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! lngiltere, Fransaya müzaherete karar verdi 
1 Londra, 12 ( A. A. ) - Morning post gazetesinin 
1 YazdıAına göre, Büyük Britanya Hükümeti Almanya 
1 ile yapılacak müzakereler için ihzari tedbir olarak 
f Ren mıntakasından Alman kıt'alarının çekilmesini 
1 isteyen Fransanın bu talebini tamamen terviç etmiye 
I karar vermiştir • 

......................... ·--···-····················-··--· ... ···-··· .. ···· .... ·················---··-··········----· ...... ..__.... ......... ...-.-..... --...... -···-

Fransa, istihk8mlarını 
kuvvetlendiriyor 

f:ransız meclisi askerlik encümeni hükumet 
tarafından hudutta emniyet tedbirinin alınıp 

ahnmadığını kontrola karar verdi 

değiştirdi 

191 numaralı Kurtuluı tramvayının frenleri bozuk olduğu bu •::ı - .. h 
Sürp Agop'da değil de maazallah yokuılu bir yerde anlcqılaaydı ikin-

ci bir Şiıhane laciaı olacaktı. (Y anaı 2 incide) 

Yeni bir Şişhane f acıası 
daha oluyordu! . 

Tramvayların kontrolunu yalnız 
şirketin elinde bıraktıkça 

Tramvaya binen halkın 
hayatı tehlikededir! 

Şiıhanedeki kazanın yaralılarından biri hatahanede. ifade verirken ..• 
(Yum 2 ncide) 

büyük tezahüratla karıılanmıştı... Bu arada kaJınlann akerlere sisek 

verdiklmgö:ze,arpıyordu. _____ ,Venizelos'un ifşaatı 
Sovyet Rusya Dün Maslak Yunanistan, Balkan pakti 

Fransaya yardım edecek yolunda iki haricinde taahhütlere sokulmuş 

h I • k a f kaza Oldu BUkO.met ise tekzip ediyor e 1 e v r. iki otomobll çarpıfll, plıot Atinada çıkan Estiya gazetesi, ikisinin de alef.hinde bulunmak'. t &asrinin ayalı kırıldı 1934 te Yunan Hariciye nazın tadır. ! 
DEN , FR~NSIZ KIT'ALA~I DA Gazetecllerln otomo- Mabimoı tarafından Cenevrede Ahali partiıi mahfillerinde' 

HUDUT"'f.A T. OPL. A•N•D• IGI IÇ •• 1 N bili de hende~e girdi imza edilen ve Yunaniıtanı Bal. Venizeloaun bu huıuıta yanlıt ıııa-
k 

1§ kan paktı haricinde bazı taahhüt- lumat aldığı söylenmektedir. arp 1Şm8 1htim311n1 0 ne 5 U re re Dün Maslak yolunda iki otomobil lere ıokan bir muahede hakkında, Diğer siyasi mehafil bu vazi • 

F • k tt• kazası olmuıtur: Bunlardan biri Venizelosun yapmıt olduğu if ta • yetin Y unaniıtan için Balkanlar 
ransayı 1 az e 1 ehemmiyetsizdir. Evveli kartı it- atı neıretmiıtir. araaında hoı görülmiyecek bir is-

l"l' e giren A 1 m an k u mandan 1 diyor ki: tikametten gelen iki otomobil bir- Ayni gazete o zamanlar, baı • kandal olduğu kanaatindedirler. 
l!ıııı. 0

-- b" · 1 t Bu ot b'I vekil olan ÇaldarisJe Me.kıimoıun (Devamı 4 üncüde) -.:ai lh UJdeci e . - c:. fddete ırıy e çarpıımıı ır. omo ı. 
b Z SU un m rıyız, ~ ı · b" · E f .:1rketı'ne "t k" bu mesele hakkında mecliste ver- ·----·····-···--·-·--·-···-·· oyun e{lmiyeceAiz sulh voıunda erın •rı r rana 'J' , o e • : 
•cabeder se mücadeleye hazırız ., ise Madenci Adile aittir. dikleri teminata itiraz ederek her Yarın 1 

(Yazısı 4 üncüde) Büyükdere istikametinden ge- H t ' 
-----=-··- ......._ _______ _ -:----------- len Madencinin otomobili, Şiıli İl- aup man ın H A B E R itlerin 11ok mühim tikametinden gelen Er Frans oto- 22 gUnıUk llmrU kaldı 

~ ::~:!~ne bir viraj esnasında çarp- okuyucu 1ar1 
bir beyanatı Er Frans'ın otomobilinde bu- Müvezzilerden 

lunan pilot Basri yaralanmııtır. 
Fransa, Strazburg lstlb"Amlarının Pilotun ayağı kırıldığı anlaşılmıt Ga:e~~ebr:~zle 
Alman toplarının tehdidi altında ve alçıya konulmuttur. da~ıtııacak olan 
kalmasını Jstemlyorsa, Almanya da tkinci hadise ise gene ayni yol-
Ren havzasının Fransız toplarının da gazetecilerin bindiği bir oto- F AUSTA 
tehdidi altında kalmasını istemiyor mobilin bir hendeğe yuvarlanma 

itler "'Deyli Meyl,, gazetesine sında mevcut bulunsaydı bu Lo- tehlikesine düımesidir. 
diği bir beyanatta, Reni, Fran· karno muahedesinin imza edilmi- Otomobilin sahibi olan gazet~ 
l hücum için işgal etmediğini yeceği tabii idi. ci, büyük bir soğuk kanlılık ve ma-
l erni~tir. "Bugün Lokarno muahedesinin baretle, arabasını, mail ve tehlike
l~oıulan Lokarno muahedesine yalnız ruhundan değil, fakat me· li vaziyetten b."Urtamııı1 yola çıkar-
•nce, Hitler dem"ştir ki: fadından da ayrılmıı bulunuyo- mıthr. 
'•2 Maya 1935 de imza edilen ruz. Fransız - Sovyet askeri itti- Gazetec"ler, evvelki lre.zayr tah-

'-tıaıı - Sovyet muahedesi Lo- fakının yapılması Almanya için kik etmek üzere Maslak yoluna 
t'tıa nıuahedeainin imzası 11ra- . (Devaml 4 üncüde) gİtmiılerdi. · 

il 

Tayyareci Undbergin çocuğu

nu öldürmekten idama mahkum e· 
dilen Hauptmanın artık öldürüle
ceği anlatılıyor. Bu hususta ajan
ım verdiği haberi yazıyoruz: 

Trenton, 11 (A.A.) - Haber a· 
lındıfına göre, Hauptman hakkın
daki idam hükmünün 3 nisanda 
infazı kararlaştırılmııtır. 

Romanımızın 
Uç renkli kapağını 

lstemelldlrler 
HABER okuyan, hem günün 

en aon haberlerini taltip etmif,I 
hem en güzel roman ve yazıları 1 
okumuf, hem de bir kütüphaneJ 
ka:zanmı§ olur. ! 

·······-·-··-----------· 
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b r Şışhane f acıası 
a ordu! 

Tramvaylann kontrolunu yalnız 
şirketin e linde bıraktlkça 

a b. n halkın 
hayatı ehlikededir ! 

htanbul bu sabah yeni bir Şi§ -
han:'! yokuşu tramvay f acia<Jına 
şahit olmaktan sadece bir teıa -
düfle kurtulmu§tur; eğer bu tesa
düf olmasaydı bugün bir kaç k"şi 1 

daha ihmale kurban gfdec~k, bir- 1 

kaç zavallı daha kollarım ba-:ak
larını trnmya altında kaybede -
cekti. Hadiseyi anlatalım: 

Bu sabah Kurtuluştan kalkan 
191 numaralı b irinci mevki Kur
tuluş - Beyazıt tramvayı !a~t ~e

kiz buçukta Sürpagopa geldiği sı

rada vatman tramvayın süratini 
kesmek istemiş ve frenin tutma -
aığmı gömıü§tür. Vatman bunun 
uzerine diğer frenlere &arıtmış, 
fakat bunlar da tesirsiz kalm1şhr. 
Uğraıma böyle bir müddet ıür -
mü~, bereket venin tramvay düz 
yolda bulunduğu için durdurul -
ması nihayet kabil o~Qbilmiştir. 

Bu sırada hatta tramvaylar bi
rikip kalmış, gelen tramvay kon -
trol ve müfetti§leri hu "tutarağı 
tutan!,, arabanın yola devam e • 
'.demiyeceğini anlryarak depoya 
[gönderilmesini karo.rlaştırmışlar • 
<Jır. Bunun üzerine bozuk tram -
vayın Y,Olculan başka bir arah?lya 

, aktarma edilmİ§, öteki araba da 
depoya Çekilmiştir. 

*** 
Yukarıda yeni bir faciadan ea-

dece bir tesadüfle kurtulduk, d~ • 
miştik. Filhakika sabahleyin ıe -
f ere çıkarken şirketçe muayene.si-
ne h iç lüzum görülmediği anla§ı -
lan bu tramvayın frenleri Sürp -
agop gibi düz bir yolda değil de 
- maazallah! - geçenki fada 
yeri olan Şi,hane karakolunda, 
yahut Karaköyde Yüksekkaldırı -
rnm karşısındaki virajda isyan et
selerdi o zaman ne olacakh. 

Gene tahkikat başhyacak, fen 
lıevetleri raporlarını vereceklerdi: 

"Kaza yapan tramvayın fren
leri bozuktu. Bu işten tramvayı 
muayene etmeleri lP.7.ım gelen 
muayene ınemwfan ile Löyle bir 
tramvayın idaresini kabul ed~n 
vatman, dok~yı~.jyle cie Tramvay 
şirketi mesuld\Ar !,, 

Lakin kazafo.rın böyl~ münfe -
rit şekilde mesulllerini bulmak, 
faciaları kökünden kesmiyeceği 

tabii olduğuna göre, yeni tedbir 
alınmadıkça, bu vaziyet ebediy -
yen devam edebilir. 

••• 
Yapılacak iş basittir: 
Tramvay tirketinin hüsnü ni

yetinden şüphe etmek m~cbuı-İye
t indeyiz. Bu vaziyette tramvayla
rm kontrolü işini sadece onun key
fine bıralanak adeta bir cinayet 
gibi bir şeydir. Bütün tramvay a -
ıabaları birer birer hükumet mü
tahassıslan tarafından muay.~ne 
edilmeli, bu muayeneler muayyen 
fasılalarla gene ayni mütehanıı -
ler tarafından tekrar olunmalıdır. 
Şişhane kazasını müteakip böyle 
bir ıkarar verildiğine göre bunun 
tatbiki için, yeni bir kazaya mey
dan vermeden, süratle harekete 
geçmelidir. IBu İf ay, hafta meıe -
lesi değil, artık bir giln ve h"tta 
caat meselesi haline gelmiştir. 
Çünkü her gün'kü ufak tefek ve a· 
ra sıra vukua gı!!cn büyük kazalar 
açıkça göstcrmi~ir k1, tramvaylar 
yalnız şirketin kontrolüne bırakıl. 
dıkça TRAMVAYA BiNENLE
RiN HAY ATI TEHLiKEDEDiR ! 

Taksi otomobillerini aık sık 

muayene edip ancak frenleri sağ
lam olanlanmn işlemesine müsa -
ade eden lıtanbul belediyesi oto -
mobillere gösterdiği bu alakayı 
Tramvay şirketine karşı da gös -
termelidir ! 

sının 
• 

rı m 
Vatman Fa 

Hasan,lsma"I, 
şir et· 

ret in, Lokman 
rahim ve tramvay 

esb ·t edildi 
Şişhane tramvay faciası et- f 

rafında yapılmakta olan ilk tahki
kat neticelenmiş ve tespit edilen 
mesuller aleyhinde müddeiumu
milikçe kanuni takibata girişilmiş· 
tir. 

Mesuller, vatman Fahrettin , 
tramvay şirketi memurlarındnn 
Lokman Hasan, İsmail , İbrahim 
ve tramvay tirketidir. Bu suç, ce
~a kanununun 455 inci maddesine 
uygun görülmektedir. Bu madde, 
tedbirsizlik, dikkatsizlik, nizam -
lara riayetsizlik neticesinde ölüme 
sebebi yettir. 

Lokman Hasanla, lsmail, ibra-

him, tramvay şirketinin Aksaray 
deposu muayene memurlarıdır. 
Bunların mesul tutulması tramvay 
frenlerinin vakadan evvel de bo
zuk olduğunun keşif neticesinde 
kat'i surette anlatıldığına delalet 
etmektedir. 

Tahkikat dosyası bugünlerde is
t in!ak dairesine verilecek, ilk sor
gular yapılarak mesullerin tevkif 
edilip edilmemeleri kararlatbrıla
caktır. 

Muhakemenin de gelecek ay i· 
çinde görülmesine batlanacağı u
muluyor. 

16 mar şeh· eri ihtifali 
16 Mart !ehitleri ihtifali her ranime a&keri kıtalar, mektepler 

sene olduğu gibi bu sene de Eyüp. İ§tiralc: edecek ve bando matem ha. 
teki şehitlikte yapılacaktır. Mera- vası çalacaktır. 
sim saat 15 de bn~lıyacak ve halk Mernsim bir geçit resminden 
pamma umumi meclis, halkevleri, sonra sona erecek ve ayni gece is
"Milli Türk Talebe Birliği tarafın. tanbul halkevinde bir konferans 
'dan birer nutuk söylenecektir. Me- verilecektir. 

HAJ:SER - Aktam postası 

Galatasarayın sağiçi l 
ecd t'in 

1 Kulübünden 
ıst:ifası yalan 

12 MART - 1936 

Kazanan numaral 
20 bin liralık" son ikramiye 

Beher numara beıer yüz lira 
kazanacak. 

21647 6336 18806 22521 21292 
3029 22662 12873 3724 4344 
7318 24856 9213 6630 18995 

23293 9692 8779 28938 g537 

13137 
7714 

27216 
8423 

22843 6164 

80 Lira 
2873 4943 
3076 27309 
6962 4044 

1313 
2351 

17216 
10044 
15188 

22478 21990 21625 28606 10036 28982 1564 16161 
7436 20041 20057 14163 28564 16250 26544 21878 

14852 1774 16469 15514 3356 15912 13488 10919 
24122 14866 4319 789 2127 22091 17252 10931 

3000 Lira kazananlar 10462 3267 21240 

25916 8176 
21496 16189 5449 

15937 
6649 

7781 2 
23113 1 
28466 2 
23707 2 
19857 2 

799 2 
13394 1 
19577 1 

5813 2 

1000 Lira kazananlar 
18432 1284 

29178 
28065 
10156 
13040 
25255 

12486 29835 27094 
14771 19000 3l90 1 

8 11477 27155 
3421 23571 28868 
3423 10562 7831 1 

Galataşaray takrmrnın sağ açığı 

Necdet 

Galatasaray birinci takımının 
kıymetli oyuncularından, sağ açık 
Necdetin, klüpten istifa ettiği yo. 
}unda bir şayia çıkmı§sa da, doğ
ma büyüme Galatasaraylı olan bu 
gencin aşağıdaki tekzip mektu
bundan da anlaşılacağı üzere, bu 
fayialar tamamen yersiz ve uydur. 
ma olmaktan ibarettir-

TEKZİP MEKTUBU 

"Kendimi bildiğim günde~ be
ri bütün kalbimle merbut olduğum 
•evgüi klübüm Gcilatasaraydan ay. 
rılacağım hakkında aon günlerde 
bazı fayialar duymaktayım. 

Bu ıayialar gerenlerde bir İ§İm 
için Ankaraya gitmckliğim mev
zuu bahsolduğu ,sırada fıkmı§tır. 
Esasen küçük ya§tanberi sporu 
zevkim için yapmaktayım. Ç oh sev 

diğim klübümle benim aramda bu 
dedikoduların Jola§masının tama
men yanlı§ olduğunu muhterem ga. 
zetenizde nqrederek efkarı umu
miyeye bildirmenizi rica ederim.,, 

Galatasaray birinci futbol 
takımı azasından 

Necdet 

pürrüşe va ın -çocugu 
Haydut~ıar tarafından 

kaçırılmak 
tehlikesinde •• 

Dünyanın en zengin adamına
veliaht olan bebek Avrupaya doğ
ru yola çıkmıştır. Kendisini Av
rupamn en açık göz otuz polis ha
fiyesi muhafaza etmektedir. 

Çocuk, serveti 100.000.000 In
giliz lirası tahmin edilmekte olan 
Haydarabad Nizamının torunu -
dur. 

Cocuğun necat fidyesi kopar. 
mak için dağa k ldırılacağı habe
ri alındığından bu seyahatinde 
muhafaza edilebilmesi için binler
ce lira harcanmaktadır. 

Londra, Paris ve Berlin polis 
te,kiliitında açık gözlülükleriyle 
imtiyaz kazanını§ otuz polis hafi
yesi Rivipera' da büyük baba ve 
anne annesinin yanına gitmekte o
lan küçük prense refakat etmekte-
dirler. 

500 Ltra kazananlar 
28719 21327 
4877 1909 

24373 
26021 

15612 25970 
6948 20479 

5590 11226 17106 7398 26151 

150 lira kazananlar 

23602 8236 21086 
1894 1093 27057 

18637 28341 23562 
26813 8652 21265 
2136 26358 26176 

6331 
15602 
18645 ı 
9462 2 

13502 
7591 24200 4817 5769 25418 80304 12319 12397 29774 1 

16880 29093 12036 28698 13672 14085 11201 ısı 
5374 22419 3363 233364 22909 30232 4836 ı 

28166 2694 22452 19244 14095 2467 6973 
3688 28050 1976 28197 17088 15595 26967 24201 15450 4 

11079 3379 13482 1850 23401 20291 18676 91 

25220 1385 
15344 26419 
24499 4066 

100 Lira kazananlar 10202 1911 ıo873 90101 ız 
80016 14786 12616 3564 23669 5026 27931 53 11435 ! 

8886 27165 19895 24014 2~ 
27756 138 3702 2893 4171 • 

7374 5484 12356 22615 2~ 
6222 27763 100 16435 24957 .. 

29218 7828 24601 25273 17342 4223 21824 16173 16418 
5025 28546 13756 8413 12026 2789 7315 154 25175 21 

6997 3839 28327 29060 9580 8656 23308 
1 

19887 14088 
1210 14396 29968 22277 4421 
11742 15777 4713 29103 21287 

8220 13498 2762§ 28680 27 
728 4988 17803 8692 ıs 

6089 28639 21671 27 
ıs 25029 21284 8477 1599 6728 29565 

11282 12548 16468 13548 24267 25534 7272 24479 20142 
5686 13117 26148 25820 10256 20978 25744 2179 1818Z 

27888 1244 7973 6419 4672 20330 23758 1307 29207 
1044 19942 25511 24259 

5 
29 
ı' 
'J,9 23105 

50 Lira kazananlar 5653 22241 1661 20311 
7806 1224 8676 7023 

9188 10730 13262 21813 15023 17596 18807 65336 13856 
23741 12298 25233 27327 14487 29970 6651 20870 14004 
10853 625 14348 13916 357 

s 
ı 

20449 
50740 

21223 
4485 

9683 
15142 

2930 
27029 

21144 26546 
9746 16001 

23893 
24399 

3754 
'1766 

9094 10122 
983 2932 

8765 16311 28389 14685 7994 
'11469 25802 17213 5051 2123 
14038 17015 10981 13120 18798 
21053 12332 ~5248 25268 5416 
17165 8449 14398 20616 28332 
8816 21272 1967 18801 14650 

28045 15065 21070 29904 25120 
15963 26132 10618 15274 18083 
11796 3010 28697 21236 17500 
1206 20723 
2919 24381 

20707 
2606 

12495 

22296 
11272 

28758 

16685 
596 

11854 
11457 
10717 
26095 

13597 
24085 
20184 

4839 
6163 

17461 

1772 
2156 29139 5147 

12239 27766 23165 
5171 

18055 
23232 

13638 20091 
16515 13917 

670 293 
1033 

21736 

20275 4335 6853 3256 25951 

3885 2615 1853 
27927 29279 24337 
22084 l 8687 14690 
29484 9278 13090 

9753 
28 

18714 
17156 

10845 
5786 
2476 

18090 

7487 2140 8813 21424 23630 
21792 23158 22531 22477 24394 

1119 12330 3123 10859 29559 
5687 13929 4333 28281 19468 

23051 7740 2102 24637 26169 
19989 19199 927 13771 6809 
14956 13841 
22744 3785 
18793 6274 

16163 19392 25769 
4352 16211 16904 
3184 22657 1514 

29508 
9067 

25979 
184 

3548 
269 

2007 
372 

14160 
13177 
3710 

20031 

29444 5506 8793 10952 
26997 11018 19314 13551 
24377 16718 26070 8992 
6585 13164 3337 27643 

17704 24801 27 15328 
20593 

23807 
24441 
16990 
8161 
4819 

29379 

8711 

18997 
14994 

1545 
20969 
18530 

521 

22098 

19615 

22261 

4696 
22242 24235 
16290 332 
5458 15895 
9430 
9737 

16767 
9387 

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

ı götürmekte oldukları muhte,em 

ÖlçU 1 şlerl ve 
belediyeler 

Son ölçü &ahtekarlığınm 1 
1 

buldan başlıyarak bütün ftle~ I 
kele süratle yayılma11 ve yen• 
çillerin meydana çıkmasmdall 
haren bu sahtekarlığın yapıl 
olmasına rağmen işe müfettitl J 
vaziytt etmesine ve ihbar y.,P 

11 
masma kadar ölçülerin konıro' . 
na memur olan hiç bir belediyelld 
bu geniı sahtekarlığın far~ 
olmaması ayni zamanda Dah1

.' 

Vekaleti vekilliğini yapan ı.~d 
Vekili Celal Bayarın gö:z&Jll 
kaçmamıştır. 

Bunun üzerine Dahiliye V O 
Jetinden bütün belediyelere '1,. 
him bir tamim yapılmıttır. d 

mimde yeni ökü ve tartı kaıııtı'SJ 
nun layikiyle tatbiki iti v~ 1'~ 
trolü belediyelerin vazife~• ~j 
ğu halde belediyelerin bu ı~e ,_ı.t 
kiyle alaka göstermedil<lerı bt 
ölçülerin kullanılmakta olut~ 3 
taraf bazı yerlerde hB.la e~kı p 
ve tartı aletleriyle alıt verıt ~i 
dığı halde bunlar hakkında 
bat yapılmadığı göz önüne tıoııet 
makta ve belediyelerden hartı 
geçilmesi istenmektedir. ~ 

Lehi standa 
Yahudilere 

karşı 
Varşova, 11 (A.A.) - f rl 

Radom kasaba&1 yakinindede 1 
ytyk mevkiinde son günl_e~ iıı * 

b. .. terıcııı hudi aleyhtarı ır gos c,ere 

Çocuğa bakmakta olan dadıla - e~ya arasında som altından bir de 
ra tabanca atması öğretilmit ve araba vardır. Eşkiyaların çocuğu 
yavruyu canlariyle koruyacakları- daea kaldıracağı haberini Fransa 
na dair yemin ettirilmittir. hükumeti Hindistan hükumetine 

düğü yerde kanlı hadiselertaı1 
yan etmiştir. Öle~ a~kad"~.aı.,di 
intikamını almak ıstıyen ll(li c1iil" 
aleyhtarları yüzlere~ Ya:kO'ııl-' -
kanlanm yağma edıp Y 
dır. .1 ..itssıif -

. ··ııoe•. t.. -Polis müfrezeler• go tı.rt'":' 
se de müfrezeler tatlarla b1Jr1 "' Çocuk 1931 yılında Haydara · bildirmiştir. Prenses Dürrüıehvar 

bad Nizamının oğluna varmış olan ile çocuğunun oturacağı Nis'deki 
annesi Dürrüşehvar Sultanla se - köşkte daha !imdiden muhafaza 
yahat etmektedir. Beraberlerinde tertibatı alınmı§tır. 

k sııeC '1"' tmca silah kullanma 1'iJİ a 
yetinde kalmışlardır. Altı rıttJ•tl"• 
müf, on dokuz ki!İ Y~la 
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6 Edebiyat 
~ ftlünakaşaları 

Afyon inhisarını i C tinka a 
Ka(b)aıll'ila~ fiıl~ll~otç@ 

©J<e~JUD U 1 

~İryandan harp ihtimalleri ortalı· k a n d 1 r an 
.Yecana dü§ürürken, öte yandan da Pahaltqa mal olan 

qolun qapı/1J1.a ı 
durdurdu! 

• 
ır 

Birkaç sene evvel köprUde b:ledi
ye tarafından bazı nizamlar alıı1m·ş, 

vapurlardan çıkanlarla, vapurlara giıo 

denlerin muayyen merdivenlerden geç
meleri kararlaştırılmış ve ona Göre 
levhalar asılmıştı. Lakin bu karar ne. 

dense tatbik edilemedi, köprüde gene 

Yat nıilnakapılan devam ediyor. ya h Udi 
~ ~abi ismindeki genç edebiyatçı 
~a çıkan Ulusta §Unlan yazıyor: Hangi mıllete ait: l ~Olay olduğu anlaşılamı-

yan gemide 
·c:ıebiyatçıl ık Eroin 
~ aazan gözlerimizi biraz geriye 
~b· Çevirince, biz de, her şey gibi, 
~ ~i'atçılığın da bir zamanlar ne ka 

01ay bir iş telakki edilmiş olduğu. 

1 görerek hayret etmekten kendj. 
alaınıyoruz. 

~ki kıymet ölçüleri kökünden sar 
• Yerine henüz yenileri konula. 

t 1 bir zaman parçasının, ne 
iti ~lınacağı bilinmiyen şaşkın 
t~lrl_de, bir çok ıcyler gibi, şöhretler 

bildiğine yağma edilmiştir. 
~İt yabancı dile sahip olmak va 
~~ sınıflarını klasik bir kültürün 

temeli üzerine inşa etmek lüzu. 
~ b~le anlamamış barı istidatlann. 
~ crınden 6nccki nesillerin edebi 
le ları_ndan çıkarabildikleri materyel 
ot 'ie ılk gençliklerinin umutlu hızı 
~taya koyduklan nice dayanıksız 
. kstız eserler, sahiplerine bir mUd 

~in ~öhret kapılarını açmaya kfifi 
itir. 

,:he ellerine nasılsa geçivermi! olan 
tb ~et hırkasını sntlaymca, adlan. 
Cdıyetin defterine yazdmnı" olduk :a . :J 

. ınanan sanati, pek çabuk elde c-
~§ sananlardan çoğu, geçici muvaf 
~ Ctlerinin Uzerine yaslanarak artık 

"e deliksiz uykulanna yatmakta 
~hzur görmediler. 

~akat bu rahat ve mes'ut uykudan 
t.üarak etraflanna bakmak istedikte. 

ld adlaqmn ihir i listeden Gilin-
o uğunu görerek önce şaştılar, 

:dı.kızdılar ve ardından yaygara 

t\rVelce verilmiş bütün kıymet hü 
Cfini bugün elimizde bulunan mi

~c \rUrarak yeniden gözden geçi~ 
111 ~ sırası gelmiştir. Bunu, her §ey 
~0llc:e, gençlere, edebiyatın ne kadar 

'lııt gUç ve şakaya gelmez bir meslek 
Unu anlatmak ve ona örnek ola. 

it.. i'a~ncı değil hakiki şöhretleri gös
ıııc1c •• 
'~d ıçın yapmalıyız. Artık anlaşıl ' t ki gençlikte çırpıştırılmış bir 
\jı Cttne çatma eserle sanat alanında 

l:tc bir yer yapmak devri tarihe 
d 1§tır; ve hiç okumadan, meşgul 

· an, cereyanları takip etmeden, 
d·bir uyku arasında sayıklama ka. 

tn '"n edebiyat hakkında fikirler il~ 
, tenler, kendilerine ya güldilrür, 
;ırıdtnrlar. 
~tıi hUkümlerimizi, her şeye te 

trtknı~ığımız kfiltür süzgecinden ge. 
· ınsafsızca verelim. Ta ki, sana

\talçın kayalanna tırmanmaya 
~~an genç bölükler. ne kadar çe 

~·ı 1:ıe giriştiklerini fyice anlıyarak 
1 e.r· • 
t, ını önceden ona göre hazırla· 

~iOlay edebiyat devri kapandı. Ye. 
lt~ılacak kıymetler için imtihan 

olaraktır. ... 
:~ete 
~blyatçılrğı 

ltiı..._ 
'Q\ t Feridun, yirmi seneden 
tt\\iddetle üniversitede garp ede 

Ilı t~~ofesörlüğü ynpan Yusuf Şerif-
~da görüımü~tür: 

" rı~ Gazete edebiyatımızdaki eser. 
~1\l IS bugün Avrupada bu tarzda 

atd d an metıeHi 'Kleman Votel ve 
lt Ctt ~ nğı değildir. 
·~1bttki ne kadar gariptir ki .. Bi~ 
i~-:tc makaleleri, J?Uete yarılan c. 
'ıı ,,e sanat ccrçevesi hudutlan 

, !le hırakrlrr. 
~ l!;,,et. garip bir tasnif .. Halbuki 

..,.\>titı: tk bir edebiyat sahasıdır. 
~Clti 

~•tpı bu tarzda yazılın'§ yazılamnı 
ılara, ytızUmUz kııarmadan, 

c Cdebilir miyiz? 

\~?;?'Yet tabii.. ve bunlar garba 
lıtı' \t; ız hemen hemen yegSne eser / 
l•Yet' · 

yaptırıyormuş l 
Afyon inıhiıarındaki yolsuzluk 

tahkikatı devam etmektedir. Bu 
münasebetle afyon inhisan tica -
ret kısmı şefi Şefikle maiyetinde
ki bir memura işten el çektirilmİ§· 
tir. 

Yapılan bazı mukaveleler mu· 
cibince idare afyon ıatıı'arın · 

muntazaman Milletler cemiyetine 
bildirmektedir. Çibrut iıimli b:r 
adama yapılan son 1300 kik luk 
af yon satışı da Millet' er Cemi ye. 
tine bildirilmiş ve cemiyet bunun 
üzerine Sıhhiye Vekaletim:ze bir 
tezkere göndererek, bu adamın 
şüpheli bir afyon kaçakiısı oldu· 
ğunu ve kendisine satıı yapılma· 
sının doğru olmadığını ıöylemit · 
tir. 

Bu ihbardan ıonra yapılan 

tahkikat Çibrutun afyonları ıatm 
alacğı sırada lstanbula hazan Yu· 
nan ve hazan da lngiJiz hanC!ıra~1 
çeken ve sonradan içinde eroir 
imal edi!diği anla~ılan bir vap~tr 
bulunduğunu meydana çıkarmış • 
tır. Hilen bütün araıtırmalara 

rağmen bu geminin izi bulunama 
mış, lngffz'er ve Yunanlılar böy. 
le bir vapurları olmadığını hildir
mi§ 1errlir. 

Çibrut lnhic-erlar idaresine af. 
yon almak i~in ilk müracaat etti
ği zaman bunla~ı Habeti!tana ıev. 
ke-Jeceğini ve mallan Habeşiı · 
taml gönderdiğine dair ithal be • 
yannamesi gösterinceye kadar da 
satın aldığı malın bedeli nisb~t:~ 
de kefalet akçeıi yat:rabHeceğin 
bildirmişti. 

Bunun \!zerine idare heyetirin 
karariyle afyonları ıahn alan Çib. 
rut bunlan inhi-a .. ın a-:nbalô.jla -
rından çıkararak ve uf ak paketler 
halin:Je sevketm:şti. Bu işin üze • 
rinden aylar geçmiş olduğu ha!de 
Çibrut ithal beyannamesini ver • 
mel'T!iştir. 

Çibrutun muh::kemesi ve bu 
mesele hakkm-:?a hem poliı ve 
hem de idare tahkikatı devam et
mektedir. 

------------~:"".:"'--~--Yıkı 1 an selviler 
çalınıyor 

Son fırtınada tehrin birçok 
mezarlıklarında yüzlerce ~elvi a
ğacı yıkılmıştır. Bu ağeç!ardan 
ekserisi belediyeye devredilmiş o
lan metruk mezarlıklardadır. Fa
kat büyük fırtına geçeli çok bir 
müddet olmadığı halde bu ağaç· 
larm evela dallarından başhyarak 
yavaş yava, gövdeleri ortadan 
kalkmağa başlamı§hr. Bu huıusta 
tahkikat yapılmaktadır. 

lstanbul vilayetinin beş yıllık 
yol programı müddeti bu yıl so· 
nunda bitmiş olacaktır. Bunun j. 
çin beş yıllık programı takip ede
cek yeni üç yıllık bir yol programı 
yapılması takarrür etmiş ve bu
nun için de timdi.den hazırlıklara 
başlannuştır. 

Beı yıllık programclan elde bu
lunan yolların en mühimmini Is
tanbul - Edirne asfalt yolunun 
fstanbul vilaveti dahiline isabet e 
den kısrm teşkil etmektedir. Bu yo. 
tun 935 vıh zarfında da 30 kilo
metrelik kırnı ynnılm1"hr. Bu se
ne bu kuımda kalan biraz a~falt
la 20 kiJometreHl«: bir kısım dı-ha 
yapılacak ve yol SU:vriye vasıl o 
lacaktrr. Bundan sonra asfaltın 
Telıirdaf! vilayeti httdıtduna kadar 

olan 12 kilometrelik bir kısmı kal· 
maktadır. 

Bu vo1un Tekirdağ, Kuklnreli 
ve Edime vilayetleri dahilinde O· 

lan kısmı Nafia Vekaleti tarafın
dan yaptırılmaktadır. Bu kısmın 
da üçte ikisinin toprak tesviyesi yn 

pılmışhr. Beynelmilel turizm kon
gresinde THrk heyet;nin vadettiği 
veçhlle Ed:rne - lstanbul asfal 
tı 037 yılı sonuna kadar hazır ola
caktır. 

Beş yıllık programa dalıil olan 
Yalova - Bursa yolu bu program· 
da ikmal edilemiyecektir. 

Kı§ dolay11iyle durmuş olan yol 
faaliyeti havalar böyle giderse bu 

Kızılay rozet feri 
Kızılay kurumu umumi merke

zi Kızılay azalarının yekdiğerini 

tanıması ve tanıtması için yeni ro
zetler hazırlatmaktadır. 

Yalnız yeni robetlerin heyeti 
idare azaları için clanlan başka şc

. kilde olacaktır. Bu rozetler azaya 
birer lira mukabilinde tevzi edi • 
lecektir. 
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• • GEÇEN SE!lı"E nuoUN NE OLDU 'l 1 
Kıymctll kumıılldanlarmuzdnn Korgene. 

ral Kenan tilmUştur. 

ay sonunda tekrar l)a~!ıyacı-ldır. 
Maamafih bazı kısımların taş kır
ma ameliyeııi şimdiden baılamış· 
tır. 

ı. 

"eski hamam, eski tas.,, 
M. Turhan Tan bunu anlattıktnn 

sonra sözü Şişhanedeki tramvay kaza• 
sına getirerek kazayı müteakip tran> 

vaylar bir müddet tıklım tıklım olm= lC 
tan kurtulduğu halde şimdi gene esk'si 
gibi balık istifi haline geldiğini yazr 
yor: 

Evvelki sene, beş yıllık yol pro- ' "Tramvny'nra dü1üncesiz binenlerd~ 
gramına dahil olarak Edirneka • ben birer aeı-dengcçti fcraenti ıcziyo. 
pı - Yedikule arasınr~a bir yclun rum. Fcltat e·ki serdcl"..gcçtilcr kale ka
in~asına başlanmıştı. Sur haıicini pılannı açarlardı, bunlar kendilerin• 

takip edecek olan bu asfalt bul • mezar açmak yolunda l:oşuyorlar. 
varın yapılmasuıa, tarihi Bizans Bi~ .. z düşünceli ola'nnl,. -

Fakat a bayım k~bahat haJlC
surlarını görerek olan seyyahla • 

ta, onu dü~ünc ::siz "ğ'nde mi yaP. 
rın otomobillerinden inmeden sur- Şehirde kara nakil vasıtası olarak tra!ll 
run dışından gidebilmeleri için vay ve otomobil vardır. Otomob;lle işi
vilayetçe lüzum gösterilmişti. E - ne J!'idip ~elmek her babayiğitin idin 

dirnekapıdan ba~!anan yol ioşaab değildir. Şu ha!dc uzak bir yere gide' 
Mevlanekapıya kadar tamamen cekse, parası yoksa ve yürUmeğe do 
ve Topl<apıya kadar da ku;men vakti müsait değilse ne yapacaktır.? 

Yilzde on ölüm tehlikesi de oJc;a tramıı 
yapıjmıştır. Bu yolun yapı!ışında 

vaya binme~e mecbur değil mi? 
yeni bir sistem takip edildiği için şu halde kabahat kimde? 

oldukça pahalıya da mal olmakta- E[!er şebrke d.,ha f:ızla tramv:ı1 
dır. fşletmeğe müsait ise, böyle yapmav~n 

El ~e mevcut yo'lardan bHhns • Tramvay şirketinde ... Onun bu hareke' 
sa lstanbul _Edirne §O:esine bi.i- tini görmeyen resmi kontrol dairelerino 

yük bir ehemmiyet veri!d:ğt için de ..• 
E~er sebcke fada trnmvav Metine' bu Edirn.ekapı - Yediku'e ydu-

ğe mü5'1it delYilse 700 bin kişilik koea 
nun inşasından §İmdilik sarfı na- şehirde h lk için baska n:ıkil vnsrt"'sı 
zar edilmesine ve in~aatın cl:luğu temini ı~·,mgeldiğini dU .. linmiyenlet 
yerde bırakılmasına kara'k veril • de .. Mcseıa on knrnşluk taksilere mG-
miştir. saade ctmiyenlcr de ... 

Şehrimiz~e bu!un~u~u esnada * 
bu yol etrafında tetkikat yapan P®Wiaı m D ~<Elı'iF 
ve alakadarlardan rnc.lumat alan 
Nafia Vekil:miz Ali Çetinltaya ca m lYI ifil iğ) o ırl!( ®Ull a DD 

bu çok masraflı yolun yapı!ması
nı lüzumsuz görmüş ve Na[o ba~ 
mühendisliğine bu §ek:Ide emir 
verilmiştir. 

Yeni yaptırılacak 

p sta 
va ur arımız 
Paranın taksitle 
ödeneceği haberi 
teklifleri azalttı 
Deniz yollan ic!aresi, yeni yap

tıracağı vapurların in: nsma tal:p 
olan cnıplara birer telgraf çeke • 
rck, tediye ;artlarını gö üşmek ü
zere b:rer mesul murahhas gön -
dennelerini istemiştir . . 

idarenin yapılacak vapurların 
paralarını taksitle ve on ser.er'e 
ödem:;!k istemesi yüzi:ndcn b:rçok 
gruplar yaptıklan te~;lifleri geri 
almış!adır. 

Bu şirke:lere veri!ecc!t r.o. .. ala
rın büyük bir kısmı takns veya 
k'ering usulij·)e ödenecektir. Şir -

ketler murahhaEla iyle mü=eke
re'erin önümüzdeki hafta içinde 

başlıyacağı tahmin ed:"mektedir. 

16 Mart yaklaşıyor, istnnbulun ttı
laf devletleri tarafından işP,al edild'ğl 
kara günün 17 inci yıldönümll .. Pevami 
Safa ''16 Martta §ehit edilen Tü·k a9" 

ketlerinin hatırasma bağlı olduğu icin 
yıl-1önfünti11~en blrknr (Yun evvel vad· 
t:dilmeğe d~ğcr, bir hud"seyi anlatıyor~ 

Peva"T\i ~'\fa o zaman Sü1evm~n 

Nn-.:i'in "Pfidlsat,. J!-2:etesinde muh
birmiş. SU'eyman Nazif imal günU yaz 
dığt ve "Hadisat. da ne-:rettiği bir fık' 

rayt l"'ltın vanında hevecn.,la ol::umuş: 
"Frnn""Z gen~ı-'in;n dün şc!lrimizd 

viinıdu mü-:ınsc'>'!fle bir kmm vatn"" 
daşl~rn"\''i!: t:vafındnn icra ol•1n.ı!n nü
ml\...;"1, Türf.:;., vr: f•l~ımn k'l!~: .. l°{e ve 

tı.,·ilti.,_,e ın\:,.~1>edcn 1'-..ar.nvnc."'k b7 eeo 
ril..n n .. tJ. /1. rad'.ln ııı .. ·Tlar gccı;c ve bu
Pi:-1:" l.j;-ii-. ve idb .. nm•z şevk ''e İk• 
b"l'e ,,..ii-f<'\1İ., o'•n ucne bu RCTVl hİ'I"& 
dec:,,.Yt ve bu hü:-ii.., ve te--s~i-"; f'vf~t 

ve ~1-t~.1.,....ı"""" ,.,<'.,:p .. "' nesle nğ:rynccli 
bir miras tcrkeC::eccğiz •• ,, 

.A.-

u" ~fı!nval ır ...- ---a.ıı--=::a:a 
Da ihlal tna.10©.l ır Yrıa _[D2._ ___ ı:mı:ııma a ant 

Nzamettin Nazif yaz.ıyor: 
"C•ı ~ehir ichde., c1cqil, dw.-.d"'1ı 

gÜzel olnn lr.r ıchi:-dir. En büyük ı;:ü. 

zelliği r.cnyotundadır (siluet olsn re-.- · 
rc!il) V:c J>-.1 acnyotu (si'ueti!) Ya~an 
şev dün J'!"İnarcleri ve ln•b'>elenvdi, bu 
gün de minareleri ve kubbeleri.lir. v~ 
nn d3 e~ bu minareler ve kubbeler oo 
laea'rtrr.,, 

• 
Ş EH RIN DERTLERİ 

Bu ""ı•kac1d .. .nt"d"n sonrııı 'f'.T;.,.,m,.tio 
tin Naz:f ver"nki E rt1n ~ 1ardanbc.; mi• 
n~reJerin kU'ah,an m:.,..uş, kurşunl~t"I 

sö ·üf"Tlü<\ bir halde ";htiyar tapanlar!,. 
ıribi k~ld ·ğrnı, bu hLılin şehri çirkin} t 
tirdiğini arlatıyor ve bunun tamir ed • 
c:ek sana+-kAr az'ığmdan ileri P'eld" ğinl 
söyl:.,,.r,.k as'\~ yu'·nrı şöyle diyor: 

Scnelerdcnberi hallcdilmiyen meselelerden biri de Tak 
sim bahçesidir. Burasının serbest duhuliysiz bir park ha• 
line getirilmesi, ve çiçeklerinin ağaçlanıırn ıslah edilmesi 
lazımdır. Bu takdirde gittikçe kalabalıklaşan Taksim ve 
Harbiye semti hakikaten muhtaç olduğu bir hava alma 
yerine sahip olacaktır. 

Yalnız burası hakiki bir park haline getirilirken duvar 

es • 
Belediye burasını bir park haline getirirken bir kenar· 

da da çocuklar için pekala bir bahçe tesis edebilr. Esasen 
yaz de geliyor. i lkmektep çocuklan serbest kalıp sokakla. 
ra dökülecekleri yerde pck5lli bu bahçede nezaret altında 
istüadeli vakit geçirebilirler. • 

Fakat evvel beevvelburası umumi ve serbest bir. park 
haline getirilmelidir. fstanbulda mevcut be§ altı parka kar 

"T>ört t~ne t~~;rci ka1miş dn rı• 
deme!c? Mn~~ fıhP,.'erimizi ,.."-<--1°'V" 
•?en ~,.1.1 •• ra,...~. n ı.. .. 1flc ~ .... •ı.~-Y~t 

da yetiştimro•iytz. r>ok$nn bin "m-ıkaY" 
yit., "müfett1,., ko•tlPnl\n F.vl~f id .. ~si 
r'rJto•.,. •"'ne de minare tamircisi besliyoo 
mez mi?,. 



Harbın bir gün 
duruşunun sebebi 

anlaşıldıı 
ltalya bunu barışa müsbet 
cevap verdiğini anlatmak 

• • 
YÇın yapmış 

ltalyan tayyareleri sivillere kar~ı 
faaliyette ı 

Londra, 1 ı (A.A.) - Röyter/S 
ajansının muhabirinden alınan on 
harp raporlarıdır: 

İtalyan - Habeş barış müıake. d k • k 
releri teıebbüsü, harekatı uzun a 1 a 

HABER _, J\k~am ıM>stası 12 MART - 1936 

1 g·ıte 
müzahere 

e, Fransaya 
gösterecekmi 

Almanlar ancak 10 bin asker 
göndermı, 

lngiliz gazetelerinde okunduğu
na göre, Almanlar İ§gal ettikleri 
Ren mıntakasına 40 bin asker gön
derdiklerini tekzip ebnektedirler. 
Onların söylediklerine göre, bu 
miktar 10 bindir. 

Siyasi vaziyet J zecri tedbir alınmasını iste 
karar vermittir. 

Ve faaliyet 1 Bu toplantıya riyaset ede 
manya Dıtbakanı Titüleako İngil!z delegeleri ~illetler ce· )anlıyı müteakip Londraya h 

miyeti konseyini Londraya bilhaa-
sa toplamıştır. Bu suretle Alman- ket etmiştir. Romanya ve Tü 

dışbakanlarmı nlondrada fr ya da murahhas gönderebilecek- k 
Deyli Heraldın yazdığına ba. tir. tezine müzaheret etmek hak 

talimat aldıkları ıöylenmekt kılırsa Fransız harbiye nezareti ye. Almanya milletler cemiyetine 
niden asker toplamağa karar ver- dahil olmadığından Cenevrede ya- KUçUk •nlafma ne yapac 
mipe de altıncı ve yirminci müs- . pılacak müzakerelere bir müşahit Londra, 12 (A.A.) Cenev 
tahkem mmtakaları takviyede bü- olarak da iıtirak etmiyebilirdi. Röyler ajansına bildiriliyor: 

Almanyaya ka111 zecri te yük bir sürat gösterilmektedir. Fransa mll etler cemiyetinden 
F 1 ı L ı R çekilecek mi 1 ler alınmadığı takdirde küçü ransız arın A sas oren e e- M'" t k · t d ı 

uş ere emmye e ay anan Jaıma devletlerinin mi1let er c. müddet durdurmamıthr. Bütün 
fimal cephesi üzerinde taarruz ha
zırlıkları hararetle devam etmek

c.nin sağ sahili arasında Duba köp- muahedeler itlemiyecek olduk - yetinden çekileceklerini bildi 
Ltalyanlar yeni blr taarruza rüsünü kestikleri şayi olmaktadır. tan sonra Fransanın milletlerce - leri hakkındaki haberi teyit 

hazırlanayorfar Bir diğer rivayete göre, Basel 
miyetinde kalmag~ı lüzumsuz gör· h. b" l"m t okt r tedir. 

Pazar günü bombardımana fa
ula verilmesinden maksat Millet-

ler cemiy-eti teklifinin ltalyanlar ta. 
rafmdan kabul edildiğini yirmi 
Clört saatlik bir fasıla ile göster . 
mektir. Fakat faaliyet ondan 
ıonra tekrar baılamış ve devam et
mektedir. 

ltalyan tayyareleri faallyette 
Röyter ajansının Adisababada

ki muhabiri bildiriyor: 
Dört ltalyan uçağı Gondar vi

layetindeki Jfak köyü ile Gojjam 
\'İliyetindeki Humbat köyünü bom 
b'aya hıtmuşlardır. Ölenlerin ade
'di henüz belli değildir. 

'Adi~ababa, dün birkaç ltal
yan tayyaresinin yaklaıtığı bildi
rilmeıi üzerine bir panik daha ge· 

.. rb&frmiı ~e h~lk tehri botaltmııhr. 
Bununla beraber, bu tayyarele

rin Adisababanın 60 kilometre ka
dar cenubunda iki köyü bomf;ar. 
dımnn ettikten sonra §İmale doğ
ru döndükleri anla§ılmaktadır. 

Adisaı>aba, 11 (A.A.) - Res
mt tebliğde, iki ltalyan tayyaresi
nin dün Sidamo vilayetinin mer
kezi olan lrgaalem şehrini bom· 
l>ardnnan ettikleri ve bu bombar-

. 'dımanda beş kadının, on iki çocu
liun öldüğü b!ldirilmektedir. 

Bir h•bar ve bir tekzlp 
, Londra, 11 - Doğu Afrikada-
~i İtalyan orduları haıkumandanı 
§\ı:areşal Badoğlio'nun Romaya gi
tcleceği söylenmektedir. 
( Roma, 11 - Mare§al Badoglio
lnun Romaya döneceğine dair Lon
Clradnn verilen haberler resmen 

ltekzip edilmektedir. 

L d 12 (R .. yt A" ile Strazburg arasındaki bütün Du. ıç ır ma u..,.a Y u • 
on ra, - o er )ansı- düğü de Paristen bildirilmektedir. Bununla beraber, küçük aıt harp uh b. · b·ıd· · ) ba köprüleri kesilmictir. nın m a ırı 1 uıyor - % Röyter ajansının öğrendiğine devletleri durumdan dolayı Ş. ld · b. Jtal t Alsas Lorendeki Huningen mev ıma e yenı ır yan aarru - göre, şayet Fransa milletler cemi- enditelidirler. Lokarno 111u 

zunun batlıyacağı anlaşılmakta - kiine yeni takviye kıtaatı beklen· yetinden çıkacak olursa Belçika, desi bu devletleri doğrudan 
dır. Asmaraya gitmİf olan Gene- mektedir. · Çekoslovakya, Romanya, Yugos - ruya alakadar etmemekte iı 
ral Badoğliyo cephedeki karar - Eden vaziyeti tehllkell gör.Uyor lav ve belki Sovyet Rusya da ayni ı b • t 
"h d'" .. .. T Londra, 12 (A.A.) - Daıly Te- bun ara kıymetli ir emnıye 

P ına onmuıtur. aarruz evve- I h' · I h b. · suretle hareket edeceklerdir. min etmi•tir. I" A h · .. 1 .. ·ı K . .ka egrap ın sıyasa mu a ırı yazı- :r 

a ı angı go u ı e oram ıstı - yor: Sovyet Rusya Fransaya Franaız heyeti Londradl 
metinde olacak, ihtimal daha son- yardımda bulunmayı temfn etti 1' 
ra Gondar istikametine doğru de- Fransa, Almanyayı Ren bölge- Fransız Dışbakanı Flanden Sov- Pariı, 12 - Dıt itleri ba 
Yam edecektir. sinden hiç olmazsa, mühim bir kıs- yet elçisini kabul ederek Fransa- Flanden ile Masigli, Rota di"ll 

mını çekmeğe zorlamak için in- nın noldai nazar!armda israr etti- şam Londraya gitmişlerdir. }. Bir kaç ltalyen müfrezesi Tak- • d ku ı· b. O&J 
giltere üzerın e vvet ı ır taz - ği takdirde, Sovyet Rusyanın Fran meclisi Fransa - Sovyet " 

kaze nehrini geçmitlerdir. Bütün yik yapmaktadır. fngiliz hükumeti sız_ Sovyet paktı mucibince de- paktını tasdik ettikten ıonra timal cephesinde tayyare f aaliye - b ı d l< 
de Almanyamn bu öge en sem- ruhte ettiği taahhütleri derhal ye- Bonkur'da kend•lerine iltiha ti pek f a2ladır ve yeni taanuza b k b b" k k 

oli ir surette ır ısım ıtaat rine getirip getirmiyeceğini sor- decektir. İftirak edecek kıtaler timdiden çekmek suretile müzakerelere yol Fransa lnglltaranln sadıfC Yaziyet almağa batlamıtlardır. mu§tur. 
açılması için ilk adımı atmasına Sovyet elçisi pakt muhteviyatı- bir doatudur Amb Al • · bu rb. h Londra, 12 (A.A.) - Gee:e a agının cenu ga 

1 
• çalı!acakhr. B. Eden, Fransız Ü· na harfi harfine riayet edileceg"'ine 

• d "' · 1 lya kıt 1 raya gelen 8. Flanden, Röytet sıne ogru yenı ta n a arı kUmetine, Fransız kıtaatımn hu - dair kat'i teminat verdiği için bu-k d·ı kt d. B lat 1 • ,·ansı muhabirine, kendisinİJI ıev e ı me e ır. a a arın H· dutta toplanmasının ansızın vaki günlerde ayan tarafından tasdik 
tikameti Sokata tehridir. Yeni olacak vahim müsademeler yüzün. edilecektir. gilterenin ıadık.bir dostq O)dıJ J., 

taerruzda en büyük faaliyetin bu den doğurabileceği tehlikeyi ha- konsey cumartesi gUnU ve bundan dolayı konferansın 
mmtakada olaacğı sanılıy:or. Diğer tırlatmışhr. toplanacak draya naklini tereddütsüz k" 
bazı kıtalar da Tekkaze nehri ö- lnglllz kabinesi karar veremedi Ayın 1:4 üncü cumartesi günü ett!ğini söylemiştir. 
teainde, Şir ve Tembien mıntaka- Londra, 12 (A.A.) - K~bi~e I.:ondrada . Dııbakanımız Tevfik Belçlka ea,veklll de gUt~ 
larmın cenubu garbisinde ilerle - dün akıamki toplantısında hıç hır Rüştü Arasın da iştirakiyle mil- Brüksel, 12 - Ba!vekil 

1 0 mektedirler. Bunların gayesi ltal- karar ittihaz etmemiştir. İngiliz letler cemiyeti konseyi toplanacak, Zeland bu ıabah tayyare ile"" 
yanlar için iyi bir tayyare merke
zi olabilecek olan Gondar febrini 
ele geçirmektir. Bu şehir ltalyan -
ların eline geçtiğt takdirde hal • 

yan tayyareleri kolaylıkla Adiaa
babayı tehdit edebileceklerdir. 

Diğer taraftan Royterin Adisa
baba muhabiri açık bir tehir olan 
Demremarkos'un beş Italyan tay -

yareşi tarafından bombalandığını 
bildirmektedir. 

b'akanları, şimdilik Fransanrn lo:ati bugün Londrada Lokamo devlet- draya gitmiıtir. 
liattı hareketi karşısında bir ka" leri meclisi içtima edecektir. --

8
-
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rar verememişlerdir. KUçUk antant ve Balkan antanb 
. . , Fransaya muzahir B ı ı · cid' 

B. Eden ıle Lord Halıfaks m Cenevrede küçük antantın mü- - aı tara ı rı1 
F ·· ·· ·· ·· k d l • yeni bir vaziyet ihdas etrne1'te

1 ransız goruıunu ar a aş arına ı· messilleri bir toplantı yaparak bu- ıı 
h. ki • kah. • Al ve bu vaziyet Almanyayı bııtJ za etti erı ve ınenın man günkü vaziyeti tetkik etmi,lerdir. ' 
F kt · z I k kendisi irin neticeler çıkarSS'i ve ransız no aı na ar arını ya • Alman haberlere göre, küçük an- :'I' • 

)aştıracak bir çare aramak üzere tant ve Balkan antantı, Renin İf· mecbur eylemektedir. Yaptldi 
t l t b r-u"n tal"k tt•gv•ı ceyler, çıkarılan bu neticele'

1
• op an ısını u. e 1 e 1 gali meselesinde Fransa ve Belçi- :r • 

2annedilmektedir. kanın takip ettiği hattı harekete Cünkü Franıa bir taraftan bll ~ 
Ren' ı ı eden Kumandanla da askeri muahedeler y•P'.r.t.

1
' 

1 
şga müzaherete ve Almanyaya kar'ı JJ 

bir murakat Alman devletinin bu kadar rı>~·d 
"Niyuz Kronikl., gazetesi Köln !emekten meneder. bir kısmı hudut boyunca 111" iki İngiliz misyoneri yaralan -

mıı, bet sivil ölmüştür. Ayrıca do
kuz kişi yaralanmış, otuz sekiz ev 
yanmı!hr. 

Bombardımanda ötenler Sidamo vilayetinin merkezi 
~ Adisababadan bildirildiğine gö. Ergalem ~ehri de iki İtalyan tay -
re, ltnlyan hava bombardımanları yaresi tarafından bombalanmış ve 
birçok şehirlerde mühim zararlar be§ kadınla iiç ç.ocuk ölmüştür. 
y:ıpmıştrr. Gojam eyaletinin mer- Yirmi kadınla on iki çocuk da ya
kezi olan Debra Markoı şehri de ralıdır. 

muhabiri Reni iıgale gelen Alman Fakat hiç bir ıiddete boyun eğ· faasız bırakılamaz. • ti 
kıtaatından 39 uncu topçu alayı miyeceğiz. Önderimizin dediği gi- "Eğer B. Saro StrazburS ı•te 
kumandanı Kolonel Hansen ile bi milletler arasında uygun bir an· kimlarının Alman toplarınıtl 

1
d 

yaptığı çok şayanı dikkat mü) aka- !aşmanın husulü için icap edene didi altında bulunmasına 111U~ d' 

bu bombalara hedef olmuş ve neti- -------------
cede 50 kişi ölmüş, 85 kişi de ya- ltalya nın SU 1 h tek lifi 
ralanmııtır. Cenevredeki on üçler sulh ko· 

lngUfz hastahanesl bir daha mitesinin İtalya ve Habeşistana 
bombard man edlldJ sulh teklifi yapmasına kar§ılık 1-

Londra, 11 (A.A.) - Dı, Ba- talyadan gelen cevabın pek dikka
kanlığına Koramdaki lng:Jiz sey- te değer bir mahiyette olduğu gö-ı 
yar hastahanesinin ikinci defa ola. rülmüştür. 

rak bombardımanı üzerine yapılan Bu cevaptan ltalyanın bütün 
teşebbüse dair Roma elçiliğinden Habeıistanı istediği manası da 
bir rapor geldiği ve ltal~ Dış çıkmaktadır. 
müsteşarı bu ikinci bombardıman 1 ) ltalya, şimdiye kadar zaptet
hakkında hükumetin hiç bir habe- tiği yerlere sahip olarak kalmalı-
ri olmadığını söylediği ve tahkikat dır. ı 
açhrmağr vadeylediğini bildirmek 2) Hnbeşistamn ge~i kala~ k.ıs-
tedir. ' mına da manda suretıyle bakım 

Diğer taraftan bildirildiğine gö. olmalıdır. 
re, İngiliz seyyar hastahanesi ü- itte İtalyanın Cenevreden gc
çüncü defa olarak tekrar bomhar- len mühim teklifi "prensip itiba
dıman edilmittir ve İngiliz sefiri riylc,, kabul etmesinin manası da 
üçüncü defa olarak protestoda bu- hudur. 
lunacaktır. - Deyli HaralJ'Jan -

tı şöyle kaydediyor: mücadeleye hazır ve hazırlanmış edemiyeceğini söyliyoraa 9u~.· /. 
Alman kumandanı demiştir ki: ı.. lir ~1 ~ vaziyetteyiz.,, ha iyi anlaması azmı ge 'bo"t "Vatanımıza geldik. Ren mınta- 1918 den 1926 ya kadar lngi- manya da Frankfurt, fre~ Je~ 

kası, çok sevdiğimiz Almanyanın !izler tarafından işgal edilen Köln Karlsruhe gibi açık .ı~h:.1,~ı bir parçasıdır. Kumandamda olan kıtlaları kül rengi - Yeıil Alman Fransız toplarının tehdıdı fJÔ 
efrat, tasavvurun fevkinde mem. üniformalı askerlerle doludur. görmeği o kadar arzu etırıeı:· ft• d B d h. k .k. tartt nun ur. en a 

1
••• Tayyare meydanlarında 75 harp le bir tehdidi, anca 1 1 • .~ 

Önderimiz bize emri verdi. Ve tayyaresi bulunuyor. da ayni mahiyette bir gayrı• 
biz itaat ettik. Kalbimiz hoplu • Fransız meclisi askerlik ri mıntaka giderebilir.,, 
yor. 

Memnu mmtakayı işgalimizden 
kimse zarar görmiyecektir. Dünya 
bu yüzden daha iyi olacak. .. Kim
seyi tehdit etmiyoruz. Biz sulhun 
ve vücuda gelecek daha sağlam 

bir Avrupanın müjdecileriyiz. 
Biz Almanyamn askerleri ola

rak ~raya gelmeğe her türlü ma
nevi Hakka sahiptik. Ve şu l<ana
atteyiz ki bu yolda hareketimiz, 
kendi halkımıza anlatılmaz bir se
vinç vereceği gibi, komşu memle
ketlerle de bizi daha iyi bir müna
sebet zeminine ~okacakhr. 

- Rene ne kadar asker getirdi
itinizi söy1'.yebiJir misiniz? 

- Askeri disiplin beni bunu söy 

cncUmenl hudutta emniyet _____ :__ ___ -:-::-: 
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tı 

tedbtrierı aım p arınmad1Q1nı Venlzelosun lfŞ8eı·t1eJ 
kontroıa IUzum gördü ı 111 

Paris, 12 (A.A.) - Saylavlar (Boştaralı AtiJ19' ~ 
kurulu askerlik encümeni timali Atina, 12 (A.A.) -
şarki hududunda hükfunet tarafın- janıı bildiriyor: 1ctı1' ~ 

l l 1 Yunaniıtanın Balkan p• · L,.1'· dan emniyet tedbir eri a mmı§ o · • et1erı ı• " 
duğuna kanaat getirmek üzere hu- dan mütevellit mecburıy •P'la 
duda bir komisyon göndermeye kında gazeteler arasın~~ ybit Y~ 
karar vermistir. Komisyon bu ak- münakatalar üzerine, ıç palı" 
ıam hareket edecektir. nan hükumetinin orta A"1'~ 9111'1-

kJnda ve yahut kiirük aııd~_,,·1 re" Hotanda rhtlyath davranıyor ~ . 
111

e ı,, 
Lahey, 12- Holanda hükume- kartı taahhütlere gırıf , 

ti, gelecekay terhis edilmesi mıikar men tebliğ edilmektedir. t)eti ı· 
rer olan askerleri bir müddet daha Hükumet, milll nıenf;,1''' 
silah ahında bırakmağa karar ver- çin zararlı olan bu gazete .~ ~ 
miştir. Bu karar Almanyanrn Reni şalarrnı teessüfle kartıl~&etlJtP1 

. ·rıı e i şgal etmesinden ileri gelmekte - buna nihayet verılmet• 
dir. - .. yetle tavıiye etmektedir, 



Ben aldım 
babacıQım! 

Hatıralannı anlatan : EFDAL TALAT -13-
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Yazan: IHSAN ARiF. 
ŞİMli kir1i bir limhanın zor - bir gey yapamıyordu. Birden atı]- -------------------------------------------

halcıa aydınlatabildiği bir oda. Bir dı: 'V d tl l z · 
)~a tahta bir ıedir, üstünde bir - Parayı ben aldım babacı- .1 un an oı· usu no arını ngı lZ 
ot minder. Öbür yanda eıki bir ğrm. 

karyola. Baı ucunda bir dolap. - Sen aldın Yıldız, ha? De- ~ al Jan çalmar<iı d ··ş .. d .. I 
tapının dibinde bir saç mangal. mek ıenin de huyun bozulmağa mır Qljlnu~ ;O u un um. 
llatünde bir tencere kaynıyor. Bu baıladı. Kahbe ananın hırsız yav
tencereden odaya yemek kokuau ruıu. Demek ıen çaldın. 
l'&yıhyor. Mangalın baımda diz Yıldız, titriyerek fısıldadı: 
SÖkmüf, elJerinj ı11tmağ·a uğraşan - Evet. 
iki küçük var. Biri sekiz, dokuz - Ne yaptın bu parayı? 
l'&tlarmda l'Örünüyor. Öteki bir - - Çikolata aldım. 
kaç Yat daha küçük. - Çikolata ha. Her İ§imiz bit. 

Sedirde saçları kırlaşmış, elli - ti, gi:nlük yiyeceğimizi bulduk ta, 
lik bir adam bağc!~ş kurmuş otu- şimdi ura o çikolataya geldi, öyle 
l'Uyor. Önünde bir iskemle, üstün- mi? 
de bir tepsi. Tepside bir rakı şişe- lkinıci, üçüncü, dördüncü to -
•tyle bir kadeh, bir tabak da zey- katların şaklıyan sesleri. Yıldız, 
lin duruyor. kırılan bir körpe ağaç gibi yere 
. Ölüm, bir yıl önce, bu evin ka- devrildi. Kulağında, dudaklarının 
dnıını çekip götürdükten sonra, yanlannd"a ince birer kan çizgisi 
fır kek her akşam gelir, rakHını vardı. 
içer, ölçüyü kaçırınca küçükleri - Çikolata almış. Ziftin pekini ye. 
ltırpıa}ar, ıonra aızıverirdi. Evin Güner, mangalın arkasına 
hütün yükünü omuzlarına almıt o- gizlenmiş, babasının gözüne ilit
lan. abla, babalarının uyuduğunu memeğe çalışıyordu. Korkudan 
törünce kardeşine yemeğini yedi- bir heykele dönmüştü. 
lir, onu sedire yatırır, i~Jerini bi - Sarhoş baba, kendi kendine 
lirdikten sonra kendisi de karde - biraz daha söylendikten sonra 
tinin koynuna girerdi. Alt katta karyolasına girdi. Yorganı başına 
oturan ihtiyar nine, bu çocuklara çekti. Güner, mangalın arkasında, 
liicünün yettiği kadar yardım e - ortalık aydınlanıncaya kadar hiç 
der, ekaiklerine, gediklerine ko - kmuldamadan durdu. 
krdL Kır saçlı adam, sabahleyin gö-

Hiçbiri konuşmuyordu. Oda- zünü açınca Yıldızı akşam düş
lıın içinde, kaynıyan tencerenin tüğü yerde buldu. Yanma yak.la • 
fıkırdısmdan ba1ka ses yoktu. şınca, birden gözleri büyüdü. Yer

Ciiner a lumın kulağına fı- de bir ölü yatıyordu. Gözlerinin 
arldadı: • önüne birden polisler, kelepçeler 

- Karnım çok acıktı. ve zindan geldi. Hemen oradan 
- Bahan ıimdi uyur, yeriz. kaçmalıydı. Dolabm üıtündekj 
Babalan uyumadan yemek ye- gazete kağıdım tekrar kaldırdı. 

lrlezlerdi. Alqam yemeklerine ha- Yirmi b~ kuruş orada duruyor • 
balan hiç karışmazdı. Onun ak - du. Gece nasıl olmuş da görme . 
kın yenıeği, bir !İşe rakı ile bir mişti. Dudaklarını ıgırdı. Havır, 
tabak zeytindi. Nineye araııra beş kaçmıyacaktı. Cezasını çekmeliy
on kurut bırakır, o, bu para ile di. Ma!'..~alı!". arkasında büzülmü: 
~Ocuklan doyurmak yollarım a - duran Güner' e s~lendi: 
l°ardı. - Haydi git, nineye ıöyle. Ça.. 

Gece yanıı yaklaşıyordu. Kır buk karakola koşsun, bir oolis çP 

''çlı adam, hiç durmadan, bir tek 
IÖz lıÖylemeden içiyordu. Çok dü
~linceli idi. O gün bir §eye ce.nı aı
~lıınt olacaktı. Güner, açlıktan 
:"'VJ'anan kuraağmın acısma artık 
~&Yanamıyor, gizli ğizli ablasına 
••zlanıyordu. 
. Baba birden ayağa kalktı. Kar
!olanın yanındaki tahta dolabın 
~üne ıerilmit olan gazete kağı
~nı bir ucunu kaldırdı. Bir ıey 
brryordu. Bulamadı. Küçüklerin 

&f ucuna geldi: 
- Yıldız, burada yirmi beşlik 

"'rdı, gördün mü? 
- Hayır baba. 
- Bugün odaya kim girdi? 
- Hiç kimse gelmedi. 
- Alqama ko.dar ikiniz de o· 

~•da mıydınız? 
- Bugün nine ile çamaşır yı

~dık. Ben bütün gün aşağıday . 
el~. 

d - Demek bu parayı Güner al
,/· Alır piç kurusu, alır. Anasının 
~ı, alır. Ne yaptın bu parayı, 

-ayle bakalmı? 
Güner, ablasının koynuna sin

~it, ürkek bakışlarla: 
l - Ben para filan görmedim, 
"'1-. diyebildi. 

k. 0fkesini bir türlü yenemiyor, 
iiçuau hk durmadan patakla -
~ak istiyo;du. Abla cılız kollariy
' k~deıini korumağa çalışıyor, 

ğırsın. 

S. Z. Güevin 
Yeni çıkan ''San Güıtü Ev,, den 

nvn ~aR 

Terzi mi 
aııroy~rrslY ırn Y~? 

işte sf ze bir adresi : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erke1' Terzlıt 

ıst•nbal • Yeolpostuıe ltarşısıodı 
Foto Nur yanında Lctarct hıoıoda 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE: EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf ac:ıresı: lstanbul HABER 
Yazı ışıerı telefonu • UR7ı 
idare ve ll~n .• : N370 

ABONE ŞARTLARI 
Türk;gtt Eenrtbı 

Sen•llk t•oo Kr. 2700 Kr. 
a aylık 730 .. 1450 ., 
3 aylık 400 •• eoo .. 
1 •v••k 1so .. 300 .. 

iLAN TARİFESİ 
Ticaret llAnıarının satırı 12,so 
Resmi ııanıarın 10 kuru•tur. 

Sahibi ve Neşrn;at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
LBa!'ldığı _qet ~~KIT) m.:,!!a~~.!. 

Gördüklerimi, daha doğru- 1 

su görmediklerimi ona icap etti-1 
ği gibi anlattım .. Batı önünde, a
yak kaplarının burnHe toprağa 

hafif tekmeler vurarak beni din
ledi. izahatım onu hiç le memnun 
bırakmamıştı. Kahvaltıyı, karşı 

karşıya sessiz ve neşesiz bir halde 

ettik. 
Biz kahvaltı ederken, mih

mandarımız olan Yunan zabiti de 
otele gelınişti. O gün, Yunan ka
rargahı uınumisine gidecek ve asıl 
tahkik vazif enıize başlıyacaktık. 
Ben saati yürek çarpıntıları içe
risinde bekliyordum. Çünkü bütün 
ümidim Yunan karargahı umumi · 
sinde alabileceğim malfunatta i
di. 

Zaten böyle akibeti meçhul bir 
sergüzeşte atılmam da Yunanlı · 
lar hakkında alabileceğim malu · 
matı bizim tarafa bildirebilmek 
arzusundan ileri gelmiyor mıydı? 

İşte, nih~ye\ beklediğim büyük 
f rrsat ta doğmak üzere bulunuyor
du. Sevinçten içim içime sığmıyor, 

etrafımızda her feyden bihaber 
dolaşan Yunan erkanı harp zabi
tile alay etmek arzusundan ken · 
dimi zor alıkoyuyordum. 

Yunan kanı.rgahı umumisi Bur
sanın mütasarrıflık dairesinde İ· 

di. Kolonel Harinıg önde, ben ar
kada otomobilden inerek mutasar 
nfhk dairesine girerken kalbimin 
helecandan dura.cağını düşünerek 

korkuyordum. Mihmandarlarımız 

önde yürüyor ve bize yol gösteri
yordu. 

Ne yazık ki, bir İngiliz istihbarat 1 
zabitine tercümanlık etmek gibi 
adi bir vazife yaparak lstanbula 
dönecektim ve bu seyahat hatıra· 
sını hayatımın devamı müddetin -
ce kara bir leke olarak taşıya -
caktım. Bunları düşündükçe deli 
olacaktım. 

Üzüntü, asabiyetten şakakla • 
rım zonkhyordu. Yarabbim! Ne 
yapabilirdim. Onlan kapıdan din
lesem ... Fakat bu müthiş tehlikeli 
bir şeydi. Tehlikeli olmasa bile 
acaba konuşulanları duyabilecek 
mi idim? Yunan ordusu hakkın -
daki notları İngiliz miralayından 
çalmak. .• Bir aralık bu da aklıma 
geldi. 

Fakat Entellicens Servisi~ 
tecrübeli memuru bu kadar ted -
binizlik eder de elindeki kıymet· 
1i malumatı benim gibi tecrübesiz, 
toy bir çocuğa kaptırır mı idi? 

Bir an geldi ki, şumsuz bir ha
reketle yerimden f ırladnn ve on • 
larm bulunduğu odaya doğru yü • 
rümeğe baJladım. Fakat, birden -
bire durdum. lçeriki odadan git -
tikçe yükselen sesler geliyor, biri
si bağınyordu. Kulak kabarttım. 
Bu ses Kolonel Haringin sesi idi. 
Gayet yavaı konuşmak itiyadında 
halim, selim bir adam olan lngi -
liz za.bitinin bağırması beni şaşırt
mıştı. Tekrar kanapeye dönerek 
oturdum ve onun bağırmasını din
lemeye baJladnn. 

YUNANLILAR BÜLBÜL 
GtBl ÖTÜYOR Bir merdiven çıktık; geniş bir 

ıofaya gelince Yunan zabiti adnn-
larmı sıklaıtırdı ve sokak ortasın- . Fakat bir dakika geçm~işt1 
da di te üzerinde (maıhrem) işa- kı, kapı açıldı. Ve Yunan erkanı
retler~ b:ııunan bir kapıyı vurarak . harp zabiti göründü. Yüzü sapsa· 
a:t r ve içeriye acele acele bir şey- rı kesil~işti. ~~lin~ek! cali ne.z~
ler söyledi. Bir saniye sonra, ka- kete ragmen gozlerı kın dolu 1dJ. 

pı ardına kadar açıldı ve Yunan Bana sesinin bütün huşunetiyle: 
Generalı Yuvanidisi kartımızda - Buyurun; dedi. Miralay sizi 
gördük. istiyor. 

General, gayet uzun boylu bir Yunan zabitinin bu halini hiç 
adamdı. lngiliz rniralayını fevkal- f.ark~tmemiş giıhi görün.erek oda -
ade beşuş bir şekilde karşıladı. dan içeri girdim. 
Samimi bir dost gibi el sıkıştılar. Miralay Haring odanın orta -
Kolonel arkasına dönerek beni de sında ayakta duruyordu. Bir eli 
Yunan generaline takdim etti. Biz cebinde idi. Diğer elindeki kam -
de el sıkıştık. Bu tanışma bittik - çuını ayağındaki getrlere vuru -
ten sonra, General Yuvanidis bir yordu. 
adım geri çekilerek Kolonele yol Beni görünce yanıma geldi, bir 
gösterdi. İngiliz miralayı önde, elini omuzuma koyarak hiddetli 
Yunan generali arkada odaya gir- hiddetli söylendi: 
diler. Ben de arkalarından yürü • 

mek istedim. Fakat, demindenbe· 
ri kapının tokmağını tutmakta o
lan Yunan yüzbaşısı, bana, sofa
daki kanapeyi göstererek: 

- Pardon! 
Dedi ve içeriye girerek kapıyı 

yüzüme kapadı. Sofada ayak üs
tünde yapayalnız kaldım. HayrPt 

ve teessürclP.n ne yapacağımı, ne 
edeceğimi bilemiyordum. Bu va • 
ziyet hi<-. aklıma gelmemiş, evdelfi 
hesap çarşıya uyınamrştı. 

Feci bir hayal inkisarı içinde 
kanapeye çöktüm. Kafamı avuç -
larımın içine alarak düşünmeğe 
ba§ladım. Her !eyi kaybetmiştim. 

- Tuhaf değil mi, bu efendi • 
ler, benim ancak kendi tercüma · 
nnnla ça!r~abileceğimi anlama!t 
istemiyorlar.,, 

Ve sonra mütehakkim bir tavır 
takmar-ak şu emri verdi: 

- Rica ederim Mister Efdal, 
bu efendilerle yapılacak muhave
releri tercüme ediniz.,, 

Onlara döndü ve şu krsa ihtar
da bulundu: 

- Artık İ~İmİ7e başlıyabiliri:ı~. 

Yunan zabitleri dut yutmuş bül
bül gibi susuyorlardı. Koca Yu -
nan generali, İngiliz miralaymın 
karşısında süklüm püklüm bir hal 
almıştı. Bana gösterilen 1-ere otur-

dum. Önüme kağıt, kalem , koy ; 
dular. Miralay Haring de köşede 
bir koltuğa kuruldu ve İştİcvabı .. 
na başladı: 

- Bütün kuvvetlerinizi ve bu.o 
lundukları yerleri söyleyiniz! 

Yunan generali sorulan ıual!e
re cevap veriyor, büyük bir masa 
üzerine yayılm.q olan haritada 
Yunan kuvvetlerinin bulunduğu 

mevkileri, onların miktarlarını, 

techizat vaziyetlerini ve harekat 
planlarını izah ediyordu. Yunan 
generali Yunanca konutuyor. 
mihmandar Yunan yüzbqısı bun
ları İngilizceye tercüme ediyor .. 
du. Fakat Kolonel, Yunan zabiti
nin lngilizcesini dinlemediği için 
ben onlan tekrar İngilizce olarali 
söylüyor, bir taraftan da not alı • 
yordum. Yunan zabiti, İngiliz 
miralaymın kendisini dinlemedi • 
ğini görünce - mükemmel Türk· 
çe bildiği için - çok defa genera• 
lin anlattıklannı bana Türkçe o • 
larak naklediyordu. Verdikleri 
malumatın hepsi çok mühimdi. iç· 
lerinde o kadar mühim ve o kadar 
mahrem hususat vardı kit Yunan 
zabitleri bunları anlatmadan ev • 
vel duralıyorlar, benhn m:ıevcudi • 
yetimi ihsas etmeW ': l 1 

- Bu Türkün yanında hunlan 
da söylemek doğru olur mu? De • 
mek istiyorlardı. 

O zaman İngiliz zabiti, onlan 
çıldırtan bir soğukanlılık içinde: 

-Durmayınız, Üeva.m ediniz, 
devam ediniz,, diyordu. 

Ve onlar devam ediyorkr, bül. 
bül gibi varlannı, yoklannı söyli .. 
yorlardı. 

Bazan ben, not almaığa yetite
miyorum. Kolonel Haring bunu 
farkedince onları durduruyor, 
söylediklerini tekrar ettiriyordu. 
Bu şekilde çalışmamız, inkitasız 

olarak beş saat sürdü. Hepimiz 
yorulmuştuk. Fakat işimiz de bit • 
mişti. Anadoluda Yunan ordusu
nun bütün va-ziyeti, bütün planları 
ve bütün esrarı elimizde idi. 

1 

ikindi vaktı otele döndük. Yol
da giderken içime acı bir kurun· 
tu çökmüştü: 

- Aoaba, diyordum. Kolonel, 
nen ~alumattan istifade edeme .. 
den notları elimden alacak mı? 
Benden şüphe!enerek bunları bir 
basl,.asma tercüme ettirebilir mi? 

Bunları düşünürken, elimde 
bulunan ve bana dünyenın hazi
nelerinden daha değerli gelen bu 
malumatı almaktan doğan sevinç, 
yerini birdenbire sonsuz bir kor• 
kuya bırakıyordu. 

Filkat otele dönünce bu kuru~ 
tunun boş olduğunu gördüm. 
Çünkü kolonel Haring otelde o • 
d·asına çıkarken şu emri verdi: 

- Mister Efdal! Yarın ak,am 
lstanbula döneceğiz. O zamana 
kadar bu notları bana lngilh:ceye 
tercüme et ve yetiştir.,, 

Eteklerim zil çala çala otelden 
çıktım. Dünya benim olmuftu. 

(Devamı var l 
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2ladyo 
lSTANUUL: 

5iııew.alar 

BEYOCLU 
18: Daruı musildsl. 19: Haberler. 19,HS: 

Hatif plO.klar. 20: Sıhhi konferans: Dr. Pro 
!cs6r K!zmı Esat tanıfmdan. 20,30: Stüdyo 
orke.Jtraları. 21,30: Son haberler. Saat 22 

MELER 
İPEK 

den sonPa Anadolu ajansmm agzetetcrc SARAY 

mahsus havadis servisi verllecckUr. *TÜRK 

A:\'lCARı\.: (230 Kh.) - (1960 m.) ı*SUAIER 
lG,30 Hukuk ilmi yayımı. 19,45: Hafif 

müzilt (Plak yayımı). 20: Karplç §Chir lo.
1 

l'JLDJZ 

kantasmdan 11akil muslkl. 20,30: Ajans hıı..I TAN 
bcrierl. 20,40: Karplç ııehir lokantasından ŞIK 
nakil (orkestra). ALlü\ZAR 

BOK.REŞ: (82S Kh.) - (SM,5 m.) 

18: ıtadyo orkestrasmı konseri. 19,15: 
Konserin devamı. 20,15: Tagıınnl (Rumen 
halk tUrkUlerl). 20,45: PlAk yenilikleri. 21, 
15: BUkreg Filharmonlk orkestrası. (Schu· 
mann Festivali). 

ASRJ 

ŞARK 

ASTORVA 

CU!IURlYET 

Klo • Klo 
Tarzan geliyor (turkçe} 
(Suvıırcde) Sengapur pos.. 
tasr. 
Ate§ kraliçesi (turkçe) 
Güzeller rcmnJ g ::;:1d1 ve 
Son uçuş 
Golcm. (Suvıırede) Do.. 
kunmn kalbime 
Paris hayatı. 
Aşktan korkma 
Ali baba ( tUrkçe kopye.sl) 
Ateş yağmuru ve Vatan.. 
dnş sıırı.ıı b!l§ına. 

Yavrum ve Brodvay gc 
cclcrl. 
Harp 
Maskeler aşağı ve Kırık 
hııyatlıır 

1tto (Ayşe) ve Ölüm ker 
vanı 

BUDA.PEŞTE: (546 Kh.) - (649.lS m.) 

18,30: Piyano refakaWe tagannt. 19,4:5: ISTANBUL 
Slgan orkestrası. 23: Ncvyorktan naklen 
(N.B.C. ulusal yayım §lrketl)nln kon.seri. 

VARŞOVA: (%'U Kh.) - (l.SS9 m.) 

l8.yl5: ''Mozartm en gUzel sonatıan,. 

ıterl.s1n1n ı l.Do( yaymıL 19: Şarkı, keman 
harp viyolonsel ve piyanodan mürekkep 
grup konseri. 21: Konser. 22,40: Şarkılar. 

23: Stüdyo orkestra.sı. 24,015: Dans musiklsi. 

MOSKOVA 1: (1'74 Kb.) - {l.'7U m.) 

ALE!'ttDAR 

FERAil 

lltLAL 

KEMALBEY : 

Sarı§ın karmen ve Arscn 
Lüpen 
Gizlenen ıstıraplar 

Tivoll cıunbazhıınesı. 
ve 

Hava kahramanlan ve Ga 
ip ruhlar adası (tUrkçe) 
Frn.nkeştaynm nişanlısı 

ve Ladamukamclya 
Scflller ( turl:c;;e kopyesl) 
ve Vab§llcre hUcum 
Cesaret kralı ve Karabiber 

ABER - Akşam postaır 

Bir senfonik orkes
tra kaça mal oluyor 

Orkestranın büyük şeflerin -
den İtalyan Arturo T okanini'nin 
26 Nisandan itibaren Nevyork fi
larmonik orkestrası direktörlüğü . 
nü bırakacağı bildirilmektedir. 
Bu orkestra halkı çelmıeğe kudre
ti olan bir başka şef aramak mec
buriyetindedir. 

Bu da kolay olmıyacaktır. Çün
kü Nevyork filarmonisinin finan
sal durumu epey ı sarsılmıştır. Bir 
kaç senedir salon ağız ağıza dol -
duğu halde her konser ziyan ver
diği için senenik zararlar vasati o

larak 180.000 lirayı bulmaktadır. 
iki sene evvel orkestra için bir ia
ne toplanmış ve yekUn 560.000 li
rayı bulmuştu. Fakat bu paralar 
da tükenmiştir. 

Orkestrada 110 sanatkar var -
dır ve bunların maaşı ayda 88 li
radan 300 liraya kadar olmak ü • 
zere vasati 112 liradır. 

f 18: J!UyUk koro taratmdan tagannı. 19, KADIKÖY 

T oskanini her konserde 2400 
lira alır. Diğer şefler de beher 
konser başına 600 den 1200 lira
ya kadar almaktadır. Kameci sa
lonun senelik kirası 102.000 lira
dır. Senelik umumi masraf 822 
bin lirayı bulmaktadır. Halbuki 
bilet varidatı 640.000 lirayı geç
memektedir. 

'li: Opera tenoru tarafından oan resitali. 

VİYANA: (t;92 K.b.) - (1506,8 m.) 

21,05: Koro lagamı1s1 23,10: Piyano ao 
, lo. 24,015: Cazband. 

. 

BRESLA V: (9!50 Kb.) - (8115,8 m.) 

21,10: Bariton ve Dresteden ,ehrlnln 
fllharmonlk orkestr88I taratmdan hatif kon. 
ser. 22,10: Konser. 24,115: Koro. 

ILUmURG: (9H Kh.) - (8Sl,9 m.) 

19: Ra.!il konser orkestra.. 20: Kon.serin 
devamL 21,10: Operet. 23,25: Skeç. 24: Ham 
burg musiklsl (Stüdyo orkestrası), 1: Şar. 
krlı bUyUk konser. 

BERLlS: (SU Kh.) - (8159,'7 m.) J 1 

18,30: "Berlln dana ediyor . ., serld.. ~· 
Urak edenler: 21,10: Edvard Bauschhke or 
kestrası. 21,30: Vllfried KrOge orkestra. 
22: Fred Bird orkestrası. 22,80: D.iya Liva. 
kot orkestrası. 

LA VPZtG: (185 Kh.) - (88%,2 m.) 

20: Oda mUzlğl. (HlUercl genc;;ler ta.. 
rafından) 21,10: Hafit konser. (Dresde şehri 
nln tllarmonlk orkestrasmm i§tlraklle). (pi 
yano). 

MUNtH: ('7f0 Kh.) - (&05,f m.) 

21,10: 'Bira ile mumld,, şen yayım. 22, 
30: Piyano. 24: Gece konseri. 

KÖNlGSBERG: (1.0Sl mı.) - (291 m.) 

19: Konser (Stüdyo orkeslraBI). 21,10: 
Opera nakli: <(Flgaro} 23,40: Dana musikisi. 

PRAG: (638 Kh.) - ('10,1 m.) 

21,05: St'Udyo orkestrnmnm 
22: Kan§ık program. 

ROllA: {118 Kh.) - (U9.8 m.) 

konseri. 

18,llJ: Şarlalı kon.ser. 21,S5: Opera ya. 
:rmıı. 

PAB.ts P.T.T. (69!5 Kb.) - (Ul,'7 m.) 

/ 20: Şarkılı varyete. 21,38: Şarkılı var· 
yet.e. 22,80: Operet. 

HALE 
St1REYYA 

Agk rüyası 
GUJdUrcn ı;-6zlcr 

BAKIRKÖY 
!llLTIYADt Montckıırlo geceleri 

BALAT 
Blbncıniş senfoni ve Mck 
slkalı haydutlar. 

Gece saat 20 de 

FAUST 

Tilrkc;;eye c;;evtren: 
Seniha Bedri Göknll 

l~UANSIZ TİYATROSU 

Gece 18.at 20,45 de 

HALiME 
Btlytik prk opereti 

[lost Yunanlstanm kıy 

ueW artistleri, Zozo Dal 
maa ve Konfinyotlsln 1§ 

Uraklle.) 
• • * 

(* )Ya.nmd& işaret bulunan slnMnalarm oy. 
namıı.kta oldufo veya oyruı.yll<'.n.tı filmlere 
alt tatsll&tı UAnlarımıı; arasmda bulurıııın:r:. 

Meydan dayağı 
Kahirede tezahüratta bulunan

lara karşı verilmekte olan 15 değ
nek, 20 değnek gibi cezaları oku
dukça insanın şaşacağı geliyor. 

Dayak cezası İngilterede hala 
hakimler tarafından verilmekte o
lan adli bir cezadır. Ufak tefek 
suçları işleyenlere, ahlaksızlara, 

serserilere, uslanmaz ha~arılara 

ve cebir kulanan hırsızlara karşı 
ayrıca meydan dayağına hüküm 
olunmaktadır. 

On yedinci asırda kadınlar da
yak cezasından muaf değildiler. 
Sokak sürtüklerinin baılıca ceza
sı dayaktı. Kadınlara atılan dayak 
manzaralan daima büyük bir ka-

Bu akşam: Şehrimizin bütün kibar halkı 

Sehhar ve yakıcı Macar yıldızı 

FRANZISKA GAAL'i 
En son ve yeni muvaffakiyeti olan 

Dokunnıa Kalbime 
(Katharina die Lietzte ) 

mükemmel ve neşeli komedisinde görmek ve alkışlamak üzere 

Sümer sinemasının 
· BtlY'UK GALASINA iştirak edecektir. 

l'ABts (Poııt Parlzlyen): <959 mı.) (Stı,Sm). Sahne arkadaşlan: İki mükemmel komik olan 
20•57: Çocuk muslk1ıı1. 21•-'5 : çm pi_ ERNST VEREBES ve OTTO WALLBRUCK 

yano konaert. 22,20: Şarkılı varyete. 
Yerlerinizi evvelden aldırınız Telefon: 42851 

~İS{~Lh~:(nıKb~.(1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22,45: Senfonik konser. 24,415: Dana mu 
s1ld81. 1,115: Hafif muslkl (Paskal orkestrıısı 
taratmdan). 

KALUNDBORG: (2S8 Kb.) - (1.261 m.) 

21,10: Radyo senfonik orkestrruımm bU 
yük konseri. 1: cazband. 

1 TCIRK Sineması 11 

atemı· 

lngilterenin dans kızlarındanı 
büyük bir grup bir araya geldikle
ri ve adeta dansediyormuş gibi 
dizildikleri halde ilk defa olarak 
dansetmemişlerdir. 

Çünkü bulunduklan yer, bir ki
lise, sonra bir mezarlıktı: Ve ken
dileri hocalarının karısının cesedi 
önünde bulunuyorlardı. 

Bundan 11 sene evvel ölen 
meşhur Revü dansları hocası Con 
Tiller'in profesyonel danslar a
deta analık etmiş olan kansı üç 
giin evvel ölmüştür. 

Con Tiller işe başladıktanberi 

4000 dansöz yetiştirmiş ve bu dan
sözler "Tiller trupları,, adı altın
da muhtelif yerlerde dansetmi§ -
lerdir. 

Bayan Tillerin cenazesine gü -
zel, ince yapılı, geyik gibi yüzler
ce dansöz yüzleri mahzun ve 
başları göğü~leri üzerine düşük 

12 MART 1936 

a 

olduğu halde ellerinde demet de• 
met çiçekle, Bayan Tillerin tabu • 
tunun iki yanında tıpkı revülerd• 
yer aldıkları gibi dizilmiı bulunıı
yordu. 

Ancak kıpırdamıyorlardı. Bu • 
rada yapılsa yapılsa, ölüm dan•' 
yapılabilirdi. 

Bu cenaze merasimine yetiıe
bilmek için millerce mesafe öte • 
den Tiller dans kızları gelmit ~• 
soluk soluğa tekrar işleri b~~ 

dönmüşlerdir. 

ince yapılı, geyik gibi dansöı • 
ler cenazeyi mezara kadar takİP 
etmişlerdir. 

Ölen Bayan Tiller 10.000 lıı • 
giliz lirası 3ervet bırakmııtır. B.,.. 

~un küçük bir parçası müstes
olmak üzere mühim bir yekGııd 

Tiller dansözlerine ve onu id~ 
edenlere bırakılmıştır. 

la.balık çekerdi. Hakim Jeffrey'in la basmıyan bu bir tek aayıfalı ,.,.. 
bir kadını dayağa ma.:1ıkum eder • zete yüz binlerce kişi tarafınc:ht.JI 
ken, cellada söylediği §u sözler okunmuş oluyor. 
İngiliz adliye tariıhine geçmiştir: Avrupa çingeneıetl 

- Kırbacı adamakıllı vur. No- hicret: edecek . 
el yortulannda bulunuyoruz. Ma-ı " Lehist~n ~inge~eleri~i~ li?;~ 
dam soyununca üşür. Onu iyice Kral,, Mıhaıl K vıek bütün çı 
ıartmağı senden beklerim!. geneler kongresine iştirak etmel~ 

1820 
. d k dml d için Avrupa ülkeleri çingenelerı • 

sene11ın e a ar an . . l . d 1 .. .. 
nın reıs erıne avetname er goıt 

dayak cezası kaldırılmış ve 1891 
dermiştir. Bu kongre Mart ayı ot

de de kocaların karılarına dayak 
talarmda Cenubu Sarkl Lehista • 

atmak hakları kaldırıldı. ~ 
nm Rovno §ehrinde toplanacakt~' 

50 nusha, 100.000 Britanya adalarının c_ingene h· 
okuyucu 

derleri, bu kongreye i•tirak etJSSt'" Mora vyalı bir misyoner olan 3' 

ve Tibette çıkan yegane gazete _ ğe karar vermi§lerdir. 

nin sahibi bulunan Valter Asbac Kongreda yapılacak en bat!' 
geçen hafta Avrupaya dönmüştür. teklif Ekonomik buhran dolaytf; 

le bütün çingenelerin birleşere 
Etrafım saran gazetecilere: 

Deniz sathından 3500 metre yük
seklikte küçük bir köyde yaşadı-

Cenubi Amerikadaki Cü.muri1et• 
lerden birine göç etmeleridir. ~~ 
nuşulacak meseleler arumda 1 

kinci derecede ehemmiyetlisi de, 

b••t•• • ] b. '"--1- ae-u un çıngene ere ır ~ • ....,, 
çilmesidir. ~ 

Büyük müzik filmi. ete 
OFFENGACH'ın (Hofman hik:?tı• 
ri) eser inden GUSTAV FR 

LtCH • LtDA BAAROV A. aııııı: 
En güzel bir aşk macerası. ~ ra.sı 
bir gece. Venedikte bir aşk rna.ce 
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Saçlarınızın, gürlüfünü 
sıhhatini ve güzell~qini 
~uhaf aza için neler 

yapmalı, 

biliyor musunuz? 

Başın ve saçJarın güzelllQI 
E . . . 

bir .~ .~yı. b~r m~kyajı~ ~ile hastalıklı 
d Yuzu gızlıyemıyeceğını, her zeki ka 
ın bT 1 ır. Ekseri kadınların saçları için 

~nı· 
da 1 derecede zeka göstermemesi ne ka· 

r Yazık. Birinci sınıf daimi ondülbyo 

~lln Yahut en dikkatli plastik bir tuvale· 
tı~'l hasta ve sıhhatsiz bir kafatası derisi· 

saçlarınızı size yakıgacak biçime koy• 
maktır. Berber saçlarınızı hiç bir zarara 
uğratmaksızın düzeltir, şar.:rnvanıruzı 

en elverişli biçimde yapar ve vazifesi 
orada biter; kafatası derisinin sıhhati 

doğrudan doğruya size ait bir iştir. 

Geçen yazılarımdan birinde yüzde 

Bahar ve yaz 
modelleri 

Baharla birlikte yaz modelleri de 
geldi. Bu sene (tayyör)lere olan rağbet 
hiç bir zaman olmamıştır. Gündüz 
(tayyörü), çay (tayyörü), gece (tayyö· 

rü) plise elbiseler ve eteklerde gene mo 
da oldu. Uzun eteklerin ekserisi önden 

açıktır. Drapeler çok nazarı dikkati 

celbediyor. Enprime kumaşlardan ga. 
yet büyük dallı olanlar gece elbiseleri 

için seçiliyor. Ufak çeşitlilerile ise gün 
düz tuvaletleri yapılıyor. 

Güzel 

Gecelik 

örnekleri 

Resmini gör
düiünüz gece
lik, krep jorjet. 
ten yapılmııtır. 

Yakası tülden -
dir ve etrafı fisto 
iılenmittir. 

~d~izliyemiyeceği hakikati unutulmak 
• r. 

b..ıt naşınızın sıhhatini berberinizden 

çıkan sivilce, kabarcık ve yaralardan Gördüğünüz 

bahsetmiştim. Bunların hepsi, üstlerine- benekler tülün ij. 
kepek de ilave edilmek şartile baş deri· • 

' lernck ne kadar büyük bir delilikse, 
t" ~zellik tuvaletinizi de yapan kadından 
~ \'Ucudunuzun sağlığını ümit etmek o 
trcc 
~anasız olur. Berberin vazifesi 

~I çanta

larında 

ışıkh 
1~nıbalar 

l'ııoJGüzeı cinsin en şıkları arasında son 
lıııd a nedir biliyor musunuz? El çanta· 
>~ıı aiti küçücük makyaj aynasının iki 

'ı. Şda minimin: birer elektrik lamba 
~tı 1k kadınlar ikide birde dudak boya· 
~Ilı, burunlarının üstündeki pudrayı 

eıea·k lt ~ 1 lerinden, ışıklı lambalar çok i 
~tq il.tarnaktadır, tiyatro ve sinemalarda 
~L n~ıkta kalan kadınlar bu işleri yap-

"'1. k Çın artık dışarı ışıklı yere çık. 
':ı, tal\ kurtulmuşlardır. Hele Holivud 
~-~ltıa }'tldızlan böyle aynalara bayıl· 
~~tad 
' ır. Umbalara yassı kuru batar 

11ık vermektedir. -

zerıne krep ıa . 
sinde de çıkar. Deri lüzumundan fazla 
yağ ifrazlarında bulunur. Neticede k~ • a?\HdV uapua1 
nak dediğimiz hastalık deri mesamele dır • • 
rini tıkar. Konak, minimini sivilcemsi 
şeylerdir ki, bu kabuklar ekseriya küçük 
çocuklarda da görülür. 

• • * 
Bugünkü hayat tarzımız konak teh 

likesini çoğaltmaktadır. Büyük şehirle

rin kir ve tozu, dumanla dolu hava, dar 
şapkalar ve kadınların ondülSsyonu bo.z 
mamak için ölümden kaçar gibi baş fırça 
sından, kafa derisini masajlamaktan çe 
kinmeleri, başı hasta yapmaktadır. 

Konak, kafatası derisine muhtelit 
suretlerle tesir edebilir. Saç hazan yağ· 
lıdır hazan da kurudur. ATa sıra saçla 

kafatası derisi rutubet ve nemli olmak 
istidadını gösterir. Bazan da saçın kök 

lerini kepekler sarar. Bu gibi hallerde 

ergeç saç canlılığını kaybeder ve baş çıp 
laklaşır. Bu çıplak hafif yahut çok şu 
mullü olabilir. 

Kafatasım sıhhatte tutmak çok ba 
sit bir iştir. Lazım olan iş günde saç 

diplerini beş takika masaj ve iki dakika 
fırçalamak, h'7iif bir şampuvanla munta 

zaman ayni za:tıanda mükemmelen yıka' 

mak, ıapkanm iç kenar bezini yıkamak 

ve her on bet günde bir şapkanın içini 
adamakıllı fırçalamak; haftada bir fırça· 
tarla tarakları iyice yıkamakdır. 

••• 
Baıınızın derisinde ilk konak izleri 

g8rünlir görünmez, bunun çaresine bak 

mak için elinizden geleni yapmalısınız. 

Bunun ilk tedavisi başı muntazaman her 
gün yıkamaktır. Bu i§ için bildiğiınll 

adi Arap sabunu, diğer ispirtolu sabun· 
lardan çok daha iyidir . 

Fırçalarla taraklar haftada en azı 
iki defa dezenfekte edilmelidir. Dezen
fekten olarak da bir kilo suya bir kah• 
ve kaşığı dolusu Lizol katınız. Şapkam· 

zın içini her iki günde bir fırçalayınız. 

Eğer §apkanm kenarbğmı yıkayamazsa 
mz bunun iistüne incecik bir kağıt ku· 
şatınız ve hergün kağıdı deği§tiriniz. 
Eğer kuru ise yağlı bir losyon kullan
mak gerektir. Bu yağı sadece saçın üstü 
ne serpmek değil ve fakat deriye iyice 
nüfuz edecek şekilde saç köklerine ovu~ 
turularak içirilmetidir. Bundan sonra 
tarakta biriken kepekler küçük bir tül 
bend parçasile silinmeli ve tülbend ya· 
kılmalıdır. 

••• 
Eğer saçlar çok yağlı ise yağsız bir 

losyon işe daha çok yarar. Piyasada bu 
i§e elverişli gelebilecek birkaç marka 
vardır. Burada kimseyi ilan etmek iste
mediğimizden, isim verecek değiliz, Bu 
nu kendiniz kolaylıkla bulabilirsiniz. 

Losyon da yukarıda tarif ettiğimiz 

şekilde kullanılacak, bundan sonra saç· 
lar en azı be§ dakika taranacak ve kafa· 
tası derisi, parmak uçtarile iyice masaj 
edilecektir . 

Eğer baştaki konak, yüzdeki kabar 
cıklar gibi hazımsızhl:tnn ileri geliyorsa 
hiç şüphesiz evvela mide ıslah edilmeli· 
dir Bu <la bir doktorun tavsiyesine göre 
yapılmalıdır. 

Güzellik DOKTORU 

B 

A 

H 

A 

R 

Oatte : 

K 
o 
s 
T 
Ü 
M 
L 
E 
R 

Cç 
Zarif 

Kılık 

Prensip: 
Sadelik/ 

Yaktaımakta olan baharda &dm tar gayeI sade çizgilerle dikilmiı kostilm 
ler giyeceklerdir. Şimdi moda güzelliği sadelikte tecessüm ettirmektir. 
Baştaki şapka da kostüm gibi sa de olmakla beraber caziptir. 

Ortada : Bu da spor yünlüsü denilen kumaştan dikilmiş çok güzel bir sokaklık 
tır.Caket yakası parçasız ve es ki smokin biçimi beyzi yuvarlaktır. 

Altta: Baharlık pardesüler görünüşte dar ve vücuda tıpatıp uyan çizgilerle biçU 
mektedir. 

En son moda şapkalar 
Hasır şapkalar şimdiden giyilebillyo · . 

Biçimleri hakkında fikir edinmeniz için yeni modellerden dokuz şapka ta~ 
dim ediyoruz. Beyaz P.ike, fötr, ve hasır dandırlar! Zira artık hasır şaP,kalar şim. 
diden gir.ilcbilir.or, 

4 
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YAZAN: , ' 
ISHAS-< FE~DI 

J\1)1 
zan: Murad Sert:oğlu 69 

Birdenbire yüzü daha yakının altından bir defte dalı, ayakları 
ela hissetti. Ve artık bir ~ey :;örme- altında zincirlere vurulmuı bir 
di. Dudakları dudaklarına değmiş- halde Gırnata hakimi Ebu Abdul
ti. Kardinal bu dudakları emdi. lah bir araba üzerinde temsil edil-

Leylanın gözler· yemekte karşı , 

F akat bu temas ancak bir sani. mişlerdi. Etraflarında eski zafer 

sında oturan Abdü vahabın pırlanta 
yüzüğünden bir türlü ayrllamıyordu 

ye sürdü. lsanın kendisine gönder- alnylarında olduğu gibi kılıçlar, r 
d b Zengin Mısırlı Abdülvahab da J ledi. Bu Leylanın canına minnet- - Hayır ..• Sadece biraz yo. 

diği melek bir en ire kardinal kalkanlar, mızraklar, yaylar, ok- k 
Leylanm lıtanbullu olduğunu öğ. ti. Hemen kabul etti. Ve Emir Sa- gun. Erkenden kamarasına çe F ernandonun kollarından sıyrıldı. lar asrlmııtr. Arabanın etrafında 
renince fevkalade memnun ve mü- it kamarasına doğru giderken o di 

Ve bir kahkaha i~itildi. Bu kahka- zırhlı elbiselerini giymiş süvariler · k · 
h k d . ı· "dd l S tehassis olmuş, lstanbulda da gö- da latif dans havaları çalınan mü- - Yani kamaranıza deme 1 

a ar ma ı şı et e sarstı. onra ve piyadeler yalın kılıç yer almış-
b. d h f "d' d rütmeleri için ısrar etmiş. Hatta, zik salonuna doğru ilerledi. tiyorsunuz. ır şey e tu a ına gı lyor u. lar1 yol açıyorlardı. AY?'ıca arka-
M l ·· ·· t" k. Ik b Büyükadadaki adresini bile Ley- Tam salonun kapısında ikinci Leyli güldü: um ar mı sonmuş u ı orta t ir. dan zincirlere vurulmuş esirler tem 

b k 1 w b · laya vermiıti. kaptanla karşı karşıya geldiler. - Hayır, kendi kamarasınŞ den ire aran ıga iırünmtiştü. sil edilmişti. 
H. b. ·· · d O l Bir ara Leyla sordu: ikinci kaptan yerlere kadar eğile- Henüz ayni yerde yatmıyorU ıç ır şey goremıyor u. ste ik Ahali bu alayı çılgınca alkışlı ı 
vücudu da yavaş yavaş uyuşuyor, yordu. Ne-den mi? Gayet basit... -' Evlimisiniz? rek Leylayı selamladı. Nişanlım bu hususta çok~ mut~ 

·· ı··kt f 1 d 1 d b Abdülvahab tereddüt ve endi- - Acaba bir dans rica edebi- ·ıp guç. u ene es a ıyor u: Çünkü yıl ar an eri Romaya sa- O> • 

- Bana ne oluyor? Bana ne yap dece bozgunluk haberleri geliyor- fe ile cevap verdi: lir miyim? .. - Aman ne iyi? • 1 
bn mulıterem melek! diye mırıl- du. Müslümanlar, ve Türkler hütün - Evet, fakat emin olun ki... - Maalmemnuniye.. Abdülvahab belki de on bın 
dandı. Meleğin sesi ayni müstehzi h rpl rde p,n!ip geliyorlar ve her Leyla zengin Mısırlının bu te- Ağır bir valı çalıyordu. Leyla ra değerinde olan pırlanta yü " 
eda ile cevap verdi: gün durmaksızın ilerliyorlardı Hı- laşı karşısında kahkaha ile gül- ile ikinci kaptan vücutlarını bu a- Iü ellerini sevinçle uğuşturuyord 

-Seni mesih yakından görmek rıstiyanlığın şarktaki en sağlam mekten kendisini alamadı. Abdül- henge uydurarak dönmeğe" ba§la- Fakat eğer bu anda iktidarı ·J 
istiyor. Seni oraya götürüyorum. sanılan merkezlerinden biri olan vehab bu vaziyet karşısında şaşır· dılar: lup da Leylanm dimağına gireb~ 
Sabah kahvaltıamı Meryem ile bir· lstanhulun sukutu daha dünkü bir mıştı. Leylanın bu haline hiç bir - Ne kadar güzel dansediyor- se, ve ne düşündüğünü anlıya~ 
Jikle yapacaksın! hadiseydi. Ve Gedik Ahmet pa~a- mana veremiyordu. O da sordu: sunuz. Sizinle böyle ölünceye ka- seydi, her halde bu derece ıe . 

F ernando artık bir şey söyliye- mn kum~mdasındaki nı:kerlerin t- - Ya siz? dar, dünyanın sonu gelinceye ka- mez, ve saçları, kirpi gibi diıııd 
mcdi. Yere yıkıldı. Ve hareketsiz talya topraklarına geçip Roma kapı Leyla, bu sırada ayağa kalktı. dar durmaksızın dansetmek ister- kesilir, ve taş gibi donar, kalır; 
kaldı. }arına doğru kılıç ıalladtkları pek Ayni soğuk kanlılıkla kendilerine dim. Böyle, yalnızca sizinle bir • Çünkü Leyla bu anda pek 111 

Bunun üzerine melek yüzünden yakın bir tarihti. ... doğru yaklaıan Emir Saidi Ahdül- likte, sizi kollarımın arasında tut- hiş şeyler düşünüyordu. Bu " 
maskesini çıkardı. Bu filhakika an Ve şimdi hıristiyanların lapan- vehaha takdim etti: mak şartiyle... ğü, ve belki de cebinde buluıt, 
ladığımız gibi Lukres Borjiyadan yada büyük bir zafer kazandıkları - Nitanlım Emir Sait .... Ab. ikinci kaptan hararetli hara - binlerce lirayı ele geçirmek i~' 
başka kimse değildi. haberi gelmişti. Nasıl sevinmesin- dülvahab. retli Leylaya ilanı a§k ediyor, bir cinayet işlemeyi, h• 
Yer~ upuzun yatan kardinale ler? Nasıl sevinçten, ne,eden çıl- Emir Sait, Abdülvehabı hür- Leyli. iae bu sözleri büyük bir Mısırlıyı icap ederse denize a 

d .. ki t E'"'I k k J d ı ? met ve nezaketle ıelamladıktan · ti d. ı· d ogru ya aş r. gı ere apa ı ırmasrn ar. memnunıye e ın ıyor u. yı bile dü§ünüyordu. 
duran göz kapaklarını açtı. Mua- Bu merasim münasebetiyle en &0nra kolunu Leylaya uzattı: Danseden birçok çiftler arasın- Abdülvahab bittabi bii 

tt• S f 1 1 1 - Nerede idiniz? Sizi geminin d J k d"I · • d'kk L 1 yene e ı. onra: aza süs enen bina ardan biri de a ya ruz en ı ennı ı at ve bunlardan bihaber, içinden e 
-Tamam .. Bu da ortadan silin- Sent Anj şatosuydu. Halk alayın her tarafında aradım, bulamadım. kıskançlıkla takip eden bir tek ki- la gibi enfes bir kadını yaln~ "'. 

di, diye mmldnndı. Bunu mütea- buradan da gereceg"ini bildigı"0nden Yemek vakti geldi, gidip yemek §İ bulunuyordu: Abdülvehab. Bir b 1 E · S ·d b ,Jc _. 
:ır • 1• !ına ıra can mır aı e ıy I t 

kip elinde hıtmakta olduğu inçilin hem alayı görmek, hem de •atoyu yıye ını. nevi temellük hissettiği bir kadın- d l k b" k 1ill 1 
:r • tın an gü ere ır ta ım P 

iç.inden bir bez çıkararak dikkat seY?'etmek için burasını 0 derece Leyla de. Abdülvehabı se- la başka bir erkeğin mC!gul olma- l h tll• . . ·ı d d kJ 'ld' A l" 1 d V E . S "ti k l k I taaar ıyordu. Ni ayet konu§ • ·-' ve ıtına ı c u a arım sı ı. r· doldurmu;lardı ki adım atacak de- am a ı. e mır aı e o o a sı onu çileden çıkarıyordu. Hani 11: 

tık fapncak işi kalmamıştı. Kapı- ğil, kımıldanacak yer bile yoktu. yemek salonuna girdiler. nerede ise cazı durduracak. Ley- - Arzu ederseniz sizi öf\G~,;f 
• yun salonuna götüreyim. Sı . nın yanında asılı bir tablonun tam Hatta bu sırada bir kadının ko- Garip bir tesadüf eseri olarak layı kolundan çekip kulağına dur- e • 

k d · · d w ı kt 'k. • k ta L 1" poker oynayıp taliimizi deııt1 ar asın a ıçenye ogru açı mıı o- lu yırtılmııtt da dikmek için iğne yeme e 1 ıncı ap n ey anm madan bir şeyler fıslıyan ıu yakı-
lan gizli bir kapıdan kayboldu. çıkarmıftı. iğne elinden düttü. sağma ve Abdülveha:b da tam tıklı eımer ikinci kaptanın elin • liriı. .,-

- 11 _ Fe.kat o kadar kalabalık vardı ki kartısma rastlamıştı. den alacaktı. - Bundan ben de çok merot' 
0ğn d C k 1. k olurum. BÜYÜK ŞENLiK ı e yere ü~memiı, bir yere takı- - 0 neıe 1 geçen yeme esna • Ne ise çok şükür dans bitti. 

Roma 0 gün büyük tenlik yapı. lıp kalmıştı. Bunun üzerine kadın: sında Leyla Emirle pek basit §ey· Çiftler dağılırken Leyla Abdül _ Tam bir tango çalmağa b•~ 
yordu. Biltün binalar, evler dona- -Aman yarabbi, ne kalabalık! ler konu§tu. Fakat gözleri müte • vahapla göz göze gelince yanın_ mı§tı ki, Leyla Abdülvahabıtı tti· 
dılmıf, halk sabah erkenden pa- iğne atsan yere düşmüyor, dedi. madiyen karşısında bulunan Ab - daki ikinci kaptana doğru döndü. lunda müzik salonunu terJ<e tt' 
zarlık elbiselerini gİymİ!, sokak- Ve bu mc!lh\•r söz de hu münase- dülvaha.bın gözleriyle parmağın - Ve hafif bir sesle: Beraberce doğru daha alt 1'• ır 
lara dökülmüştü. Kiliseler ağızla- öetle yerletti. daki pırlanta yüzük ve dirseğiyle - iki saat sonra güvertede! Di- ve sakin bir yerde cigara sal0~ 
rına kadar dolmuş, çanlar, bilhas- Biz bu kalabalığın içine gire- dizi de mütemadiyen ikinci kap - ye fısladıktan sonra zengin Muır- nun öte yanında bulunan o 
sa Kapitülün büyük çanı ıehri mü- lim. Ön sıralardan birinde iri yarı tanın dirseği ve diziyle meşgul ol- lıya doğru yürüdü. Abdülvahabm salonuna girdiler. 

temadiyen velveleye veriyordu. bir adam durmuş, cebinden çıkar- du. " şimdi sevincinden ağzı kulakları· Abdülv·ahab hemen bir ..,,,~ 
Nasıl böyle büyük bir -.enlik dığı . iri elmaları kabuğu ve çekir- Yemekten sonra Emir Sait ley- na varıyordu: b k L l d _., ... 

1" nın aşına çö tü. ey a a ,-- . "' 
yapılmasın ki hıristiyanlık alemi dekleriyle beraber habr hutur yi- laya çol< yorgun olup istirahate - Muhterem ni§anlınızı ortada da yer alark oyunu ıeyretıoeı-
aenelerce hasret çektiği bir zafer yordu. Bu adam Sezar Borjiya idi. muhtaç olduğımu, kendisi isterse görmiyorum. Sakın kendileri ra • \ baıladı. · )' 
haberini dün Rlmıfh. ispanyadan {Devamı var) biraz müzik dinli ebileccğini söy- hatsız olmasınlar? (Devamı ,,af 

dün gelen gemiciler ispanyada hı- ~~=======================::::::=::=:::::::=::=::=~==========;;;;;;==========~=========~~~~~. 
ristiynnların büyük bir zaferini ha-
ber vermişler ve papa lnosandan 
her biri yüzer altın bah§iş almış· 
lardı. 

İspanya Kralı katolik Ferdi· 
nand ile lzabel Endülüs müslü
manla.rının son mukavemetlerini 
de kınnı~lnr ve Gırnatayı zaptet- Tefirka No. 69 
meğe muvaffak olmuşlnrdı. Gırna- Bu sözümü işitmemiş gibi göründü. Gene devam 
tanın sukutu, müslümanların fs- etti: 
panyadaki hnkimiyetlerine kat'i - Hatta bugün aramızdaki §U münakaşa geçme-
surette nihayet veriyordu. miş bile olsaydı gene onunla karştlaşmıyacaktınız. 

- Ciddi mi? Bu kızla bozuştunuz mu? 
Bu haber Cem Sultana verildiği _ Hiç sebebsiz onunla ilişiğimi kestim. 

zaman o da çok müteessir olmuş- istihfafla: 
tu. Ne de olsa müslüman bir hük\i. 
metin mağlubiyeti onu fena halde 
sarsmı§h. Yapılan çılgınca teza
hürat ise asabını büsbütün bozu
yordu. 

Bunun için odasının bütün pen
cerelerini ve perdelerini lmpattı. 
Kendisini hi~ bir suretle rahatsız 
etmemelerini sıkı sıkıya tenbih et
til..~en sonra odasına kapandt. Sa
atlarca allaha yalvararak ağladı. 

Onu müteessir eden hfidiseler
den biri de bu münasebetle yapı
lan büyük bir alaydı. Alayda ls
P.Clllya kralı ile kraliçesi ellerinde 

- Beni alakadar etmez l dedim. 
- Fakat pek de kayıtsız değilsiniz. 

Gülmeğe başladım: 

- Beni o kadar saf sanmayınız Arif 
Beyefendi! 

Nedret 

- Alay etmeyiniz 1 diye bağırdı. Şu dakika sizin 
snndığınızdan çok daha samimiyim 1 

Hiddetle yerinden kalktı. Elleri arkasında, göz.. 
leri muzlim odanın içerisinde dolaşmağa başladı. Ben 
şöminenin yanındaki büyük bir koltukta oturuyor· 
dum. Göz kuyruğuyla kocamın hareketlerine bakı. 

yor bir yastığın kordonlarile ihmalkSrane oymyor· 
dum. Birdenbire karşımda durdu: 

- Şu kötU h!diseyi haber al11mıza pek çok mfit<> 
essirim. Hattıi bunu öğreneceğinizi kat'iyyen um 
mu yordum. 

Biraz alayla] 

- Ya öyle mi 1 .. dedim. Fakat benim bu h6.dise. 
yi haber almaklrğımı pek de umur edeceğinizi zan· 
netmezdim. 

- Birkaç hafta evvel beni bir kadınla görüp gör 
meniz bence müsaviydi 1 O zaman ben de sizin gibi 
düşünüyordum. Sizi ancak gülünç hadiselerden son· 
ra bana zorla bağlanmış bir kadın olarak görüyor. 
dum. 

Meraklı bir alayla: 
- Peki şimdi? 
- Şimdi anladım ki .. Benim çatımın altındaki 

varlığınız .. Birlikte geçen yaşayışımız .. Pek ziyade 
şaşırarak gözlerimi yüzüne diktim. Sıkılarak durdu. 
Sonra: 
- Evet dedi. O kadınla olan ili,Şiğ\mi yalnız sizin 
için kestim. Oç haftadanberi... 

Buz gibi soğuk bir tavır alarak: 
- Benim için bunu yapmakla hata ettiniz. Çün· 

kil benim yüzümden hiç bir zevkinizden geri kaldığı• 
nızı istemiyorum. Buna inanınız 1 

Kuru bir sesle: 
- Bana teşekkür edeceğinizi sanıyordum dedi. 
- Benim için kendinizi rahatsız etmeniz beni 

çok meyus ediyor, ya~yışıruzı istediğiniz gibi kul· 
l:ınmnkta serbest, kat'iyyen serbestsiniz. Kelimenin 
tam manasrnca benim için tamamen bir yabancısınız 1 

- Çok zalimsiniz hanım 1 
- Aramızda her şeyi açıkça konu!mak daha iyi 

değil mi? •• 

,:' 
Uzerine dikiten soğuk bakışlarım karşıs111dll 

ğuk kanlılığını takınmağa uğraşarak: rtf 
- Olsun!.. d~di. Bütün söylediklerimin "e ı11i~ 

tıklarımm sizce hiç bir ehemmiyeti yoktur öyle 
Bana bunu mu anlatmak istiyorsunuz 1 .. 

- Evet bunu. " tıd 
- Pckfiial Pekfilal Fakat buna rağrn:n bt sı.# 

kadar tam bir kayıtsızlık gösteremiyec~ğırtı· ıyertı" 
varlığınızı unutamamnk, istiyeyim veya ısteı11 "''es'" 

. a " kanm olduğunuzu, adımı taşıdığınızı daırıı 

iamak bahtsızlığmdayım. . . ı.rtıı'f' 
Sinirli bir hareket yapmaktan kendırııı a 

~= -~ 
- Gene bu mevzua dönmiyelim. Maderııl<ı 

lerimiz biribirine taban tabana zıddxr. . altat'>" 
- Fakat odanıza gitmeden önce bu rııiitt.,10rııııt1 · 'stı.1 sebep olan meselenin iyice halledilrnesinı 1 tf111lftıS,_, 
Bir saattenberi öteki adamı iyice utı~ bılrııttt" 

• "rtıU Kocamın bana bunu hatırlatmasile yUzu 
raralC titiz: 

- Emirlerinizi bekliyorum 1 dedim· artı" ,,-. 
- Bu maceranın biteceğini, bu adarıır 

11 miyeceğinizi bana söz veriniz. . ıııufa1'1!~ 
Bu sözleri sesinde rica eder bır 1; gibi F · 

söylemişti. Fakat buna hiç dikkat etrneın t tP 
nerck: n 1'uçU1' 

- Bu macerada beni 1ckeliyebileee1< e 
kabahati kabul etmediğimi biliyorsunU%• ,.r). 

~Devaını ~ 
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Cocnk haftası ~-~!'-i~i_fI!.C~ Eduaırd 
ffediye kazana~ların ş~nprrerrn~~: -F-~lk.c§l 
adlarını ~ yazıyoruz Çc§l ito k IK ©ı~ ~ O k.rr ©l O 

"1!·~2--2-936 tarihli bilmecernizin } 
1 fudur: 

BiR LiRA KAZANAN 
.._bir-inci: Bülend Gürsoy 11 inci 
'ili 317 

'BlR ŞiŞE KOLONYA 
KAZANAN 

~kinci ismet Günger Kadrköy Ça 
lle sokağı 17 

~1.R X: 9 CiLDi KAZANAN 

l~ün:U: Rabia Karagümrük 50 

11irer kut.1 8.akılvı _, 
'-........ kaz~ nan.ar __J 
~ 1 - İsmail Turgay Hayriye lisesi 
ı • 2 - Etem özek Pertevniyal lisesi. 
~~Cenan Kız lisesi 382, 4 - Hristo 
~ ttıııuş 223, s - Melahat Utgu 64 
o <>kut 137, 

kazananlar 

~ 6 - Nermin Kartal 234, 7 - Re. 
l)4 Uncü okul 316, 8 - Şakir Tur 

~Galatasaray Sahil sıhhiye memuru 
~ ~~lu, g - Ulkü Ergenekon Be§ik· 
~~ livczzi sokak 58, 10 - Haldun 

t\j!§afaka lisesi 233, 

~U mendU kazananlar 

l lı - Daryo Levi 44 ilncü okul 103, 
,~ ..... Güler Feneryolu Selami çeşmesi 
,' 13 - irfan 45 inci okul 93, 14 -
ctıd Varol Boyacıköy 115, 15 - A. 

\ "'\'\ Utiai -otfü "'274, 16 - Berç 
}lı Samatya Milli Müdafaa caddesi 
~ l7 - Fikret Ansal Beşiktaş Der. 
'to tokak 15, 18 _İhsan ismet İnönü 
~kutu 282, ı 9 - Kemal 42 inci okul 
~~ 0~la, 20 - Osman Şemsi Falay 
~köy 100, 

~er kitap kazananla~ 
~~l - Recep 7 inci okul 214, 22 -
t~ Galatasaray ihzari 1157, 23 -
~~ Zartaryan Heybeliada, 24 - H. 
~Astan Kocamustafapaşa kuru sebil 
~ le 3S, 25 - Sakip 7 inci okul 213, 
~ l'iejat 12 inci okul 213, 27 - Hil 
ilkırköy akliye hastanesinde, 28 -

\tem Beşikta§ akaretler 28, 29 - Hı· 
.\ynalı çeşme Papazyan aparbmanı 

, '~cmal Usküdar 21 inci okul 208, 
'ti. Ali Taksim Utarıt sokak 18, 
ı' ~lbat özcan İstanbul lisesi 803. 
~' Onnik Erman Bezciyan okulu 

' 34 - Sadık Tunçel Kumkapı ni. 
d'trıda, 35 - Şehabettin Ortnköy 

~ ta sokak 3, 36 - Türkan Eyüp 
~, 0kuıu 718, 3 7 - Ulvi Topkapı 
;:ktcp kUrkçübaşı 2, 38 - Vchap 
\ıı 'rophane Karabaş berber, 39 -

i »uyan ı 1 inci okul 386. 40 -
~aı, istik!at ca(l,,esi 185, 41 - Ce· 
abataş lisesi 779, 

~2 - Bedrünnisa Üsküdar ortamek 
Q 

9i, 43 - Fikret özgUrel kız lisesi 
• i4 

- İsmet Serim Galatasaray, 
' l.t. Erol Kasımpa§a Bahariye 
caı 71, 46 - Rabia Akgün Akhi· 
~iti hUkitmet caddesi, 4 7 - Şük. 
tıscnci 22 in okul 53, 48 - .Ulkü 

, Sarnatya şimendifer caddesi 45, 
t. !!':rol Akman 20 inci okul 437, 

sı AYten Usküdar Bağlarbaşı 60, 
, S - Burhaneddin İstanbul lisesi 
, 2 - Selameddin 27 in:i okul 44, 

t Şadan Yeninesil okulu 108, 54-: 
~f~ler 34 Uncil okul 208. SS -

er Bahçekapt Taşhan yanında 
•t 

, · S5 - Enise 34 üncU okul 291, 
~c liaytiye GUler Etyemez yokuşu 
3t 2• S8 - Mehmet Ali 54 fincü o 
h S, Sg - Pantazi Kurtuluı kuvu
~111 2S, 60 - Leman 12 inct okul 

- ~ıfat Giray Davutoa~a orta 
80. 152 - Tanser Lüleburgaz 

takım kumandanı Avni kızı, 

63 - Vabe Azad Pangaltı İnönü ma. 
hallesi 46, 64 - Niko Bakırköy 28, 65 

- Refia Ayazpaşa mezarlık sokak Mü 
nir paşa apartımanr, 66 - Kirkor Mu
taf Kurtuluş caddesi 19/ 3, 67 - Hüsa. 
meddin İstanbul lisesi 618, 68 - Kur
tul Pertevniyal lisesi, 69 - Rabia Üs-1 
küdar Yenimahalle Mescit sokak 25, 
70 - Suat Oktay Balat 55 inci okul 
71, 71 - hizet Daman Kasımpaşa Bah 
riye caddesi 24, 72 - Nermin 29 un. 
cu okul 191, 73 - Naciye Cağaloğlu 

Tasvir sokak 8, 74 - Ihsan Şehzadt 

başı 107, 75 - Nazan 45 inci okut 98. 
76 - R. Samav Şehzadebaşı 110, 77 -
Sami 44 üncü okul 110, 78 - Kenan 
Beylerbeyi, 79 - Abdullah Kumkapı 

ortaokulu 626, 80 - Cemal Karagüm 
rük 50, 

~artpos al kazananta.:--ı 
81 - Hamide Kadıköy Gazi okulu 

103, 82 - Kamil Süleymaniye Dökme
ciler 44, 83 - Muiz Bener Kasımpaşa 
Merkez eczanesi, 84 - Rıfat Şehzade. 
başı 10 uncu okul, 85 - Süha 29 uncu 
okul 77, 86 - Varujan 34 uncu okul 
467, 87 - Fazıl Çevik eski Aydın oteli ı 
karşısında 1, 88 - Cevat Doğan İstan i 
bul lisesi 1058, 89 - Feyyaz Beyoğlu 
S inci okul, 90 - Hüsameddin Yaman• 
lı Bakırköy ikinci okul 189, 91 - Cc. 
ıaı Beşiktaş Serencebcy yokuşu 9, 92 
- Burhan 18 inci okul 599, 93 - Fah 

reddin Alpay Beşikta§ Posta caddesi 

7 S, 94 - Malike Çapa kız muallim mek 
tehi 345, 95 - Samim Süleyman Ipk 
lisesi 440, 96 - Ya~r Üsküdar 21 in· 
ci mektep 263, 97 - Hayat Değertim 

Beyazıt Sovanağa Daltaban yokuıu 6, 
98 - Acu; Bele Şltll Terakki lesesi 
371, 99 - Asüman Barbaros Aksaray 
Küçük Unga 112/2 100 - Cahit O~· 

cay Pertevniyal lisesi 195, 103 - t. 
Muhiddin 27 inci okul 709, 154 - Se. 

miha Ercnköy 4 üncU okul 50, 105 -
Cevat Gelenbevi ortaokulu 425, 106 -

Sevim Küçüklanga 186, 107 - Sami 
Atılgan Fındıklı Osman Çavuş yokuşu 
12, 108 - ihsan Aybar l 7 inci okul 
109 - Saba Suner Haydarpaşa 21, 110 
- Mehmet Gazi Osman pap ortaoku 
lu 87, 

1 ı - Hilmi Tunçer 5 in:i okul 227. 
112 - iısmet tlstündağ Ni§anta§t Ko
daman sokak 94, 113 - Ayşe kız lisesi 

768, 114 - Blagey Hütikof Beyoğlu 
Bulgar ilk okulunda, 115 - Fahrünni. 
sa Cağalo~lu Servili Mescit sokak 13, 
116 - Hüseyin tnönU orta okuldan 
785, 117 - Makbule J{urt Böke Fatih 
Nişanca kiiçük çıkmaz 2, -----

76 hk 
itfaiyeci 

lngiltercnin en yatlı itfaiye 
neferi olan Larkon Voker, bugün 
de çahtmakta, yangınlara git • 
mektedir. Kendiıi 76 yqmdadır. 

Kral Edvard, radyoda ilk nutkunu verirken •• , Kral Edvard'ın nutkunu söylediği oda 

Bundan 500 sene evvel Prensi 
Dö Gal iken gayet şen olan bir ln
giliz kralı, tahta beşinci Hanri ün
vaniyle çıkınca prensliği zamanın. 

Ahalinin sekizinci Edvardı çok 
sevmesine başlıca sebep muhafa. 
zakar olmaktan ziyade sol tar1-fa 
olan temayüllerinden ileri gelmek 
tedir. Şimdiye kadar hiç bir f ngİ· 
liz kralının onun kadar halkçı ve 
demokrat olduğu vaki değ:ldir. 

Ağzından çıkacak en ehemmi· 

yetsiz bir ıözün bile büyük tesir 
ve tefsirleri olacağından. eski şen 
ve tasasız prens şimdi çok ağır baş.o 
h ve ciddi bir kral olmuştur. in· 
gilterede her krala bir an'ane uy• 
durmak adeti vardır. Buna göre se. 
kizinci Edvarda da "Şen prens, ça,.. 
tık kaçlı kral,, demişlerdir. 

da bütün yaramazlrklarmda ken. 
disine arkada§lık etmit olanlara 
birer kese altınla birl~kte birer de 
mektup göndererek, bu arkadaşlı 
ğı arbk bitmiş saymalarını emret· 
mişti. Emir hepsi tarafından yeri. 
ne getirilmişti. 

Çok ıen bir gençlik çağı geçir· 
miş olan yedinci Edvardrn da tahta. 
çıkarken böyle yaptığına dair bir 
an'ane vardır. 

Alma oyaya • 
nazıre 

An'aneye göre yedinci Edvard 
bekarlık arkadaşlarına son bir zi. 
yaf et vererek artık bütün vakit ve 
dikkatini hükümdarlık itlerine ba~ 
lıyacağım söylemişti. Bu ziyafette 
serbest bir gazeteci ayni zamanda 
şöy1e böyle şöhretli bir tarihçi o · 
lan birisi varmış; ziyafetin küçük 
bir hikayesini yazarak gazete i
darehanelerine koşmuş, fakat tah
rir müdürleri bu röportajın altına 
imzasını koymadığı takdirde neş· 
retmiyecek!erini sr\ 1emişler. mu· 
harrir de cesaret gösterip imzasını 
atamamış. 

lngilterede müthiş bir Yahudi 
düşmanhğı başladı 

Sekizinci Edvardm ağır yüki; 
büyük bir ciddiyetle yüklenmiş ol 
duğu pek aş~kar bir surette görül· 
mekted1r. Gene kr<' lrn nefsine çolr 
hakim bir desiplinle yetiştirilm;ı 
olduğuna hiç şüphe yoktur. Bir 
vakitler veliahtlık hukukundan bi-
le vazgeçmeği aklından geçirmiş 

olduğu halde vazife başına geçin
ce her türlü şahsi temayülleri der· 

Yahudi aleyhtarlığı l~iltcrede 
de o kadar göze çarpacak bir hal 
almı§tır ki,, Dahiliye Nazırı S:r 
Con Siman Avam kamarasında 

bu mesele hakkında beyaııatta 

bulunmuş ve harekete geçmek la
zım ge!diğini anlatarak alm::ıl:ta 
olduğu tedbirlerden bahsetmi§lİr. ( 

Londranın bilhassa lst End ad
lı semtinde ve diğer semtlerde Al
manyadnki ilk Yahudi aleyhtar -
lığı tezahürlerini pek andıran nü
mayi~ler yapılmakta, Yahudi dük
kanlarına baskınlar verilmekte · 
dir. 

Bu semtlerin polis teşkilatı sık· 
laştırılmış ve halkın da icabında 
polise yardımı ve lngiliz fa§istle -
rinin taşkınlıklarının önüne geçil 
mesi istenmiştir. 

Son defa lngirz Yahudilerine 
kar§ı Londrada yapılanların bir 
kısmı şun1ardır: 

hal bıTakıvermiştir. M h 11· "d 1 • b d bu "'l .. a a ı ı are erı:7 ann a -
Dnha babasının sag ıgrnda bir ----

~n Ba,bakan Baldvine, kralhl 88 yaşında demircı 
hukukundan kaTdeşi ve şimdiki ve 
liaht Dük dö York lehine feragat 
edip İngilterede hususi bir vatan· 
da! g:bi yaşayıp yaşıyamıyacağınr 
tor ...... uştur. 

Mi~ter Ba1dvinin cevabı fl11dur: 
- Eğer kararınız bu merkezde 

ise, benim buna kar§ı ancak bir 
şartla hiç bir itirazım yoktur. Fe 
ragattan sonra ln1!ilterede olma 
mak şartile dilediğiniz yerde yaşa
ma h~rnrz. 

Fakat Prens anayurttan baııka 
h'ç bir yerde yaşama!!ı aklından 
geçirmediğinden, olduğu yerde 
kalma~a ve vazifesine bütün cid 
diyetiyle sarılmnğa karar vermiş· 
tir. 

Sekizinci Edvarda da dedesi ve 
dine: E.Jvard gibi "barış yapıcısı. 
lakabı takılmıştır. Kendisi büyük 
hıubin biitün acı ve facie.larınr ya· 
kından RÖrmü~ olduj{u için bövle 
bir 1'et,; ..t;,,,., sahtım~k j .. ;.,, elinden 
ıeldiği kadar uğraıacaktır. 

Oliver Firrel ismindeki bu 88 
yaşındaki adam, lngilterenirı ha • 
la çalışmakta olan en ihtiyar de -
mirci&i olarak taJıınma1.taWı 

lunan Yahudi 10.hsiyetlere ve Ya-· 
hudiler aleyhine söz söyl" yen Hı • 
ristiyan mebuslara tehdit mektup
ları gelmiştir. 

Mektuplarda bol bol lrullanı • 
lan bir cümle §Udur: 

"Her birinize bir lnmba direği 
ha:zırlanmı§tır, bekliyor,,. 

(Fransız inkılabm~a, insanları 
&okaklarde.ki lamba direklerir.e O.· 

sarlardı. Bu tehdit oradan k inaye
dir). 
. Nazi işareti Yahudilerin oto • 

mobilelrine kadar derin surette 
kazılmıştır ki, bu otomobillerin 

Diğer bir yafta da uzunca bir 
kağıttır. Üzerinde "Kahrolsun ya• 

hudilik., gibi bir ibare yazılıdır. 
Ve kelimelerin arasında nazi işa• 
reti bulunmaktadır. 

İngiliz Dahiliye nazınnm aldı
ğı şedit tedbirlerden pek memnun 
o1an muhalif gazetelerden "Deyli 
Herald,, bu meseleye baş makale
sinde yer ayırarak Yahudi, tazyi • 
kinin lngiliz toprağında büyüye • 
miyecek bir muzir ot olduğu na • 

· zariyesini güden salahiyet ma • 
kamlnrmın arkasından her aklı e· 
ren adamın geleceğini yazmakta• 
dır. 

yeniden boyanması icap etmekte-
dir. . 

:Bir takım çığırtkanlar, Yahu • 
dilerin dükkanlarına girmekte ve 
"buralar yakında bizim dükkan• 
larımız olacak,, diye haykırışmak. 
tadırlar. 

Gene ayni adamlar siyah gör.ı. 
lekler, çizmeler giyerek sokakla~ 
da aşa3ı yukarı dolaşıp Yahudi!er 
aleyhine tehditler ı.:ıvurmaktadır
lar ve bıızan bu tehditleri yerine 
getirmektedirler. 

Yeni bir usul de şu dur: Yahu
dilerin evlerinin ve dükkan1arımn 

camekanı ve kapılanna zamklı 
bir sarı kağıd yapıştirmakta~ırlar. 
Bu sarı kağıt üzerinde bi•yi;k si • 
yah harflerle "JEW,, yani "Yahu-
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Pek viMUnGe o 

' 
me buatının şimdiye kadar görmediği bir tarzda hazırlanmıs 

bir gazete ile karşılaşacaktır 

a. 
' Berkesin gazetesi olacak, iş saatlerinin yorucu ağırhğ le bunalan kafaları dinlendirecektir. 

Türk matbuatının şimdiye kadar gö medJği bir şekilde diyoruz; çilnkii: 
1 - Kıt'ası 37 X 55 dir; 

2 - Yansı yalnız resimdir ve bu resimlerin yekunu nüshada vasati 17 bin santimetre 
murabbaı tutmaktadır. 

3 - 4 bütün sayfası baştan başa 4 renkli resi mdlr 
4 - lçınde iki büyük roman, röportajlar, seyyahat ve casus•arın endi a~ızlarından dil1-

leyece~iniz hatıraları, yalnız resimlerden ibaret m cera ve heyecan sinema romanları, bil
hassa kadınları yakından alakadar eden bahisler, onlar için sayfalar; seçilmiş tarihi vak'B"" 
ıar, en güzel hikayeler. okuduğunuz zaman hayret edeceğiniz ve yalnız okumanızla iktifa 
et:meyerek başkalarınaı da okutacağınız veya anlatmaktan kendinizi alamıyacağınız dün:. 
ya hAdiseıeri, haftanın en mühim vak'aları, müsabakalar, eğlenceler, haftanın tenkidi bU"" 
ıunacağı gibi gene bir haftanın belli başll yerli ve yabancı hadiselerini vazıh ve güzel fo• 
toğraflarıa da tesbit etmiş olacaktır. 

Tam ·Bir a 
• Türk matbuatının görmediği bir mecmua olabilmek için aylardanberl hazırlanıyordu. Ni-

hayet bugün Türk mat:buat:ında böyle bir mecmuanın çıkarılabilmesine imkan olduğu gö .. 
rülmüş ve neşredilmesinin çok yakın olduğunu bildirmek fırsatına erilmişt:ir. 
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Radyo arımız geldi 
ffiENDE 

AMBASAoöJl 
LokantasıodB: 

Her akşarrı 
HarikuUid6 

akrobat Markah radyoları dünyanın 
ren iyi radyolarıdır . Başka. 

bir radyo almadan 
bu radyoyu görmek 
için müessesemize 

GEO-GEO 

v 

ugrayınız. 
t - Kısa, orta ve uzun dalgaları 

muntazam alır. 
2 - Neon Lamba tertlbatile istas

yonları aramak .ve bulmak kolaydır. 
S - Radyonun sesi madeni değil 

tabiidir. 
Adres: Galata Bankalar, Hezaran 
caddesi No. 75 

ELEK A 
MAGAZASI 

Türkiye Zıraat Bankasından : 
Bankamızın Ordu ve İnebolu !Ubeleri için askerliklerini yapını§ 

ve yatı 30 dan apğr olmak prtiyle iki kambiyo memuru alınacaktır. 
1) Taliplerin en atağı Ticaret lisesi veya liae mezunu olmaları, iyi 

fransızca ve İngilizce de bilmeleri matluptur. 
2) Bu lisanlardan batka almanca bilenler tercih olunurlar. 
3) Talipler 30 - 3 - 936 ya kadar mektep §ahadetnamesi, hüs 

nühal ilmühaberi, nüfus tezkeresi ve askerlik vesikalarım hamilen ls
tanbulda htanbul Ziraat Bankası na ve Ankarada umum müdürlük 
memurin direktörlüğüne müracaat ederek ınhhi muayenelerini ve ka 
yıtlarmı yaptırmalıdırlar. 

4) imtihan 1 - 4 - 936 çar tamba günü sabahleyin Ankara da 
ve İstanbul ı~emızde yapılacaktır. 

5) imtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine göre 
(100) liraya kadar aylık verilecek tir. (1289) 

• .·~,- { . . , ., • . • 1 r\' , '. ·;;"" • , . ·. .. 

~ tstanbuı ~e~~?l ;.,Le'!~-~ıml"Srl!~~ ~ . : -~~di 
r· --,~ :" ---·~ .. '.··Komisyonu .b·Anları ~.r·•:·~,- -:~~<::!~ .. J 
•• ,.,_ ....... ,. - ,J • ••• .,: ... • _ .. ~.·· ... --~;·-~·.ı ... .t 

Tahmin edilen bedeli 3104 lira olan 41 roda çelik tel halat açık 
ekisltme ıuretile 18- Mart-936 çar§amba günü saat 14 de alınacak-

• Muvaldta~ teminat 232 lire. 80 kuru,tur. Şartnameyi görmek is
tlJenler her gGn ve eksiltmeye iştirak edecekler yazılı gün ve t;aatle 
teminftt makbuz veya mektuplariy le Kasımpaşadnki komisyon baş
kanlığına başvurmaları. (1156) 

Keman· hocası 
A vrupada tahsil etmit bir san· 

atkar lceman dersi vermek istiyor. 
Ders almak istiyenlerin her gün 

sabah saat 11 . 13 arasında 
(41923) numaraya telefon ede · 
rek (keman hocası) ın istemeleri 
kafidir. 

Keİnlkstz kadııl 

Ela Antos
zöwna 

Ve bütOl"I 
trupun 

iştirakilB 

KAŞE 

KALMiN~~ 
... l A . . Rom"'' Grip - Nevra?li • Ba§ ve dit agrı arı - rtrıtı:ım -

ı,ıj' 
~p 

. de' - 36 taribıtı "'1" 
İstanbul limanında kayıtlı olup 12 - 2 - 9 dşl rıııı ıı6 

. b 1 n san ' -tttt'ı bulan kar fırtınası dolayısıyle atan ve parça ana • teri J'": ell' 
l .. · "b" k.b. b h "ye sah•P . ·r.ııı sa apurya, motor ve saıre gı ı mera ı ı a rı ~cı ı,. • :ı,. 

· ·ırnertl"" ·stı" 936 senesinde merakibi bahriye resmi tahakkuk ettırı fıfldıı 1 t• 

hiplerinin ilfın tarihinden itibaren nihayet on beş gün ~".~sıı olll"~) 
ile Emniyet 6 ncı ıube müdürlüğüne müracaat etmeler• 

1 (1·) (tı . 
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Her ıabah aç karnına bir kahve 
kaıığı ahnıı:. 

KABIZLIGI 
defeder. 

Yemeklerden birer ıaat ıonra 
alındıkta 

HAZIMSIZLIGI 

HABER - 'Alieam postası 11 

Tür • e Cüm 

EZ 
71311936 vaziyeti 

AKTiF PASiF' 
t<asa. • Lira Lira MlDE EKŞlLlK ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki tatsızlığı ve ko
kuyu izale eder. HOROZ markalı 
ambalajına dikkat. 

P.aaknot ···················-··········-····- .. 15 989.677. -

Altın . ~ aıı ı.ilo~ram 1 o.626,0441L23.385.91l.51 Serm ye ········-····-·······--·-· .............. --······-·· 
ihtiyat all\ C31 ······································-····--········ 

1 5 000.000. -
1 0~6.756.67 

Ufaklıı.; ···············-······-············· .. .9t>:'i.~96.i9 40 340.885 30 

Deposu: MAZON ve BOTION 
ecza deposu, Bahçekapı, lş Ban
kası arkasında No. 12 .. 

Dahildeki Muhabirler• 

rürx lirası -·------ f L 287.022.42 287 9~2 42 

1 ecıa,,Uldekt Benknotlor: 

Deruhte edilen cvraı.ı nal.tiye [_ 158.748.56."i.

Kanunun b ve 8 inci m2dde· 
1 eriııe ıcvfi , an haıinc tarı 

fından vı i ıeclinı 

BEN DE ... 

H arlçtekl Muhabirler : 

~ltın : Saff kilogram 4.690,632 6 597.763. 83 
4. ltını tahvili kabl! Serbesı döYızlrı, 5 ı 7 855 28 
Diğer dövizler ve borçla ldirinı: 
bakiyeleri ············-··· .. ··········--···· I 5.913.002.62 

Hazin• Tahvlllerl : 

Ufllığı L 158.748.563.-

21028 62 r 2J 

1 J.S27.785. -

Deruhte edilen evra1tı na\ t!yt 

ba'<ıye.:ı -·-····-··-· 147.420.7:78 -
Karşılıiı ıam ımen altın obra': 

18.000.000 

J .000.000. - 166 420 778.= 
Deruhte edilen cnakı naktiyc 1 
1\'.anunun 6 ve 8 inci mad· 
pelerine ıe!fikın. Hazine tarı· ı 11.S 27. 785 __ 
ından vılcı tcdıyat " HAVA GAZİ ilE 147 420.778.-

tedavüle ilt Yeten vazedilen ıı ... 
Reeskont mukabili i[Avcten 
tedavüle vaıcdilen 

------ı 
TUrk Lirası Mevduatı ··-·-----
Döviz TaahhUdata : 

17.1 Oi.065.06 -------
su ısıtıcısı kullanıyorum 

çUn Kİ !'>obahleyin bana 
hemen ucuz sıcak su verir 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ···-.. , L. t."727.000 

• flcat1 senetler --·.. ,. J ı 551.783 88

1 Eaham ve Tahvlllt CUzdanı: 

1 Ocrnbtc edilen cnakı n•k
'ı tiycnin kır~lılı cıhım ve l tabviltt [itibari kıymetle l 

- 84.316.607.56 

Altma tahvili kabil dövizler 2 S97.S68.83 
Diğer dövizler ve alacaklı 

13278.783.88 kliring bakiyeleri •,,, 18.570.641.4~ ~0968010!0 

Muhtelll ---··--······-············-·······00
·- 54 781396 J 9 
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re hasıl ettiler. Dairenin ortasın
da zavallı Viyoletta kitarası elin
de olduğu halde §arkı söyliyor ve 
1ıözlerindcn yaılar dökülüyordu. 

Küçük Şantözden iki adım öte
de Dük dö Gizin maiyeti olan bir 

ıürü jantiyom toplanmıı duruyor
du. Onların ilerisinde Dük dö Giz, 
rengi uçmuş, heyecanlı, gözlerini 
kıza dikmiş olduğu halde tir tir 
titriyordu. Sol tarafta Prens Far -

nez, kederli ve sakin duruyordu. 
Dük Dangulem . belki Hahri dö 
Gizden daha heyecanlı olarak 

sırtını arabaya dayamıı, kendini 
tutmağa çalışıyordu. Yukarda, 
pencerede perdelerin arkasında 

yüzü yarı örtülü birisi uğurauz ba
kıtlariyle bu aah~ye hal<im bulu
nuyordu... Prenses F austa ! ... 

Viyoletta, hiç birisinin· farkın
tla değildi. Ruhu ölünün, Simon 
ananın yanında kalmıf b. Gözleri· 

ni kitaranın üzerine dikmit ince, 
beyaz parmakları tellerin üzerin • 
Üe koşuşuyor, panayırın çiçek ko
kulu havasını nağmelerle doldu
"Uyordu. 

Bir taraftan dn: 
- Senin için anneciğim! Sev

gili anrıeciğim ... Mezannm üzeri· 

il~ bir çiçek demeti koyabilmek 
için t Uiye dÜfÜnüyord\L 

Viyolcttanın kalbi~ işliye 
tatlı ıes, altın bir kcılp gibi gr.f bir 
aık ıarkı'Sı okurken daha ilk sa· 

8 ) Snbest Eıbım .,. Tıbviltt - 4.~6.952.06 38.753.559.62 

Avan•lar: 

Altın \te dtJYiz fir.erine nan~ • 22.590.23 
r ıhTiltt tbulne nans 4.451.921.88 4474512.ll 

•SOO 000-
3214 843 62 

Hl•••darlar .... ~--··-~·---:----· 
muhteHt 

75.299.006.18 -..- _ YekQn 275.299.006.18 

p 
iz ıha t verll1r. 

-d : 

tırında içinden gelen bir hıçkırık· 
l·a bôğuldu ... 

Dük dö Giz ıiddetle ilerledi. 
Nerede bulunduğunu unutmuıtu. 
Binlerce ıözün kendiıine çevril • 
mit olduğu halde o bunu farkede-

miyordu. Viyolettanın göz yqları, 
kendisini olduğundan yüz kat 
daha güzel gösteriyordu. 

Dük titrek bir ıeıle: 

- Ağlıyor muıunuz 1 Diye ~;~ 
d~ ( 

Şantöz ıztırap dolu bakıılarını 
ona döndürerek: 

- Siz miıiniz? Fak.at rica ede
rim, gidiniz, beni yalnız bırakı -
ruz! Dedi. 

Giz ıehvetten kendisini kaybet
me derecelerine gelerek homurda· 
nryordu: 

- Ağlıyor musun güzel kız? 
istersen bir daha göz yqlarını 
görmezsin ... Parisin en meaut, en 
yülttek bir kadım olursun... Beni 
dinle, öyle geri geri çekilme! Be
nim seni sevdiğimi mutlaka bil • 
men lazımdır ... Mutlaka ..• 

Bu tında Şarl Dangulem, rengi 
uçmuş, eli ktlıcınm kabzasında, 
ba§tan başa titrediği halde Dük 
dö Gizin üzerine doğru yürürken 
keskin bir boru sesi Grev meyda
nını çınlattı. 

Aıhali karışıyor, !iddetli gürül
tüler haııl oluyordu. 

- Kralın muhafızları!. -

• 1 

YekOn 
2 Mart 1833 t rlhinden itibaren. 

l•k nto hacldl yUzd• S 1•2 - A ın üzerine avana yUar 

: 

·'FA:USTA 

artık bu dünyada yoksun... De - §U uğurauzluklanndan bir gün ge
mck ki, kızını bırakrp gidiyorıun. lip kurtulamıyacak mıY.ım? Diye 
Anneciğim... Anneciğim... Beni mınldandı. \ 
artık hiç kollarına alamıyacaksın ! Sonra delice bir hareketle ba· 
Demek ki, her fey mahvoldu .•. Be- §illi ellerinin araaında sıktı. Yüzün· 
ni bütün acılara, bütün felaketle- deki maskeyi ağırlık veriyormuı 
re kartı yalnız bırakıp gittin. Ku- gibi çekip attı. Dizlerinin üzerine 
cağına atılarak beraber ağladı- düten bu kırmızı maskenin altın• 
ğımız ı:am.anlarda göz ya§larım dan asıl yüzii göründü. 
daha az acı geliyor, gülümseyiş • Bozulmamış, donup kalmı§ yüz 
lerin benim için biridK tcıclli olu· hatları, solmağa yüz tutan zam - . 
yordu. Şimdi sen yokıun ! Babam hakların rengine benzer sanlığı 
da yok, annem de... ve ancak bir ümitsizlik ışığiyle 

Bu anda çingene Saizümanm parlıyan gözleri garip bir tathlık, 
hayali arabanın kapısından gö • acınacak, esararen.giz, son derece 
riindü. Üstü bakır madalyalarla yumuşak, anlaşılmaz bir güzellik· 
süslü elbisesine bürünmüş, kırmı- tcydiler. Viyoletta ağlamaktan 
zı maskesini yüzüne geçirmiş, ea- kısılan, çatallaşan sesiyle hala 
rı saçlan omuzlarında dalgalana- hrçkınyordu. Anne dediği kadı • 
rak yava§ adrmlarla yak!şrp arR · nın artık soğuyan eline aarılmıf 
·banın ortasında durdu. Sonra bir yavaı yavaş öpüyordu. 
, kö§eye doğru giderek oturdu. O- Belgoder gidiyor, geliyor, ağ• 
nu ne Belgoder ne ~e Viyo]etta zırun içinde ne oldukları anlaşıl • 
görmemişti. O da onlara ve ölüyP mıyan bazı küfürler homurdo.nı • 

. hürmet etmcmifti. Bütün vücudü yordu. Bu tereddütlü haline ken • 
Ürpererek: disi de şaşmaldaydı. Birdenbire 

- Bu adam neden hana bak - Viyolettamn şarkı cöylerken çal-
. h ... Ben ona niçin baktım .. Bana dığı kitarayı yakalayarak kati bir 
"c ";;ru çevirclif.i h•t ate§ doln bn - sesle: 
k ~ı rın altındcı bir kere daha ezil- _ Artık yeter ... Bu kadar a~4 
rıir.tim. Amma n~ de? 1 te bum~ lııma. ... Sonra arkı söyliyemezsin ! 
hatırlamıyorum. Ah, kaf-amı bü - Haydi bakalım, seni beklivorlar 
rüyen şu karanlık perdeyi yırtmak dedim ya... Senyörlar, Dülder, 
mümkün olsn ! Prensler dışarda toplnnm~lar, 

Kendimi bir tophyabi]sem.. senin sesini dinle.nek istiyorlar. 
Oh yarabbi, etrafımı saran taliin Adamakıllı para var! Dedi. 
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Viyoletta ayağa kalktı. Çinge
nenin aözlerini duymamış gibi 
duruyordu. 

- Adiyö zavallı Simon ana! 
Adiyö... Artık seni göremiyece -
ğim. Mezarına yapayalnız gide -
ceksin. Evet, yapayalnız. .. Tabu -
tunun üzerine ufacık bir çiçek bi
le konamıyacak. Kızının sana ve
recek göz yaşlarından başka bir 
§eyi yok ki ... 

Bir kaç saat sonra annesini alıp 
götüreceklerdi. Mezarının üzerine 
1bir uf acık demet bile koyamrya -
cak kadar fakir olu§u, tabutunun 

ı sokaklardan, vebadan ölmüş bir 
mel'ununki gibi geçirdiği bir anda 
gözünün önüne gelince, kızoa.ğı _ 
zın dü,üncesi alt üst oldu. Kalbi
ni dolduran acı taştı. Titredi ve 
!iddetli bir lhrçkırık hançeresin -
den hrladL 

- Ah, ah ... Gidip şarkı aöyli -
yecek misin? Y o~sa seni geberte
yim mi? 

Bunu Belgoder söyliyordu. 
Kızcağız, herife deli gibi bir ha -
kış fırlattı. Nefret ve korku dolu 
bir sesle: 

- Şarkı söylemek mi? Annem 
l>lürken ıarkı söylemek · ha! Oh, 
öleyim daha iyi, dedi. 

Çingene kızın kolundan yaka
ladı. Üzerine doğru eğilerek hid -
detle haykırdı: 

- Şantöz, sözlerime iyice dik
kat. Seni öldürürüm sanma! Dı -

OÖNM\."'l. AT~ '&TME· ı 
TH+L.\KE~\z.olRLER •• 1. 

farda teni bekliyenler var. Haydi 
bakalım, ikisinden birini seç, ya 

fU kitarayı alır güzel sesinle tarla 
aöyler, yahut fU kırbacı yenin... 
Annen ..• 

Haydut herif 'l>unlan aöylerlCen 
eline bir köpek kamçısı elmıftı. 
Viyoletta ıuurauz bir çığlık, bir 
korku çığlığı kopardı. Etrafına 
tuzağa dütmüş bir geyik gıÖi ba
kındı. Nihayet gözüne Saizüma 
ilişti. Belgoder korkunç korkunç 
urrtarak elindeki kırbacı ölünün 

üzerine doğru kaldırdı. Kızcağız 
Saizümaya doğru koştu. Onun el· 
lerini yakalyarak boğuk bir sesle: 

- Madam, madam! Onu koru
yun, onu müdafaa edin! O artık 
ölmüştür. Onun size ne kadar iyi 
baktığını hatırlayın ... Oh, duynıı • 
yor musunuz? Bir ölüyü dövdüre
cek misiniz? Annem... Anneci • 
... . ' gım, ... I 

Çingene karısı gözlerini aça • 
rak: 

- Anne sözünü kim söyledi 
hakaymı? Kim bu anne?.. Onun 
kızı kim? ... 

- Madam merhamet ediniz. 
Bu adam sizden korkar ... Bir söz, 
tek bir söz söyleyiniz! 

Belgoder: 
- Buraya bak! Kararını ver •· 

din mi? Diye bağırdı. 
Saizüma kendi kendisine söy. 

lenir gibi yavaş bir sesle: 
- Kalbim yok! Evet, kalbimi 

kaybettim. Eskiden benim de bir 
kalbim vardı. Ve o kalbimle sevi

' ,-ordum. Fakat o orada .•• uzaklar
\o:la. •• Ti Katedralda kaldı. Genç 
kız, dinle ... Kendini kalp çalan 

jantiyomlardan sakın! Diye mml
dandı. 

Çocuk hüngür hüngür ağlıya -
'rak: 

~ 

' 

- Sefil deli! Dedi... Annem 
için bir şey yapmıyorsun ıha! Öyle 
ise dinle: Ben, onun kızı, sana la
net olsun diyorum! .•• 

Saizüma kahkaha ile gülmeğe 
ba!ladı. Yavaı yava§ kırmızı mas
kesini yüzüne yerleştirdi ... Viyo -

letta, tam kırbacı cesede indirece
ği sırada çingeneye döiıdü. Yerin
den fırladı ve ölü ile Belgoderin 
erasma atıldı. Merhametsiz heri
fin salladığı kırbaç onun pembe 
omuzlarına indi. 

- Oh Belgoder, acı .. itaat edi
yorum. Şarkı söyliyeceğim ! 

Haydut herif kitarayı onun eli
ne sıkıştırdı ve soğukkanlılıkla: - - Ha şöyle! Dedi. 

Viyoletta kitarayı büyük bir ye
isle alc!ı. Gözlerinden durmadan 
yaşlar boşanıyordu. 

- Şarkı söylemek! Annemin 
cesedi yanında şarkı söylemek! 
'.Ah zavallı anneciğim. Şu hareke
timi affet ... itaat etmeğe, bir kaç 
para almak için şu halkın önünde 
şarkı söylemeğe mecburum. 
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Birdenbire ak.ima bir şey gel
miş olmalı ki gözleri hafifçe par
ladı: j 

- Evet, para ile ... Bunu yapa• 
cağım. Oh anneciğim, evet ıarkı 

söyliyeceğim, fakat çingenenin 

beni öldüreceğini bilsem bile gene 
bu paralarla sana çiçek alacağım. 

Bu ıarkı senin tabutunu süslemeli 
için olacak! \ 

Çabucak eğilerek ölünün al • 

mndan öptü. Ve dışarıya fırlad;: 
Belgod~r ona doğru müthiş bir 
bakıı fırlatarak di§lerinin arasın
dan §Uillan mırıldandı: 

- Haydi celladın krzL Senin 
için kurmuş olduğum tuzağa koı ! 
Giz seni bekliyor. Yarın namusun 

da mahvolacak! Şu kadın kılıklı 
herifin koynuna atarak seni asıl • 

mıı bir posa haline getirdiğimi 

babana da haber vereceğim, ali 
Metr Klod, ah cellad ! Senin cel • 

ladın da ben olacağım... Herke• 
nöbetine razı olmalı... 
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Herif sallanan uf ak merdi ve • 
nin basamaklarından aşağıya 

inerken: 

- Mösyöler, Senyörler, Prem
ler ! İşte meşhur Şantöz Viyoletta 

budur. Hey tenbel herifler, ıeyir-
·ı . d' . ' 1 

cı erı ızaenıze .... 
Oyuncu kumpanyasının iri ya• 

n iki adamı, biriken halkı yuınruK 
ve dirsek vurarak dağıtıp bir dai· 


