov. gor en c ır er ya ın a a ınaca r. ve azıran an sonra a ıra uc-

yet el~isi Maisky Alman askerleri Reni Vatmanların meslekten yetitmeleri ret verilecektir. sabah ölmüştür. 

orada toplanmamıştı. Salahiyettar ma· 
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HABER - "AlCş!tm postası 

ran transit yolu 
ve Türkiye 

on~ n D'(Ç® r'<e lli1 n n 
...... ;;;o. ............. ... 

m lY lill um ır@u lQJ ..... . 
Vaziyet büsbütün ccrginlcımi§tir: 

~~hedelerin, zecri tedbir
ikinde hayli samimiyet

' OYUn bozanlıklar görmü
. nuz? Bir devlet kendi 
~ in icap ettirdiği kısımda, 

Kurban bayramına kadar he
men her hafta biraz daha yükle · 
len et fiatleri bayramm birinci 
gününden itibaren dütmeğe bq • 
lamıştır. Şu birkaç gün ze.rfında 
gerek koyun gerek SJğır etlerinin 

Den·zcllikte 
ferdi teşebbüs 
himaye görecek lran hükumetinin Iranın tran

sit ticareti için teklif edilen ve ü
zerinde tetkikat yapılan Hayfa, 

Fransa: .. 11gaJ ottığin yerde.o s• 
kj), öyle konuıuruml,, diyor. 

Almanya: Milletimizin namuıunq 

yerine getirmek için biç bir kuvvet ted
biri W§ı&ında geri çclrilnüyeceği.mizi 
yeminle temin ederiz!,, diyor. 

. sulhperver, en büyük ül
. 1liyor; başka bir mesele O· 
1 derecede alakadar edin-
1 elini eteğini çekip ne 

•ile bulaşıyor! 1 
'~rı lngiltere ile Fransayı ... 

Britanya, kendi can da
t11 liindislan yolu kesilecek 

la, halyaya karşı ne ka· 
etli davranmak isted:ydi. 

• o zaman Fransa, kem
nazlandı, durdu. 

il ıneselesinde ise, roller 

Fer, Fransa birinci derece
•ip taraflısı,, ••• İngiltere 
treden bin su getiriyor ... 
.~iYet karşısında sulh ve 
1!İ de, :suya düşen mahut 

1't bırakma,, meselesine .. 
ge )>aşladı. Malum oldu · 
• o zaman da. herkes, bü
''rniıniyetsizlik göstermiş. 
trıdj menfaatine elveren 
i silahları muhafaza et
~İbine elverişli olanları 
ek nteylini göstermişti. Ve, 
hayırlı t~ebbüaün iflMı 

tl, ayni manzara! Herke
eti fudur: Kendini alaka

aahada diğer devletleri 
a. koşmak, fakat vakla ki 
ın Ya'tdtmına gitmek icap 

evvelce bu hususta im 
ilmi§ olsa - bin türlü ba. 

....... 
Ürkler, yakın ve U~alc ta
e bütün ahidlerimize sa-
1ihrnız için, bu gibi kötil 
lık1a,.dan h:>şlanmıyonız. 
h~n Yunan isyanında -
Udümüzü yerine getir

.._ ne büyük bir riski gÖ· 
hatırlayın... Keza, ikti
fiirniz olan ltalyaya kar
•ırf prensip meselesi di

tti tedbirleri tatbike razı 
da.kat bunlara mukab:l, 
a.kilerden de elbette ay

tda.karlıklar bekleriz. 
~tn ta bilmem neresinde 
ldise için bizi bir takım 
e sokuyorlar, hini hacet

ledbirlerin tatbikine -
~İl hilatına - iıtirak e
bederiz de ... Fakat bunu, 
. \>'e emniyet fikrinin 

' 1 • • M 1 tçın yaparız. ut aka 
da., karşımızdakilerin de 

a. hC\reket edeceklerine 
~ttrnalıyız. 
ı .için, Avrupa emniyetinj 
lltr "k··ı '-u ,, saymaK zanıre-
l3iıi dünyanın öte tara

~ekctlere canla başla iı
ek istiyorlarsa, dünya-

~ftndnki milletlerin de, 
~kdeniz misakını, -

b· Pa emn;yeti misakının 
tr Parçası olarak - te-

~r· l 
l a:zımdır. 

~endi isine gelen feda
\ •dakinden bekle, o
'-ti seninkinden fazla o· 

e.clini eteğini çek... Bu 

,;ne böyle delice silah 
it, Yürür ve insanlık i
~i umumi arifesini ya

\ 

(Yl·NO) 

toptan fiatlerinde be§ kunıtluk 
bir tenezzül görülmüştür. Buna 
cebep olarak ıehre gelen kurban
lıkların ekserisinin satılmemış ol
ması ve bir kısım kurbanlıklann 

dtı geç gelmesi gösterilmektedir. 
Bu yüzden koyun fiatleri ucuzla
mıt ve bu tabiatile sığıra da ıira· 
yet etmiştir. ikinci sebep le kur
ban bayramında gerek koyun ke· 
ıenlerin, gerek dini ve milli bira
det dolayısile kurban kesenlerir 
koyunlarından istifade edenlerin 
et ihtiyaçlarının bir müddet için 
giderilmit olmasıdır. ~ 

Türk ıulannda yolcu ve yük 
taımıasından alınacak ücretlere 
ait tarifenin hazırlanmasına dün
den itibaren başlannuştır. Dün ilk 
toplantısını yapan komisyon 936 
yılı tarifesinin esaslarını kurmak 
için halen tatbik edilmekte olan 
tarifenin üzerindeki dilekleri ve 
yapılan itirazları tetkik etmiştir. 

İskenderun ve Trabzon limanla . 
nndan sonuncusunu tercih etti
ği ve bunun için bir heyetimizin 
yakında Tahrana giderek müza-

iki taraf da, biribirine wıı asker 
gönderiyorlar • 

Abidin Daver, bu çapraıık vaziyeti 
anlattıktan ıonra diyor ki: 

Son günlerde toptan çifti yü1 
paraya satılan beheri üçer dörder 
kiloluk toriklerin de et fiatleri Ü· 

zerindeki tesiri çok fazladır. 

İstanbul telefonunun 
devlete devri işi 
İstanbul telefonunun satın alı

narak tamamen devlet eline geç
mesi için esas mukavelename he
nüz imza edilmemiştir. Bu muka
velenin imzası için salahiyet sahi
bi bir heyetin Londradan memle
ketimize gelmesi beklen~ekteydi. 

Şimdi Türk sularında sef eı 
hakkı da rakipsiz olarak, tama • 
men devlet deniz yolJan etine geç 
miş olduğundan bu yılki larifenir. 
bir hususiyeti bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar ihtiyaçlar görül. 
düğü ha' c· e hususi eller tarafın . 
dan iş!etiİen vapurların vaziyetle 
rini korumak için tedbirler alına
mamıştı. Halbuki, bu yıl halk ti. 
caret ve sanayi erbabı lehine ola 
rak tedbir alınncaktır. Bilhassa 
Ekonomi Bakanlığı korunm~sı 
devletce lüzumlu görülen milli İs· 
tihsal maddeleri ve maden cevher 

Ierile ihraç eşyamızın milhim kısmı 
nın umumi vaziyeti göz önünde 
tutularak ve maliyet esası ikinci 
plana bırakılarak tarif ede fi atın 
indirilmesini alakadarlara bildir· 
miştir. Bunlara şimdiye kadar yüz 
de etli tenzilat yapılıyordu. 

Bakanlık, Devlet Demiryolla • 
rmda olduğu gibi li!ccar ve aile
lerle tahsi gidip gelmelere yapı . 
lan tenzilatın faideli olduğunu 
gözönünde tutarak bu yıl daha 
fazla tenzil~t imkanlan araştırıl-
masını da bildirmiştir. 

Öğrend:ğimize g8re telefon şir
ketinin umumi merkezi evvelce e· 
ıas hatları takarrür etmlt olan an

laşmanın imzası için bir heyetin 
gönderilmesinden sarfınazar et • -1-9-1-0- 0
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1 0
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u-
miştir. Anlaımanm, §irketin el' an .J 

burada bulunan erkanından Bana. Tekirdağ, (Özel) - Geçen se-
tan ve şirket umumi katibi Buatye- ne Omsim inıaat şirketine ihale e

ye aalahiyet verilerek Ankarada dilen İstanbul - Edirne asfalt yo
imzalanacağı anlaşılmaktadır. luuun bu yı) içinde bitirileceği u
Duyduğumuza nazaran Nafia Ve mulmaktadır. Silivriden lstanbu
kili Ali Çetin Kaya ,ehrimizde İ- la kadar olan (510) kilometrelik 
ken bu hususta bazı temaslar da kısmın yapılmasına bu haziranda 
yapılmı§hr. başlanacaktır. 

İstanbul ve Türkiye telefon 9e
bekesinin ıslahı iç:n getirilmesi ta. 
karrür eden lsveçli telefon müte· 
hassısları ile henüz kat'i olarak an 
laşılmrş değildir. Maamafih bu mü 
tehaasıslar olmar.a bile baıka hlÜ· 

tehassıslar getirilecektir. 

Bir tavzih 
Şubatın on sekizinde ''Şehrin Dert· 

Jeri,, sütunumuzda Mehmet !uet adlı 
bir okuyucumuzun nüfus dairesine dair 
bir tikayetini yazmııtık. Kemaliye ilçe 
si nüfus memuru Nuri Atalay gazetemi. 
ze gönderdiği bir mektupta, okuyucu~ • • 

v .... 

~ 

MART - 1936 
mert: laM . Zilhicce: 1'J 

4,159 12,24 115,41 18, 12 19.40 4,41 
~·:. ıo,u 6,ıa o,so 12,00 ı,so ıo.sı 

mu:: tarafmdan verilen malQmatın yan GEÇEN SE:NE BUGtlN ?lw"E OLDUT 

lış olduğunu, nüfus dairesinde hiçbir Yunanlstanda ~lere k4rşı umumi tanr 

yanlışlık yapılmadığım bildirmektedir. ruz başlamqıtır. Kondllls verdiği bir beyanat 
Tavzih ederiz. ta. krallığın hfc; b1r zıımnn lhya edilemJycce. 

ttnı eöyleıntştırl-

kerelere başlıyacağım yazmıştık. 
Aldığımız malumata göre bu hu . 
susta hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bilhassa Şimali lraıun en ta
bii transit yolu olan ve i!.ç b;n yıl. 
danberidir bu vazifeyi gördüğü 
muhakkak bulunan Trabzonun 
mevkiini umumi harple ve bunu 
takip eden zamanda tnbiatile B-a. 
ku • Batum ve B~ura körfezi yol
ları almıştı. Fakat gerek tabii va· 
ziyet, gerek iktisadi şartlar Iran 
transiti için en tabii yol olmak 
vasfını, Trabzon için hiç bir va . 
kıt eksiltmemiştir. lstanbul tica
ret odası vilayetle yaptmlan tet. 
kika göre şimdi lran transitinir 
ant'ak yüzde beşi Türk toprak'a . 
rmdan geçmektedir. Bunun için 
Tebriz • Gürcü Bulak • Erzurum . 
Trabzon yolu eski mevkiini çok 
kaybetmiştir. Fakat yine yapılan 
hesaplara göre T ebriz, Trabzona 
ancak dört giinlük yerde olduğu 
halde, ayni tehir, Trabzon<lan son 
ra en yakın iskele olan Biruttan 
lam 18 günlük yoldur. Baara da 
lran için bir transit limanı olarak 
ileri sürülen Muhammere limanı 

ise Tebrizden kırl< gün uzaktadır. 
Trabzon limanına gelecek olan 
bir ton lran transit etynımın yo' 
parası 900 kurut Birutta iıe 1900 
kuruşu bulmaktadır. 

Ölçü r--ui•stf mali 
tahkikatı 

Şehrimizde yapılan ölçü ve tar
h aletleri sui:stimali dolayısiyle 
lktısat Vekaleti tarafından bu sui
istimal tahkikatına memur edilen 
baş müfettit Hüsnü Yaman ve 
müfetti§ Kamran tetkiklerini la _ 
mamen bitirmişler ve raporlarını 
lkt;sat Vekaletine vermişlerdir. 

iktisat Vekili Celal Bayar şeh · 
rimiıde bulunmaktan bilistifade 
bu çok mühim suiistimal hakkında 
izahat almıştır. Ölçü sahtekarlığ1 
tahkikatını yapan müfettişler bu 
İşte sui:daresi görülen Marmara 
mıntl\kası ölçü ve ayar baş müfet
tişi Orhanla birlikte tahkikatın 
salim bir tekilde cereyanını temin 
idn ölçü müfettişlerinden Celal. 
Şevki, Latif ve Kemale de itten el 
çektirmişlerdi. 

Tahkikat bitmit olduğundan bu 
müfettişler tekrar vazifelerine iade 
edileceklerdir. Müfettişler bu hu
susta müracaatta bulunmu§lar ve 
teminat almışlardır. 

Zayıflamak için 

M. Hitler, Alman kıtalarmı, Ren 
gayriasker:i mıntakaıuna sokarken Fran· 
samn tiddctli mukavemetine uğnyaca
ğmı elbette biliyordu. Herhalde böyle • • 
bir mukavemet karşısında, askerlerini 
geri çekmek ve gerek Almanyayı, gerek 
kendisini küçük düşürmek için o emri 
vakii yapmış değildir. Ren gayriaskert 
mıntakasıru işgal ederken işin harbe 
bile müncer olacağını düşünmüş ve her 
şeyi göze aldırmış olması lazımgeleıı 

M. Hitlerin, şimdi Reni 'tahliye edeceği 
kabul edilemez. Bunu kabul edecek ol. 
saydı, tabiidir ki askeri i§galdcn evvel 
müzakereye girişirdL 

Öyleyae? •. Harp nu olacak? .. Olma
ması için, Abidin Daver, bilhaasa in. 
giltereyi bir ıeyler yapabilecek vaziyet. 
le görüyor ve diyor ki: 

Fikrimizce, it lngiltereye dayan. 
maktadır. Ancak, İngiliz politikasının 

göstereceği basiret ve kiyaset, bir bar 
bin önüne geçebilir. İngiltere, Almanya 
Fransa ve Belçikaya taarruz ettiği takdir 
de, hemen bu iki devletle birlikte haroı 
ket edeceğini bildirmiştir. Fakat bu ka. 
nşık ve nazik işte, ~ngilterenin vazife
si bundan ibaret değildir. 

Yeni bir Facianın Avrupayı kana 
boyamasına mSni olmak için, iki tarafı 
konuşturmanın ve uzlaştırmanın yolu· 
nu bulmak lazımdır. 

Bu hususta da en mühim vazire tn. 
giltere ile Milletler Ccmiy~inc tevcc. 
cUh etmektedir. 

* ~lYıtün Avıru~a -em lfll Dye~o 
Kurun Baımuharriri Aamı Uı, yaz> 

yor: 
Fransa ne Almanya Avrupa ıuthu

nu temin etmek noktasında gerçekten 
hüsniniyet gösterirlerse Milletler so~ 
yetesi için bu müşkülUn halli imkansıa 
değildir. Yalnız bu hususta geniş düşün 
mek gerektir. Zira Almanya ve Fransa. 
nın emniyetleri meselesi sadece bir htr 
dut emniyeti değil. bUtUn Avrupanın 

emniyeti meselesidir. 
Avrupanın yalnız garbma mahsuı 

bir emniyet sistemi - şarkta, cenupta, 
Akdenizde emniyet olmadıkça - her 
vakit bir hayalden ibaret kalır. 

Tuğla fabrlliasının 
kazanı patladı 

imalathanenin ta
vanile duvarları 

yıkıl aı 
Dün gece Azapkapıda civ~ 

halkı heyecana dii§üren bir infi • 
lak olmuştur: 

Azapkapıda Eşref bey apartı
manın üat tarafındaki Sale.mona 
ait tuğla imalathaneainin kazanı 
birdenbire patlamııtır. Kazanın 
infilakı büyük bir gürültü çıkar • 
mrş, yandaki dükkanlarda bulu. 
nanlar dı~an f~rlamıılardır. 

imalathanenin c!uvarlan ile la· 
van yıkılmış, lstirati isminde bir 
işçi de ayaklarından yaralanmıf • 
tır. imalathane bin liraya sigorta
lıdır. 

Şişlide Bomontl caddesinde Sadiye Nilzbet imzalı er 
kuyucumuz yazıyor: 

"Herkeste olan bir dert: Şiımanlık. Eğer kilom her 
ay artmasaydı ve muayyen bir siklette kalsaydım, bundan 
§İkayet etmiyecektim. Doktora müracaat ettim: Sabah 
akşam yol yürümeyi, fazla aemen verici gıdalar almamamı 
tavsiye etti. Bunların hepsi ma!Qm hatti çok klasik tavaf 
yeler. Aç kaldığım halde, tonik ıeyler yemediğim halde 
gene şişmanlıyorum. Siz gazetccfler dünya matbuatile da
ha çok temastaamız .. Acaba bunun önüne geçebilecek bir 
çareye rastladmız mı?,, 

di~iniz i~in, size falan veya falan doktora baş vurunuz de 
~ıyeceğız. Hakikaten herkesce maliim olan tedbir ve tav
ı.ıyelerden başka bir şey bilmiyoruz. Fakat, size örnek ola 
bilecek bir vakayı anlatalım: Amerikada şişmanlık düş 
manbın fazladır. Bir sinema yıldızı geçen sene _ bütün 
tedbirlere rağmen - kilosunun arttığını görmüş.Niha et 

Farmakoloızlar blrlfğl 
Farmakoloğlar birliği yıllık koıı

greıini nisanın betinde yapacak· 
tır. Bu t.ırihten itibaren depolarda 
perakende satışlar menedilmi, o
lac~ ğı 1çin bu top!antada müh:m 
bazı kararlar alınacaktır. Birlik 
idare heyeti dün toplanarak bu 
hususta görüşmüı ve nızname>:i 

_ CEVABIMIZ : Doktorlara müracaat ettiğinizi söyle-

b• dk . . y 
ır o torun tavsıyesıle sabah kahvaltısını kaldırmış ve 

yemekten sonra bir çay fincanı stcak !'IU içmek suretile za· 
yıftamış. Bu suyu tıpkı cay içer ~ibi keynak olarak yudum 
yudum içermiş. Bu savede bir çok kimselerin zayrnadrğr. • 
iddia edilmektedir. Bu haberi. sözüne itimat . edilen bir 
Amerikan mecmuasında okumuşt~ tespit elmİ§lİr. 

• 1 • 
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imal cephesinde 
yeni bir harp başladı 
Habeşler Amba Alaginin cenu
bunda yeni hatlarda birleşerek 

ltalyan ileri hareketini 
durdurmuşlar 

Londra 10 (A.A.) - Röyterin harp 

1 
muhnbirl~rinden: 

italyanların ateşi kestikleri hakkın. 
daki haberlerin aslı olmadığı anlaşıl 

maktndır. Zira temizleme hareketi Tem 
biende ve Takkaze nehrinin şimalinde 

dün de devam etmiştir ve Eritre mem 
baları İtalyan ileri müfrezelerinin Aşan 
ji gölü istikametinde ilerlemeğe devam 
ettiklerini bildirmektedir. 

İtalyan uçakları dün Sidano içinde 
~azı yerlere bombalar otmışlardır. Di
ğer bir tayyare Cubuti şimendiferi isti. 
patmetinde uçmuş, fakat hatta varma· 
~n cenuba doğru tekrar yol almıştır. 
1 

Röytcrin Dessiedeki muhabiri, İtal 
~anların Kormanı işgal ettikleri habe 
·,ınin doğru olmadığını bildiriyor. 
f. İtalyanlar Amba - Alaginin tam 
fenubunda ve Korma takriben 50 kilo
petre mesafede bulunan Parmide bulu 
:nuyorlar. 

Habeş mahafilleri, Habeş kıtaatı • 
JlIO Amba - Alaginin cenubundaki va· 
ôide yeni hatlnrda birleşerek ve İtalyan 
ileri hareketini durdurduklarını bildiri 
~orlar. Habeş kıtaatı yağmur mevsimi
bıe kadar bu hatlarda kalarak İtalyan 
münakale hatlarını geçilmez hale getir. 
meği limit etmektedirler. Habeşler, o· 
rz;ıman yeni bir taarruza geçeceklerdir. 
Zira Makalle cenubundaki hezimetleri 
ne rağmen, İtalyanlarla yeniden boy 
ölçüşmeğe amade olduklarını bildiriyor 

Koram mıntakası, cumartesi günü 
şiddetli bir bombardımana zemin te§" 
kil etmiştir. 12 uçak bomba atmışlar ve 

birkaç köylüyü öldürmüşlerdir. 
Röyterin Adisababadaki muhabiri 

bildiriyor. : 
Bir hava baskını haberi, dün sabah 

halkın kaçışmasını intaç etmiş ve bazı 
kimseler bundan istifade ederek evleri 
soymuşlardır. Polis bunları yakalamış. 
trr. 13 kişi ölüm cezasına mahkCim ol· 
muştur. 

Şimalde geçen hafta sonuna doğru 
haber verilen büyük muharebenin de· 
vam ettiği bildirilmektedir. 

Kızılhaçlarm bombardıman1 

Adisababa 10 (A.A.) - Kızılhaç 

delegesi M. Brovn, Cenevredeki arsıu· 
lusal Kızılhaça telgrafla müracaat ede 
rek, İtalyan hükumetinin bitaraf sey
yar hastanelerin bombardımanına mü. 
saade vermeğe devam edip etmiyeceği· 
ni anlamak istemiştir. 

Londra: 11 (A.A.) - Dışbakan~ 
lığına Koramdaki İngiliz seyyar hasta. 
nesinin ikinci defa olarak bombardıma· 
nı üzerine yapılan teşebbüse dair Roma 
elçiliğinden bir rapor geldiği ve İtalyan 
dış müşteşan bu ikinci bombardıman 
hakkında hüktımetin hiçbir haberi ol· 
madığını söylediği ve tahkikat açtırma 
yı vadeylediğini bildirmektedir. 

Yeni harp 
Londra, 11 - Aamaradan bil-

dirildiğine göre Şimal cephesinde 
yeni muharebeler ba§lamıştır. Ha
he§ imparatoru büyük bir ordu • 
nun batma geçerek itmal cephe-ı 
sine harekt etmiftir. 

FrABE.R 11 MART - 1936 

• Ren hadisesinin akisleri: 

' Su hçüler Almanlara 
kar ı cephe kurmalıdır! 

Sovyetler bu fikirdedir 

ltalyanlar seyirci kalmak istiyor. - Çekle 
zecri tedbirlerden çekiniyor 

Moskova: 10 (A.A.) - Beynelmi 
lel vaziyeti tefsir eden yazısında İzveır 
ti ya gazetesi diyor ki: 

''Lokamo muahedesinin Almanya 
tarafından ihlalinin yaptığı tesir sanıl 
dığından çok daha az olmuştur. Bunun 
iki sebebi vardı. Bir kere üç senelik 
Alman faşist rejiminden sonra dünya 
vaktiyle gayri mümkün telakki edilebi· 
lecek bazı hadiselere alışmıştır. Sani· 
yen, serbestçe imza edilmiş bir mua· 
bedenin bir taraflı olarak ihlfiline karşı 
yapılacak yegane azimkar aksillfimel, 
Fransız askerinin gayriaskeri mıntaka· 
ya girmeleridir ki bu da "harp,, demek 
olacaktır. Fakat aklını kaybetmemiş o· 
lanlar önleyici bir harbe başhyamazlar. 
Önleyici bir harp, ölüm korkusuyla in· 
tihara benzer. Bundan dolayıdır ki alil· 
kadar devletlerin mümessilleri nutukla· 
nna soğuk kanlılık tavsiyesiyle başlar 
lar ki bu tavsiyelere bizce ihtiyaç yok
tur. Hadisenin istikbaldeki inkişafı,ba~ 
tan aşağı büyük Britanyarun alacağı 
hattı harekete bağlıdır, Şimdiye kadar 
İngiliz ve Fransız devlet adamları yal· 
ruz Alman hareketleri karşısında ken· 
dl bissiyatlannı bildirmişlerdir ve fa· 
kat hiç bir faaliyet programı çfzmemir 
terdir.,. 

Gazete bundan sonra, İngiliz gaze· 
telerinin mütalealan üzerinde durarak 
diyor ki: 

"Bazı sulhsever fakat uzağı g<Sı-

mez İngiliz unsurlarının bu Alman o· 
yununu anlamadıkları çok şayanı tees 
ıüftür. Almanya iki taraflı misaklar ak. 
dini teklif eylemekle, muhtemel muha· 
sımlan parçalamağa ve sulh istiyen halk 
arasında bazı ümitler doğuran yeni bir 
emrivaki için vakit kazanmağa çalış· 

maktadır. Bu tarzda diişünen adamlar 
bir çok sulhsever taahhütlerden sonra 
Alman tayyareleri bombalarını atmağa 
başladıkları gün fikirlerini değiştirecek. 
lerdir. Bugün lazım olan §ey; nutuklar 
söylemek değildir. En lüzumlu, sulh 
seven devletlerden mürekkep bir cephe 
teşkil etmektir. Ta ki Almanya her iste 
diğini yapmanın mümkün olmadığİnı an 
lasın.,, 

ltalyanlar seyirci kalmak 
lstlyor 

Roma 10 (A.A.) - Salahiyetli mah 
filler, .M. Edenin nutku hakkında mü• 
talea yürütmekten imtina etmektedir· 
ler. 

Havas Ajansı muhabiri, İtalyanın, 
miltearnz devlet telakki edilmek bakı. 
mından kendi vaziyetini dilzeltmek için 
en münasip yolu aramak isteğinden do
layı Lokarno paktının ihlali meselesin· 
de seyirci vaziyetinde kaldığını söyle. 
mektedir. Maaınafih, İtalya, Almanya
nın hareketini kat'i surette takibe itti
rakten geri durmamakta, ancak, Alman 
ya aleyhinde zecri tedbirlere iştirakten 
istinkaf etmektedir. 

Çekler zecri tedbirden q•"
1 

Prag 10 (A.A.) - Ekonoıtl 
filler, Çekoslovakya ile AJınaıtY' 
da çok faal mübadeleler ya 
olduğundan Almanyaya kar§I ı 
birler tatbik edilmesinden dl 
mektedirler. 

Ede'nln nutku Fran., 
kaydılhtlyatla kar••••" 
Paris 10 (A.A.) - Siyasi aı. 

M. Edenin Avam kamarasında~ 
natı hakkında kaydı ihtiyatla ısı 
yürütüyorlar. Bu mahfiller, 'fd. 
tekliflerini nazan itibara a1ınai• 
olan Büyük Britanyanm nokti 
le bu teklifleri reddetmi§ oJatl ):1 

nın noktai nazarı arasındaki faf 
sUrmektedirler. ~e 

Londra 10 (A.A.) - M .. tlJI 
vam kamarasındaki nutku bUt 
ler tarafından tasvip edilnıi§tir· ~ 

lnglllz faflstlerl Hltl• ot 
hareketini takdir edl1 dl 
Londra 10 (A.A.) - Lut~tl 1 

lan bir toplantıda, İngiliz fa§~st 
fi Sir Osvald Mosley şu sozJerı 
miştir: 

''- M. Hitlerin hareketi, ~ 
nın dli§kün vaziyette olduğu 
ortadan kaldırmış, onu bak1• 
mamile hakim ve sahip mcvJciiı1~ 
çıkarmış ve bu suretle AvruP~. · 
cut eski harp sebeplerinden bl~ 
etmiştir.,, 

Avam kamarasında münakaşalar ' Belgrad suikasdiııJ 
·yenin Almanyaya 
e iği hizmet 

- -r ......... -......................................... . 
:ı Ba dvin 
i Fransa, nngiii:ere 

1 
ve Almanya 
arasında bir 

i c:nıaşma teklif 

1 
ediyor 

Londra, 11 - Başvekil Bal
i ılvin Avam kamarasında söyle
& diği bir nutukta mütecavizin 
ı derhal karşısına çıkacak müt
E tebit bir Avrupa bulunmazsa 
~ ıharbin önüne geçmenin kabil 
~-· ı: ob 7.ıyacağını bildirmiştir. 
F. Ealdvin Avrupada sulhün 
~ idn:ne:;inin İngiltere, Almanya 

I
• '\'C Fransa arasında bir anlaşma 
y:ıpılmasına mfüevakkif oldu -

: ğunu ilave etmi§tir. 
~ Eden her hangi bir tecaviiz 
~ vukuunda Jngilterenin müdaha-
• lesini liizumlu görmekle bera -

her son vakalar hakkında kati 
bir vaziyet alınması hususunda 
bir :ey söylememiştir. 

............ ················································ 
Tı biye nıektebinin 
açilışnun 109 uncu 

yıldönünıü 
Memleketimizde tıbhane ve 

cerrahhanenin ilk açılışının 109 
uncu yıldönümü münasebetile 14 
mnrt cumartesi günii üniversite 
konferans salonunda bir tören ya
pılacaktır. 

Bu merasimde üniversite rektö. 
rü, Kemal Cenab, Ekrem Şerif 
ile iki talebe söz söyliyecek, kon
gervatuvar muallimleri bir konser 
verecklerdir. · 

-r w- .,,"":'ı"" .... 
(BQ§ taralı 1 incide) ..... - ... • .. ·-·-•wwuw ............. wanwnn 

Loyd George, Destroyerlerin c. 
hemmiyeti meselesinde Churchille bera 
ber o!cluğunu söylemiş ve demiştir ki: 

''Fakat Almanyanın kuvvet ve kud· 
reti hakkında kendisi ile hemfikir de. 
ğilim. Almanyayı yanında müttefik ola· 
rak Avusturya bulunduğu ve ordusu 
da zamanın dahi askeri addedilen bir 
general tarafından kumanda edildiği 

çok kuvvetli bir anda mağlUp ettik. Son 
ra Almanyanın yanında müttefik ola• 
rak Türkiye de bulunuyordu. O Tüı
kiye ki bizi iki mağlCibiyete uğratmış 
ve yüz binlerce askerimizi dört sene 
hareketsiz bırakmıştır. 

Bugün ise Almanya tamamiyle yal. 
mzdır. Avusturya heyeti umumiyesi i· 
tibarile onun aleyhindedir. Avusturya 
denilen bugünkü küçük memleketten 
bahsetmiyorum. Fakat ondan çok daha 
kuvvetli bulunan ve ihtiyarlariyle bir 
milyon iyi talim görmüş ve techiz edil 
miş bir ordusu bulunan Çekoslovakya
dan bahsediyorum. Sonra Ru:sya da var 
dır. Rusyamn sulh zamanı ordusu bir 
milyon üç yüz bin kişidir. Ve Hitler 
Rusyanın talim görmüş 17 milyon as. 
keri ve çok kuvvetli bir hava kuvveti 
bulunduğunu söylemiştir. 

Almanyada bu kuvvetlerle boy ,öl· 
çüşmek cinnetini gösterebilecek tek bir 
adam bulunduğunu zannetmiyorum. Ve 
binaenaleyh Almanya 25 senelik bir a 
demi tecavüz paktı hakkındaki teklifine 
inanıyorum. Sonra ben şu kanaatteyim 
ki, Almanya muahedeleri bozmuı olmak 
la beraber Fransanın şikayete hakkı 
yoktur. ÇiinkU 12 senedir silahsızlan • 
maktan imtina ediyor.,, 

Müdafaa bUtçesl kabul ed:ldl 

Londra, 11 (Radyo) - iki gün
denberi yapılan münakaşalardan 
sonra Avam Kamarası dün gece 
geç vakit 155 e karşı 378 reyle mü
dafaa projesini kabul etmiıtir. 

Samuel Hor 
Almanyanın ha
reketine ccnayet: 

diyor 
Londra, 10 - Avam kama -

rasmdaki konuşmalarda aöz a · 
!anlardan eski Dıı bakanı Sir 
Samuel Hor şu sözleri söylemit
tir: 

- Almanyanın bu hareketi 
c:nayettir, diyeceğim. Fakat 
sert sözler söylemek istemiyo • 
rum. Bu hareket beynelmilel 
durumda yeni bir bozguncu ha
disedir. Ve beynelmilel anlat· 
maların bütün temellerini sars
maktadır. İki tarafın da gönül 
rızasiyle kabul edilmiş olan bir 
muahedenin cürmü meşhut ha
linde bozulmasını herkes gibi 
ben de takbih ederim. Maama
fih bu işi halletmek için elimiz
den geleni yapacağız.,, 

• ··-······································· .. ···· .. ···-··· 
Amerika 4000 
yeni tayyare 

yapıyor 

Va§ington, 11 (A.A.) - Say
lavlar kurulunun ordu encümeni 
gelecek beı sene içinde dört bin 
yeni tayyarenin inşasına mezuni • 
yet veren kanun layihasını ittifak
la tasvip etmiştir. .... 

Varşova, 11 (A.A.) - Bir Ma
car delegasyonu ekonomik müza
kerelerde bulunmak üzere ~uraya 
gelmiştir. 

mürettep olduğıı 
anlaşılıyor 

Yevtiçin yakın akrabalarındaf1 
biri tevkif edildi 

Bir mebus da hudut 
haricine kaçtı 

çan Diniçin bulunduğu aıılJf Belgrad, 10 - Skupştina'da \ 
Başvekil Stoyadinoviçe kartı yapı
lan suikast te§ebbüaü etrafındaki 
tahkikat ilerlemekte ve her gün 
yeni yeni safhalar meydana çık -
maktadır. 

Şimdiki halde suikasdin Arna· 
vu"doviç tarafından rastgele ve a · 
sabiyetle yapılmadığı, ve bunun 
bir organizasyon tarafından ter • 
tip edildiği anla§ılmı§tır. 

Suika.sdi tertip edenler, eski 
ba§vekil Y evtiçin nasyonalist ku • 
lübüne dahil bir kısım mebuslar
dır. Şimdiki halde bunlardan ıe • 
kizi tevkif edilmİ§tir. Diniç adın
da bir mebus da Yugoslavya hu
dudunu geçerek k&.çmııtır. 

Tevkif edilen mebuslar arasın
da Y evtiçin yalun akrabalarından 
Y ovan Nenadoviç ve Y evtiç kulü
bünün ikinci reisi Y anko Bariçe • 
•İç de vardIT. 

Gene tahkikat Amavudoviçin 
kullandığı 9 milimetre çapında 

büyük Parabellom tabancasını 
tevkif edilen mebuslardan Dragi 
Stoyadinoviç'den aldığı da anla · 
tılmt§ ve bu mebusun evinde yapı
lan ara§tırmalarda bir sürü taban
calar, bombalar, dolu kurıunlar 
meydana çıkarılmıştır. Dragiç, bu 
ailahlann kaymibraderine ait ol
duğunu iddia etmektedir. 

Gene tahkikatta suikast heye
tinin batında Yugoslavyadan ka -

tır. 

d. ot• Tahkikat devam e ıY 

Yeni hUkOnt•1 di,,O 
Belgra.d, 1 O - StoY• lı 

yeni kurduğu hükUmette G 
ve bahriye nazırlığ111• şl 
Jivkoviçin yerine Gen.er bit 
in getirilmesi çok mühıJll 

ıedir. . ,1 
General Jivkoviç ti ~·t 

• JllÜ 
sandr zamanındanbe_r• al e 
yen bu nazırlıklan ıfl d ı 
idi. Kendisi ayni zaın•~ ~ 
el,, adındaki mııyonal ~· .,~ 
yetinde büyük bir nıev 1 

dir. 
1 

,.t1ori' 
Y eninazır Genera d_.,. 

1. 'lca ,... 
daha mutedil ve po ılı 

uzaktll'. 111iJJf 
Bundan baıka f ırk•Y~ 

lü fırkasından Corce~ .. r' 
~b· • 

ıiz nazır ve Stoyano eraitt1 

partisinden Rogiç de t ·rıııittit· 
deniye nazın olarak gı 

11ıı Mısır • ın.ı ı 
mllzakereıer ftf,.ıt 

Kahire, 10 (A.A·) -"iası 
Jngiliz delegasyonle.ı1 cet•e' 
mağa başlamf!lard~r. elt" b 
at aürmüıtür. Hafı c e fı 
cereyan eden nıü-zaket 0ı-f~ 
b .. "k b" k--"ıııniyet ıP .... Jet uyu ır cL... tiler dil' 
dilmekte ise de Sudatl eJıt' 

·· ·· ··td·· .. ·· .... nnediJdl goruıu ugu -
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Menfaat 
dünyası 
Arkadqım sinirli görünüyordu, ı 

sebebini sorduğum zaman ıöyle 
dedi: 

- Dünyanın yalnız "menfaat 
dünyası,, olduğunu iddia edenle
rin sözlerine timdiye kadar inan
nuyor, daha doğrusc inanmak iste
miyordum; fakat bana çok kor· 
kunç gelen bu hakikate iman et· 
mekten batka çare olmadığını an· 
lıyorum! 

Hayretle yüzüne baktım: 
- Böyle derin felıef el ere girİf 

menin ıebebi ne? 
Odanın içinde aıağı yukan ge· 

zinmekten vazgeçerek gelip kar 
tımdaki koltuia oturdu ve: 

- Bak, dedi, sana bir vaka an
latayım. istersen he.yali imit gibi 
hikaye olarak yazaram. 

Diye ıöze batlıyarak anlattı: 
- Vakanm on bet sene evvel 

cereyan eden bir mukaddemesi 
'Var: Bir genç aile ve heş yaşlann· 
da bir erkek çocukları... Erkek 
ki.fi derecede para kazanamıyor; 
binaenaleyh kadının da evlerde 
Ç&maıır yıkamak falan gibi itlerde 
çalııarak para çıkarması lazım; 

ilkin küçük çocuğu ne olacak? 
Ayni evde kadının görümcesi 

de oturmaktadır ve onun da ayni 
Yatla bir çocuğu vardır; küçük ço
cuğu annesi işe gittiği zamanlar 
hu görümce hanıma emanet el . 
ınekten tabii ne olabilir? Öyle ya. 
J>ıyorlar. 

Li.kin görümce hanım erkek 
kardctıin in çocuğu da olsa kendi • 
•\11'1.ldnden batka bir çocupn na· 
zını çeker mi? Bir gün beş ya,ın
daki yavrunun her hangi bir ma
~um hareketine kızarak üzerine 
YÜriiyuı> 'bağırıyor: 

- Haydi der ol haıımdan t Se
ninle mi uğratacağım! 

Zavallı çocuk korkuyor, tuaçll· 
nın kapısını açarak çıkıyor ve ... üç 
metre yüksekten sokağa düşüyor. 

Koıup kaldırıyorlar; yavrucak 
baygın ve ölüm halindedir. Bunun
la beraber kurtuluyor; ketki kur
tulmaıa ! Çünkü hayatı kurtulmuf. 
fak at sarsılan beyni ile birlikte ze. 
kasını kaybetmiştir, laf anlamaz 
bir aptal kalıyor. 

Mukaddeme burada bitti. Şim
di benim ıahit olduğum vakaya ge. 
lelim: 

Aradan ıeoeler geçmiı, aptal 
~ocuk yirmi yaıına gelmittir. Ba
hası ve annesi bu arada çalıımıı 
lar, talileri de yardım ederek bi
l'az bellerini doğruJtabilmişlerdir. 
Gerçi mübadele dolayııiyle hicret 
ettikleri için vaziyetleri biraz ıar
•ılnııttır amma, gene bir kötede 
l>irikmit biraz paraları var. Baha, 
İtte bu sıralarda ölmüt tür. 

Kadm diltünüyor: 
- Ben ölüraem bu zavallı aptal 

~uk ne olacak? Çalrımasına im· 
lt&n yok. . 

Ve it arar veriyor: 
- Elimde kalan birkaç para ile 

\ir ev yaptl1'ırmı. Bunun hir köt~ 
•inde kendisi oturur, diğer taraf· 
ı,ttn kiraıı ile de geçinir gider. 

kadıncftf;17 ba kararını tatbike 
k&Unfbiı zaman dünyayı yalnız •• • !!ıenfaat dünyası,, olarak tanıyan 
•tıaanlardan birinin gadrine uğra
dı, Pazarlık yapıp eline parasının 
eıı büyük kısmını teslim ettiii us
~ inıaat malzemesini kadın na -
llttna horçla temin ederek parala
l'tııı kendisine sakladı ve bir mUd

det ıonra ortadan kayboldu. Ala-

A 1 - ')O ~ · .. •1 s 

caklılar kapıya dikilince kadınca- Hatıralannı anlatan : EFDAL TALAT - 12 - Yazan: IHSAN ARtP 

ğız bu borçları güçbeli ödemeğe L' [ k b • _] •• ""' •• •• ••z 
mec;~~~~;; ..• biplerindenbiri-n.aran l ta ıruen gogsume sungu er 
nin himmetiyle bu mesele halledil- t b l l d J 
di ve inpata tekrar batlandı am- ve a anca nam u arı aqanuı ... 
ma, bu sefer de batka bir anaforcu 
belirdi: Binanın duvarlarından bi
rinde meseli beı dakika ıiireıcek 

BURSA SOKAKLARINDA 
BlR GEZiNTi 

bir it için bitişikteki bot arsaya Ev sahibi kadından yemek iste
bir merdiven koymak lizım deiil dim. Bir tepsinin içinde biraz ek· 
mi? Derhal bu bot arsanın sahibi- mek, peynir ve meyva getirdi. On
nin külhanbey kılık ve tabiatJi kar. lan yedim ve sokağa çıktım. Be
deşi zorbalığa batladı: fımda fes, üzerimde sivil bir elbi-

- Araamıza merdiven koya . se vardı. Kolonel Haringin oto
mazıınız ! Amma bana bir tite ra - mobilden inmeden verdiği vesi · 
kı alırsanız o zaman müsaade e - kayı da cebimde taf ıyordmn. 
derim! İfgal kmnandanhğının emriy • 

Zavallı, kimsesiz bir dul kadm le, her evin kapıaında bir fener 
bu zorbaya kartı koyabilir mi? Is- yanıyordu. ldarei örfiyenin çok 
tenileni yapmaia mecbur oldu ve tiddetli tatbik edildiğini öğren -
böylece bütün intaat müddetince, mittim. Aktam karanlığından 
yapıdan çaldıiı tahtalarla kendi- sonra, sokaklarda sivillerin dolaı
sine arsada bir kulübe yaprveren, ma11 katiyyen yasak edilmitti. 
bu adama her ıün rakı parası öde- Gece sokakhı bir sivil görüldü-
di. mü derhal yakalanıyor, hapsedili-

Nihayet bina meydana geldi. yordu. Devriyeler, memnu aaatler
Gırtlağına kadar borca ıimıit o - de aokakta görülen kimselere ba-
lan kadıncağız ıöyle bir: zan .C dur!) itaretini veriyorlar, 

- Oh! ' ~ ekseriya, fıraatı kaçınnıyarak, bu 
Diyeceği zaman yeni bir mesele iıareti vermeY,e lüzum görmeden 

ortaya çıktı; yalnız para almalı atq ediyorlarmıı. Böyle avlana. 
bilen ustaların her nedense düıün- rak kanlarile Burte. sokaklannı 
meğe lüzum görmedikleri bir ıe- sulayan bedbahtlar hayli çokmuş .• 
hepten dolayı, tiddetli yaimurlar· Bunlen düıiinerek ağır ağır yü
da binanın bodrum kabnı su bu- rüyordum. Her an bir karanlık 
maktaydı. Vaziyet böyle devam kaıeden üzerime •ldırmalarmı 
ederae kadın evveli kiracılan ka· veya arkamdan bir silah patlama
çıracak, ıonra da muayyen bir müd ımı bekliyordum. Sokaklara n.· 
aet .anra temellen Çiinljen bina- IDtiii liir •İs çökniUt .. zaif iııklı 
nın yıkıldığını görecekti. fenerler, bu siı arasında buzlu f•· 

Bir miktar daha borç edip us- noılara benziyor. Ara sl1'a, aiı ve 
talar getirtti. Tetkikler ıonunda karanlık arasında, ağaç gibi uza. 
sokağa kadar uzatılacak bir kanal DUf ce yayılmq gölgeler aörüyo. 
ile itin düzeleceği anlatıldı. Ancak nnn. Bunlar kıpırdıyor, üzerime 
vaziyet dolayısiyle bu kanalın bi- doiru ilerliyor. Kulak kabartıyo
Uşik komıunun bahçesinden geç- rum: Ayak ıealeri... duruyorum. 
mesi lazım geliyordu; binaenaleyh Bana yaklatıyorlar. Bunlar, dör
kadın gidip bu komtudan müsaa· der dörder dolatan dütmen dev
de istedi. Tesadüfe bak ki bu kom riyeleri •.• Derhal tabançalar çeki. 
fU, dünyayı yalnız "menfaat dün- Jiyor, üzerime uzanıyor ..• Süngü • 
ya11,, telakki edenlerden değildi, ler, göğsüme doğru çevriliyor. 
müsaadeyi verdi, ite batladılar. Tüylerim diken diken olmuf, kar-

Bahçe kazıldı, kanal hazırlan- ma karıtık hisler içinde bunalmış 
dı, üstüne tekrar toprak örtüldü. bir halde onlara vesikamı uzatıyo. 
Şimdi bunun uzatılıp ıokağa ka- rum. El lambalarının Ifığında oku 
dar çıkarılması, bunun için de bir yorlar ve bana, pususu bota çık . 
batka komtunun bahçe kap111nın mrı bir avcı yeisi içinde bakıyor
önünde bir metrelik bir yerin ka- 1 ar ..• 
zılmaaı lazım geliyordu. Bu kom-
tu: 

- Hah!, dedi, ben bundan pa-
ra kazanabilirim. 

Ve dayattı: 
- Olmaz da olmaz! Benim bah

çemde bir milimetrelik yer bil~ 
kazamazım! 

El altından da, llil çocuiuna bir 
istikbal temin etmeğe çabıan, dul 
kadına haber yolladı: 

- Müsaade ederim amma. ba
na birkaç yüz lira para verirsen! 

Birinci komtu araya ıirdi: 
- Canım, müsaade edin! Za 

vallı kadına bu iyiliii yapmazsa · 
nız bin zahmetle meydana çıkar -
dığı bina bir gün yıkılacak. 

Evveli müsaade ettiler amma 
sonra töyle dütündüler: 

-Biz bahçemizde bir metrelik 
yer kazılması için para istedik. Ha1 
buki komtumuz bahçesinde metre
lerce yer kazılmasma müsaade et
tikten ba,ka üstelik ara da bulu
yor. Bu it hiç paraaız olur mu? Mu 
hakkak para almı9ttr, o para alım 
da biz niye almıyalım 1 

Lakin bir kere müsaade etmit 

Issız, karanlık sokaklarda yü. 
rüyorum. Ne bir yolcu var, ne a
çık bir dükkan ... Evlere bakıyo. 
nmı., perdeler sım sıkı kapanmıt··· 

bulunuyorlardı. Bu kıradda adam· 
lar için "•öz,, ün pek ehemmiyeti' 
olmadığı cihetle geri dönmek bir 
mesele değildi. Verdikleri sözü 
zorbalıkla geri alabilirlerdi. Aile
leri efradını töyle bir gözden ge· 
çirdiler. 

Kısa bir müzakereyi müteakip 
ittifakla karar verdiler ki, yukarı· 
da bahsettiğim rakı dütkünü ana
forcunun kardeti olan damatları 
bu vazifeyi mükemmelen becere
bilecek kabiliyettedir. Bu adam 
iri yarıdır, binaenaleyh . karıısm
dakilere korku telkin edebilir. Son 
ra, vaktile manav çırağı iken da
hil bulunduğu tulumbacı takımı· 
nın naracıst olduğu için sesi gür ve 
kuvvetlidir. 

Bu karardan ıonra sabık naracı 
batı, ev sahibi müsaade ettiği iç!n, 
kemali emniyetle bahçede çalışan 
İtçilerin karıııına çıkarak eski 
ıünlerde: 

Hiç bir yerde en hafif bir gürültü 
bile yok. Zavallı koca Bursa, üze
rine çöken ağır kabusun altında ü
mitsiz, bitkin yatıyor. Dolambaçlı 
sokaklara sapıyorum. Önüme yine 
devriyeler çıkıyor ... Ayni sahne. 
ler .•• Vesikamı alıyor ve yürüyo
rum. Gece ayazı yavaı yavaf ke
miklerime ifliyor. Gene aynı so
kaklardan kimseye tesadüf etme
den eve dönüyorum. 

Y AHUDI EViNDE BiR EGLENTl 
Pansiyona döndüğüm zaman 

evi tenlik içinde buldum. Alt kat
taki genit sofa davetlilerle dolu 
idi. Burada bütün qya kaldml
niıf, yalnız dıvar diplerine sıra i
le iskemleler dizilmitti. Sof anın 
ortası bot bırakdmı§tı. Cephede 
ihtiyarlar yer almıtlardı. 

lhtiyarlarm bir tarafında er
kekler, öbür tarafında da kadın~ar 
ve kızlar yer almıtlardı. Bir ka
dın, bir erkek oturmuyorlardı. Bu 
da dini bir adetleri imit··· 

Evin kızının (yevmi mahsu
su) olduğunu aöylüyerek beni de 
bu eğlenceye davet ettiler. 

Odama çıkarak yatmak iste
dim. Fakat, kırmızı MÇlı orta boy 
lu tııknazca bir madmazel de yolu-
mu keıti: ı 1 ı l• 

- Mösyö, dedi. ,Bc;yle ıiinleri
mizde aramızda bir yabancmın 
bulunması bizim için çok uğurdur. 
Bizi uğursuz yapmayınız, kalı . 
ruz ..• ,, 

Çunaıar, ben de erkek saf · 
)arı araımda bir yer aldım. A
henk çoktan bqlBimftı. iki genç 
mandolin ve kitar çalıyor, genç 
erkekler ve kızlar, o zaman çok 
meıhur olan Fransızca (bir az atk) 
tarkıaını söylüyorlardı,,. 

Yahudilerin bu pek klasik et
lenceleri beni hiç sarmadı. Onla
rın çok ikramına raimen içlerin
de ancak yarım taat kadar otura . 
bildim. Dalıa fazlasına tahammü
lüm yoktu. Hatta, memleketin bu 
bedbaht hali ka11ısındaki nete ve 
fetaretleri beni hayli sinirlendir . 
mitti. Onlar da benim gibi bu 
t.oprağın üzerinde büyümütlerdi. 
Onlar da bu toprağın çocukları 
olmak lazımdı. Fakat onları bü. 

"-Heey!.. Yaman gelir, yaman 
diger ! diye naıd bağırıyorsa öyle 
bir nara savurdu: · 

- Heeey ! .. Burada itiniz ne? 
Haydi çıkın bakayım! 

yüten bu toprak bugün inlerken; 
bu toprağın onlaral beraber bü • 
yüttüğü bizler kan ağlarken, on. 
lar çılgın kahkahalar atıyorlardı. 
Bu feci bir gaflet ve ihanetti. On. 
lar, paytak ıivelerile Fransızca 

ıarkılar söylerlerken yavatÇa sa

londan çıktım. Odama ıirmek ü
zere sofayı geçerken bititik oda· 
nın aralık kapısından batımı uza• 
tarak baktım. Dört bet ki1i, isli 
bir lambanın altında oturmuşlar, 
zarla kumar oynuyorlardı. Yahu
dinin kumar oymyacaiı hiç akh • 
ma gelmezdi teceaaüsüm beni bir 
tecrübe sahibi etmiıti. 

Odama girdim. Fakir döıeme
li ode.nın soiuk manzarasını bir 
an için yadırgadım. ilk defa ya ~ 
hancı bir yerde geceliyecektim. 
Sabahdanberi gördüjüm birbiri-
ne benzemez manzaralar, ıahit 
olduğum acı ve.k'alar asabımı 

hayli bozmuıtu. Kapımı kilitle
mek istedim. Fakat teıebb~üm 
boıa çıktı. Çünkü ne aümıesi, ne 
de kilidi vardı. Böyle yabancı bir 
yerde huylarını; ahlaklarını b:l. 
mediği insanlar içinde uyuyacak 
adamın biraz ihtiyatlı olmaamı 
doğru buldum. Cebimde bir tek 
yirmi bq lira vardı. Bu parayı ce
bimde bırakmak doiru olaınezdr. 
Bir açık göz, gece ben uyurken bu 
paraya (kalk gidelim) diyiverir
di. Y aatığm altına koymak ta ayni 
tekilde tehlikeli idi. Bu yahudi e
vinde perayı ıigorta etmek için 
bir çare buldum. Tabancamı çı. 

kardım. Yirmi bei liralıiı bükerek 
namlunun içine yerleıtirdim. Ta. 
bancayı konsolun üstüne koydum. 
Duruıunu da kul'fun kalemle iıa
ret ettim. Eıvaplarımı d• yine aQoo 
byabileceğim iıaretlerle iıkeml .. 
nin üzerine yerleıtirdim. Ve yat• 
tım. Sabahleyin kalktığım :ıaman 
bütün tahminlerimin çıktıimı gör 
düın. Esvaplanm kanıtmlm .. , İ· 
f&retleri bozulmuıtu. Fakat taban 
caya kimse el ıürmemiıti. O, İ· 
çindeki yirmi bet liralık banknot 
ile bırakt.ıiım vaziyette duruyor
du. Hemen giyindim. Ve sabali 
kahvaltıııru Kolonel Harinı ile 
birlikte yapmak üzere pamiyonun 
kertısındaki otele gittim. Kolonel 
benden evvel uyanmıf, bahçede 
dolaııyordu. Beni görünce betüt 
bir yüzle hatl1'mu ıordu Te alqam. 
ki tetkikatrm etrafında malOmat 
istedi. (Devamı var) 

Tabii bu ıözlerinin pefinden, -------------
kendisine yakıtacak birçok küfür-
ler de yağdırıyordu. ltçiler taıkın 
f&fkın bahçeden çıktılar. Ev yap· 
tıran kadın gelip yalvardı. Fakat 
ıabık manav çırağı: ~ 

- ille para da, para! ~
Diyor, batka lif anlamıyordu 

Kadının iıe parası tükenmit, borı 
almak imkanları kalmamııtı. Der 
dini anlatmağa çalııtı amma, anlı 
yan kim! 

Ve azizim vaziyet böylece ka' 
dı. Boc:lrumlann içine dolan sulı 
taze sıvalı temelleri çürütmektı 

devam ettiii için binanın daha r w 

kadar dayanacaiı f imdilik me ~ 
bul! 

t,itip anlatan: Fahire Mualt •• 
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HABER - ~lCşam ı>ostasr 

2Uule 5.i1WHalar ----
Tuhaf bir şantaj 

lSTANBUL: BEYOCLU 
Japonyamn Fukuşima !ehrin· 

de timdiye kadar iıitilmemiı bir 
ıantaj itini meydana çıkarmak j. 
çin az kalsın bütün Japon polisi
ni harekete getirmek lüzumu his

18: Opera (plA.k) . 19: Haberler. 19,15: MELEK 
Muhteııt p!Aklar veya ret.nuısniliıyon. 20 : İPEK 
Şan; profesör lA§enski. 20,30: Stüdyo orkea SARAY 
traıan. 21,30: Son haberler. Saat 22den son. *TORK 
ra Anadolu ajansının agzetelere mah8Wı ha 
vadls serv181 verilecektir. SUlıEn 

ANKARA: (280 Kh.) - ( l 960 m.) 

19,80: Tayyareci konuşuyor. 19,45 Karı 
§Ik mtlzlk neşriyatı. 20: Kıırplç §ehlr Iokan. 
tasından nakil. (orkc:ıtra). 20.SO: Ajans ha. 
berlerl. 20,<tO: Anknrapalastan nakil (or~ 

keatra). 

BOKB!;Ş: (82S KIL) - (884,15 m.) 

YILDIZ 
ELllAltRA 

TAN 

ŞIK 

ALKA7.A.R 

ASRI 

ŞARK 

ASTORYA 

CUMURtl'ET 

Klo. Klo 
Tarzan geliyor (türkçe) 
Ateo kraliçesl (tUrkçe) 
Güzeller resmi geçidi ve 
Son uçuş 
Golem. 
Parts hayatı. 

sedilecekti. 

Japon İmparatorile hanedanı
nın fotoğrafları bütün Japon mek 

Aşktan korkma ve Para teplerinde ~eref mevkiine asılıdır. 
kralı Mllton Mektepte bir yangın çıkacak o • 
AU baba ( Ulrkçe kopyeal) 

Davfd Golder ve 
arkada§lar. 

Dertalz 

Ateo yağmuru ,.e Vatan. lursa profesörler canlarının baha-
dq sillh ba§ma. sına bile olsa ilk önce bu resimle. 
Yavrum ve Brodvay ge 
ceıert. ri kurtarmağa kof8.rlar. Masao 1-
Harp dogava adlı bir i§siz bu fotoğraf -
Maakeler B.§&#1 ve Kınk 
hayaUar • ları çalmak suretile Nii yama ilk 
ltto (AYJe) ve ÖIUm ker mektebinin direktörünü bir hayli 

terletmiştir. 
vanı 

18,15: Piyano lçln modern mualld. 19, 
115: Kuatuor tarafından Smetananm beste· 
Ierl. 19,,11: Radyo orkestrası. 21,05: Vlyo_ 
ıonaeı, flU1 ve piyano konseri (Bach, Schu., 
mazın, Mozskovıld, Salnt Se.ena gfbl beste. 
kArlarm eaerlerlnden. 22: Salon mua11dat. 
22,4tl: KOJll!erln devamı. 24: Gece konaerl. 

BUDAPEŞTE: (Me llb.) - (MU m.) 
ISTANBUI.: Bir gün direktör Bay Kesafi 

T omizuka, almt! olduğu !U mek . 
n tubu korku ve dehıetle okudu: 

19,40: Salon orkeatraaı. 19,40: Salon 
orkestruı. 21,US: Konaervatuvardan aen.to 
n1k konser. '(Kızlar korosu fıtirakııe). 23: 
8 : Slgan mU.llld8l. 24,20: Cazband. 

VABŞOVA: (IU Kil.) - (1.119 m.) 

19,10: 1ııgW.z ve Franmz tarlaları. 21: 
Hatıl konaer. (Salon orkestram.) 22: Fr. 
Şopenbı uerleri (pn ve piyano). 22,50: Ko. 
ro .23,20: Hatlt mua1kl ve dana. 

.llOSKOVA 1: (17' Kb.J - (L1U m.) 

18,80: Opera yaymu. 

• VlYANA: (159! Kil.) - (508,8 m.) 

LQkres Borjlya ve Fırtma 
dan sonra. 
Gizlenen uıtıraplar 

Tlvoll cambazhaneaL 
Hava kahraman.lan ve Ga 
lp ruhlar adUI Ctürkçe) 
Frankeotayn ve nlpnlm 
- Ladamukamelya 
Sefiller (tUrkçe kopyesf) 
ve Vah§llere hUcum 
Ceaaret kralı ve Kan.biber 

KADIKÖY 
ı .Afk rUya.u 

GWdUren gözler 

"Size gösterilmesi lazım olan 
bütün hürmetimle beyan ederim 
ki, mektebinizin hanedan fotoğ • 
raflan elimdedir. Senede 1200 

Yen (Bizim paranırzla aşağı yu 
karı 400 lira) kazançta olduğu . 

nuzu tahmin ediyorum. Bu mebla 

ğm üçte ikisini yani 800 yeni, si-

11MART-1936 
===-ı 

"Hlndenburg,, 

Yeni bir kabilisevk 
balon inşa edildi 

Almanlar yeni bir kabili sevk 
balon daha yapmıılar, tecrübeleri
ni tamamlamıılardır. "Hinden
burg,, adı verilen bu balon, "Graf 
Zeppelin,, ile beraber Almanya -
Amerika hava postasında kullanı-

lacaktır. Balon 192.000 met ... 
re mikabı hacmindedir. Uzun" 
luğu 248 metredir. Bin beygir ku\""' 
vetindeki dört motör balon& 
ıaatte 140 kilometre sürat temİll 
etmekedir • 

20,2&: Mozartm 'DSe En~ awı 
dem Serall,. operam. 23,10: Tiyatro D&gme. 
Jeri. (Qu&{'tet, eoprano ve tan) 24,215: Damı 
mllz1k.) 

OSKODAR ze gösterilecek yere koymanızı •• • 

rica ederim. Paralan toprağa •• Bugün TC R K sınemasında BALll Dllğün geceaı (tttrkçe) ve 
gUndUz lnaan gece kurt. gömdüğünüz takdirde resimler si 2 film birden 

BRESIAV: (950 KIL.} - (815,8 m.) BAKIRKÖY 
19: Frankfurttan bUyllk koııaeriıı nakil. .Htlı'l1YADI 

21,15: BugQnkQ Alman mualld81 (111tyo or. 
kestraaı taratmdan). 

BERLIN: (841 Kb.) - (IM,7 m.) 

19: Frankturttan naldL 21,115: Stuttgart 
tan nakil. 21,45: Berlln radyo koroıru (.Jo. 
hannea Brahms'ln eserleri). 22: HatU kon· 
ser. 23,SO : Koloyadan nakil. 

lıfontekarlo geceleri 

BALAT 
Bltmemif senfoni ve lıfek 
allı:alı hayduUar. 

Gece saat 20 de 

ze geri verilecektir.,, Tabii mek . 
tupta hiç imza yoktu. 

Korkudan ödü patlıyan direk 
tör, fotoğrafların gerçekten 11rra 

kadem basmıt olduklarını görmüı 
tür. 100 kadar yeni zar zor toplı-

Güzeller 
Resmigeçidi 
James Kagney 

Rubay, Keeler Dlch 
Powel 

Son u~uş 
(L'Equlpage) 

Annabellan Jen Mu· 
rat - Cbarles Vanel 

Senenin en büyük F ranaız filmi. 
MO::"itll: (140 llb.) - <•05.4 m.) 

18: Robert Schumaıım ..-teri kouert. 
19: Şarkılı konser. 21,15: Stuttgarttan nakil. 
24,45: Muslklll piyes. 24: Salon orkestrası. 

FAUST 
Seanslar : 2,30 - 6 ve 9,30 

yarak muayyen yere gömmüıtür. 
Para oradan alındığı halde fotoğ 

nflu~deedilmem~tl~ B~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
üzerine zavallı Kesafi Tomizuka nabilmittir. Bu adam Massao t ·Doktor Ahmet AsımJO 

Seanslar: 4,15 ve 7,45 
• : ' " .... : • ~. 1 ' s ~ , . 

BAAIBURG: {90-I Kb.) - (111,9 m.) 

Türkteye çeviren: 
Seniha Bedri Göknll polise sığınmak mecbUriyetinde dog~avedir. Kendisi tevkif edilir konferansı 

kalmıttır. edilmez suçunu söylemiştir. 1slah 19: Frangtuttan nakil. 20: SQel bando 
(Hafit eserler). 21,15: Btuttgarttan na.kil. 
21,45: Şlma1 mua1kl konaert (pn!onik or_ 
kestra). 23.25: Sk~ 24: Kolonyadan nakil. 

FRANKFORTı (1.195 Kb.) - (%51 m.) 

19: B11yUk koİıaer. ·C1otirak edenler: 
StUdyo orkeltraaı, Franz Hauekun orkeıı.. 

f<"RANSIZ TİYATROSU 
Gece saat 20,45 de 

HALiME 
BUy\ik tark opereti 

l Dost Yunanlııtaıım kıy 

meUf artl.stlerf, Zozo Dal 
nıa.s ve Konfinyot.faln lf 
Uraklle.) 

Mıntakayı bir sürü polis mü • haneye atılmıı olan bir kızı kur . · 
f ettiıi taramağa baılamı,, bütün tarmak için paraya ihtiyacı oldu. 

delik ve de,ikler de dahil olduğu ğundan böyle bir cürm işlediğini 
halde her tarafı aramıılardır. Ni- ve kızı çıkardtktan sonra evlene
hayet fotoğraf haydudu yakala . ceğini anlatmııtır. 

Eminönü halkevinden: 
13-3-936 cuma günü saat l'l~O 

da evimizin Cağaloğlundaki merkel 
salonunda Dr. Alımet Asnn tarafındaSI 
(Analık hıfzıssıhhası) konulu bir koıl' 
ferans verilecektir. Bu konferans b& 
tün yurtdaşlara açıktır. 

trası: Betty Beldmayr (ııoprano) balalayka ============================= 
ııollstlerl v ... ) "NOT: Bu koneer battbı gannl. 22,30: Oda müziği. oarkılar. VE PVE N .• 
Alm&D ~onlan tarafmdan naklec1.Decıek 

PARtS (Post Parlzlyeo): (959 KJı.) (812,8m). tir.,,. 21,115: Stuttgarttan nakll. 24: Kolon· 
BiR MECMUA ÇIKIVO~ 

yadan nakil. l-3 Stuttgarttan dana ve gece 20,49: Oda mUztğf. 21,35: Hatif mus:lkJ. (/ (JT ~ 
muaUWd nakli. 22,15: Skeç. 22,0IS: Skeç. 24: Hafit koruıer. m 

PA.B.t8 (Badlo.Paı1-): (182 .Kh.).(l.6t8 m.) c::::! 
8TUTl'GABT: (3'7' Kb.) - (tm,8 m.) 

2'.jG: Dana müziği. ve orkestra. l,15: 
19: Franlı:turttan nald1. 20,,15: Plyu. Atklm8 orkestru taratmdan Macar fantezi · • 

21,115: Genç u1118Ull -.atı: NOT: Bu FOıranı lerl. 
'bir oolr Almall ~ tarafmdan bak 

JedDeoı*Ur. 21,45: Luth konaerl. 23,80: Pi DOYÇLANl>SENDJ!!R. (191 Kh.).(1.671 m.) okumaktan 
;ranod& eıki danalar. 2': dana mtızlğ1 ve ge 23,30: Fl6t. Keman ve vtyolonııel taratm 

c. konaerl. dan Kozartm eaerlerlnden konser. 24 : Caz 

KOLONYA: (8AKJa.)- (üO,lm.) band. • - yorulupta 
19: Franktuttan nakil. 21,115: Stuttprt llALUNDBORG: (%88 Kh.) - (l.261 m.) 

tan na.kll. 21,50: Opera "Der Apotheöer,. 22,20: Viyana mua'klsl. (Radyo orkes.. eı• • den 
:<Beste: Joseph Haydn). 23: KonU§m&. 23• trasr. tarafından). 23,5: Modern tıUt koruı&· 1 n iZ 
ao: Sollstler ve orkeatr& ce dana musikisi. rı. 23,2:5: Radyo orkestrası tarafından kon. k b • ı 

NOT: Bu program bir çok Alman lltaa ser. b 1 ra san 1 z 1 e 
,_ıamı taralmd&D nakledllecekUı-." 

PKAG: cm KIL.> - <•10.ı m.> K I S A D A L G A L A R • 
20,26: Orkeatra kon1erl. 22: Senfonik LONDRA: (Kısa aralıklarla, mobtellf a. 

konser. (Çeko.slovak yenilikleri). &unhıklarda gt\ııUn ber saatinde mlltemadl. • 

KON!GSBERG: (1.081 .Kh.) - (291 m.) ~ yen çalııır.) gözlerin iZ 
tan ~rt~ıı:"~r=~ s:::~~ 17,ı:'·~!~!:S v:::a~o~ 7;8,~5~0r~=: 
22: Orkeatra konıseri. 23,40: Kolonyadan 19,16: Dana mUziğl. 20,15: şarkı (tenor). b 

22: Senfonik orkestra. 23,15: Külntet kon. U nakll. 
.eri. 24: Dans mUztğt. 24,15: Varyet-:. ı: 

BOMA: (711 Klı.) - (il9,8 m.) 

21,M: Operet "Dlc Blume von Havali,. 
n dana mumklaf. 

7ULUZ (Fr'an.la): {913 KJı.J - (5%8,6 m.) 

23,10: Skeç. 24: Kabare. 24,40: Av bo. 
nılan. 1: Fr&nllZ oarkılan. 1,05: Askeri 
flU'kılar. 2: Hafit musiki. 2,ııı: Rus slgan 
orkeatraaı. 

PARt8 l'.T.T. (695 Kh.) - (Ul,7 m.) 

19: Konaer. 21,38: Konser. 22,30: Ts. 

Trlyo konseri. gazeteyı• ZEESf;N (Almanya)ı 

(Kısa aralıklarla, moht~IU oronlukJarda 

gUnlln her Matlnde mtıtenuıdlycn tıılı,ır.) k 
18: Orkestra.18,35: MUzlk. 20: Halk şar arıyaca 

kılan. 22,30: Piyano konseri. 23,30: Müzik 
l: Halk oarkıları 

RO!'IA (Kısa daJıra> ı (!5,4 m.) 

24,3:S: (Amerika için nqrlyat). Bando 
konu§tlla ve §&rkılar. • Son hazırllklan 

yapılıyor; tafsilat 
• • ÇOK 

YAKIN DA 
~stanbul Belediyesi ilanları 
Oaküc:larda Kıaıkhda Cami ar kası ve Büyük çamlıca sokakların

a. Cumartesi günleri pazar kurul maıma umumi meclisçe karar veril-
~ Ab _AIPmv •. <B.) .. • (1285), • 

183ü IF H~ft©ıgg 
.. 



.tlABER - J\l(şam poıtaıı 
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Meşhur Bavlovanın ister inan, ister inanma ı -- - - ---=-- -
Bir adam, kolu 
kırıldığı için 

Meşhur bir ressam oldu 
İstanbul gazetelerinin de bazılarına 

topyesi alınan ''İster inan ister inanma,, 

ldJ.t ve inanılmıyacak derecede garip 

tcaiznıerden mürekkep bir serinin, San 
dcy Ekspreı isimli İngiliz gazetesinde 

Çtlcııının altıncı yıldönümü olması dola· 

>tıile bu gazete çok meraklı bir yazı 
llcıretmektedir. 

Bu meraklı yazı bu resimleri yapan 
tcnç ressama aittir. 

Bu ressam, ''ister inan ister inan• 
illa,, başlığı altında, inanılmıyacak şey 
lcrj bir hakikat halinde gösteriyor. Fa· 

tat asıl ''ister inan ister inanma,, had~ 
•esi kendisidir. Çünkil, isterseniz ina· 
12tnu: veya inanmayınız, bugün gayet 

~C§hur olan bu ressam, kazaen ressam· 
0~u§tur. Ve bugünkü ''ister inan is

ter inanma,, serisini de gene bir tesadüf 

llcticesinde ortaya koymuş Avrupa ve 

.. tne~ikada bir çok ressamlar arasında 
>'ilzlerce mukallitleri çıkmıştır. 
, lUpley resim dersi almadığı halde ken 

~i istidadile görülmemiş bir süratle iler 
Yordu. Kendi kendine karikatürler ya· 

l>~ordu. ilk resmini 14 yaşında iken bir 
taıetcde neşretti. Fakat bir gün Beysbol 
0
Yununda kolunu kırdığı içindir ki, c

"inde kapalı kalmağa ve resmi daha iler 

lct~:~e fırsat buldu. Seneler geçti. Ken 
disi bir spor karikatüristi oldu. Bu ıu 
tctıe ressamlık hayatının ilk devresi kr 
tılan bir kol yüzUnden muvaffakiyete cr
ltıl§ oluyor. 

İşte bundan sonra, günün birinde, 
Çalışdığı gazete sahibinin yanından çık 
bğ, sırada nklına, bu "ister inan ister i· 

llanrna,, başlığı gelmiştir. Ve hemen o 
başlık altında dünyada ne kadar garip 

leyler varsa resmini çizip olmuş şeyler 
hll.lindc lıtariin gözünde canlandrrmağa 
Laşladı. 

şeklindeki bir resmin uydurma olduğunu 
yazıyordu. 

Fakat Ripley bunların hepsini vesi· 
kalarla isbat edecek vaziyettedir. 

Şimdiye kadar yaptığı seyahatlerde 

181 şehir gezmiştir. Bunların bir çok 
larında kendi gözüyle gördüğü garabet 
ler vardır. 

Ripleyin evine bir girseniz, bu se
yahatlerin izini görürsünüz. Raflara dizi 

1i olarak muhtelif mahfazalarda ve hat 

tA insan ve hayvanlara ait eşya ve müs· 

tehaseler vardır. En eski şeyler, en bü· 
yük şeyl~r, en ~ilçük şeyler hep onun e 

vinde görülüyor. Ya kütüphanest. Hay· 

retler verecek derecede zengindir. 

Ripley diyor ki: 

- Size inanılmıyacak şeyler gibi 
gelir .. İsterseniz inanın veya inanmayın: 
Radyodan bundan 2000 sene evvel hah 
sedilmiştir. 

Ve bu yazı §İmdiye kadar kafi dere 
cede izah edilmiş değildir.M usevilerln 

Kariler de alakadar oluyor, ona dini hükümlerini muhtevi olan Yona 
lllcvzu gönderiyorlardı. Telmud'unun 70 inci paragrafında şöyle 

Ripleyin resimleri 300 muhtelif ga• yazar: 
ıctcde muhtelif diller üzerine çıkıyor. "Radio Kı:>l Şeholeç Miıof Haolem 

l>ün kolu kınlan o çocukla, bugünkü Vuad Soffo,, 
l:ıı'llvaffakiyetli ressam arasındaki farkı Yani şu demektir: · 
bir d'· ' 1Radyo, dünyanın bir ucundan diğer uşiinseniz .. Şimdi Riplcyin 30 tane 
~tibi var. Bunlar, kendisine karileri ucuna giden gürültü .. ,, 

~tafından gelen mektupları tasnif edi İşte Ripley böyle çalışıyor. Gezdiği 
>'Otlar. Günde kendisine 2000 mektup nisbette öğreniyor. Çok defalar, tayya 
tcliyor. rede resimler yapmıştır. 

.Bu mektuplardan bir kısmı, kendisi· Bir kere de kürdanla resim yapmış· 
ile fikirler vermekte iken, bazıları da tır. işte bütün alışılmış adetleri altüst 

~Ptığı resimlerin mesela 86 yaşında eden, inanamıyacağımız şeylerin haki· 

~tiyarm ayağını başına değdirdiği __ ka_t_i_n_i -g-ös_t_e_re_n_a_da_m_b_u_d_u_r_. ----

Medeniyet ilerliyor ! 

Zehirligaz l a 
idam cezası 

l'atbikine başlandı 
Fakat berbad : 

dakika 
Biçare 

işkence 

netice 
adama on b ir 
yapılmış oldu ı 

En "insani,, idam hangisi ?! 
~ ŞinıaU Karolina vilayetinin umumi bir saate kadar tesirini yapabileceğini 
) lliahanesinde gazla idam hücresinde mütehassıslar söylemektedirler. 

h~llılilQ ilk idam, halk arasında müthiş 
~ llltnuıuniyetsizlik uyandırmıştır. 

~~lıltnrnu öldürmek işi tam on bir da· 

~l •~rmüştür. tik üç dakikada ada• 

t~r buyuk ıstıraplar içinde kıvrandığı 
ı:ıırnuıı.t" :r ur. 

ölüm, kullanılan gazın miktarı 

na, odanın büyüklüğüne ve idam 

kCimunun cüssesine tabidir. 

mah· 

Mütehassıslar en insani idam şekli· 

nin "elektrik sandalyesi,, olduğunu id 

dia etmektedirler. 1 
' Canıdan gözetleme deliklerinden 
tt ~arayı seyretmiş olan şahitler, ışın 
~~atı dotayısile büyük ıstırap 
\ııı)dı:ıttıarmı söyliyerek protestolarda dördilncüsildür. ldama mahkum olanla· 

tıııtlltıtlardtl'. 

Şimdi Karolina Amerikada gazla 

idam usulünü kabul eden vilayetlerin l 
n elektrik yerine gazla öldürmek usulU. 

~danı fçfn kullanılmakta olan hidro• nU bundan evvel kabul etmiş vilılyetler 
&azuun birka~ dakikadan tutun Arizona, Nevada ve Koborado'dur. 

"Kuğunun. ölümü,, 
dansı filmde ••• 

Öldükten sonra dirilmek varsa, işte 

buna bir Rus dansözü nail olmuştur. 
Fakat bu, başka manada bir dirilmek· 

tir. Öldükten sonra, onun hayali görüle 

cektir. Tıpkı hayatta olduğu gibi... Hem 
bu hayal seslenecektir de .• 

Bütün dünyaca tanınmış olan "Ku· 

ğu,, dansözü Pavlovanın bir filmi vücu 
de getirilmiştir. 

Kendisine ''ebedi Kuğu,, adı verilen 

Pavlovayı hayatında iken g~remiyenler 

de şimdi göreceklerdir. 

Pavlova, kırk yaşlarını henüz ge~ 

mişken, bundan beş sene önce öldü. Bu 

dans filmi Pavlova ölmeden önce Holi

vudda meşhur artist Duğlas Ferbanks ve 

kansı Meri Pikford'un teklifi üzerine ya 

pılmıştı. Çok dikkati çeken bir güzelli 

ği ve Kuğu kuşlarının kadar zarif bir 

boynu olan Pavlova, bu "Basilbadel· 

mevt,, filminde ev hayatındada görülü
yor. 

Duğlas Ferbanks'm kansı, çok ge~ 

m;kn bu kadının öleceğini bilmiş gibi 

filmini vaktile çektirmiş oldu~una 

çok memnundur. Aynca , Pavlovanm 

sesi de plağa alınmıştır. 

Rus dansözünün dünyada bir tane· 

cik olan bu plağı da filme dahildir. 

Pavlovarun kendi evindeki Kuğu 

olan bu hakiki hayat vesikasını göste

rirlerken bir hususiyet daha yapacaklar 

dır. 

Film bir dans filmi, tam manasile 

bir sanat tezahürü olduğu için kısmen 

' Pavlova · 

kuşlarını çağırırken ıcai işitilmektedir. 
Dünyanın en kıymetli filmlerinden 

yavaı çevrilecektir. Bu suretle, şimdi 

ölmÜ§ bulunan Pavlovanın bir zamanlar 
oynamıı olduğu ''Kuğunun ölümü., dan 
sını nasıl bir zarafetle yaptığı, bütün 
inceliklerile görülecektir. 

Dolayısile Pavlovarun hayattayken 

ne büyük, ne tarif edilmez bir muva~ 
vakiyet kazandığı hatra gelmektedir. 

Pavlova Avrupayı dolaştığı sıralar
da dansını yaptığı tiyatroların kapısın· 

dan çıkarken ~alk o kadar büyük teza• 

hilrat yapardı ki, polis kendisini muha· 

fazaya mecbur kalırdı. Yedinci Edvard 

ve Kayser önünde oynamıştır. Berlinde 

ilk oynadığı zaman onu iyice seyredcbil 

mek için Alman veliahdi bütün maiyeti 

ile beraber gelip tiyatronun ilk sırasını 

baştan başa tutmuştu. 

Kayser, heyecanla locasında ayağa 

kalkıp alkışlamıştı. Pavlova Avrupayı 

ve harp esnasında Amerikayı 
ucunda tutuyordu. 

ayağının 

Filminde de seyredilecek olan mer 

hur Kuğu dansını, Pavlova her müsame

resinde bir defadan fazla yapmamakla 
tanınmıştı. 

Bazan allnılar, bir dans müddetin· 

den fazla sürer fakat Pavlova ayni dan· 

sı kat'iyyen tekrarlamazdı. 

Bu filme dair gazetelerde yazılan 

bir çok yazılar arasında bilhassa ıu cüm 

le göze çarpıyor: ''Pavlova hayatınday

ken bir dansını her temsilinde bir defa· 

dan fazla oynamazdı. Fakat timdi ebedt 

olan hayaline hakim olamıyacaktır. Onu 

istediğimiz zaman seyredebileceğiz.,, 

Uyku hakkında nazariyeler 

Çok liifil lUI ırlYıy ©ı 
g © ırüıy © ır~ lb!l ifil lb!I~ ? 

o halde mesut değils iniz! 
Eğer erken uyandığınız takdirde ya• 

rın bir milyon lira kazanacağınızı öğ 

renseniz, bugün çok çalışıp geç yatma 
ğa da kat'i surette mecbur olduğunuz 

halde, yarın sabah erkenden kalkabilir 
misiniz? 

Yatak sıcak, içinde fevkalide bir 
rahatlık hissediyorsunuz. Halbuki dışa· 

rısı soğuktur. Sizi tUrlil türlü can sıkı 
cı işler bekliyor. Bu vaziyette yataktan 

kalkmak adeta bir azaptır. Llkin içimi 
ze bir ümit girdi mi erken kalkmak al' 
tık bir azap olmaktan çıkar. 

* Uykunun üç rolü vardır: Vücu 

dumuzun dinlenmesini temin eder. Kay 
bolan kuvvetlerimizi tazeler. Muhayyi 

temizi rüyalarla dolu bir aleme çekerek 
zihnimizin dinlenmesini mümkün kılar. 

Uukunun ilk beş saati yorgun hücey· 
relerimizi dinlendirmeğe yarar; bu vü-

cudumuzun istirahatıdır. l~k beş saat ı 
uykudan sonraki uyku ise ınsan için 1il I 
zumlu olan ''Rüya,, görmemiz içindir. 

Uykuda herkes rüya görür. Rüya 

görmediğini sananlar, gördükleri rüya • 
lar uykularını bozmıyacak gibi olduğu 

için bunun farkına varmıyanlardrr. 
Hayatları türlü hadiselerle dolu ge. 

çen kimselerin böyle rüya görmeğe ih. 

tiyaçlan yoktur. Çünkü onlar, alelade 
kimselerin rüyada gördüklerini bizzat 

yaıamaktadırlar. Bu sebeple mesela 
Napoleon, Edison gibi kimselere ge. 

cede beı saat uyku kafi gelmiştir. 
Bir insan hayatta nekadar az mu • 

vaffakiyetle karşılaşır, nekadar az me. 

sut olursa o kadar çok rüya görür. Me. 
sut olmıyan hayatı bomboş geçen bir 

adamın türlü zorluklarla dolu olan ha. 
yatla karşılaşabilmesi için çok rüya gör. 
mesi lazımdır. Bu sebeple böyleleri çok 
ve rahatsız uyurlar 

Buna mukabil zihinleri sakin, dil . 
şünceleri milsbet olan, yani hayatta ne 
istediklerini ve ne yapacaklarını bilev 
mesut kimseler sabahlan hiç zorluk 

çekmeden kalkabilirler~ Lakin eğer iıi. 

nizden memnun değilseniz, önünüzde 
size ümit verici hiç bir istikbal görmU. 

yorsanız, veya sizi tehdit eden bir şey 

mevcutsa işte o zaman rüyalarınızı u • 

zatmak istersiniz, yataktan kalkmak biı 
işkence olur. 

''- Erken kalkmak istiyorum ama 

bir türlü olmuyor, kalkamıyorum.,, 

kalkmak istiyorsanız bunun IUzumlu ol. 

duğunu zihninize iyice yerleıtiriniz ı 

böylece Tahteşşuurunuzu sizi erken u. 

yandırmağa sevketmi§ olur ve hakika • 

ten erkek kalkarsınız. Buna rağmen er. 

ken kalkamazsanız hakikatte erken u • 

yanmağı istemiyorsunuz demektir. 

Diyorsunuz. Fakat hakikat bunun . tan !iıkmayınız; uyanır uyanmaz hemen 
tam aksinedir. Pekala erken kalkabilir. 

yataktan fırlamak fenadır. Uyanınca 

Uyandığınız zaman ise derhal yatak. 

siniz ama bunu tahtenuurunuzla iste. 
miyorsunuz. Eğer hayatın sizin için 

daha cazip bir mahiyet almakta oldu. 

ğunu farketseniz derhal yataktan dışa. 
n fırlardrnız 1 

Sabahları kolayca uyanmak ve ça. 
buk kalkabilmekte yatak odasının sıcak. 

lığı da mühim bir rol oynar. Oda soğuk. 

sa yataktan çıkmak pek zor gelir. Hal. 
buki odanın sıcaklığı, yatağmızdaki sı. 

caklıktan pek az farklı ise kalkmak pek 
kolaydır. Bu sebeJ?le biraz gayri sıhhi 

de olsa ılık bir odada yatmak soğuk bir 
odada yatmaktan herhalde daha iyidir. 

Uykuya dalmağı ve uykudan uyan . 
mağı öğrenmelisiniz. Yatağa yatıp ra. 

sırt üstü yatınız, bacaklarınızı ve kol. 

larınızı uzatınız. Gülünüz, esneyiniz vcı 

birkaç dcfıı derin ve kuvvetli soluk alı. 
nız. 

işte gördünüz mil, terütaze oldu. 

nuz. Yeni bir gün, yeni bir bayat baş. 

lıyor. Bedbinliğe ne lüzum var, hayat 

pek o kadar da fena değildir canım 1 

ıstanbulun en çok satılan· 

h akik i akşa.m . g a zetes.idl;l 
itan tarı nı HABER'e 
veren ler· k ar e d erler. 

hat bir vaziyet aldıktan sonra düşünce.\ 
y_i bırakınız. Eğer ertesi sabah erken ._ ______ _. _______ ""9 
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şimdi bu vaziyet karşısında ne ya-ı 
palım, söyle! 

Papa lnosanla hekimbaşı Fari 
yani baıbaşa verdiler. ve uzun müd 
det konuştular. 

1(. 1(. • 

Gene Romanın kenarında meç
hul markinin evindeyiz .. Ayni sa
londa gene üç kişi var. Baba, oğul, 
kız Borjiyalar. Y almz bu sefer ba
ba Borjiya kafasını esefle sallı
yor: 

- Vatikanm çanı bu gece ölüm 
havası çalmadı. Halbuki mektup 
bugün karl'i surette papanın eline 
geçmiştir. Fariyani anlaşılan gene 
papayı efsonlamağa muvaffak ol
du. Ah, ah ... Bu adam işimize çok 
mani oluyor. Ve sen Sezar, hala 
bir şey yapamadın. Ümidimin ya
rısı bu mektupta idi. Yazık, yazık. 

Bu sırada Lukres oturduğu is -
kemleden ayağa kalktı: 

- Ben gidiyorum, baba! 
-Nereye? 
- Vazifemin batına! 
Borjiya kızını takdis etti: 
- Allah muvaffak etsin! 
Lukres çıktı. Sezarla Rodrik sa-

londa yalnız kaldılar. Biz Lukresi 
takip edelim: .. 

Lukres beş dakika sonra vücu
dunu iyice örten siyah bir manto· 
ya bürünmüş olduğu halde esrar
engiz markinin konağından çıktı. 
Sokakta kendisini kapalı bir ara· 
ba bekliyordu. Sür'atle arabaya 
bindi ve araba derhal hareket et
ti. 

Bir rnüddct sonra Vatikan civa
rmdn küçük bir evin önünde dur
du. Liikres indi ve araba derhal ha. 
reket ederek yoluna devam etti. 
Lukres kapının bir tal"afında bu
lunan ufak bir manivelaya basar 
basmaz kapı kendi kendine açıl
mıftı. içeri girdi. Sol tarafta ufak 
bir rafın üstünde bir mumla bir 
çakmak duruyordu. Mumu yaktı. 
Ve doğru mahzene indi. 

Mahzende birçok büyük fıçı

lar duruyordu. Bunlardan birine 
yaklafb. Elini bir müddet etraf m
da dolaştırır dola§tırmaz fıçı he
men sağ tarafa doğru kaydı. Bir 
delik açıldı. Ve hiç vakit geçir
meksizin bu açılan delikten içeri 
daldı. 

Bu yol, Vatikanın hariçle irti
batını teıkil eden gizli ve papanın 
bile bilmediği yollardan biriydi. 

Biz Lukresi bu yolda ilerler bı
rakalım da Vatikanın içine, kar
dinal Fernandonun dairesine gide. 
lim. 

lhtiyarlamı§ ve bunamış olan 
kardinal, dairesinde heyecanlı da
kikalar geçiriyordu. Porsumuş du
dakları titriyor: 

- Bu gece on üçüncü gece .. Mu
kaddes gece .. Meryemin bana gön
derdiği melek bu gece on üçüncü 
defa olarak odama gelecek. Bana 
Mesihin sırrını öğretecek... diye 
mırıldanıyordu. 

Nihayet tam saat 12 yi vurdu. 
Kardinal F ernando birdenbire ye. 
re kapandı. Odada ufak bir tıkır
dı oldu. Ve latif bir koku odayı 
·kapladı. 

Melek gelmi§ti. 
F emandonun yüreği, ihtiyar ka

burga kemiklerini parçalıyacak de 
recede şiddetli çarpıyordu. 

- Ba~mı kaldır, Femando! 
Bir orgdan daha ahenldi bir ses 

yükseldi. ihtiyar kardinal ayni he-

yecan ile başını yavaş yavaı seçde
den kaldırdı. 

Evet, doğru ... Harikulade güzel 
vücutlu olan melek gene çırçıplak 
olarak karşısında duruyordu. Ge- ' 
ne her zaman olduğu gibi bir elin~ 
de yaldızlı kapa!tlı bir İncil, öbür 
elinde küçük bir lsa tasviri tutu
yordu. Ve siyah kadifeden bir mas 
ke yüzünün bir kısmını gizliyordu. 

Kardinalin batı dönüyordu. O, 
papa olabilmek için hayatından ka 
dm denilen mahluku ebediyen çı
karmıştı. Hayatında asla kadını 

bilmemiş, tanımamıştı. Meıgul ol
duğu yegane kadın Meryemdi. 

Fakat ~imdi... Bu melek ... Onun 
bütün benliğini sarsmıf, bütün ak
lını başından almı§h· 

Melek konuştu: 
- Mesih sizi takdis ediyor. Ve 

şimd :ye kadar işlemiş olduğunuz 

sevaplardan dolayı size büyük bir 
mükafat vermek istiyor. işte ıize 
söyliyeceğim sır budur. Beni bu i
şe memur etti. Ne isterseniz yapa
cağım. Bütün emirlerinize itaat e

deceğim. 

Bu sözler kardinal Fernandoya 
yıldırım gibi, tesir etti. Vücudu 
şiddetle sarsıldı. Sürünür gibi me
leğe yaklaştı. Damarları fırlak ih 
tiyar eIIerini meleğin vücuduna 

değdirdi. Fakat bu tesir bir ateşe 
dokunmuş g!bi onu sarstı. Elleri
ni çekmek istedi. Fakat muvaffak 
olamadı. Çünkü melek de onu kol
lanndan tutmuştu. 

Kardinalin gözleri karanyor, 
nefes alamıyordu. Adeti büyülen
miı gibiydi. Gözlerini yumdu. Fa
kat birdenbire yüzünün çok yaki
ninde sıcak bir nefes hissetti. Göz. 
lerini açtı. 

Melek, harikulade güzel ve ta
ze vücutlu meleğin yüzü, yuzu
nün çok yanına yaklaşmıştı. Siyah 
kadifeler arasında mumların ıtı . 
ğında ışıl ışıl yanan iki göz ve 
kandan da kırmızı hafif arah iki 
dudak .. 

Kardinal F ernando, ayaklarının 
yerden kesildiğini hissetti. Hafif 

aralı iki kırmızı dudak onu alet
ten bir girdap gibi çekiyordu. 

(Devamı var) 
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- Polisler Prensi yakaladllar .. 
Kaçacak sanıyorlardı ve kapıyı 

kapayarak koltuğa oturdu. .. 
Garson kamaranın önünden çe-( nunda buluşuruz. Ben gidip pasa-f Leyla bir müddet tered~üt e 

kildi bir diğer kamaranın kııpı - port kayitlerini yaptırayım .. Sizi tikten ıonra sağ tarafındakı ya~ 
, a··nd 

ıını vurmağa başladı: de galiba bunun için rahatsız et- fakat zengin adama doğru 0 

Ve Leyla kapıyı kapayarak tiler. - Şu görülen şey nedir? 
kendini bitkin bir halde yatağın - Beni rahatsız ettiklerini ne- - lskenderiye feneri. 
içine attı: reden biliyorsunuz? - Ya? Hani ıu dünyanın ~ 

- Aksi §eytan .. Hiç yoktan YÜ· - Merdiven batında etrafı ta- büyük deniz fenerleri araıın 
reğimi oynattı. rassut ediyordum. sayılan fener bu mu? 

Bu sırada son düdük ötiiyordu. - Vallahi siz tıpkı bir polis Bu sefer ıol taraftaki 
Geminin pervanesi dönmeğe hafiyesine benziyorsunuz. isken- kaptan da söze karIJtı: 

başlamıştı. deriyeden beni bu kadar kolaylık- - Evet madam. Bu fener 1 
Artık vapura ne Prens Ömer f f k l b' • Is 

girebilirdi; ne de polis memurları. 
Leyla kamaranın pençeresin· 

den dı~arıya baktı: 
' - Allaha çok şükürler olsun .. 

İngiliz polis;nden kurtuldum. Li
mandan çıkıyoruz. 

Kapı birdenbire açıldı. Fakat, 
artık Leyla korkmuyordu .. Emir 
Sait gülerek içeriye giriyordu. 

Leyla, Emiri göriir görmez: 
- Prens Ömer vapura gireme· 

di, değil mi? 
D!ye sormu~tu. 

Emir Sait başını salladı: 
- Polisler Prensi yakaladılar .. 

Kaçacak sanıyorlardı. 
Ve kapıyı kapayarak koltuğa 

oturdu. 
- Hiçbir tehlike kalmaclr. Ley

la hanım! Şimdi lstanbul yo!un -
dayız. 

Leyla sevinçle yattığr yerden 
fırladı .. Emirin boynuna sarıla . 
rak: 

- Sakın bana mani olmayın, 
dedi, yem!nim var .. '::\n~klarmız
dan öpeceğim. Beni Prensin elin
den kurtardığınız için size teşek
kür ederim. 

Emir, Leylanın kollarından 

tuttu: 
- Size kartı vicdanen borçlu 

olduğum vazifemi bitirmi, deği
lim, Leyla hanım! Selametle ls . . 
tanbula varalım .. Oradaki lcootorl 
çenberlerinden de sizi böyle ko . 
laylıkla geçireceğim .. Ve bana o 
zaman teşekkür ederseniz, cidden 
memnun olacağım! Haydi, istira. 
hat ediniz ... Aktama yemek salo . 

la kaçırmağa muva a o an ır celeri çok uzaktan ıpk venr. • 
adam isterse Şarlok Holmeslere terseniz ıize dürbünümü vereY 
taş çıkartır. insan sizinle yaşar • bu şekilde daha iyi görürıü .. 
ken her tehlikeyi kolayca atlata - Yakışıklı ikinci kaptan Leyli 
bilir .. Ve hiç l>ir zaman sırtı yere derhal dürbününü uzattı. Leyli t 
gelmez. · şekkür ederek aldı. Ve fenere d 

Leyla, Emirin ellerini bırak · ru çevirerek uzun uzadıya ıe 
mıyordu: t• 

ı. 

- Sizin kamaranız nerede 1 
- Uzakta değilim .. Size biti. 

sik tek yataklı kamarada da ben 
yatacağım! 

Artık f skenderiye ve Mısıra ve
da etmiş bulunuyorlardı. Hava 
müsait, deniz dalgasız olduğu?'!· 

dan vapuru büyük bir neşe kapla-

mıştı. Etyalarmı kamaralarına 
yerleştiren yolcular derhal güver
teye fırlıyorlar, yavaı yavaı göz. 

den silinmekte olan Kleopatra di. 
yarının sahillerini seyrediyorlardı. 

Bu gruplar arasında Leyla da 
bulunuyordu. Sağında §İşman, es
mer yüzlü 50 yaşlarında bir adam, 
solunda geminin ikinci kaptanı 

duruyordu. Doğrusunu söylemek 
lazımsa Leyla, Mısır sahillerinden 
fazla bunları tetkik ediyordu. 

Sağındaki §işman edamın par· 
mağında fevkalade kıymetli oldu
ğu anlaşılan fındık büyüklüğünde 
pırlanta ta§lı bir yüzük vardı. Sol 
tarafındaki ikinci kaptan ise otuz 
yaşlarında, fakat gayet yakışıklı 
ve sevimli bir adamdı. 

Emir Sait ise henüz meydanda 
yoktu. Anlaşılan kamarasındaki 
eşyalarını henüz yerleştirmemişti. 
Belki de İyiden iyiye serinleten 
hava onu rahatsız ediyordu. l 

• 
Sağ taraftaki tiıman adanı.' 

kinci kaptanın bu müdahale~ •J 
fena halde içerlemiıti. Kend"' 
konuşan bir kadınla ne hakla 
kadar oluyordu. 

- Hava pek soğudu. Diye,;,. 
ze başladı. Arzu ederseniz .,
ya aalona inelim. Birer kokteyl • 

lafım. ~ 
Leyla bu teklife derhal razı 0 

du. Fakat dürbünü teıekkür edf' 
rek genç kaptane. iade ederke' 

gözlerinin ta içine bakmakta ti ' 
reddüt etmedi. 

Şişman adamla Leyli a~itd• 
::alonda pek çabuk ahlbap 0JJ1111f" 
Iardı. Leyla mahirane suallerle ,. 

damı skandil etm~ş, Mısırlı~·~ 
ğunu, lstanbula bırkaç ay büf': 
adada yaşamak ve para y~J!.; 
çin gittiğini öğrenmiıti. lamı 
Ahdulvahabdı. 

(Devamı~ 

ZAYl ·t>' 
4542 numaralı pilakamı zaY1 

. y ... k v d .. , 
tım. enısını çı aracagım ••• 
kisinin hükmü yoktur. 

Unkapanı, Sandalcı Mahir~ 
§ 3917 numaralı pilakaaıı .,,,. 

ettim. Yenisini çıkaracağıJlldl' 
eskisinin hükmü yoktur. 
Unkapanı, Sandalcı MeJımel 

man, her yerde sizin adınızı, onun adıyla birlikte 
söylenirken duyuyorum dedim .. 

mecbur edecektiniz. ıJd' 
- Suçum affedilcmlyecek kadar bUyUktUr~ 

mı itiraf ediyorum. Artık beni daha fazla ezıııe Jl'' 

O dereceye kadar ki kannız ayni saatte bir çay 
masasında yapyalnız olarak görülüyor, kocası ise 
başka bir masada dilber metresile olan rabıtasını 
herkese göstererek iftihar ediyor. 

Birdenbire durdum. Kocamın fena halde bozulan 
çehresi beni şaşırtmıştı. Bu kadar büyük bir muvaf• 
fakiyeti kat'iyyen hesaplamamıştım 

Hiç kıpırdamadan, taş gibi kesilmiş, facialı bir 
sarılık içerisinde yüzüme bakıyordu. Bütiin birikmiş 
kinlerim yüreğimde kabarmıştı. Zerre kadar acıma• 
dan gene devam ettim: 

- Görüyorsunuz ya Arif Nedret beyefendi. 
Kendimi sizin karınız olarak görmemekte ve size 
karşı yapılacak vazifelerim olduğunu kabul etme 
mekte hakhyrm. 

- Sizi ezmek arzusu, fikrimden bile geçrııe• 1 et' 
reketlerinizin bana verdiği fırsattan istifade ede' &JI' 
mi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Müsterih 01~ d' 
Sizin ayaklar altına aldığmız gey benim için b~l Jdd'' 
sizden çok daha mukaddestir. Çünkü hiç, hiç bır dur 

A ·r N d · k s · · · · ıe"• · se rı c retın ansı amıyeyı sızın ve.... ~jı• 

nizin bulunduğu yerde gördUğUnU ıöyliyerııe.ı:·dilftl 
karşılaştırmaktan sanki bir zevk duyan her teta 1'.il' 
görülmemek için bir kö§eye çekildim bwüldlitı1-' 
çüldüm .. Mod ndı onun için bir topuz darbesi gibi olmuş 

tu. Sapsan kesilmiş. farkında olmıyarak bütün kibir 
ve azametinden sıyrılmış bir deli gibi yüzüme bakr 
yordu. 

Kekeliyerek: 

- Mod dedi. Size kim söyledi? 
- Hiç kimse. Daha doğrusu bütün klinat ! Bir 

gün sizi onunla beraber Turkuvazda gördüm. Garso 
na sordum. Bana aklıma gctirmeğe cesaret edemiyc
ceğim daha bir çok şeyler öğretti. 

Bir gUn gene ikinizi Maksim barına girerken 
gördilm. 

Siz sevgilinizle öyle meşguldünüz ki hiç bir ya 
nmızı görecek halde değildiniz. Onu gene bir gün 
terztmin evinde gördUm. Bir tllvaleti hakkında sizin 
gustolnnrıız mUnakaşa ediliyordu. Velhasıl, her za· 

Düşüncelerini ve fikirlerini sanki idare etmek is
ter gibi elini alnından geçirdi. Sonra bana doğru 
geldi. Elini kolumun üzerine koyarak boğuk bir ses 
le: 

-Hatalarımı biliyorum. Sizi böyle şeylerle ka~ 
§ılaştırmamalıydırn. Bunu önceden düşüncmernekli· 
ği~ affedilemez .. 

Sinirli bir glilüşümle sözUnü keserek itiraz ettim: 
- Hayır 1 Müsterih olunuz. Size darılmadım. 

Metresiniz oluşundan bana ne! İsterse on tane olsun. 
Aldırış bile etmem 1 Sizi koca olarak tanımıyorum ki, 
bunun içindir ki kendimde de size karşı hiç bir hak 
görmüyorum. 

- Samiye 1 Bunu bana söylemeyiniz. Bugün be
nim adımı taşıyorsunuz. Sizi herkese karşı böyle kil· 
çük düşürmiyecektim .. Canınızı sıkan bu değil mi? 

- Peki tfunu yapan, beni küçük düşüren gene 
siz değil misiniz? Siz ki bu isme herkesi hürmete 

- Teşekkür ederim Samiye.. ııeO' 
Kendisine bir poz verdi. Uzun bir bak1fİ' 

sUzerek söyledi: UlUJSS' 
- Bunda yalnız §eref ve onurumu düşünd 

sanmayınız .. Size yaptığım fenalığa ... 
Tekrar sözünü kestim: • iı olıS' 
- Size biraz evvel söylemiştim. Metresırı 

olması benim için müsavidir. . ıı~ 
- Böyle söylüyorsunuz .. Fakat size ~rı: t" 1" 

Bu sizin için bir izzetinefis meselesidir f •• 5;.ı; gibi '' 
darcık söyliyebilirim ki .. O kadınla .. Artık b\J 
sadüfler olnuyacaktır. ecıerid' 

- Canınız nasıl isterse. Fakat çok rica 
kendinizi benim için sıkmayınız. i ) 

~<Devauıı v_, ' 
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Maarif işi 

iitekiit-bTr mual-
lim mektubunda Bızim atletler okusunlar 

----------------------..---------..... Lw>-----------..---.,-, ,_,,... 

yazıyor: 
Dünyanın meşhur 

lstanbulda, talebenln geziş ve do1aşış 
Şeklini hiç beğenmiyor ve fzmirdekl 

usullerin burada da tatbfkıoı 
muvafık görilyorum .• 

mütekaitlerinden Na. ki onlann bu hareketlerine erkek 

, nasıl 
atletleri 

hazırlanıyorlar? 

ıasile aldığımız ve talebe 
•nda eski bir maarifçinin 
li gösterdiği için entereı
duğumuz bir mektubu sü
ııa geçiriyoruz: 

Na. F. A.; "kız talebelerin 
teketi hakkındaki düşün
i hen de söylemekten ken
ına.dım.,, dedikten sonra 
l:tyor: 
talebelerin tavrı hareket
ilk önce veliler mesuldür. 
İkinci olarak gelir. 
talebelerin taVTı harek~t
ında lzmir kız okulları 

!erinin verdiği kararlar 
'ndedir, darısı lstanbulun 

hul sokaklarında; dudak 
ıtlı, saçları ondüleli, elleri 
\'e çifte çifte yüzüklü, 

ti dü~ercesine yana eğil
tinde çantaları şık okullu 
,'k sık tesadüf edilir. 
onların da şık giyinmek 

tt, fakat bu şekilde değil 
ti güzel fakat sade olsun. 
İyinmek onlar için ancak 
tıldıktan sonra mümkün 

aya gelince: Kız talebe
nıaya gidiş ve giriş tarz

. ho!a gidecek şekilde de. 
nema kapılarında ç:rkin 
nıalar, el hareketleri v. s. 
a.kıştrrabiliriz. Şüphesiz 

ul Levazım amirliğine 
e&seseler için 51 hin adet 
- Mart - 936 Perşem
•aat 15 de Tophanede 
' komisyonunda pazar • 
~caktır. Tahmin bedeH 
dtr. Son teminatı 229 
dır. isteklilerin belli sa· 

İı,,ona gelmeleri. 
446) (1198) -

iYve usarelerile hazn -
ile rneyve tuzudur 

b 
~tsak, karaeiğer. böbrek 

1
11da fevkalade favdah 

. i{oJaylaştırır. lnkıbazı 

aANZUK ECZANESi 
IJofiıu - lstanbul 

Meşhur Peacockın antrenörü anlat.ıyor 

talebeler de mukabelede bulunu-
yorlar ve bu da çok çirkin oluyor. 
Bu gibi hallere mani olmak için 
yegane çare şu olabilir: 

1 - Kız talebeler sinemaya va 
velileriyle birlikte gitmeli, veya ai. 
le efradından biriyle göndeTilme~ 
lidir. Bu da velilere düten vazife-
lerde-,.., biridir. , 

2 - Haftanın muayyen bir gü
nünde öğretmenleriyle toplu bir 
halde gidilmelidir ve görülecek 
filmler de kızlyarmuzda iyi bir 
intiba brrakabilmeleri için okul di
rektöTlüğü tarafından seçilmeli -
dir. Çünkü: Bütün ayıplığı ile gö
rülecek aşki bir film JÜphesiz ki 
onların üzerinde ayni tesiri yap 
maktadll'. Bu da okul direktör ve 
öğretmenlerine düşen vazifedir. 

3 - Kız talebelerin v~ldtsiz so
kaklarda dolaşmalan ıiddetle me
nedilmelidir. 

Dünyanın en iyi tenlscisi İngiliz 
Perry'nin bundan bir mUddet evvel A 
vusturalyada bir kaza neticesi sakatlan 
drğrnr evvelce yazmış ve bir daha te 
nis oynaması ihtimalinin az olduğunu 

da ilave etmiştik. Büyük bir ihtimam 
ile yapılan uzun bir tedavi neticesi Peı 
ry bugün tamamile iyileşmiş olduğun• 
dan doktorlar tenis oynamasına müsa 
ade etmişlerdir. 

Perry yeniden yava§ yavaş antren 
manlanna baş!amrştır. 

4 - Kız talebelerin okuldan çr· 
km evlerine vaktinde gidip g;tme 
dikleri eve geç geldilerse o vakit 
nerede vakit qeçirdikl~ri tahkik e
dilmelidir. Bu hem veHler1n. heırı 
de okulun vazifesidir. Bilhassa 
bunu yapmryan veHler vaz~feleri . 
ni sui.istima1 edivorJar demektir 
Böyle 18.kavt ka•an velilere de a. 
taka.dar makamlar ihtarlarda bu 

lngiltere kupası 
maçları 

lunmalıdır. 

Daha nice nice sayYlıtcalc sevler 
vardrT. Fakat benim aklıma ıimdi
lik bu kadarı geldi. 

Şimdi benim gibi düşünerek 

herkesin yegane arzusu, maarif i
darelerinin, bir an evvel şiddet}: 
tedbirler alarak harekete geçmes' 
ve bu yakıııksız hallerin önünü al. 
masıdır.,, 

İngiltere kupası maçlarının kardöfi 
nali de yapılmıştır. 

Arsenal - Bransley'i 4-1 ; Grimsby 
- Middlesbrong'u 3-0; Fulham -

1 
Derby'i 3-0: Şefild - Totenhamı 

3-1 yenmişlerdir. 
Bu sene tik maçlarında iyi bir dere 

ce alamıyan A rsenal İngiltere kupasmı 
kazanmak için bütün gayretile çalış--

maktadr. ı 

BugUn için de hakikaten kupanın 

en kuvvetli namzedi bulunmaktadır. 

FutbcD lkaDdeDeırnının ©>~ır<elfll®DDm 
~ __ ,.,..., ~.--.- ,.... '-' ---~- ~ ~ ~ 

Sekizinci nıaddenin 
yanlış tatbikı 

Fransada bir takımın mağlübiyetina 
.sebep OldU havadan yedikleri bir golle mağlup oı. 

Her oyuncunun futbol kaidelerini muşlardır. 
iyi bilmesi lazımgeleceğini fırsat düş.- ,---------------
tlikçe burada tekrar etmiştik. Bu ısrar. 
lanmızda ne kadar isabet etmekte oldu 
ğumuzu muhtelif vesilelerler daha iyi 
anlamış oluyoruz. 

İşte Fransada da sekizinci madde 
nin yanlış tefsir ve tatbiki lik maçlann
da ileri giden bir takımın Red Star'm 
mağlUbiyetine sebebiyet vermiştir. Ba. 
kıruz hadise ne suretle cereyan etmiş 
tir: , 

Kaleci topu dört adımdan fazla e 
tinde taşıdığından dolayı hakem bir ser 
best vuruş vermiştir. Top yere konmuş 
ve mühacim taraf oyuncusu topa vu .... 
mak için vaziyet almıştır. Cezayı istil. 

zam eden hareket kalenin altı metre ya 
kırımda olduğundan karşı taraf oyuncu 
lan serbest vuruşun ne suretle yapıla· 
cağma dair nizamnamenin diğer mad. 1 

desindeki sarahate istinaden toptan la 
aka! 9 metre uzakta bulunmaları lazım 

geleceğini zannetmişler. Topun önünde 
bu kadar bir mesafenin de bulunmadığını 

görerek vuruşu yapan oyuncunun ger~ 
sine dizilmişlerdir. O da yanındaki ar. 
kadaşma kısa bir pas vertni§ ve gol ol 
muştur • 

Bu gibi ahvalde 9 metre nazan iti 
hare almmaksızm kale çizgisi üzerinde 
pekal! durulabileceğini bilmiyen Red 
Star takımı oyuncuları i§tc bu Y.ilzden 

Medeni memleketlerin Fıiç birisin
de, artık lopur lopur ham ı•e biçimsiz 
oücutlu kadınlara tesadüf edemezsi
niz. 

Çünkü bütiln bu kadınlar, erkek. 
lerden fazla spor yaprnağa başladılar. 
Ve bu sayede gençliklerini. sıhhatleri
ni, zarafetlerini mulıalazanın kolayı
m bulmuş oldular. 

/şu bir Jngiliz kızının sabah eger 
aizi. 

Ga • Pa'da ışıklar söndü .• 
Şimdi berkesin gözü ağustosta ya. 

pılacak Berlin olimpiyadlarma döndil .. 
Bütün dünya atletlerinin içinde bi 

birlerile boy ölçüşeceği Berlinde inşa e 
dilmekte olan muazzam olimpiyad stad 
yomunun artık son noksanlan ikmal C"" 

dilmek üzeredir. 
Şimalden cenuba, ,arktan garba ka. 

dar bütün dünyanın her tarafında her 
memleket bu sene yapılacak olimpiyat 
lara hazırlanmakla meşguldür .• Herkes: 
kendi atletlerinin bu mühim beynelmi 
Jel spor tezahüratında ne dereceye ka• 
dar muvaffak olması ihtimali bulundu. 
ğunu sıkı bir elekten ince ince eliyor ve 
ona göre çareler düşünüyor .• 

Hiç bir zaman en küçük bir muvaf 
lakiyet göstermek tesellisini bile bula 
madığımız atletizmde bizim için bu se
ne Bertin olimpiyatlarında zerre kadar 
bir ümit beslemek en hafif manasile bil. 
yük bir safdillik olur. Bari dünyanın 

meşhur atletlerinin 1936 olimpiyatları 
na nasıl çalıştıklarını gözden geçirelim. 
Hiç değilse istifade etmi§ oluruz. 

M cşhur Zend Koşucu 
Peacock 

Bugün 100 metre dünya şampiyonu 
Amerikalı zenci Peacock'dan bahsede 
ceğiz. 

Peacock Filadelfiya üniversitenin 
son smxf talebesinden bulunmakla bera 
her antrenmanlarını kışın kapalı yazın 

da açık pistte muntazaman takip eden 
daima' güler yüzlü bir atlettir. Vücudu 
eski Yunan mitolojisinde gün ve güneş 
ilahı Apollon·un vücudu kadar güzel· 
dir. Kışın Amerikanın muhtelif şehirle. 
ri arasında yapılan atletizm müsabaka 
larına iştirak etmektedir. 

Hergün bol bol harekatı bedeniye 
yapar. Sürat koşularında iyi bir stile> 
malik olmak çok büyük bir ehemmiyetı 
haiz olduğundan bilhassa stiline en iy1 
formu vermek onun başlıca gayesidir. 

Şimdilik vücuduna süples verecek 
egzersizleri yapmaktadır. Asıl sıkı ça 
bşmalanna üç ay sonra başlıyacaktu. 

Bakınız Peacock'un antrenörü sıkı ça• 
lışmayı ne suretle izah etmektedir. 

''- Her şeyden evvel şunu söyliye 
yim ki başlıca gayem Peacock'u fazla 
yormamaktır. Onun dımağının müste. 
rih olması benim için esastır. Ekseriya 
sürantrene ederek bir atletin ümidin1 
kırara!ar. Bu hal onların asabileşmesine 
ve adalelerini iyi kontrol edememeleri 
ne sebebiyet verir. 

Herhalde ben Peacock'un sponı 

mecburi bir vazife addetmeyip bir eğ 
lence telakki etmesini ve zekasının ada 
lelerile beraber çalrşmasmı isterim. Bu 
itibarla ona bir yemek rejimi takip et. 
tirmem. O istediğini yemekte serbest 
tir. Yalnız muntazam saatlerde olmak 
şartile. E~er şismanlarsa kilosunu gı 
dasından kesmek suretile değil, eP.'ze~ 

slzterini fazlahştTrmakla dtt410rttlrüm. 
Bu suretle orP::.nizmi zavrf1amadığı gi 
bi ada1eleri de be!llenmiş olur. 

Spor yaptığından dolayı mahrumi· 

yet içinde bulunduğu hissini verdir
mek istemem. Ayni zamanda da her zc. 
man neşeli olmasına çok dikkat ederım. 

Asıl antrenmanlara gelince: 
Biliyorsunuz ki pistte arzu edilen 

sürati iktisap edebiJmek için bir koşu. 
cu daima büyük fuleler yapmalıdır. 

Bu fuleler ne kadar seri teakup eders~ 
koşucunun sürati de o derece tezayüt 
etmiş olur. 

Peacock'un fuleleri esasen büyük
tilr. Bunların matlllp olan süratle biri
birini takip etmesini temine çalışının. 

Bunun için de çok faydası görülen bir 
egzersiz buldum. 

En fazla işliyen adalelerini çahştn .. 
mak ve onJan yumuşatmak için Pea. 
cock'u vücudu dimdik olarak dizleri de 
mümkün olduğu kadar yukan kaldıra· 
rak evveli yavaş yavaş ve gittikçe sü• 
ratini arttırmak üzere ko§tururum. 

Bu fevkalade yorucu olmakla bera. 
ber çok iyi neticeler veren bir hareket. 
tir. 

Tam antrenmanlara başladığnntz 

uman 100 metreyi bütiln aürati ile üç 
döre defa bu şekilde koşacaktır. Sonra
deparlardakı vaziyetine bakar ve onla. 
n tashih ederim. Hangi hareketin ken. 
disi için daha muvafık olduğunu tetkik 
eder ve onun tatbiki cihetine geçerim. 

Ko~uda kolların harekatı da mühim 
rot oynar. Peacock'un fıtraten koltuk 
altı adaleleri çok iyi devoJope olduğun
dan bu cihetten çalıımama lüzum yok
tur. 

Sıkı antrenmanlara mayıstan itiba. 
ren başlıyacağız. Egzersizler günde 
bir buçuk saatten t'edricen arttırılarak 
üç saate kadar çıkarılacaktır ve sonra 
gene yavaş yavaş azaltılarak Berline 
gidecek idmancılann seçilmesine baş. 
lanıncaya kadar günde yarım saate dü~ 
mÜ!J olacaktır. 

Peacock rrkf iktizası sıcaklarda da· 
ha iyi çahşmaktadrr. 

Pea-:ock yüksek tah!!il gördüğün• 

den sıhhatile yalandan alakadardır. O
nun için bu cihetten kendisile fazla a· 
lakadar bulunmamaktayım. Yalnız iyl 
uyumasına dikkat ederim. O da tavsiye 
mi tutarak bol bol uyur .. ,, 

Kari Schaefer 
Dünya patinaj 
şampiyonu oldu 

Fransada spor sarayında artistik 
patinaj müsabakalannda Avusturyalı 

Karl Schafer dünya patinaj şampiyonu 
ilan edilmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden diğer paıı 

tinajcdardan Kaspar ile Grabam Shaıf 
halkı tamamile teshir edecek mükemıne 
liyette ~ir çok egzantrik figUrler yaP" 
mışlar ve dünya şampiyonuna kuvvetli 
bir rakip g~rünmilşlerse de jUri heyeti 
Shaefer'in klS.Sik tarzmt daha ı:iyade 

beğendieinı"ten onu dünya ıaınpiyonu 
ilan ctmittir•. . -
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ME Li HA 

Her akşam 
Taksimde kı§lık 

BELVC 
Salonunda 

Mısırdan gelen 
MELiHA SELAME 

Arapça taganni ve raksları 
binlerce alkışlarla devam e· 

diyor. 

Tel: 4.3345 

Bayan 

HAMİYET 

SELAME 
Memleketimizin hassas 

okuyucusu 
.... "•\ ' . '. . .. . ·;_ - '\,: .. 

Her gabah 
aç knmrna bir 

lmhve kaşığı alrnı7 

I< abızlığı 
d~fcder • 

Hazımsızlığı 
Mide 

Elişilik ve 
yanmalnrınr cide .. 

rir. Afrızdaki tatsız. 

lığı ve kokuyu izn. 

le eder. Şişesi 75 ve 
120 kr. 

HOROS 
markalı ambalajını 

dikkat. 

DEPOSU: 
MAZON ve BOTTON 

ec:za deposu 
it Bankagı arkasında 
No. 12 Bahçekapı 

:·~D~viet·t-~:.·neınµ-yoll~.i~ ~E Limanları :,:~· 
t~'.iŞ1,~~ '

1

'.~2!B~Yrı1Un1', İdaresi · tiaiııarı '.1 
. . . ... \. -..... ./ • . . ' 

16 mart 936 da müsabaka ile 18 - 28 yaf arasındaki orta mek
tep meznnlnrından 50 hareket şakirdi alınacaktır. imtihanda müsa· 
vi derecede kazananlarından lise mezunları ve ecnebi lisan bilenler 
tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve askerlik ya
şmdnFler de şubenin resmi bir vesikasını göstereceklerdir. Talipler 
bir istida ile Ankara da Jmum Müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, Adana, 
Kayseride işletme müfetti~liklerine ve Mudanyada itletme amirliğine 
müracaatla mektep diploması, nüfus cüzdanı, askerlik vesikasının 
istasyon müdürlüklerince resmi mühürle musaddak birer suretini ve 
polis veya belediyeden bir hüsnü hal ilmühaberini lstidalarına leffe
decelderdir. İmtihanlar Ankara ve lıletme Merkezlerinde yapılarak 
kazananlara şimdilik 40 lira ücretverilecek ve haziranda 57 liraya 
çıkarılacaktır. Taliplerin İmtihan yerlerine gidip gelmeleri parasız 
temin olunacaktır. (508) (1231) 

Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif pro
fil demiri ve demir levha ile muhammen bedeli 46000 lira olan takri
ben 575 ton demir köprü malzemesi 24 nisan 1936 cuma günü saat 
15,30 da sıra ile ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikinci kı
ıım için 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruta 
rinde satılmaktadır. 

Ankara ve Haydarpa§a veznele· 
(1190) 

Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 tane 
me§e travers 18 mart 1936 çar§amba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu iıe girmek is· 
tiyenlerin 1339 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re
islieine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Malzeme Dairesinden ve Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
ğünden dağıtılmaktadır. ( 1191 ) 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları a§~ğıda yazılı "2,, 
grup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında ya
zılı gün ve saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci işlet
me komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. Bu İ§e ait ıartnameler komisyondan pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 13500 kilo Dubl T, U, müsavi ve gayri müsavi köşe, 3500 kg. 
yuvı:.rlak 5900 kilo lama, 2600 kilo 4 köşe adi ve İsveç ve 11500 kilo 
muhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 1/ 2 lirn ve 
muvakkat teminatı 255 lira olup açık eksiltme 17 - 3- 936 salı gü
nü saat 10 ela. 

2 - Muhtelif eb'atta 40008 kilo demir levha muhammen bedeli 
4000 lira 80 kurul} ve muvakat temi n.:ıtı 300 1 12 lir~ olup açık eksiltme 
17 - 3 - 936 salı günü saat 10 da. (1134) 

1 

HABER - '.AK!am postası 

Zevce 

Geçmiş 

haklkr bir 
vak'a 

e 

10 senelik bir zevciyet hayatından 
ıonra Bay Nihat, bizzat kansına çılgın 
ca aşık olmuştur. Bayan Nihat, evlendi 
ği vakit sarışın ve cazibeli, teni açık, 
taze ve yumuşak idi. Senelerin ev haya.. 
tındaki yorgunluğu ve çocukları bilyilt
me gailesi neticesi olarak güzelliği ha. 
leldar olmuş ve cildi solmuş buruşmuı 
tu. 

Bu gidişle zevcinin kendisinden ya. 
vaş yavaş soğumağa başladığını hisse
diyor ve ümitsizliğe düşerek keyfiyeti 
annesine anlatıyordu. Annesi, ona bir 
ay kadar cildin unsuru olan pembe ren
gindeki Tokalon kremini kullanmasını 

tavsiye etmiştir. Hemen tecrübeye ba~ 
Jadı. Her sabah cildinin biraz daha a. 
çılmış ve tazeleşmiş görünce hayrette 
kalıyordu. Altı haftada bütün buruşur 
luklan tamamen zail olmuş, gcnçleşmlı 
ve Adeta evlendiği giln kadar şayanı 

arzu olmuştu . işte, bu; binlerce kadı

nın tecrübe mahsulü tipik bir misaldir. 
Pembe rengindeki Tokalon kreminde, 
her beşerenin tabii unsuru olan ve 
gençliği vikaye eden hakiki Biocel ccv. 
heri vardır. 

Cild, tabii Biocel cevherini kaybe
dince buruşukluklar teşekkül eder ve 
Biocel cevherini iade edince buruşur 

luklar zail olur. Bu, Viyana üniversite> 
ıılnden Profesör Dr. K. Stejskal tarafm 
dan keşfedilmiş ve cildin bu kıymettar 
cevherini genç hayvanlardan istihsale 
muvaffak olmuştu. 

Ak§aınlan yatmazdan evvel pembe 
rengindeki Tokalon kremini kullanan 
her kadın, buruşukluklardan kolayca 
ve çabuk kurtulabilir ve solmuş cildini 
gençleştirerek 10-20 yaş daha genç 
görlinebilir. 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .• 

- ÖksOrOğOnOz mO ~ar ?, 
:... Nezle mi oldunuz? 
- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pektorin' den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
1Clm.ISU U a:uıt~ 

U$11 lf MIL·HBHOI mu ECZllESI. sfmcı 

lstanbul yedinci icra memurluğun. 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen 2587 plSka 
numaralı ERSK1N markalı taksi oto· 
mobili 16 :3: 36 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat 13 den 14 de kadar 
Kadıköy Mühürdar caddesinde 80 sa• 
yılı Dikranın garaji önünde hazır bu. 
lunacak memur tarafından açık arttır

ma ile satılacağından ilan olunur. 

Adalar sulh mahkemesinden: 

Mahkememizce terekesine el kon· 
muş olan ölü 1statinin Heybelide Kuyu. 
başı sokak 4 numaralı mağazada ve 
depoda tahrir ve resbit olunan kereste 
tuğla ve saireden ibaret inşaiye ve 
nalburiye eşyası 18-3-936 çarşamba 

saat 13 den itibaren satılacağından ta 
lip olanlnnn mıh;ılli mezl=fm.le hazırı 
butu.,:ırak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

= 

~ ..... ~~-~---~ 
~ 

~ !. 

~ 
-. 

~SPİRİN ol! 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

" bulunur, Ambalaj ve komprime-

~lerin Üzerinde halisli~ini tekeffül 

eden EB markasını arayınız • ....,~~~~~~:J 

Maltepe Askeri Lisesinde bir 

Arteziyen kuyusu açılması müna· 

kasası 23 - Mart - 936 Pazar · 

tesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. 

Muhammen k~if bedeli 8000 
liradır. tık teminatı 600 liradır. 

Ke§İf ve §artnamesi her gün öğle
den evvel görülebilir. Bu i,i yap· 

mağa istekli olanlar evvela ko -
mutanlık i~aat şubesinden bu 

tarzdaki işleri yapmış ve yapma
ğa muktedir olduklarına dair ala

cakları vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarım belli gün ve saatte 

vakti muayyeninden en az bir sa

at evveline kadar Fmdıklıdaki 1 
komutanlık satmalma komisyonu-
na vermeleri. (1187) 

• • v 

GEN~LIGE 
AVDET 

~ 
l 

Ademi ikti~8 
Ve Bel gevşel' 

ne karşı , 

HORMOf31 
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Sinek, tahtakurusu, pire, RÜVe ve bütiln haşer-at hayat bulmadan yuvalarını yeni icat Fayda pompa ve 

FAYDA iLE TAHRiP EDiNi 
AKTiF 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının . 31/12/1935 tarihinde biten 
Dördüncü hesap devresi bilAnç~şudur 

KASA: 

Altın mevcudu "Meskuk ve külçe,, 
Safi Kg. 

Banknot 
Ufaklık 

DAHIWEKI MUHABiRLER: 

Türk liruı 
HARIÇDEKI MUHABiRLER: 

Altm "külçe,, safi Kg. 
Altına kabili tah. ıerbest Döv. 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

AVANSLAR: 

HAZiNE BONOLARI: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye kar. 
ESHAM VE TAHViLAT CUZDANI: 

Banknot karıılığı 
8anka malı 

ISKONTO CUZDANI: 

Reeskont 
GAYRI MENKULLER: 

DEMiRBAŞ: 

HiSSEDARLAR: 

MUHTELiF: 

NAZIM HESAPL'ARt 1 

16.567.569 23.303.611.08 

. -
4.401.270 

9.086.951.00 
311.315.08 

6.190.738.81' 
812.535.80 

8.394.562.16 

34)109.907.56 
4.345.483.32 

32.701.877.16 

133.639.69 

SERMAYE: 

1HT1Y AT AKÇELERi: 

.Adi 
Fevkalade 

TEDAVÜLDEKi BANKNOTLAR: 

Deruhte edilen 
Altın karıılıklı 
Reeskont mukabili 

TEVDiAT: 

t' 
15.397.836.77 ' DÖViZ TEAHHUDATI: 

5.261.263.26 Altına kabili tah. Döv. 

'J' t ..... 

1flJ .&ıq.578.00 

38.755.390.88 

26.4127 ... 50.27 
J.481.004.03 

,ı 

1117.685.70 . 

( ~500.000.00 

< 1.ooı·.038.44 

r------i 294. 776.633.07. 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinr 
bakiyeleri 

MUHTELiF: 

---~ Muvakkat alacaklılar, llepozito .. 
lar, havaleler ve ıaire 
Diğer alacaklı hesaplar 

-- -- -
NAZIM HESAPI:"AR:- ~ 

868.397.62 
158.359.05 

147.840.578.00 
18.000.000.00 
6.000.000,00 

1.318.273.39 

17.568.195.86 

1o.~03.319.74 
39.799.514.75 

YekUıı 

---------. - -- ~ -- -------- -------.. - ~ - ---- ----------- -----------

PASiF 

1 15.000.000.00 

1.026. 756.6 

171 .840.578.00 
14.563.176.29 

18.886.469.25 -. . 

. . 
50.202.834.49 

L 2,097.949.50 

21.158.868.87, 

. 294. 776.633.07 

24 FAUST~ . 21 

- Allahım ... Anneme acı, mer
hamet et! Dedi. 

Bu anda, vahıi ses bu acıklı 
aahnenin ortasında gürledi. 

Belgo~er hiddetlenmiı, yum -
ruklannı sıkmıf, önüne çıkanı par
çalıyacak bir halde göründü. He -
men kızın üzerine atıldı. Onu o • 
muzlarından kavrayarak ayağa 

kaldırdı ve: 
- Dr§an çık! Haydi babalnn, 

halk seni bekliyor! ... Diye bağır • 
.:f ı. 

Hasta kadın: 
- Bak! ... Dikkatli bak!... iyice 

gör ve bir daha unutma! Dedi. 

Çingene ulur gibi bir sesle: 
- Cehenneme gideai kıuı 1 

Sen de ite karıştın! Şimdi senin 
payını vereceğim Simon ! Bira.2' 
bekle! Diye homurdandı. 

Sonra Viyolettayı tiddetle ara
banın bir köıeıine fırlatarak Si · 
mon elediği hasta kadının üzerin!' 

atıldı. Zavallıyı yatağnun üzerine 
ıerdi. Kocaman ve kaba ellerinden 
biriyle kadınoağızın gırtlağına 

bastı. Öbüriyle ağzmı tikndı. 

Simon, bir iki saniye kadar çır· 
pın dı. Birdenıbire kısa bir nefes a· 
larak ve hafifce titriyerek hare · 
ketsiz kaldr. Halbul,..j kupkuru, et· 

ıiz bir asma dalı gibi görünerelr 
pencereye doğru uzanmıs ahali -
nin arasından bir adamı, Fausta · 
nm elçisini, Pren-s Famezi, Leo · 

nor dö Monteğünün qıkım, Viyo
lettanın babasını gösteriyordu. 

Kızcağrz, fırlatılıp atılmıı ve 
bu sırada alnı da ııynlmıt olduğu 
için bu manzarayı görmemi,ti. 

Viyoletta yerinden kalktıiı za
man, çingeneyi ayakta, sakin ve 
itlediii cinayet yüzünden tetkm 
bir halde gördü. 

Belgoder hem geri geri gidiyor, 
hem de: 

- Belki biraz fazla ııktmı. 
Fakat ben öldürmedim. Ölüm za· 
ten onun etrafında dolafıyordu. 
Ben olsa olsa ona yardım ettim ..• 
Hepsi bu kadar, diye mmldanı .. 
yordu. 

Viyoletta, ilk anda balmumu 
gibi bir renk almıt olan Simonu 

· gördü. 

- Öldü, artık annem öldü! ... 
Diye hıçkırdı. 

Çingene homurdanarak: 
- Yok, uyuyor ... Haydi baka. 

hm, uyu Simon ! Sen de Şantöz, 

dıtarı, it batına ... Cevabını verdi. 
Zavallı çocuk gözlerinden 

damla damla yq akarak: 

- Öldü! Diye tekrarladı. 
Belgoder alaylı bir şekilde: 
- Sana uyuyor diyoruın. Hay

di dııarı... Mösyöleri fazla bek .. 
letme ! Diye bağırdı. 

Viyoletta hıçkıra hıckıra a~ • 
lıyarak iki dizinin üzerine çöktil: 

- Ah zavallı Si a ! en 

çok büyük ıeyler beklemekte oldu-ı 
ğu §U adama bakınız! Sanıyor mu
' ıunuz ki onun kafaıı timdi yalnız 
bizim sayemizde yaklaıabildiği 

' tahtla uğra§maktadır? Tahta ka
vufacağı gün için bize vadetmiı ol
duklarını çoktan unuttuğuna emin 

olahilirıiniz ! Evet, kardinal, o üç 
aydanberi, Orleanda ıu çingene kı. 
zını gördüğü dakikadanberi, yal
nız onun hayaliyle, onun atkı ile 

uğratıyor. Giz aşık. Giz tereddütlü. 
Bizden kaçıyor. Eğer onun kalbin· 
den bu a§kı söküp kopartamazsam 

onu ebediyen kaybetmit oluruz. 
Bir kere tuna bak! Fransanın dört 
tarafına Valovaların düştüğünü i-

lan etmek üzere binlerce haberci 
gönderilirken, bütün dünya gözle
rini ona dikmİ§ beklerken o ne hal 

de bulunuyor? Dikkat ediyor musu 
nuz, nasıl titriyor? Bir çingene a-

. rabasının önünde durmuş küçük, 

vahti bir kızın karıısında, bir Vi· 
yolettanm huzurunda diz çökecek 
ıamlır. 

Kardinal, bakıtını güzel kıza 
döndürdü. Uzun bir ürper!§ geçir
dikten sonra: 

- Zavallı kızcağız! diye mırıl

dandı. ~renseı Fausta ayni soğuk 
tavırla: 

- Merhamet, çok zamanlarda 
cinayetten başka bir şey değildir. 
Birçok yerlerde d.e zarıflık eıeri -

Sonra daha boğuklaşan bir ses
le ilave etti: 

- Ben, Allahın keskin kılıcına 
kaldırarak a.si ba§lara indiriyo • 
rum. Aşağıya ininiz kardinal 1 
Çingene Belgoderin bu kızı Site
deki sarayıma getirmesi için la • 
zım gelen şeyleri yapınız! \ 

Şüphesiz kardinal bu emrin na• 
sıl korkunç bir mana taşıdığım 

biliyordu. Çünkü haşmı eğerek 

ellerini uzattı. Ve yalvaran bir 
sesle: • 

- Öldürünüz, buna bir §ey de
mem! Çünkü şu talihsiz mahlu • 
kun ölmesi bizim için lazımdır. 

Fakat onu size teslim etmek gibi 
bir vazifeyi bana vermeyiniz! 
Kalbimin bu yaşta bulunan genç 
kızlara karşı n.e kadar §efkat do
lu olduğunu biliyorsunuz, dedi. 

Fauıta ~üthiş bir soğukkanh
lıkla: 

- Kardinal, Metr Kloda' da 
haber vereceksiniz! Emrini ilave 
etti. 

Kardinal: 
1 

- Cellada ha! Madam, ma • 
dam... Siz mutlak büyük ve 
mutlak kutsiliksiniz ! Merhametin 
de canlı bir timsali olmanız la • 
zımdrr. Yal varırım, beni bir kere 
daha kızımı çalarak. onu öldüre
rek hayatımı ebediyyen yeisle 
dolduran o herifle yüzyüze bulun
mak gibi bir İ§l::e~cey~ uğratmayı-
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- Sus Farnez 1 Bu anda Dük dö Giz çiDcenenia 
Ba aeler FaultamD ..ı a6k kulaima cloinı elilerek: 

siirlemeaiıü andmyor, aklerin • . - Beı.oct•, timdi bir Janti • 
den tillltelder llllıp)qorda. Kanii- J'opl selecek, benim tarafmtc:lan 
11&1 ba hali .... Wôrmn kendisi- bazı emirlew •erecek. Eter kemik· 
ni Ptırdr. IY&lil korkuyla u.rarclı. lerinin Jmdmem•9IDI iltenen on
IC&l"fl plinmez l>ir irade lmneti- .tan hemen yerine cetir. 
~Din kendi l>mlifine adar iflecli • - Bat üatüne MoDHDJir! 
Iİni hi.ediyordu. -ö,le İle, parayı llak edenin."' 

Preme., l>irdenh. a1dn1 Altınlar eeDİn, im benim olacak. 
Mz. ..ıeı ı 

1 1 ıre eten Kümenin fiiphe etme111e9i için 

IBa ~ ' ' --2-f H kıza biru söılet! - • msaatow ay-
' Cli kardinal, hmıeıa ite hqlaymız. - Şimdi! Hey ••• ViYoletta 1 Vl-
~ meldulıa da Dük dö Gize tea • yoletta ! .... 
lim edinis, dedi. Kız hafif titredi. Tatlı bir ril-

Şimdiye bdar Jmrclinal ünn· yaaan uyanıyor ıibi oldu. Kendi
niyle tamm11 oldaiwww janti • ıini se,.ntden Dük da Gizin far • 
J0111 kapalı •e üzeri mlih&rlü olan kında bile detildi. Uzaktan ta 
mektuba alarak ajtr adımlarla meydanın öbür kötesinden ıörü • 
azaklq1p kapıdan çıktı. nen ıenç bir jantiyom ıittikçe 

Bu aırada kalbi inliyor: yaklqıyor, aözlerini ondan &Jll"&-

- Alı, bir an okun kötü tali mıyorda. 
yakamı bırakmıyor! Yürü baka • Her ikiainin balatları milmatu 

lan mel'un! Bir cinayet daha qle. 
O kader günahın arumıda bir de 
bu bulumun! Diy.e haykırıyordu. 

Cm maydanmda -bir daire 
teık~I ederek topı.nmıt olan bal
kın arumdan o, yüzü içinde ko • 
pan fntma11 biç anlatmıyan bir 
ciddtlilcte Belıoclere doinı yürü
dü. ~'in tarafında Viyo-
hlia titri~ Ultumta emrini 
~iyonla. Atm 7an~ab8 ~ 
- Jmmlde-.•dan dmUJ.GI ... 

ıibi bin1>irini çekiyordu. Güzellik 
•e atlan ilkbabarmda bulunan bu 
pnç senyCSr, dokuzuncu Şarlm ~I· 
lu Dük Danplem idi. 

BelsOcler tiddetle: 
- Viyoletta ! Diye baiırdı: 
Miitbit bir çıihk, çincenenin 

lhünll kesti. Arabadan boiuk bir 
hmlb yükseliyordu. 
· Vi,..ıetta bemm içeriye abla· 
rak: 

- Annem ••• 

BU MU•At<
KAK ~~Hıi 
<.ve t \.ERİN 
'~' OLACA" 

Kmn "annem,, dediii kadın, 
elleri altındaki tilteye yaplfllllt, 
kalkmaia çabpJor, ıözleri yerin. 
ilen ainmıf, ,.üsünü döteme hi -
zauncl•ki pençereye d&J.qUJ ol • 
.dula halde danıyorda. 

Viyoletta: 

- Anneciiim, ~-! 
Diye lılÇ)mıyorda. • 

Belgoder dqardan: 
' - Monsenyör, bir dakilEa sah

rediniz. Şimdi Şaıaikil çıkarır, 
ptiria. Canınız tılalmaım, hen 
·'bu itle uiratırken S.bıiima da ai
. sin falmaa habm! 

Sabiima lmmldanmadan da -
'ruyorda. 

. Kmmn mubainin albndan 
parlıyan ahleri kardinal Ferne. 
ze, Viyolettanm ölümünü hazırlı ~ 
yan kardinala dikilmit duruyor -

'. Clu. Saiztima siyahlar tiyinmit o-
lan bu jantiyoma, vahanın icin • 

. Clen can çekiten kaclmriı hmlt~lan 
1 'duyuldufu anda, etraflanmla J;j. 
· riken halb11 yarıp kendilerine 
~ırken lirdG. 

1 Kardinal, lannnr tnulreli b 
~mı a&miiftü ••• Her ikiıi de ı>elr 
eski, mazinin branlrklanna ka- 
nfllllf bir takım hatıralan tekra,. 
canlsn"mnaia çalqıyor driinfi · 
70r1ardL 

Belcoder, arahianm merdiven-
1,rini çıkarak: 

- Viıoletta. Yiplettal GeL .. 
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Diye batırıyordu. Viyoletta ise öl
molrte olan kadmm J9DIDı& db 
çökmiq: 

- Amıecilim.. ~- . 
Sözünü tekrarlıyordu. 

O zaman Jrpdm, aiaderin bir 
tefkat manüı tqıyan yibünü m• 
cajıza döndürerek boiuk bir 1e1ıe 
le: 

- Annen! .•• Viyoletta ben 1-
lü~.. Fahat ıunu afrenmenl 
isterim ki, annen hen delilim 1 
Dedi. 

{jenç kız kendisini iyice tatır-
mlfb. ' 

- Oh, ılze ne oluyor. Fakat 
ha ufak bir nöbet... Kendinize 
ıeliniz en.ne! { 

- Ben senin &DDen delilim ... 
Baban da, senin sandıim 11"hl 
Klod .•• delildir •.• Evet.. Sen Klo
dun... K1Z1 delilsin ... 

- Oh, annem alüyor ! Bütiln 
bunlar aJüm ..aayıklama1andır • 

Hasta kadm, boiuk bir hınltı 
ile ve keıik kesik deftlll edİJ'OI' • 
da: ( 

- Annen! •• Onan nereCle olcfo. 
lunu ... Bilmiyorum. .. Fakat ı.ı. 
m Viyoletta. •• Babam tan!lllak i9 • 
ter miıin? •• Omi •• Garmek İlter 
milin? .•• ip .. Bak r •• 

Kadmc:aim hir alüm ÇlliliDbd 
içinde gözleriyle )'l,.M ,.a 
baktıiı birisini ıhtermeie caı ... 

Viyoletta tatkin tatlan lalbli• 
yerek: 


