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Londra müzakereleri biter bitmez 

Bitler Rendeki askerini çoğaltacak 
Rendeki askerler çoğalır çoğalnıaz 

Fransa büyük seferberlik yapacak 
ourıog: " Ya Şeref, Ya Ölüm!,, 

Diyor ve "Berline doğru bir askeri 
yapılamaz!,, diye IU\o ediyor 

~. ·=···· .... ·-································································· 
Hitlerin dünkü nutku 

1 

Milli şeref 
verilmez, alınır!. 

EOar bize mUsavl hak verilmezse biz i 
onu almasın. bllirlz 1 i 

Ben Avrupaya 25 senelik bir İ 
._!ulb vermek istiyorum ! i 

········· ······················ · -·······-·--····································~ 

teferrüç 

Rendeki Fransız i•tihkiimlarının manzaran, dqardan bakınca, ıtl• 
b .. l " d. oy e mcımmane,, ır ••• 

Italyan orduları 
ilerliyor 

Tayyare bombardımanlarından tkl Inglllz 
misyoneri Uldll 

Graziyani Cenuptan da taarruza 
geçmiye hazırlanıyor 

General Graziani'nin yakında 
Somalide taarruza geçeceği ıayi -
dir. 

Aımaradan gelen telgraflar, 

kasına mensup 1420 neferle Doğu 
Afrikaya hareket etmittir. 

t ff•tlerin bir nutkunda ıılıra tahvil ettiği me§hur Hitler, dünyayı altüıt eden meıhur nutkundan 
tanıaz iıtihkar. 'ırmrn yeraltı geçitlerinden bir görünüı ıonra allııılanırken ••• 

A manyaya karşı 
cephe kuvvetleniyor: 

Mareıal Badoglionun karargahına 
gelmit olduğunu ve Dük dö Ber

\- gamın da tekrar cepheye gittiğini 
bildir\yorlar. 

Miraglio tayyare nakliye gemi· 
ti de 49 ~ncu tayyare grupu ve 40 
bombardıman layyareıiyle hare • 
ket etmittir. 

Milino, 12 (A.A.) - 800 ame
le dün Nima vapuruyla Doiu Af· 
rikaıına hareket etmi9tir. 

ltlgiHz muhafazakar fırkası İtalya evvelce Almanya 
şiddet taraflısı ile anlaşmamış 

Londrada iktısadi ve nıali zecri 
tedbirler görüşülüyor 

londra, 1'3 (A.A.) - İngiliz re, müzakernhn ilk günü müsbet 
"lihiyetli mahfelleri, B. Hitler ta. bir netice ile nihayet bulmuştur. 
~fından B. Edenin tekliflerine ve- Filhakika, Lokarno devletleri. gay 

bul etmişlerdir. 

I en cevabın ıayanı memnuniyet ri askeri Ren mıntakaıının Alman 
~.lnadığını ve kabul edilmiyeceği- kıtaatı tarafından iJgal edilmit 
<ti ••• l 
\o oy emekte1 maamafih, bu ce· olmasının Lokarno ve Yenay mu-
b~bın uzlaımaya doğru pek hafif ahedelerinin atikir surette de ih-
~r temayül gösterdiğini ilave et- lali demek olduğunu resmen ka- (Dcı•amı 'üncüde) 

ektedirler. - -------------------------

Bu vaziyet, İngiltere hükumeti
nin, salı gününden beri fikrini de
ğiştirmit olduğunu göstermekte • 
dir. Filhakika, o gün, B. Eden, 
Avam Kamarasındaki beyanatın -
da, İngilterenin yardımının, Fran-

t Bu mahfellerin söylediğine gö
l~. 8. Hitler bazı müsaadekirlık
;r Röıtermekte ise de bunları, 
~~.nıa ve Belçika tarafından ayni 
l •ide müsaadekarlıklara vabes· 
~ kılmaktadır. 
t 'l Gene bu mahafil, şimdilik, ln
tt~e~e taraf ından1 hiç bir yeni le· 
) buı yapılmıyacağını ilave edi-

Alman - Fransız ihtilafında 

Türkiyenin takın
dığı siyaset nedir ? 

~rt • ... r. 

ı.... lokarno devletleri, B. Hitlere 
'<ili 
tıt !terek surette yaklatılıp yakla· 
\o 'nı:vacağı hususunda bir karar 
~~ek üzere bu sabah mahdut 
~İte halinde toplanacaklardır. 

• • • 
~~ondra, 13 (A.A.) - Havas 
. ~ llluhabirinin bildirdiiine gö 

Dış Bakanımızın söz eri 
Eransanın arkasından Uluslar liurumunu 

biz de mi terk edeceğiz? 
Belgrad, 12 (A.A.) - Avala 

Ajan~ı bildiriyor: 
Dün ak§am saat 22 de Türkiye 

Dıt ltleri Bakanı Tevfik Rüştü A
raı Londrada toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti konseyine iıti-

rak etmek üzere, buradan geçmit 
ve durakta Ba,bakan M. Stoya • 
dinoviç, Türkiye elçisi Ali Hay -
dar, Romanya ve Yunanistanın 

Belgrad elçileri ve Dıı itleri Ba-
(Devanu 1 üncüde) 

Dük dö Spolet Kızıl denizde 1-
talyan deniz kuvvetlerinin kuman
dasını eline almı9br. 

General Grazianinin Somali böl 
geıindeki askerin nakli için bir
çok kamyon gönderdi ği haber ve-

riliyor. Salahiyettar mahafilden, 
daha fazla tafsilat almak müm
kün olamamıttır. 

iki Ras testim olmuf 
Addi - Abbi, 12 (A.A.) - Tem

beindeki Ambara ıefi Haile Ma
riam Nerru ve Voleff a vilayeti ku
mandanı Deccaz Haile Tafai na• 
mında iki mühim ıef Eritre kıtala
rı kumandanına teılim olmuılar
dır. 

BUtUn flmal cephesi ltalyanlar yeniden yol yapıyor 
hareket halinde Gorahai, 12 (.AA.) - Somali· 

Aımara, 12 (A.A.) -Yabancı de, 27 bin iıçi askeri ihtitaçlar İ· 
muhabirlerin haber aldığına göre, çin bir yol ıebekeıi vücuda ıetir
bütün ıimal cephesi harekat halin- mek üzere çalıtmaktadır. Somali 
dedir. Hava faaliyeti had bir fe· kıyılarını Ha~etiıtanın içerilerine 
kilde devam ediyor. Bilhassa bağlamak üzere büyük bir yol ya
Tembienin cenubunda geniş öl - pılmaktadır. Günden güne intaıı 
çüde hareketler görülmektedir. ilerliyen bu yolda 15 bin amele ça· 
llalyan kolorduları ilerliyor lıımaktadır. Bu yol Duca değil, 

Asmara, 12 (A.A.) - Birinci Abruzzi köyünden batlıyarak Be
ve üçüncü kolordular muayyen h e- letuavi, F erfer ve Gorahaiden ıe
defler!e cenuba doğru ileılemekte- çip Harrara doğru gitmektedir. 
dirler. Diğer üç kolordu, cenubu (Diğer yazılar 2 ıncı sayıfa<'a) 
garbiye doğru, İmparatorluğun -------- - - --
vahdeti ve Habef mukavemeti nok 
tai nazarından çok nazik bir mın
takada tazyik icra etmektedirler. 

Takkazenin bütün geçitlerini a
lan halyan kıtaları, tarassut ve mü 
daf aa mevzileri te§kil eden yük-

sek noktaları İfgal etmişler ve bu 
yeni mevzilerde tahk·mata ve top· 

çu kuvvetlerini yerleıtirmeğe baı

lamıtlardır. 

ltalyanlar yeniden asker 
ve malzeme gönderiyorlar 
Napoli, 12 (A.A.) - P~inçi Pes

sa Maria vapuru, 60 zabit, motör
leıtirilmiı Trenlo ve Aısiuta fır-

Ankarada bir 
çöküntü 

Ankarada Dağ mahallesinde 
bülıük bir çöküntü olmuttur: 

Tat ocaklarının bulunduğu yer· 
deki arazi tabakalarından bir kıı· 
mı birdenbire kaymıf, burada o • 
lan evlerin temelleri botta kalmıı
lır. Bu evler belediye tarafından 
hemen tahliye ed:lmiştir. 

Nüfusça zayiat olmamııtır. Yal. 
nız bazı tavuklar, yuvarlanan ka· 
yalar altında ezilmitlir • 
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Eski saylavlardan lbrahim AIAddin 
tramvaylar hakkında çok güzel -----bir yazı yazdı : 

Fizik, riyaziye ve 
mihanik kaideleri 

Türkiyede mahiyet mi 
değiştiriyor? 

Bu kadar yUklU tramvaylarm lstanbul içinde 
koşması yüzlerce delinin ellerinde tabanca ve 
kamalarla bafıboş dolaşmalarından farksızdır 

Bu bale milletçe nasıl katlanıyoruz? Halkın 
canına kasteden tehlikeyi niçin belediye, 

polis hatta müddeiumumi görmez? 
Şişhane yokuJundaki Tramvay ka

zasına ait tahkikatın raporu henüz iıo · 

tintak hakimliğine verilmemiştir. Müd· 
deiumumi muavinlerinden Hikmet dün 
rapor üzerinde meşgul olmuş, ak~am 

üstü Tramvay şirketi hat müfettişi Seo
.ıaiden izahat almıgtır. 

Müddeiumumilik tramvay kazasın· 
da hastahanede yatanlardan başka on 
kişinin daha hafif surette yaralandığı· 

ru tesbit etmiştir. Bunların yaraları 

hafiftir. Kazadan sonra kaçıp evlerine 
gitmişler ve hususi doktorlarına batvu. 
rarak tedavi edilmişlerdir. 

Müddeiumumilik ıimdl bu on ki§i• 
nin daha ifadesini alıp tahkikatı bu 
noktadan genişletecek ve ondan ıonra 

dosyayı istintak hakimliğine göndere· 
cektir. 

Mes'uliyetleri görülenlerin tevkifi 
hakkında karar verilip verilmiyeceği de 
bundan sonra belli olacaktır. 

Yaralananlardan bir kısmı Tramvay 
~irketi aleyhine 'dava açmışlardır. İsti· 
dalan verilmi~tfr. 

lbrahlm Alaeddlnln bir yazısı 
Bı.ı tramvay kazası münasebetiyle 

eski saylavlardan lbrahim Alieddin 
Per§embe mecmuasında bir yazı yaz· 
mı§tır. Bu yazısında gazetecilere de 
çattığı için bazı yerlerini alıyoruz: 

- İstanbul tramvayları eski muha· 
rebelerde kullanılan şarlar, yani cenk 
arabaları gibi korkunç bir hale geldi. 
Artık binenler de korkuyor, binmiyen· 
ler de .. 

Yaralarnadı~ı giln nadir, öldUrmedi
ği hafta enderdir. Kan döktürmediği 

zamanlarda ise çektirmediği eziyet 
yok! Ydlardanbcri o halkt değil, halk 
onu taşıyor. Sanki elindeki imtiyaz, 
halkı bindirip gezdirmek için değil, 

yüklenip ezmek içindir. 

lbrahim Alaettin 

ton arasında bir yükün çoğalması de
mektir. Hele yokuı aşağı gidildiği za • 
manda selamet ve emniyeti hiç bir fen 
adamı taahhlit edemez. 

Nasıl oluyor da milletçe bu hale 
elan katlanabiliyoruz §a§!yorum. Fizik, 
riyaziye rnihanik gibi müsbet ilimlere 
istinat eden vasıtalar §arka geldiği ve 
Türkiyede iılediği zaman mahiyetlerini 
değiştirecek değillerdir. 

Halkın canına kasteden açık tehli· 
keyi neden belediye, polis hatta mlidde 
iumumilik görmez! Bu kadar yüklü a· 
rabalann İstanbul içinde koşması yüz· 
terce delinin ellerinde tabanca ve kama· 
tarla ıehirde baft boş dolaşmalarından 
farklı mıdır. 

İstanbul tramvayları birkaç uzun 
şerit gibi §ehrin ancak ~ki, Uç istikame-
tinde çalı~abiliyorlar. Onlar zaten bii· 

Italyan ordular1. 
Lik maçları ilerliyor 

Bu hafta tekrar Tayyare bombardımanlarından iki lnglllı 
başlıyor misyoneri öldll 

B!cinc·i· devre nihay~t bulduktan.s~n- Graziyani Cenuptan da taarruza 
ra hır muddet duran lık maçları, ıkın· 

devre maçlarının ik karşılaşmalarile bu geçmiye hazarlanıyor 
hafta tekrar başlıyacaktır. Bu hafta ilç 

sahada da yapılacak maçların progra- Röyterin §İmaldeki İtalyan or- kuvvetler göndermeğe mecbur ka-
mı şudur: duları nezdinde bulunan muhabiri lacaklardır. 
14-3-936 CUMARTESi YAPILA - bildiriyor: Yeni bombardımanlar 

CAK MAÇLAR (B TAKIMLAR) Amba Alaginin cenubuna ltal- Röyterin Adisababadaki muh3 • 

Fener stadı: yan kıtaları gönderilmiftir. Bu kı- biri bildiriyor: 
Vefa - iatanbulspor B takımları laların hedefi, bu istikametteki So- Be~ balyan uçağı açık Debr~ 

saat 14 hakem: Samim Talu. l tt 
kota şehrini almaktır. Bu defaki rnarkos 9ehriyle Gojjam vi 8ye · Fenerbahçe - Süteymaniyc B ta- dı 
hareketin merkez1.ni bu mıntaka· nin d:g~er bazı yerlerini bombar · kımları saat 15,45 hakem: Adnan Akın 

Şeref stadı: nm teşkil edeceği zannediliyor. man etmişlerdir. Henüz teeYY~t 
Beykoz - Topkapr B taktmlan sa· Takkaze nehrinin öte tarafına Şi- etmiyen bir habere göre, iki h1gı· 

at 14 hakem: Feridun Kılıç. re ve Tembien mmtakasının batı tiz misyoneriyle bes ıivil ölmüş ,,e 
Bcıiktaı - Eyüp B takımları saat cenubuna da kıtae.t gönderilmiştir. 9 sivil yaralanmış, 38 ev varunış "'e 

15,45 hakem: İzzet Muhiddin Apak. Bunların hedefi Amhara vilayeti bir miktar koyun telef olmuştur· 
Taksim Stadı: • 

içine girmektir. Bu mıntakanm Debramarkcsta altı İng'llz atı!' Güneş - Anadolu B takınılan saat )"' 
14 hakem: Şazi Tezcan. başlıca şehri olan Gondar ltalyan- yoneri vardır. Şimdi alınan ma ı.ı· 

Galatasaray - Hilal B takımları lar için faydalı bir hava üssü ola· mata göre, evvelk~ giin iki uç"k ttl· 
saat 15,45 hakem: Kadri Celal. caktır ve buradan Adisababa teh- rafından Sidamo vilayetinin nıet' 

15-3-936 PAZAR, YAPILACAK dit edilebilecektir. Böyle yeni bir klaenziboolmanbaEr~drgımalaenmdaüzSerkianddıen~~:; 
MAÇLAR (A TAKIMLARI) hava üssü, Somali cephesindeki .. 
Fener atadı: Negelliye tekabül edecektir. Adi- çocuk ölmüş, 20 kadm ve 12 ço • 
Alan cözcilsil: Muhtar Oygur. eababa üzerinde uçan ltalyan uça~ cuk yaralanmıştır. 
Kasımpaıa - Beylerbeyi A takım- ğı NegeUiden hareket etmiştir. ç,enupta da taarruz"' 

ları saat 12 hakem: Kemal Halim. ltalyanlar Semien dağlarım iş- geçeceklermiş 
Vefa - btanbulspor A takımları l E Roma, 12-(A.A.) _Havas t' 

saat 13,45 hakem: Cafer. Yan hakemle· gale lüzum görmüyor ar. sasen 
· T k ,, Al' bu mıntakanın İt11:gali :pek çetindir. jansından: rı arı , ~n. ı. :ı- flı• 

Fenerbahçe - Silleymaniye A ta· İhtimal, ltalyan kolları bu dağlık İyi haber alan mahafil, ıüel . 
kımlan saat 15,30 hakem: Saim Tul' bölgeye Habeşistan içlerine doğ- rekatın inkişafı hakkında tam btf 

gud, Yan hakemleri Bahaddin Uluöz, ru ilerlerken uzanacaklardır. Bu- sükunet muhafaza ediyorlar. I 
Namık. 

1 
•
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nunla beraber Habeşlerin Semien Haber alındığına göre, tird~ 
Şeref ıtadı: ' dağlarında çete muharebeleri yap- cephesinde İtalyanların yenidetı ı· 
Alan gözcUsU: Basri Bütiln. l d k' b k { lerlemeleri mümkündür. Altınordu _ Karagümrük A takım· rnaları ihtima i var ır ı, u ta · 

Iarı aaat 12 hakem: Adnan Akın. dirdc ltalyanlar Semiene seyyar, 
Beykoz - Topkapı A takımları sa· 

at 13,45: hakem: İzzet Muhiddin. A· Japonlarla Sovyetler 
pak. Yan hakemleri~ Feridun Kılıç, arDSIDdB 
Mehmet Ersöz. 

Bctiktag - Eylip A takımları .saat 
15,30: hakem: Suphi Batur, Yan ha· 
kemleri: Ekrem Eraoy, Talat Özıırk. 

Takıim ıtadı: 

Alan ıözd.isü: Kemal Rıfat. 
Doğanıpor - Ortaköy A takımları 

saat 12 hakem: Şazi Tezcan. 
GUneş - Anadolu A takımları sa· 

at 13,45 hakem: Sabih, Yan hakemleri: 
Samim Talu, Tahsin. 

Casusluk 
kavgası 

Tokyo, 13 ( A.A.) - Sovyet bü
yük elçisi Sovyet elçiliğinde müs
tahdem Japonların Sovyetlere ca
susluk yaptıkları suçuyla tevkifini 
dış bakanlık nezdinde protesto et
miş ve bunun gayri kanuni oldu
fiunu ıöylenıistir. 
-~ .. 

r-ransız Sovye J 

paktı 

Fransız ayanınca 
52 ye karşı 231 

reyle 

Tasdik edildi 
Paris, 12 - Fransız ayan 111e'; 

lisi öğleden sonra Sovyet - Fral1~1 , 
anlaşmasının müzakeresine bş~ ~
mıştır. Paktm müdafaasını sand~, 

~,.. 

yasız nazd Pol Bonkur yap'r r· 

Gazeteler neden bu facialar karşı

sında bağrrmıyorlar, neden arabalan 
fazla doldurmayınız, frenleri düzeltiniz, 
virajları genişletiniz diye feryat etıni· 
yorlar. 

Galatasaray - Hilil A takımları 
saat 15,30 hakem: Halid Galip EzgU. 
Yan hakemleri: Halid Özbaykal, Sa· Japonyat cevabında bazı müşahe-

tün halkı taşryamo.zlar. Eğer fazla ara• mim Talu. 
ba i§letmek hakikaten imkansızsa o za· ____ __:: ________ _ dat üzerine zabıtaca bu muhik ted 

birlerin almdığını bildirmekte ve 
Parlste gene hüyilk Sovyet elçiliğinin casuslukla maz-

bunun Cemiyeti Akvam ve Loİ<~" 
no misakhırına uygun olduğıl" ~ 
söylemi~tir. Bunun üzerine "J~ı 
bir münakaşadan sonra pakt di1' 
muhalif reye karşı 231 reyle ta5 

Fennin tayin ettiği miktardan 25-
30 adamrn fazla olması bir buçuk ile iki 

Benzinle yanan 
kadınlar . 

Dün gece saat 21 de Firuzağa-
'da bir kaza olmuş; iik kadınla bir 
kız yaralanmıştır. 

Firuzağada lzmir palas apartı
manının kapıcısı Mustafanm karı
sı Müzeyyen yıkanmak üzere ça
maşırhaneye girmiştir. 

Biraz sonra ayni apartıınanda 
oturan Nüsretin karısı Akile de ça-

man muhtelif mesafeler arasında oto· 
büs teşkilatı meydana gelebilir. 

Bu gidişle galiba İstanbul halkı 

~u nakaratı ikide birde tekrar etmek 
ten kurtulamıyacaktır.: Hay tramvay, 

Berber misin, 
doktor musun 

a mübarek? 
Beyazıtta Bakırcılarda Mühilrdar 

paşa sokağında 20 numaralı evde otu · 
ran 24 yaıında Nuri, bir hastalığın te
davisi için doktora gideceği yerde Vez
necilerde berber Şabandan bir bardak 
siyah renkli bir ilaç almış, bunu içmiş · 

tir. 
Aradan yarım saat geçince Nuri· 

maşırhaneye girmiştir, ocağı tu- nin karnında sancılar başlamış, zehir· 
tuştumıak istemiştir. Akile odun- Iendiğini anlıyarak polise başvurmur 
ları tutuşturmak için dokuz yaşın- tur. Nuri Cerrahpaşa hastanesine kaldı
daki kızı Belmadan benzin Şİ§esi- rrlmış, berber Şaban yakalanmıştır. 
ni istemiş, ocağa biraz benzin dö- --- - ---------
küp tutuşturduktan sonra Belma, Kız yüzünden cinayet 

• • 
şışeyi elinden düşürüvermiştir. Ça- lzmire bağlı Çeşme kazasının 
maşırhancde bulunanlar yere dö- Odacık köyünde bir cinayet ol
külen benzinleri kürekle toplayıp 
ocağa atınca çamaşırhaneye yayı
lan benzinler tamamen tutuşmuş1 
Müzeyyen ve Akile elleriyle ayak· 
tarından, Belma sol ayağından 
yanmışlardır. 

muftur. 
28 yaşında Mehmet, geceleyin 

evinden çıkıp ltöy kahvesine gider
ken ayni köyde Mehmet tarafın
dan atılan bir kurşunla öldürül· 
miiştür. 

İki kadınla kızın feryadına a - İki köylü arasında bir kız mese-
partrmanda bulunanlar yetişmiş, leıi bulunduğu ve bu yüzden cina
üçü de otomobille Beyoğlu hasta-l yetin işlendiği anla~ılmıştır. Katil 
nesine kaldırılmışlardır. yakalanmıtttr. · 

blr sabteh Arlık nun olanlara karşı daima bir rüç-
staviski "ayağını sürüklemiş,,.. han göstermiş olduğu kaydedil

Fransada sahtekarlık vakaları bir· m.ektedir. 
birini takip ediyor. Geçen hafta Japonya bu meseleden dolayı 
Pariste tam elli kişi tevkif edilmi§ Sovyet sefaretine verilmek üzere 
ve mesai nezareti ayrıca bir tahki- bir mukabil protesto hazırlamak· 

edilmiştir. 1ıt 
Fransız • Sovyet anlaşmaşJJ1 t' 

tamamen mcriyete girmesi iç:ıı ;il• 
isicumhur tarafındnn da imı:a e. ;ıı 
mesi lazımdır. imza mesele~İ ıÇİf 
evrak Elize sarayına gönderılJJ1 

kat açmıştır. tadır • 
ı - ------------- tir. ___..,/ 
ki senedenberidir, işsizler $an- M • • •t b• 

dığmdan yardım görmeğe müste- . essı ır zıya Bir bina yıklld! .. 
hak olmıyan birçok kişilerin mun- Profesör Hamdi .... 
tazaman para almakta. oldukları Dün saat on altıda ~n~"~eı.i 
•nla,ılmıştır. Bu iskandfllda siya· Suat lildil köprüsünün İstanbul cıhetıll 
sal ıahaiyetlerden bir çoğunun da Memleketimizin yüksek ilim adam· bir bina yıkılmıştır. dit• 

d !arından ve beynelmilel şöhreti haiz ' Gül Yıkı1ıan hı' na mı"llıA emlaJc:teJ1. parmağı olduğu sanılmakta ır. ... 
K hane ha!tanesi ve Tıp fakültesi eski Malul gazilerden İbrahim t"!., 1e Dolandırıcılığın elebaşıları e- teşrihi marazi profesörü ve Gureba has f t•·" 

t S Ve T · dl ·k· Ce07ayı'rlı" f ından iıgnl edilmektedir. ç J•' as aumı a l ı ı ,. · tanesi teşrihi marazi mütehassısı pro- ı .,. 
dir. sör doktor Hamdi Suat aylardan beri bir motör teknesiyle ınarango bet 

Bunlar her nasılsa ellerine iş- çektiği hastalıktan kurtulamryarak Hey ka a ;t bir tezgah vardır. O~iıı'' 
sizlere yardım vasikalarından bir beli sanatoryornunda ölmü~tür. metre yül..::sekliğinde olan bu Jlff' 

C · t · ·· ·· t on k'I' ~· d 1 ısiyle " · çoğunu geçirmişler ve Paris serse- enazesı cumar esı gunu saa nın ç:ıtısı es ı ıgı o ay ıerı· 

rileri arasında dağıtmışlardır. Ça- bir buçukta Gülhane hastaneainden zm çökmüş, binanın diğer.yere ol• 
d h kaldmlacak ve namazı Beyazıt camiin· ni de yıkmıs.tır. İçinde 1.cıJ1'J0şl...,ıJ' lıırnak İstemiyen serseriler e a- de kılındıktan sonra Edirnekapr şehitli t w 

k•kA · • ) 'b" d ak "k" m;ıdt ~radan nüfusr.a zayıa ı ı ışsız er gı 1 avranar 1 ı ğine defnedilecektir. - ~ 

senedir ellerindeki kartlarla hü - Merhumun ailesine ve meslektaşları 
kumet hazinesinden bol bol para - "il taziyetlerimizi bildiririz. 

tar alarak keyiflerine bakmışlar · ispanyada bir Jl'eneral 
d". t ·ı 1 d İskan dalın geni~li ği henüz tes- ev k ı o un u 
pit edilmemiş olmakla beraber, Madrid, 13 (A.A.) - Sol ce-
doland1rılan paranın tahkikat ne- nahların vaktile çıkardıkları As
ticesinde şafrlacak yetdmlara ha- turya isyanını büyük bir şiddetle 
l; ğ olacağr tahmin edilmektedir. bastırmış olan General Lopaz tev-

Sahtekarlık ancak memurların kif edilmiştir. Bu hareketinden 
yardımiyle yapılabilmiştir. dolayı divanıharbe verilecektir, 

GÖ~ülmemiş b:r 
harp tahsiS85~~·· 

Vaşington, 13 (A.A.) tiye b"~ 
to kredi kom:syonu, har ~0tıırlı~ 
kanlığı için 600 milyon 

8 
.. .,.Je b•' 

• • O; (;' 
tahsisat kabul etmıştır. ··rLil.f1J • 
kredi şimdiYe kadar asla go ~~~ ,ı~1 
miştir. ~ 

-ı 



l! MART - t_,3~ 

Türkiyenin mukadderatı Balkan 
antantı devıetıerile baQudır, dos
tum uz Vugosıavyanın vaziyeti 
nasıl gördüğünü öğrenmek bizim 
için pek ehemmiyetlidir ı 

~Alınanların Reni aaker!qtinnck aı:. dadır. Buna mukabil Göbela hfila hara• 
' Veraay muahedC$inin aon hükürr- retli nutuklar irat ederek Alman mille 
~ ~ •e Lokarno anlqmaaım bozma.la tine tereyağsız ekmek yemelerini ve 
~~ıadan ıonr.a en çok Balkan ve bütün servetlerini devlete askerleşmek 
~ antant devletlerini heyecana dü için vermelerini tavsiye ediyor. V c bir 
~ .. ıtiir. Çünkü Yugoslavya olsun, takım mevhum şeyler vadediyor. 
~lovakya ve Romanya olsun, araz:. İ§te Renin askerleştirilmesi aç Al
~ l1ınumi harbin mağlup devletle. man milleti için çalınan bir yem borusu
~ tıı, Avusturya, Macariatnn ve Bul dur. 
-.,dıt ~.belan almıtlar veya kurtarmış- ikinci dahili sebep Avusturya i§idir. 

Hitler, Avusturyayı çoktan Alman mil• 
~llbanyanın, bağlı olduğu muahc. letine vadetmi§ bulunuyor fakat Alman 
,. Yırtarak askerlctmcsi, ve buna ya bugUn İtalya ile dosttur. Bunun için 
1tı::. hu muahedeleri kendisine tatbik Brener geçidi yerine Ren nehrine te· 
--.~k devletlenn hiç bir şey yapml". veccilh etmiştir. 

HABER - .Al<sam ,,osta11 

Telefon idaresi devlet eline geç

tikten sonra da - eski telefon ıir
ket!nden daha iyi bir vaziyet te
min edilemediği için -şirkete ya

pılan hücumlar telefon idaresine 
çevrilmiıtir. Çünkü eski tirketir 

kurduğu usullerle hareket eden 
yeni idare de fazla bir ıey yap
mak imkanını bulamamaktadır. 
Bunun için şimdi telefon idaresin
de kullanılan usulleri kökünden 
yıkarak yeni esaslara dayanan ye
ni teıkilat projesinin bugünlerde 
tatbikine ba~lanacaktır. Nafia ve

kilimiz Ali Çetin Kaya şehrimizde 
iken bu hususta alakadarlara di 
rektif vermi9tir. 

Telefon İ§inde en çok ıikayeti 
mucip olan cihet telefon almak i
çin yapılan müracaatların uzun bir 
müddet sonra yerine getirilebilme

&idir. Bu da eski ıirketin iyi bir 
te§kilatı olmaması ve elinde bir 

şebeke projesi bulunmaması dola
yısiyle her yeni tesis edilecek veya 

yerini değiıtirecek telefon içir 
muhtelif keıif yapmak zaruretinir 

hasıl olmasından ileri gelmekte -
dir. Bu halin önüne geçmek içiıı 
şirket belediyeden şehrin mufassal 
haritalarını çıl<armaktadır. Bun· 

ların üzednde telefon ıebekesi tes 

pit edilerek bundan ıonra mahal· 
linde keşif usulü kaldırılacaktır. 

·~ 

LoYd Corf, büyük harpte, Türlcl .. 
rin lngilizleri iki yerde mağlup ettildeı 
rini ve onlann yüz bin!erce askerini 
muattal bırakbğını aöylemitti. Bunuıı 

üzerine. Abidin Oaver ıunlan yazıyor: 
Loyd Corcun bu sözünde iki yanlıı 

vardır. Birisi, dört harp senesinde Tlirk 
cephelerinde yüz binlerce değil, mil• 
yondan fazla İngiliz as~eri bulunduğu· 

dur. ikincisi de, Türkiyenin İngiltereyi 
ve bilhassa Loyd Corcu iki değil; üc; 
malubiyete uğrattığıdır. O, Yalnız Ça
nakkale ve Kfıtlilemmare mağlUbiyetle
rini kastediyor. Halbuki I.oyd Corcuıı 

uğradığı sonuncu mağlubiyet hepsinden 
daha mühimdir. O kadar mühimdir ki 
onun Anadoluya gönderdiği istila ordu
sunu, Dumlupınarda yok eden Tfirk 
süngüleri, kendisini de. sımsıkı yapışt> 
ğı İngiliz Başveka?et koltuğundan fır 

Iatrp atmtstn. H cm övle bir abs atlnlJ 
tır ki 1922 den 1936 ya kadar kenrlinl 
toplıyamamı§, o koltuğa bi~ daha ~tura 
mamıştrr. 

'* 
~ )'apaınamabn ~üphesiz diğer UçüncU dahiU sebep, Almanya ıc
~ Gp devletlerin de cürctini arttıra · nelerdenberi gizli gizli ve bir ıeneden
~~~et~~~ Bu~~ u~et~•i b~~a~~a~~~ru~~ O~u~nn -----------------------------~ 
~~la Avusturya, yahut Maorfr· yalnız resmigeçit yapmalan halkı ta~ Ttilünclller kongresi Bir kadın Almanyaya 
\.da silahlanması ve eski toprakla. min etmek kabiliyetinden çok uzak. iktisat Vekaleti ihraç madde- giden oğlunu arıyor 

Fikir adamları· .................. ~--~----
na veır<dlDğlmD~ 

>.... 1•lettıeğe kalkmaaı hem Yugoslav Bunun için bir gösteri§ Ilmn. Bu da 
~ he.n Çekoslovakyayı, hem de R<.-. Renin i§gali ile pekfil1 mümkilndür. terimizin ba§ında gelen ve son yıl-
~~~':' ~evkalade büyük bir mü~kül~. Şimdi ne olacak? Avrupa, Almanya larda verilen ehemmiyet ve üze-

"1lt>İ1ır. nın bu hareketine ka111 ne yapacak ? rinde yapılan çalışmalarla Sl\lışt 
~bu itibarla bu devlet!erin Renin it• Lokarno paktının 2 inci maddesi arttırılan tütünlerirniz etrafında 
~ ~selesi etrafında ne düıündültle bu vaziyet kar§ısında Fransanın sil~ bütün alakadarların yeniden top
v, ~lllaanaıc tabiatiyle çok faydalıdıl'. la müdahale etmesine izin vermemekte- !anarak konuşmalarını ve icap e· 
l' lhassa Yugoslavyanın bu mesele dir. Acaba Fransa bunu yapacak mı? • l • • k" • 
.~ den tedbirlerın a ınrnası ıçın i ınc1 ~ 11trıdaki dunımu çok nazik ve ehem Pek zannetmiyoruz. Yalnız muhak-
\ ~tlidir. Çünkü AltnBnya ayni zaman kak olan bir ıey varsa bu son hadise tütüncüler kongresini bu yıl top-
~ "tos.!avya mallarının en büyük Lokarno Franau - Sovyet ve Avrupa- lamağa karar vermiıtir. 
~lt,.iaidir. Almanya eleybinde bir run diğer paktlarmm ne derece tesirli Bu kongrede konuıulacak tü
~ ledbire İ§timk etmek bund..,n do olduğunu ve ne gibi roller oyıuyabilece tün ve tütüncülüğe ait maddeler 
~ ~'\> uııoslavya iktisadıyabna büyük ğini göstereceğidir. 
ı Vekalet tarafından tespit edilmi~ ~... vurabiJir. Kaldı ki, Yugos- Bir de son çıkar yol vardır: Cenev 
\:1~ cdii M im ticareti hal:va re. ve ticaret odalariyle başlıca tütün 
~• 1ve ona k!lllı tatblc edilen zeeri Burada toplanc.eak blitUn dUnya de firmalarına bildirilerek mutaleala-

; er 1Üzünden zarara uğramrıtır. legeleri bu işi en bitaraf ve kat't tekil- n sorulmuştur. 
~ · ugo. slavyanın _ yu·'ksek tİraJ•tı de halledebilirler. B d lki k • 
ı~ .... un an evve tütün ongresı ~ .eıı 0~n Politika, bu mesele etıT. Biz ümit ediyoruz ki diplomatlar 
.~ li'tl · · 933 yılında toplanmı§ ve birçok ~ 1 er hadisesinin se~i ve neti bu ışi garezsiz ve bıtaraf olarak tam 
~ serlevhası alhnda dikkate değer bir soğuk kanlılıkla tetkik edecekler, faydalı kararlar ittihaz edilmişti. 
\d~ neşretmiştir. C~ uzun olan bu kat'i ve müsbet yola bu tarikle vanla- Aradan geçen zaman zarfında bu 
~ -ı fltı en ehemmiyetli bir kaç prag caktır.,, kararların tatbikinden fay dalı ne· 
"'Yoııız: Görü~üyor ki Yugoslav noktai na ticeler alınmı,tır. İkinci tütüncü· 
l liitıer Fransız - Sovyet paktı- zan &fağı yukarı bu meselenin sulh ler kongres~nin ba,Iıca hedefi ge 
~karno anlac:masıru esasen boz. yoluyla halledilmesi merkezindedir. hah 
1 :s çen kongrede de mevzuu solan . ~ duğunu söyledi. Bu, doğru değil Fransız tezine aaddc bulunan ve Fran.. 

... ·1 l' bed uı lar tütün ihraç birliğini vücuda getir· he ta.sen Alman istihbarat bürosu da la ı e bir ilde, ica erse us kuru· 
\b ~anatı "şimdi bozmamışsa da ileri munu bile terkedeceği ileri ıürü~en Kü mek olacaktır. 
:~~ası. ihtimali var,, §eklinde tas· çük andlaşma ve Balkan andlatmaıı 
"llt§tır. dev!etleri araamda pek mühim bir rü 

' kün olan Yugoslavyanın bu tarzdaki ,._ .• "Yanın Reni askerleştirmesi 
"(hu düşünceai biz Türklerin herhalde öğren '" ı, öbUrü harici olmak üzere ikı 
ne memiz icap ettiği bir noktai naz.ardır. ~ n doğmuştur. • • • 

~a.~:ı b~ebeplerden biri, İtalyan - ..................................................... ___ _ 
tec r •dir. Çünkü İtalya. aleyhin· T I a : 
it, ~ te~~irler alınmakta devam «>- av i 
\it er .turlü anlaşmalardan ve pakt M k 1 1 S 

Çekıleceğini açıkça belli etmiı e ra 1 ar 1 na : 
• 

~ti 6Cbeplcrdcn ikincisi, Fransız M üı· de 
et paktının tasdiki Paris parlB-

~ llnda milnakaşa edildiği sıralar- .. KURUN,. gazetes1 tarafın-
aaPakt aleyhinde bulunan mebus. dan açı an lkramlyell bUyUk 
tt tlcridir. Bu sözler Almanlara tavla musaba · asının yapua. 
~ı~ "'nniştir. caA gUn yaklafıyor. Bu bU· 
•~ya bu sırada bu paktın imza- yUk müsabakaya girmek 

~~~i~:::t?·:~;~·~ı, ::E~::~::.~~:::.:::~I:~ l 
ı. : yunuz. 
v~tlrı ~-·········-··-........ _.._ ___ ...__.. ....... . 
ot t en sebep Almanyarun §imdiki 

..... 
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GEÇE.V SE!\'E BUGVN NE OLDU? 

YunanJstanda tı.a1 A vero! zırhlısı da tea 
Um olmuştur. 

Yeni barem kanunu l!yihası tamamen 
bazırlannıl§tır. 

Gedikpaıada Pertevpa§a ma
hallesinde 47 numarada oturan 
Nadide isminde bir kadm dün 
matbaamıza geldi. Ağlıya ağlıya 

tunları anlattı: 

- Oğlum Hasan 1917 se
nesinde Darüleytam talebeleri ile 
birlikte Almanyaya tahsile gönde
rildi. Aradan seneler geçti. Oğlum 

dönmedi. Şimdi tam yirmi dört 
yatında olacaktır. Senelerdenbe 

ri sefarethaneye, İstanbul vHaye· 

tine istida veriyor, oğlumun hayat 
ve mematrnı soruyorum .. lstidala

rıma hiç bir cevap verilmiyor. Oğ
lumu gören, bilen varsa, adresime 

malumat vermesini insaniyet na 

mına rica ederim. 

Sonra alakadar yüksek makam 
tarın nazarı d:kkatini çekerim 
Verdiğim istidalar niçin cevapıı7 

kalıyor? 

koyme1t -Bugünkü :,on l'oata a.rkaclqmm. 
dan: 

Kapitalist Amerikada Somerest Ma 
ughan isminde bir hıkayeci vardır. 
~ Bu adam garp dünyasının bugün en 
bliyük hikayecisi sayılır. Senede on iki 
hikaye yazar, her hikayesi 3--4 bin ke
lime tutar. Ve yalnız İngiltere ve Amo
rikada neşir hakkı olarak kelime başına 
bir dolar alır. 

Sosyalsit ilinde Maksim Gorginiıı 

eserleri 19 milyon nüsha satılmı§tır. 

Gorgiye her satılan eser ba§ına yüzde 
bir kAr veriJmiıtir. Gorgi bu sayede 
Sovyet ilinde en çok para kazanan r 
damlardan biridir. 

Yani iki cemiyet te dahilerini tan> 
mış ve onlara hizmeti nisbetindc mlik1-
(at vermiştir. 

Bizde Ahmet Rasim, Tevfik Fikret 
parasız ölmilşlerdir. Abdülhak Hio 
mit, Hüseyin Rahmi, Hüseyin Cahit, 
ancak geçinebilmektcdir. 

Büyüklere, yaptıktan hizmetin kar
şılığını vermiven valnız biziz. 

Doktor Ahmet Asım Balta ile dostunun 
Onurun konferansı kafasını yardı 

Ortaköy Şifa Yurdu sahibi ve Kurbalıderede Hürriyet soka~ 
kadın hastalıktan mütehassıaı Dr. da 46 numaralı evde oturan LQtfiye ilo 

dostu Mahmut kavga etmişlerdir. Mali 
Ahmet Asım Onur, bugün saat 17, mut fazla kızınca odun yardığı baltayı 
30 da Cağaloğlunda Halkevi bina- Lutfiycnin kalasına indirmiı, metresim 
sında (Analık hıfzıasıhası) hak- kanlar içinde yere sermiştir. 
kında çok önemli bir konferans ve. Kadının feryadına evdekt1er yetir 
recektir. Bir çok önemli konfe- miş, kaçmak üz:ere olan Mahmut elinde 
ransm duhuliyesi yoktur. Fırsat kanlı baltası ile yakalanmııtır. LQtfiye 

hastaneve ka1dın1mrstrr. 
kaçırmamalarını okuyucularımıza ---------------
tavsiye ederiz. 

Enstitümüzce tertip edilmit o· 
lan Komün bilgisi konferans seri· 
s;nden "Türkiyede Komün maliye. 
si,, adlı konferans Prof. Dr. Omer 

Celal Sarc tarafından 13 - 3 -
1936 tarihinde Hukuk fakültesi bi. 

ri~ci sınıf salonunda verilecektir. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Define arıvan 
·runanlı 

lıpiro isminde bir Yunanlı Bur-

. ıaya gelmit ve hükumete müra
caat ederek define arıyacağını söy 

lemiştir. lspiro istirdat senelerin
de Müdanyadan kaçarken bir yere 
yirmi okka altın gömdüğünü söy

lemektedir. Kendisine müsaade ve 

rilmit v~ aramaya başlamııtır De
finenin bulunduğu yer, maiyet me. 
murlarmdan Aeahm bağıdır. 

Bir kayıp kız aran13 or 

~~tiltere ile Fransayı biribirine 
\t~ l.Jctli olarak bağlı görmemesidir. 

tt tnumt harpten gonra Fransa 
q ~: derhal karşılıklı bir ittifak 

l 1§, fakat İngiltere buna ya· 
~ ~k Lokamo paktı suretile bu 
~ tılını§tır. 
~,0larak lngiltere, İtalya ve Ak· 
. -pltı.dc Fransadan yardım istc
~llc l'ilnaa ise buna mukabil bir Al-

Henıen askerlik şubenize 
müracaat ediniz 

Glimüşhane vilayetinin Kale nah~ 
yesin in Yenice köyünden Hamza oğul
lanndan Mehmet kızı Rukiye, on sene 
kadar evvel memleketinden fstanbula 
gelmi~ ve haber alındığına göre borada 
Burh&neddin isminde birisiyle evtenmlf 
tir. Şimdi nerede olduğunu hilmivonım 
bu kız. ailesi tarafmdan aranmaktadır. 
Yerini bilenlerin İnsaniyet namına ••a
~rdaki adrese mOracaat etmeleri rica 
olunur. 

İıt ltttıu karşısında tngilterenin 
~ hrdımı taahbUt etmesini ne 

' tlr. f şte Almanya bu cevabın 
' "'kit btrakmadan Reni ae
~ tff ınuvafık bulmuştur. En 

~İtli~Plerdcn birl de budur. 
"'1 ttt dahnt sebeplere: 

~l bo.ıuk bir iktisadi dUJ'WDt 

Tophanede Necatibey caddesinde Hoca Tahsin sokak 
41 numara deniz amelesinden Tahsine: 

CEVABIMIZ: Vaziyetiniz hakikaten hiç de hoş değil; 
sorduğunuz suale elan cevap almıı değiliz. Fakat size bir 
tavsiyede bulunalım. Bir müddet evvel çıkan bir kanun 
sizin vuiyetinizde olanlarırı altı ay rarfında ,ubelerlne mU 
racaat etmeleri lhmıgeldiğini bildirmiş, Bu müddetten son 
ra yakalananlar i'in c:ok aiddetli cezalar koymuatur,. 

Bu altı aylık mühlet martın sonunda bitmektedir. ().. 
nun için, siz bize gelecek cevabı falan beklemeden hemen 
şubenize müracaat ediniz. Ceza görmeden işinizi hallede
ceğinizi kuvvetle umuyoruz. 

••• 
II. - Kaybettiğiniz Borjiya romanma getlnee, bu ro

man kitap halinde basılmceya kadar eksiğinizi tamamla 
maruz imkansızdır. 

ADRES: S•1ltan Fatif. r.;1..,, "'8d,.f. 

hane tdcft1< dO numaradL .RukİYMİııl 

-mce• ojla ftı.m-
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Londra temasların da 

nya 
a ar 

aleyh·nde 
ver ld. 

Rununla beraber, Almanyaya zecri tedbir 
tatbiki aleyhindeki cereyanlar kuvvetlidir 

Almanyanın gerek Versay mu
ahedesinin 42 ve 43 üncü madde
lerini, gerekse Lokarno muahede -
sini ihlal ettiğine dair dün Lon
dmda devlet adamları e.rasında 
müttefikan karar verilmiştir. 

Londr~da, İngiliz Dış bakanlı
ğında yapılan toplantıdan sonra 
neşredilen tebliğde deniyor ki: 
"Almanyanın her iki muahedeyi 
de ihli.1 etmit olduğu müttehiden 
kabul edilmiştir. Meselenin Mil -
Jetler Cemiyeti konseyinde tetki
kine karar verilmiştir. 

Milletler Cemiyeti konseyi ya
rın aabah saat 11 de Londrada 
Sen Ceyms sarayında toplana -
caktır. 

ltalya zecri tedblrlere aleyhtar 

Lokarno muahedesini imzala -
mıı olan devletlerin Londradaki 
toplantısı esnasında Almanyaya 
kar§ı zecri tedbirler alınması yo • 
lundaki Fransız noktai nazarına 

İtalyan murahbasının §Öyle cevap 
verdiği bildiriliyor: 

"Bize kar§ı altı aydanberi zec
ri tedbirler tatbik edilmekte oldu
ğu için Avrupa işlerinde istediği
miz gibi serbestçe hareket edemi
yeceğimiz bedihidir. Bu yüzden 
bizden büyük bir §ey beklene -
mez,,. 

Diğer taraftan ltalya, prensip 
itibariyle zecri tedbirlere muhalif 
olduğundan, Almanyaya kar!J 
zecri tedbirlere iştirak edemiye -
ceğini ihsas etmiştir. 

Bununla beraber Almanyanın 
muahedeleri ihlal ettiği huıuıun
aa ittifak vardır. Mesele, Millet
ler Cemiyeti konseyine çıkanldığı 
vakit esaslı tetkikler başlryacak 
ve icap eden karar orada verile -

i cektir. 
1 

Taymla, Almenyaya karfı 
f lddet aleyhinde ••• 

,. ' T aymis gazetesi: "Almanya a
leyhindeki ithamların haklı olma

/ sı keyfiyeti münakn.§a bile edile -

e vflk RUştUnUn Belgradda 
eöyledlklerl 

Türkiyenin 
siyaseti nedir? 

(B~ taralt 1 incide) 
kan vekili M. Martinatz tarafın -
<lan karıılanmı§tır. 

Tevfik Ril§tü Aras, Yugoslav
ya Baıbakanı ile ufak bir konuş · 
madan sonra seyahatine devam 
eylemiştir. 

Belgrad, 12 - Türkiye Dış iş
leri bakanı Tevfik Rüştü Ar as is
tasyonda gazetecilere şu beyanatı 
verm~ştir: 

- Beynelmilel vaziyet vahim
dir. Fakat bununla beraber ben 
nikbinim ve Balkan andla4maıı -
nın Avrupa ıulhünü korumak için 
hiçbir fırsatı kaçırmıyacağından 
emımm. 

icabında TUrklyP. Mll!etler 
Cemly tinden çıkacnkmı, 

Bu sabahki Cümhuriyet gaze -

tesinde okunduğuna göre Yugos
lavya, Çekoslovakya, Romanya 
Türk Ye Yunanistan Fransız 

noktai nazarına müzaheret etme
w e ve icabında Fransa ile beraber 

mez. Hitlerin teklifleri okunulma
sı ve bunların tetkik edilmesi la -
zımdır,, diye yazmaktadır. 

Gene "T aymis,, gazetesi Al -
manların son hareketi karşısında 
derhal şiddet kullanmaktan ka -
çınmağı anlatan ve vaziyeti nik -
bin olarak mütalea etmek istiyen 
bir yazı neşretmektedir: 

"Bu memleket, taahhütlerini 
Fransaya ve Avrupa emniyetine 
kar.şı faydalı surette icra edecek
se, Alman siyasetini mütaleada, 
ıakin olduğu kadar da her türlü 
zihin karışıklığından azade hare
ket etmesi lazımdır. Avrupa sul -
hünün tek taraflı ve müvazenesi 
bozuk mimarisi harabe haline gel
mek üzeredir. Bu dakika yeise 
dütmek değil, fakat yeniden bina 
etmek dakikasıdır ... ,, 

B lr çıkar yol 
İngiliz ricalinden birinin beya· 

nalına göre, lngiJtere hükfuneti, 
Fransa ile Almanya arasındaki 
gerginliğin vahim neticeler doğu.. 
racağı kanaatindedir. İngiliz hü -
kUmeti, iki memleket isteklerini 
kısmen nazarı itibare alan bir for· 
mül bulmak arzuıunu be.aliyor. 
Bu formül, mesela, Almanyanm 
Rendeki garnizonlarını yalmz 
sözle değil, fakat fili bir surette 
sembolik hududa çekmesi ve di -
ğer taraftan da F ransanın yeni 
bir muahede müzakereıini kabul 
etmesi olabilir .• 

Londra mUzakerelarl uzun 
sUrUyor 

Londradan ıelen haberlere göre, 
Londrada başlıyan siyasi konu§malar 
gelecek haftaya kadar devam edecektir. 

Dı~bakan Eden tarafından Ren mın 
takasında remzi müfrezeler müstesna 
olmak üzere diğer Alman askerlerinin 
geri çekilmesi için yapılan teşebbüse 

Hitlerin menfi cevap vermesi fena bir 
tesir uyandırmıştır. 

Hitlerin son hareketinin Lokarno 
muahedesine açıkça bir tecavüz addedil 
mesi, bu cevaptan sonra olmuştur. Ve 
bu yolda tebliğ ne redilmiştir. 

Yunanistanda 

İÇ · ve dı 
si yas 
buhran 

Atina, 12 - Kabine buhranı 
hala halledilmemiştir. Ve gittikçe 
daha çapraşık bir vaziyete gir -
mektedir. Venizelist parti lideri 
Sofulis, Demircis kabineyi teşkil 
edemediği takdirde bizzat ve ta -
mamiy)e eski venizelistlerden mü
rekkep bir kahine teşkil edeceğini 
bildirmİ§tİr. Bu kabinede yalnız 
Harbiye ve Bahriye nazırları kra
lın adamları olacaktır. 

Bu ha her anti Venizelist parti
leri büyük bir tel aşa düşürmüştür. 
Bunlar böyle bir hükumetin başa 

gelmemesi için her şeyi yapacak - ' 
lardır. 

Milletler Cemiyetinden çekilmeğe 
karar venni~lerdir. 

HABER: Dün gece! Paris rad
yosu, Türkiyenin de Fransaya za 
hir olduğu habeı-ini verirken, spi- ı 
ker büyük bir heyecan göstermek-

1 leydi. 

.fABER - Aksam postaıı 

Al manyaya 
karşı cephe 

kuvvetleniyor 
(Baı taralı 1 incide) 

saya veya Belçikaya karıı bir Al
man tecavüzü vukuuna münhasır 
olduğunu söylemiıti. 

Diğer taraftan, Almanyanm 
hareketini takbihe B. Grandi'nin 
de iştirak etmesi, B. Musolini'nin, 
Alman teıebbüsünde ne bilvasıta, 
ne de doğrudan doğruya dahli bu
lunmadığını göstermektedir. 

Bu neticelerin yanı sıra, B. E
denin Alman elçisi nezdindeki te
tebbüsünün menfi neticesi zikre -
dilmektedir. B. Eden müzakera • 
tın açılmasını temin için Alman 
kıt'alarının geri çekilmesini iste -
miştir. 

Almanya, B. Hitlerin teklifle
ri üzerine açılması muhtemel mü
zakerat biter bitmez Rendeki kıt'· 
alarmın adedini arttırmak niyetin
de olduğunu ihsas etmiştir. 

Şimdi, Londrada, ekonomik ve 
mali zecri tedbirler hakkında mü
zakereler cereyan etmektedir. 

Salahiyetli mahafiller, Alman
yayı irza etmek üzere yeniden gay 
ret gösterileceğini söylemektedir
ler. Bu gayretler muvaffakiyetsiz
liğe uğradığı takdirde, Lokarno 
devletleri, milletler cemiyetinin 
tavsiyelerine göre, Almanya hak
kında cebri hareket tatbik edecek
lerdir. 

Londra, 13 (A.A.Y-Deyli Tel. 
graf diyor ki: 

Büyük Britanyanın 'durumu da
lla enerjik bir tekil almıştır. Şayet 
müzekerata kapı açmak hususun
daki gayretler boıa çıkana büyük 
Britanya Lokarno paktını ve mil
letler cemiyetini müdafaa edecek-

tir. 1 
1ng111z muhafauıklr fırkasında 

L'ondra, 13 ·cA.A.)' - Mulia
fazakir parti dış işleri komisyonu
nun dün akıamki toplantısında, 
Sir Austen Chamberlain, Sir Sa
muel Hoare ve B. Vinaton Chur
chill söz almıılardır. Bunlar, Bil· 
yük Britanyanın, Lokamo muahe
desinde musarrah bütün taahhüt
lerini ve milletler cemiyeti azası 

sıfatiyle uhdesine düşen bütün va
zifeleri hiç tereddütsüz ifa etmesi 
tavsiyesinde bulunmuılardır. 

Her üçü de, fU sırada, Alman
yaya karşı alınacak yegane duru
mun metanet olduğunu söylemiı
lerd ir. 

Salahiyetli mahfiller, muhafa
zakar partinin batlıca üç liderinin 
bu sözlerine büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. · 

Diğer taraftan, birçok resmi 
şahsiyetler, Hitlerin dün Karlsru
he' de söylediği nutku çok şiddetle 
tenkit etmektedirler. 

Fransa 

Büyük 
seferberlikle 
Tehdit ediyor 
Fransız harbiye nazırı General 

Moren, Almanların Rene gönder
dikleri 90 bin askerden bahsede
rek, F ransanın henüz seferberlik 
yapmadığını fakat Almanya asker 
sekayatına devam edecek olursa, 
ihtiyat sınıflarını ıilah altına al
mağa karaı verdiğini söylemi§tİr. 

13 1'.I.t~nT - 1936 .---:-

El 

· lerin dünkü nutku 

• e 1 

.,,.. 
ı şe ef 

alınırv 
Eğer bize müsavi hak verilmezse biz 

onu almasını blllrlz ! 
Hltlarln dUn ge1.ekl nutku 1 

Hitler dün gece Karlsruhede radyo 1 
ile bir söylev vermiştir. ı 

Hitlcr Avrupada sükunun kalmadı · 

ği, her yeri haset, kin ve şüphenin kemir ' 
diği bir zamanda Almanyaya karşı olan 
imanını kaybetmediğini söyliyerek şu· 
noktalarda durduğunu anlatmıştır: 

"Kirlenen Alman şerefini temizle·] 
mek istiyordum. Şerefi olmayan bir in· 
san gibi şerefsiz bir milletin de yaşa
ma hakkı olamaz. Fakat Almanya şeref 
li bir milletti. Onu ikaz etmek lazımdı. 
Şerefini kazandığı gün hayat hakkına 

da malik olacaktı. Bu şeref, onun başka 
milletlerle müsavi tutulmasıydı.,, 

Hitler, sonra şu pek meşhur akideyi 
haykırmştr: ı 

- MiLLİ NAMUS VE ŞEREF 
MİLLETLERE VERİLMEZ, MiL
LETLER ONU KENDİLERİ YA
PARLAR. SERBEST! VE tSTtK .. 
LAL BAŞKALARININ YARD1M1LE 
DE01L, KENDİ KUVVETİMİZE İ
NANMAKLA ELDE EDiLtR. 

Beraber ve yanyana yaşamak için 
karşılıklı menfaatlere hürmet etmek la· 
zımdır. Ben Fransa ile Almanya arasın 
da düşmanlık mevcut olmadığı kanaa• 
tindeyim. Fransa ile konuşurken iki 
müsavi taraf gibi konuşabiliriz. Biz iki 
millet, biribirimize hürmet etmcğe mee> 
bu ruz.,, 

Bitlerin dün akşamki söylevinden 
diğer parçalar: 

"Ben bir Alman nasyonalistiyim. 
Sözlerimin kıymeti bundadır. 

Alman nasyonalistlerini zaferden 
zafere koşmak istedikleri şeklinde it· 
ham etmek doğru değildir. 

icap ederse, eski bir Alman askeri 
gibi vazifemi yapacağım. 

Eğer Almanlara müsavi hak veril
mezse, o, bunu başka türlü de alma~ 
ru bilecektir. 

Ben askeri zaferler istemiyorum. 
Ben milletlerin arasında bir anlaşma 

ve uyuşma imkanı olduğunu biliyorum. 
Milletleri buna çağıracağım. 

Burada yeniden teminat vermeğ e 

hacet yoktur. Bizim tarafımızdan ka· 
bul edilmiyccek hiç bir teklif vaki olmı· 

yacaktır. Biz, Avrupaya 25 senelik bir 
sulh vermek istiyoruz.,, 

~ ~ .. 
Hitlerin nutkunun başka parça

larım Anadolu aiansmdan alıyo
ruz: 

Berlin, 13 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

B. Hitler, dün akşam saat 20, 
15 de Karlaruhe stadyomuna gel -
mi§ ve tahminen yüz bin kişilik 

bir halk kütlesi tarafından heye -
canlı alkışlarla karşılanmıştır. 

Hitler nutkunda demiştir ki: 
"Son üç sene zarfında hiç kim

senin yapamadığı işi tahakkuk et· 
tirdim. Almanyaya hukuk müsa -
vatı temin ettim, Almanyanın kud
retini ihya eltim. Kumanda vah
detini tahakkuk ettirdim. 

Arsıulusal ihtilafları, Almanya 
dahilinde kullandığım usullerle 
halletmek arzusundayım. Avrupa, 
Almanyanın oldugu gibi,çok küçük 
bir sahadır. Bu saha içinde kendi 
an'anelerine sadık ve milli mukad
deratına itimat besliyen ayni alle
lerden milletler ya~amaktadır. Si-

1 
yasi hudutlar değişebilir. Fakat 
milletler arasındaki hudutlar asla 
değişemez. Bir millete tahakküm 
etmek için, onu milliyetinden tec
rit etmek saçmadır. Almanya ne 
Lehistana, ne Belçikaya, ne de bu 

memleketlerle ittifak muahedeleri 
t· yapmış olan Fransaya taarruz e 

mek niyetinde değildir.,, 

Oörlng'ln nutku 

G .. riııı Alman hava nazırı general o 
de dün bir söylev vererek demiştir 1'i: 

"Almanyanın kuvvetleri meıntel>" 
• O •ıA ~ A o l -'' de' tın ııh aya ugramaıına nıanı o &Cl.IP 

recededir. htilaya uğramaktan k~ 
yoruz. Almanya silahlan ancak ;\1#; 
yayı müdafaa edecektir. Alman n$1'CT' 

ri Rendedir ve Renden çrkmıya~; 
General Göring yanında hava 111 f 

teşan olduğu halde Königsbergdeki tJ 
yare kıtalannı da tefti~ etmiştir. 

Ya şeref ya ölUm 

Königsberg, 13 (A.A.) - fi" 
vas ajansı bildiriyor: .

111 Hava bakanı B. Göring miih1 

bir seçim nutku verdiği esnadıı eı· 
cümle !U sözleri söylemiştir: ., 

"B. Hitler yeniden faal bit sı' 
yasete ba,lamıştır, çünkü, bu h~, 
man müsellah kuvvetlerinin /. 
manyanın her hangi bir istilBt 
karşı miidafaasını temine k3 ı 
olduğunu bilmektedir. Berline do~ 
ru bir "teferrüç,, e çıkmak a.rtJ 
imkansızdır. Şimdi, artık ne ol~ 
sa olsun Almanya haklarını, ;t. 
tek vücut halinde birleımi~ ol~~tii' 
müdafaaya hazırdır. Körü .k0 ~· 
ne bir itimat besliyoruz. Atiye J.I' 
kun ve metanetle bakıyoruz· e' 

manya şerefle yaıamalı yahut f 
refle ölmelidir.,, 

Bir Yugoslav 
dip omatı 

d 
Zecri tedbirler yerine Htltı~ 

tavsiye ediyor of 
Belgrad, 13 (A.A.) - YtJ~çr 

lavyanın Berlindeki eski orta e 1, 
si B. Jivoin Baluzeiç, Politikl' ~JI 
zetesinde yazdığı bir başmakıJe 
ezcümle diyor ki: ,6f' 

"Alman darbesini bir ~ey e' 

lemeden meskut geçmeğe kiı? ı~ 
tıır 

nin hakkı yoktur. Bu hareket.b~' 
bih edilmelidir. Fakat bul~ ~s· 
zaafı daha ilk adımda sabıt 

1 
rl~ • e 

c.ak fena ölçülmüş zecri tedbıl' eıı 
olmamalıdır. Almanyaya karf1

111ıı 
müessir zecri tedbir, AvrtıP'~et' 
batı, doğu ve doğu batı meıı>1ef1'1ş 
leri arasında sağlam bir aıı1~ece' 
olabilir. Önünde Hitlerin eğ~ııı' 
ği zecri tedbir, kendisinin '11 }{efe 

kere etmek istediği ve nıll:ttl ıı' 
ihtiyacında bulunduğu Fraııstı ,.e 
1 b• l'w"d' L drO. ' usunun ır ıgı ır. on . ~' 

• ıJJ • 
Cenevre toplantıları, geçtıJ 1!f deJ1 

1 . 1 il ·~ ta arını tamır arzusunun biit~ 

olduğu kadar ayni zamanda ııt!" 
Avrupanın herhangi bir J!1ulıl r1el' 
za karşı ağır bir zecri tedbi~"si o~ 
mesini temin arzusunun jfa e 
malıdır.,, / --------

Otomobil kaZ~s:ııii"' 
Bugün saat yarımda Erntll tJftıJ'' 

de bir otomobil kazası 0!( 13~ 
Doktor Baharın idare ettı ~ ..... iıı6' 

b·ı pi>' , 

numaralı hususi otoın° 1 .ıo.tı11 .. ~ ııs 1•-s 11e 
nünden geçerken ~ ıı>ıf 
da garson Mustaf aya çarı':ısıttıt• 

b ~ kırı lıı1'~· garsonun sağ acagı tcJı-rf 
Y aralı hastahaneye 1<3 

tı~ cc> 
(~50") 

l 
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Bir ıece evin içi birdenbire 
kflrı!tt. Küçük hanım saatlerce 
baill'dı. Sabaha kadar hiç kimse 
gözünü kırpmadı. Güneı doğar -
ken bir avuç et parçası ortalığı çın 
Çın öttürmeğe ba§ladı ve o geceden 

dilerin üzerine atılıyor, bütün ma-ı Hatıralarını anlatan : EFDAL TALAT - 14 - Yazan: IHSAN ARiF 
haileyi allak bullak ediyor, sonra -----------------------------------------

ıonra, küçük hanım Sarmanın 

Yüzüne bakmaz oldu. Her akşam 
onun kucağında hırıldaya hırılda
Ya uyumağa, onun yumugak elle · 
riyle oktanmağa, onun ynnak!an
na yüzünü ıürmeğe o kadar alış· 
ınıttı ki, böyle birdenh1re unutul • 
luvermek içine dert oldu. Küçük 
hanımın kucağında ıabnhtan ak • 
tama katlar bir kundak. Bu kun -

dağm içindeki canlı yaygara ken· 
Cliıinden çok seviliyordu ki, artık 
onu arıyan, ıoran yoktu. 

Kıskançlık yavaş yavaf kanını 
zehirliyor, hanımını elinden alan 
Yumurcağa kartı içinde bir kin fi. 
lizleniyordu. Odanın bir köıesine 
büzülerek rakibinin ciyak ciyak 
haykınıım gözleri parlıya parlıya 
dinliyordu. Bu ses, bütün damar -
ı-rını tututturuyor, yerinde dura -
Jnıyor, hanımının ayaklarına yü • 
2Ünü, gözünü sürüyordu. Fakat 
hepıi nafile idi. Küçük hanımın 
her dakikası yavrusiyle dolu idi. 
Ara sıra ayaklanna dolaşan kedi

•ini "Of. Çekil ayağımın altın -
dan,, diye azarlıyordu. Bu çıkış • 
b\a bile Sarmanın hoıuna gidiyor
du. Genç kadın hi~ olmazaıa bu 
kadarcık olıun kendisiyle meıgul 
olıaydı. 

Bu; aün ıabrı tükenCii. Hanımı
nın kacağındaki kundağın yanı -
batına atladı ve ilk defa olarak 
YulnUfak ellerin sırtını acrttığmı 
duydu. Bu hiç ummadığı darbe o-
ııu o kadar ıarstı ki, günlerce eve 
Uiranıadı. Günlerce ağzına bir 

1 
lotan. koymadı. Fakat içinde do- l 
lup büyüdüğü yerden bir türlü 
-Ynlamıyordu. Artık bir deri, bir 

lieınik olmuf, eski güzelliği, yal
~aklıfı kalmamıştı. Günden güne 
deiitiyor, vahtileşiyordu. Kartı·/ 
••na çıkan en güçlü, en yılmaz ke-

yorgun, bitkin bir köteye çekile • 
rek, yalnız baıına hırakılmıt bir 
sev~ilinin bütün acılarını duyarak 
saatlerce içini çekiyordu. 

Üzüntülü günler baıhyalı bir 
ay olmıqtu. Sarmanın tahammülü 
artık ıon kuvvetlerini harcıyordu. 
Bir sabah, küçük hanım çocuğu• 
nun kundağını açtı. Minimini et 

parçaı;ını çırçıplak yere koydu. 
Sarman. karyolanın altından, ha
nımını elinden alan rakibini gö -
zetliyordu. Yavru, ellerini, ayak -
larını oynattıkça, annesi "!eker 
kız, kaymak kız,, diye her tarafını 
öptükçe Sarman kendi kendisini 
yiyordu. 

Anne, bir aralık dı,arıya çıktı. 
Sarman, birer aley damlası gibi 
parlıyan gözleriyle yerdeki çocu • 
ğa bakıyordu. Birden fırladı. ilk 
önce çocuğun yüzünü ısırmak, tır
malamak istedi. Sonra vazgeçti. 
Geldi. Ağır vücudiyle çocuğun 
yüzüne oturdu. 

Anne odaya döndüğü zaman 
gözlerine inanamadı. Sarman, ço
cuğunun baıına ne yapıyordu? O-
nu boğmak, döğmek iıtedi. Fakat 
Sarman artık kedi değil, bir kap -
lan yavrusu idi. Birden hanımmm 
eline ditlerini geçirdi. Bembeyaz 
parmaklar kan içinde kaldı. Sar • 
man, gözl.eri parlıya parlıya kapı
nın aralığından 11ynldı. Genç ka-

dın çocuğunu yerden kaldırnca o
danın içi bir çıihkla doldu. Yav
ru, nef eı alamamaktan boğulmuı
tu. 

Sarman, bu çığlığı dinledi, din
ledi. Artık öcünü almıftı. Ölse de 
gam yemezdi. Sokak kapımın ya
nındaki pencereden sokağa atla -
dı. 

Minimini cenazeyi gömmeğe 

götürürlerken yol üdün deki dere-

nin kenarında da Sarmanın ıslan
m1ş ölüsünü buldular. işlediği ci
nayetin azamına de.yanamamış, o 
da hayattan çckilmitti. 

Çok nadir bir maymun 
, Reanini gör · 
.d\itünüz Alis 
-Allinıo n:aymun 
dünyuırun en 
~dir bir nümu· 
~ıidir. Batını 
~İzine daya.mı§ 
derin derin dü -
f Ünen Aliı pila
~iaı 18."!mlığın -
d-dır, Bundan 
\ir kaç ay evvel 
Cenubt Ameri 
~n balta gör
~eıniı omıanla
l'ttlda ele geçiri
lerek çok yük. 

~lt bir fiatle 
'"Yorkun San

t.._ı Park lıayva-
tı-.~ .. • 

l ınuzesıne sa. 
tıtrnııtır. 
bün)'9.Dın bat-
~ hiçbir müze
~de bir efi da. 
lııııııı...ı.olmıyan bı· 
~ -.ymur. 
~ Nw1akluların r.cvc: ı .:ı ı o l muştur. ı...>y ıe derin C:erin düşiın· 
~IGne bakmayınız. Ekse:-iya çok maskaradır ve herkesi ıüldür
'-lelcten katıltu. 

· Bursalılar müsf evlilerin zulüm 
ve tazgikından çok yılmıştı 

Kolonel Haring o gün otele 
dönerken bir sivil olarak bir şey 
ihsas etmeden halkla temasa de
vam etmemi ve yerlilerin arzu, 
fikir ve hakiki vaziyetlerini öğ -1 
renmekJiğimi tekrar ve 11rarla rİ· ı 
ca etmişti. Çarııya indim ve ku -
yumcular pazarında ilk önüme ge
len bir dükkana daldım. Burası 

bir kuyumcu dükkanı idi. Bursa -
ya mahsus altın burma yüzükler· 
d . d' \ en ıste ım. 

· Pazarlık sırasında adamcağız
la konutma kapısı açmağa çalı! • 
tım. Zavallı kuyumcu sözlerimi 
duymamı§ gibi oldu, ürkek bakış
larını üzerimde gezdirerek sus -
mayı tercih etti. 

Daha evvel, mahalli Yunan i~ 
gal kuvvetlerinin bir çok ve.ile • 
lerle halkın hiasiyetını iskandil et-

tiklerini ve tesis ettikleri otorite 
aleyhinde ufak bir aykırı dütünce 

besliyenleri çok tiddetle cezalan
dırdıklarını haber almııtım. Halk, 
müstevlilerin zulüm ve tazyikin -
den çok yılmııtı. Bundan dolayı 
ağızlannı sıkı susmayı, tatlıya tuz
luya karışmamayı, gelecek gün
leri sabır ve tevekkülle bekle • 
meyi, tehlikeli konuımalara ve 
lüzumsuz gevezeliklere tercih edi
yordu. Kuyumcuya dedim ki: 

- Ben Türküm. Bana itimat 
edebilirsin. Vaziyet nedir, anlat! 

Boynunu büküp, bir gözünü 
kırparak ve elini, (nemize lazım) 
mana.ama gelen bir hareketle aal
layarak susuyordu. Tekrar ettim: 

- Benim Yunanlılarla bir ala
kam olmasından §Üpheleniyoraun. 
Bir Türk bu kadar alçak olamaz. 
Ve bu kadar alçalan Türk muhak
kak ki Türk değildir. Kanı ve 

' 
cinıi bozuk bir mütereddidir. Bir 
tikiyetiniz varsa .... 

Lafımı kesti: 
- Ne şikayetimiz olacak ki, 

1 bey... Şunun §Urasmda geçinip 
gidiyoruz. Allah bin bereket ver

i ıin ... 
- Yunan işgalinden memnun 

musunuz? 
- Memnunuz! 
Gözlerimi gözlerine diktim: 
- Demek Yunan işgalinden 

memnunsunuz? 
Gözlerini bakışlarımın kontro

lundan kurtarmak için önüne eğdi 
ve kırık aesiy]e cevap verdi: 

- Memnunuz beyim. Halkı a· 
daletle idare ediyorlar. Bir şika
yetimiz de yok. 

Yalan aöyliyordu. Can korku . 
siyle içini dökemiyordu. lztırabı-

nı dökmek, acısını haykırmak ate
ıiyle yanıyor, fakat, korku dudak
larını kilitliyordu. 

Ora.dan çıktım. Daha yedi dük
kana girdim, çıktım. Hepsi yalan 
söyledi ve hepsi benden şüphe et-

ti. Bir lokantaya girdim. Yemek 
yedim. Lokantacı ile çabucak ah
bap oldum. Dereden tepeden ko -
nuıurken adamcağıza f U suali 
sordum: 

- Yahu, ne zaman defolacak 
bu herifler? · 

iskemlesinden kalktı, geri geri 
çekildi. Yüzü sararmııtı. Evvcla
şöyle bir yutkundu, sonra fısıl dar 
gibi söylendi: 

- Çocuk muıun sen? 

- Neden soruyorsun? 
- Duvarların kulağı var. Bir 

daha böyle §eyler konuşma! 
Sonra birdenbire fikrini değiş

tirmit bir adam haliyle ilave etti: 
- Y okaa sen de onlardan m1 • 

ım? 

Cevap vermedim. Lokantacı 

bir müddet sustu, sigarasını asabi 
bir hareketle .-attı ve ıöylenmeğe 
devam etti: 

- lnıan babasına itimat ede
mez oldu. Dünya çok kötületti. 

Herkes biribirinin gözünü oyma -
ğa kalkıyor. Onun için sana da iyi 

gözle bakamıyorum. Bu suali sor
manda bir maksat olmalı. 

- Fena bir maksadım r.ok. E. 
ğer bir şikayetin varaa bana söy-

leyin. Her halde hakkınızda ha -
yırlı olacak.,, 

Lokantacı, pala bıyıklı, iri kı
yım, güçlü kuvvetli bir Türktü. 

Şöyle bir etrafına bakındı ve son
ra kulağıma eğilerek ıunlan ıöy
ledi: 

- Senden ıüphe ettim. 
- Benden f üphe etme ... Bütün 

mukaddesatımla seni temin ede -
rim ki, fena bir adam değilim. 

- O halde ıunu bil: Hepimiz 
felaket içindeyiz. Kimse halinden 
memnun değil. Fakat kimse ağzı· 
nı açamıyor. Çünkü açılan ağızlar 

ölümle susturuluyor. Can tatlı be

yim. Onun için ıikayet neye ya -

rar. Uğraımak lazım. Miskin mis
kin oturup, karı gibi ıızlanmak 

muzafferiyet ... Ölmedi ise kulak
vıp gideceğim. 

- Nereye gideceksin? 
Cevap vermedi. Baıiyle Ana -

dolunun iç taraflarını İ§aret etti. 
Vatanı için, ocağını bırakıp cep • 

heye koımağa karar vermit olan 

bu ıerefli ve namuslu yiğidin 
elini 11ktığım zaman gözlerim ya-

,armıttı. O, cepheye gitti mi? Her 
halde gitmittir. Çünkü mert özlü 

bir adamdı. Eğer memleketin şe • 

ref ve istiklali için öldüyse Allah 
rahmet eylesin... Ne mutlu bir 
muzafferiyet ... Ölmeıi ise kulak • 

HABER 
AKSAM P09TASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ; lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telotonu : 2:ısa 
idare ve 116n .. : 24:170 

, ABONE ŞARTLARI 
Tütlriıt• Erndı 

Senelll< 1400 KP'. 2700 KP, 
e aylık 730 .. 14SO ,, 
3 aylık 400 .. 1100 .. 
1 aylık t~O ,. 300 ., 

iLAN TARİFESi 
Tıcaret 116nıarının satırı 12, SO 
Resmi U6nl;arın 10 kuru.tur, 

Suhıbi w Ne1rı'lat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
\ &sıldıi• ver fV AKIT) matbaası 

ları çınlasın. ismini öğrenmediği-' 
me çok yaruyorum. 

lNGILIZ MIRALA YININ 
SOZLERl 

Otele döndüm. Yunan genera. 
linin orduları ve harp durumlan 
ve harp planları hakkında verdiği 
izahat ile Bursadaki müşahedele
rim hakkındaki raporun notlarını 
ceketimin iç astarları arasına yer
lettirdim. ikinci rapora da Yunan. 
lıların itgal ettikleri mıntakalar
da uygunsuz hareketlerde bulun
dukları, halka eziyet ettikleri, bir 
çok adaletsizliklerde ve haksız • 
lıklarda bulundukları hakkında 

mufassal malumat ilave ettim. 
Ertesi günü lstanbula döne • 

cektik. Bu itibarla, kolonel Ha • 
ring ile otelin bir salonunda baı .. 
baıa, gece geç vakte kadar gö • 
rüttük. ' 

Bütün gayret ve dikkatimi, ko-
1oneli Yunanlılar aleyhine tahrili 
etmekte kullanıyordum. İngiliz i .. 
tihbarat zabitinin, lstanbuldan 
Mudanyaya gelirken torpidoda ve 
bana zımnen anlatmak isteC:likle
rinin burada gözle görülür bir ha· 
kikat haline gelmi! bulunduğun • 
da ikimiz de müttefiktik. O, ev • 
velce Yunanlılal' hakkında gıya • 
ben de olıa menfi hisler besliyor
du. Şimdi bu hisleri gördükleriyle 
ve benim mütemadi propaganda • 
larımla bir kanaat halini iktisap 
etmişti. 

Miralay Hari:ıgin bilhassa §U 
&Özlerini unutamam: 

- Yunan milleti hem layik de
ğildir, hem de bu i~i başaramıya
caktır. Fakat, ne çareki, bizim gi
bi askerlerin fikirleri, bir ite baf
lanmadan evvel değil, baıland1k • 
tan sonra alınmaktadır.,, 

Kolonelin bu tözlerinden, 
memleketine avdetinde hükume -
tine vereceği raporun her halde 
Yunanlıların hiç de lehine olmı • 
yacağı anlatılıyordu. 

Gece yarısına doğru pansiyona 
döndüm. Gene yirmi otuz Yahudi, 
kadınlı erkekli toplanmıı ho§ bet 
ediyorlardı. Beni 11rar ve ihramla 
gene oturttular ve izaz ettiler. 

Ertesi sabah erkenden kalktım. 
Saat henüz altı idi. Bizi Mudan • 
yaya götürecek olan otom9bil he
nüz otelin bahçesinde bekliyordu. 
Yahudi ailesiyle vedalaşarak ote
le gittim. Miralay henüz hazırlaı.. 
mamıştı. Bahçede oturdum ve bir 
çay istedim. 

Bu sırada yanıma, 16 - 17 Y&J

lannda, çok giizel bir Yahudi kızı 
yanaftı. Yataktan henüz kalktığı 
gözlerinin mahmurluğundan anla.. 
tılıyordu. Ayakları çıplaktı. Sırt1-
na bir manto atını~tı. Sıkıla büzü. 
le §unları söyledi: 

- Bu gece de benim doğdu • 
ğum gecedir. Sizin de aramızda 
bulunmanızı çok istiyorum. Bir 
yabancı bizim böyle mecliıleı:imis 
için teref sayılır. Benim bu rica
mı kabul eder misiniz? 

(Devamı var) 
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2!ade: S.ine11ıalae---lSTA.NBULı BEYOCLU ' 
ıs: MU?ıteııt Vokal eserler (pl!lk). ıs, l\IELEK 

30: MUhteli! orkestra eserleri (pldk). 19: İPEK 
Klo • Klo 
Sengapur post.a.sı 
Primadonna 
Güzeller resmi 

Haberler. 19,15: Ha.fit musiki ve sigan hava S.\UAY 
lan (pldk ) . 20: Halk musikisi (Osman Peh· * TÜRK 
llvan tarafından ) . 20,30: Stüdyo orkestrala. geçidi ve 

Son uçuıı 
Dokunma kalbime 
Parls hayatı. 

Aşktan korkma 

n. 21,30: Son haberler. Sa.at 22 den sonra SO?tlER 
Anadolu a jansmm gazetelere mahsus hava
dis servisi verllecektir. 

ANKARA: (%80 Klı.) - (1D60 m.) 

ı9,30: Çocuklara teknik llğütler. 19,45: 
Karışık m Uz!k plAk n~riyatı. 20: Karplç 
§eblr lokantıı.smdan nakil ıorkestra) . 20,30: 
Ajans habctıeri. 20,40 : Knrplc Şehir lokan.. 
tasından nıı.kll (orekstra.) 

BOKREş: (828 Kh.) - (36""5 m.) 

ıs: Orkestra tarafından mııu havalar 
konseri. 19,15: Konserin devamı. 20,45: 
Apera Rumen operasından nakli. 24: Ro· 
manUk musiki konseri. 

BUDAPEŞTE: (1546 Kh.) - (5'9,5 m.) 

l'JLDU 

TAN 
ŞIK 

ALKAZAR 

ASRI 

~ARK 

ASTORYA 

A li baba CtUrkçe kopyesl) 
Ate§ yağmuru ve Vatan. 
da:ı silG.h bnşınn. 

Sokaklarda altın ve Harp 
arlfcslndo 
Harp ve hayatta bfr defa 
Maskeler aşağı ve Kırık 
hayatlar 

CUMUJUl:'ET : ltto (Ayııe> ve ÖlUm kcr 
vanı 

1STANBUL 
ALE:\IDAR ı 

18,20: Piyano konseri. 19: Stüdyo aaıon A.ZA.K 
konseri. 19: StUdyo salon orkestrasmm kon.. 

Sarışın kıırmen ve Arscn 
Lüpen 
Çingene baron ve O da bir 
zıımanm11. 

aeri. 20,30: Opera Royaldaıı nakil. 23,8.5: *FERAH Hava knhramanlan ve Ga 
ip rUhlar adam (türkc;e) 
(Gece): MUnlr Nureddin 
ve arkada§lnrı konseri . 

CAzband. 

VA.RŞOVA: (!U IDı.) - (1~ m.) 

19: Posta memurlarının orkestram kan
seri. 21: Şen musikili ynymı. 23: Gece kon. 
seri (§an ve senlonlk orkestra). 2~,05 : Sa· 
lon mwıilds1 ve dana. 

lUOSKOVA J: (1'14 Kh.) - (L'l'U m.) 

ı0,15: Orkestra (Modern Rua aanatk&rlar) 
21,111: Halk konseri. 

VlYANA: (119! Kh.) - (G06,8 m.) 

20,30: Koro. 21,05: StQdyo orkestrut. 
konseri. 22,to: Çift piyano. 23,10: Çl!t: plya. 
no (devamı.) 24,011: Gece konseri. 

BERLt..""i: (841 Klı.) - (868,'1 m.) 

21,10: Berlln ııtt1dyosunun bO.yük OI"t 

kestra konseri. 

LAl.'PZlG: ('185 Kh.) - (882,% m.) 

19: SOcl bando ve Em De orkestrasmm 
kollektlf konseri (hafif musiki). 21,10: Var 
yete. 22: IAypzlg senfonik orkeatra.sı tara. 
rafından kon.sert. 

DOYÇLANDSEl''l"DER. (191 K:b.).(Lffl m.) 

21,10 dıın 145 ae kadar: En bütwc Al , 
man dans orkcstraımım mtl§terek b~ kon 
sert (NOT: bu progru.m, bir çolıl Alma.o 111 
tn.syonl:ınn ta.rafındıın naklodllecekt1r.) " 

STU;r'.(GAltT: (574 Kb.) - (52%,6 m.) 

20,80: Dllrt mllll m elodi (Stuttgart ve 
Doylandsenderdcn naklen) orkestram ve ko 
rosu. 21,10 : En bUyUk Alman daruı orkest.. 
ralıın bir arad:ı. (Alman dans musiklsl eser
lcrl). 

PRAG: (688 Kh.) - (470,! m.) 

20,20: Keman ve stüdyo orkes~. 22 : 
Sttldyo orkestrasmm k onseri. ve koro. 

ROllA: ('118 Kil.) - (4%9,8 m.) 

lS: Senfonik konser. 23,15: Dana musi
klsi. 

TULUZ (Fransa): (91S Kb.) - (3%8,6 m.) 

22,J.O: Hafif konser. 22,2:S: Esld. Fran 
sız melodileri. 22,40: Tfrolyen r;ıarkılar. 28, 
10: Fantezi. 2' Armonlkıı. orkestrası. 24,15: 
Şarkılar. 24,40: Opera hava.lan. 1 : Kabnre. 
ı,15: Operet kuırmlnn (orkestra). ı,4:S: 

Slgan orlltstrası. 2 Hafit mus1ld. 2,111: SU· 

MtLLJ 

KEMALCEY 

HALE 
SUREl'YA 

Frıınkeştaynm nl§anlısı 
ve Ladnmukamelya 
Cesaret kralı ve Karabiber 

KADI KOY 
Aok rllyası 
GWdüren gözler 

ÜSKODAR 
BALE 

MtLLI ı 

Nala§a 

BALAT 
Bitmem!§ senfoni ve ?dek 
aikalı haydutlar. 

$ehir~Df ;osu Gece saat 20 de 

111111111111111 

111...111 

FAUST , 

Türkçeye çeviren: 
Seniha Bedri Göknll 

FRANSIZ TİYATROSU 
Gece saat 20,4:S de 

(ilk defa) 

BAYADER 
BllyUk ope-ret 

Dost Yunanlstanm k ry 
meW artistleri, Zozo Dal 
mas ve Konflıı.yoUsln '1§ 
tirakile.) 

• • * 
(* )Ynnındn ı:ıaret bulunan slnemnlarm oy 
nnm::ıkta olduğu wya oynnyncağı filmlere 
alt tafııllAtı llAnlarımız arnsmda bulursunz. 

ZA Yt - Adapazarı Türk Ticaret 

Bankası İstanbul şubesindeki 2325/ 

2804 sayılı vadeli mevduat hesabında 

kullandığım mühürümü kaybettim. 
Hükmü olmadığım ilan ederim. 

Tahir oğlu Mehmet 

Danslı hapishane 
lngilterenin Bripton hapishane

si direktörlüğü, mahpuslara dans 
dersleri almağa mezuniyet vermi~· 
tir. Sakın bu sözleri şaka niyeti
ne o~-umayınız; gayet ciddi söylü
yoruz. Bundan böyle Bripton mah
pusları tangonun ve biguine dans
larının esrarına nüfuz edebilecek
lerdir. 

lngilizler bu hapishaneye alay 
olsun diye "Sanatoryum,, adını 

takmışlardır; ve hapishane idaresi 
de bu ada liyakat kazanmak için 
elden geleni yapmaktadır. Brip
ton hapishanesinin konforlarını 
namuslu yurtdaşlar ne kadar özle
seler azdır. Ancak burada öyle 
h er türlü suç ve cinayetten hüküm 
giymiş adamlar yoktur. Hapisha
ne yalnız borç ödiyemediği ıçın 
hapis mahkUmiyeti alan borçlula
ra mahsustur. lngilterede borçlu
yu hapse atmak tehdidi hala var
dır. 1935 senesinde 7000 kişisi ka
dın olmak üzere burası 20.000 borç 
luyu misafir etmiştir. , 

Hapishane üçü kadınlara, Üçü 
de erkekelere mahsus olmak üzere 
6 sınıfa ayrılmıştır. Birinci sınıf 
yere borçları 5000 lngiliz lirasın
dan aşağı olmıyanlar girer. Çünkü 
hileli iflasla bütün dünyayı dolan
dırmıf bir müsliı ile dört 
bet lira borç dolayısiyle mah
kum olmuş zavallı bir adamı ayni 
seviyede tutmak insafa mugayir
dir. 

Hapishane gerçekten gayet lüks 
bir pansiyona benzer. 

Fransada Grenoble §ehrinJen 
yazılıyor: 

ikinci bir polis skandalı Fran
sız umumı efkarını şiddetle ala-
kadar etmektedir. 1 

• 

Halk bilhassa iki setlepten dola. 
yı fazla kızgınlık göstermektedir. 
Birincisi Grenoble şehri polis şef
lerinin rezaletleri yüzünden bir 
hayli kötü §Öhret kazanmış bulun
maktadır. ikincisi de bu hadisede 
mahkeme gayet gevşek davran -
mıştır. 

Hadisenin temelini teşkil eden 
suç, polis dairesinin çok faal kati. 
bi bay Öcen Gişard'm dayak at
mak ve soygunculuk yapmak suç
larından 1931 de füphe altına gir-
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19: Senfonik J<onser. 20,: Org konseri. 
21,3S : Senfonik m UBikf. 

PARlS (Post Ptırlzlycn): (059 Kh.)(812,8m). 

20~0: KlAsik konser. 21,35: Yıldızlarm saa
ti. 21!50: Hafif musiki. 22,111: Skeç 22,30: 
;.varyete. 23: Kabare. 24,80: Hafit muaikl. 

1'ALtr.lı'DBORG: (288 K.h.) - (L261 m.) 

23,8:S: Varyete ve konser. 

KISA DALGALAR 

LO~"DRA: (Kısa tıralıklarla, mnhteW o. 

mnlnklarda gOnlln her aantlıı.de mütemadi. fi 
yen çn.lıaır.) ~l 

Radyo arımız geldi 
EN 

Markah radyoları dünyanın 
en radyolarıdır . Başka 

• 
Meğer 

eski de _ :: 
düşm- l 

oıurmu .. :; 
Eskiden gerçek dost 
tular. Şu gördüğü • 

nüz nadir fotoğraf 

Habeşistan impara· 

toru 1924 senesinde 
Romayı ziyaret et • 

tiğ i günlerde çekil• 

mişti. O günlerde 
Sinyor Musolini ile 

birlikte yiyip içmiı 

tiyatro ve gezmele-

re hep beraber git" 

mişlerdi. "Bir kah
venin kırk yıl hntr 

rı vardır., derler a· 
ma galiba bu atalar 
sözünün italyada 
pek yeri yokmuş l 

mesiyle başlar. Mezkur tarihte V~rminci asır-da 
mıntakanın başlıca çiftçilerinden mağara adamı 
birisi evinde maskeli adamlar ta- Daha geçenlerde Peris hapisha-
rafından dövülmüt ve biriktirdiği nesinden çıkmış olan Jozefallessi, 
paralar alınmıştı. Paris batakhanelerinin hayli şöh· 

1931 yılına gelinciye kadar tam retli Artistik Bar sahibiyle arka
sekiz sene müddet Grenoble mın. 1 da~lık p:ydahlamış ve evinde dü
takasında bu hadiseler hiç ardı a- ' şüp kalkmağa başlamıştı. 
rası kesilmeksizin sürüp gitmişti; Allessi dünyanın bugünkü me
ni tekim o tarihten sonra da şimdi- deniyetine dehşetli düşmandır ve 
ye kadar tek tük olmaktadır. Her insan oğullarının tarihten önceki 
ne kadar polis bay Gişardm idare- mağara çağma dönmelerini bütün 
si altında suçluları şiddetle arayıp gönlüyle ister ve fırsatın! bulduk
taramakla uğraşmış ise de hiç kim ça bu düşüncesinin propagandası• 
se ele geçirilememişti. m da yapar. 

Nihayet halk arasında . çirkin Nitekim kendisini "Mağara a· 
dedikodular dolaşmağa başlamış- damı,, olarak addetmiş bulundu
tı. Polisin hırsızlarla ortak olduk· ğundan nikah, karı koca mefhum· 
ları söyleniyordu. lariyle alay eder ve bunların hiç 

Bu ded;kodular karşısında is· bir kıymeti olmadığını söyleyip 
tifaya mecbur olan Mösyö Gi~ard durur. işte bu düşüncesi dolayısi

'iş başından çekildikten sonradır ki ledir ki kendisini evinin kapısını 
bir adam tevkif edilmiş ve polis ledir ki kendisine evinin kapısını 
tevkifhanesinde kendisine yaptın- musallat olmuş ve nih~yet bu yüz
lan itirafta Mösyö Gişardla bir- den canını da vermiştir. 
kaç polis şefinin, mmtakayı dehşet Bar sahibi Marius Manullo bll 
içinde bırakmakta olan soyguncu acaib düşünceli adamı öldürmek 
ve haydutlarla ortak oldukları söy- suçuyla tevkifhanededir1 fakat po
lettirilmişti. lis cinayetin me~ru müdafaa mec-

Adam öyle kat'i delillere daya- buriyetiyle yapıldığına kanaat ge· 
narak ifade vermişti ki polis Mös- tirmiştir. 
yö Rişardı da tevkife mecbur ol- Allesi bir akşam kadını kucak· 
muştu. lıyarak kaçırmak istemiş, bar sa-

.O tarihten geçen haftaya kadar hibi patırdıyı duyunca hemen im 
sürmüş olan muhakemede Mösyö dada koşmuş, faltat arkada! tanı· 
Gişardın suçu sabit olmuş ve ken- dığı adamın kocaman bir tabanca 
disine beş yıl ağır hapis cezası ve- ile kendisini tc-hdit ettiğini görüır 
rildiği tebliğ edilmişti. Ancak ka- ce, daha evvel davranarak canını 
rarnamenin sonlarına doğru bu ce. kurtarmıştır. 
zanın tecile tabi tutulduğu okunu- F a u 5 ta, n 1 n 
lunca herkes hayret içinde kalmış
tır. 

Mıntakada yüzlerce kişiyi iş
kenceye maruz bırakarak soydur -
tan resmi bir memurun hüküm giy. 
dikten sonra cezasının tecil edil -
mesi sebeplerine hiç kimse akıl 

erdirememektedir. 

HULASAS• 
Fransada üçüncü Hanri zamanınd• 

halk dindarlar lideri Dük dö Gizin kır 
kırtmasile isyan ediyor ve kralın muhır' 
fızlarmı mağlilp ediyor. 

'O~üncü Hanri P aristen kaçıyor ve 
Dük dö Giz idareyi ele alıyor. Fakat 
asıl ida re onun da tabi olduğu ve yirı11l 
üç kardinalm gizlice toplanarak papa• 

~ 16: R evü. 16,45: Hafif musiki. l S,50: ~: 
Orkestra. 19,15: CAzband. 20,30 : Daventry ~: 

artt.stlerlnln resmi geçtdi. (Ynryete) . 21,05: ;~ 

T ango orkestrası. 22: Povcllln albümü. 23: t:, 
Senfonik konser. 2 i ,O:S: Hafif orkestra kon.. 

sert. 24,20: Soprano keman, piyano ve caz 
baııd. 1: Oda m usikisi. 

bir radyo almadan 
bu radyoyu görmek 
için müessesemize 

:::::::::::: FERAH sinemada :::::::ı::ı• ya karşı rakip bir papa olarak seçtikleri 

1 ~ MÜ n i r N u re ttiii-!~ Prc~~~ ~:"~~;·:~:;::~!:da v;yol•~ 
~S ve arkada,ıarı konseri ~J ta isminde bir şantöze delicesine Aşı1"' 

ZEESE~ (Almanya): 

(Kıııa aralıklarla, muhtelif ozunlnklarda 

gllnlln her snntlndc mtitf'nuıdlyen ı:ıııı,ır.) 

l S,15: Hafif eserler konseri,. 19,30: Ta· 
gannL 10,411: Hariçte bulunan Alman ama.. 
Wrlerinln besteleri. 22: Bethovenln keman 
ve piyano romansları. 22,15: Muslk1ll piyes. ,; 
23,15: Bando. 1,30: Keman veplyano konse 
~ i 
MOSKOVA: (Kıs:ı d:ılga) : (2.5 ve tiO m.) 

ıo,SO: K onser. 

ROMA (Klln clnlgn): (25,4 m.) 

18,SO: Akordeon konseri. 24,5D: (Anıe. 

rlka Jç!n ne§rtyat) : "Samson ve Dallla 
operasmm birinci perdesı, ve Amerikan §0.:~ ı 
lnJan. 

b 

t - h-1sJ.ijf f!Yıe 1~;un dalgaları 
muntazam ahr. 

2 - Neon Lamba tertlbatlle istas
yonları aramak ve bulmak kolaydır. 

3 - Radyonun sesi madeni değil 
tabiidir. 
Adres: Galata Bankalar, Hezaran 
caddesi No. ·75 

GAZASI 
- . ···-·f . .,,_., - · .... ıt.( 

li Tanburi Refik, ~~ tır. Halbuki bu şantöz eski kral DokV 

~~Fa hl re Refik, Arta ki:.·:.· zuncu Şarlin oğlu Dük Şarl Dangule(l'I 
ile sevişmektedir. 

H13 mart:cuma21 de~i Bu kız aslen prens Farnaz isminde 

Hvarınkl cumarıeslden ltlbarenU fir kardinal ile Leonor isminde bir fliig 
:: T ARZAH GELiYOR TUrkçe ii no kızın gayri meşru çocuğudur. 
•• •• Nihayet bir gün Pariste, Gref :: söztU. Bu sene ge!en Tarzan- r: 
~~:::::::~~;:~:~~~~:.:~:~~::!:':~::~~~~;::::::~! ;;~:ı:~~nda Giz ile Dangulem karşılll" 
~~~~--~--------~--------~~~~~~----~~~~~--___... 
·-----•TORK Sİ neması 

Güzeller r 

Resmigeçidi 
1000 gUzeller ve eğlenceler 

flımı . 
Ruby Keller· James 
Caıl'ney Dlck Powel ! 

Son Uçuş 
Fransızca fevka!3de fllrn 

Annabella· Jean Mu
rat- Charles Vanel 

.. • . . • • . ·, • • ' "; !' -1. .lllllllilllll• 
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lşçi ız arın evlene-
tnemelerine sebep 

ana ocaklarıdır 
Onlar çahşmazlar ve evlerine 
Yardım edemezlerse kocamış 

anaları aç kalacaktır 
Kocuı Darülacezede yatan, ve 

ilci kızı da iki fabrikada çalışan bir 
ltsi an.asiyle konuşuyoruz: 

Mevki: Galata, Kapı içi arka
'ızıda yarı hanmısı kocaman bir e
~ en üst katında harap bir oda
tık. 

Dekor: Bir yanda bir yatak, 
~ Yanda bir kerevet, bir yanda 
~r ınasa, kınk bir ayna, dişleri dö. 
~lrnüı bir tarak .. Odanın ortasın
a, İçi kirli IU dolu bir leğen. 

Soruyorum, cevap veriyor: 

- Kızlann ne kazanıyor? 

~=- Biri kırk beş, öbürü otuz beş 
~. Yalnız pazar ve diğer tatil 
ttlnlerinde hiç para almazlar. Cu
~ıi günleri de yarım yevmiye 
e Çalıtırlar. Bunlar hesap edilir, 

tıkarılına eve günde elli kuruş gi
l~or. 
bı ..._ Kızların bu kazançlarından 
~mudurlar? 

~..._Elbette •• Ne diyorsunuz. Bu 
~ dar ipiz gezenler var. ikisinin 
~.birden çalıımaaı ıüphı yok çok 

- Kaç yaıındadır kızların? 
~.:--Biri onheı, öbürü on dokuz. 
l llyük kızım bet altı ıenedir ça
, 'trr. Eli i§C çok yatkındır. Usta 
~i sayılıyor. Fabrikada en yüksek 
~eti alıyor. 

. --:- l<ıdaTrn için ne gibi bir is-
t1kbal dü·u··n·· ? :ı uyorsun. 

- istikbal ne demek? 
~ - Yani ileride ne olacaklar? .. 
t_ e ~ekilde ve ne vakit evlenecek· 
~r? 

~~u. son cümlem kadına bir yılan 
d ırı gibi dokundu. Şimdiye ka-
~ '-r Yorgun görünen gözleri parla, 
~ Eliyle bir takım anla§ılmıyan 

retler yaptı. içimden: 

~ ....._ Anlatılan kadının ince nok
~ ·~~.a. .~o~nduk. B~liba bu. bahis
H! UYük hır dertlerı var, dıye dü
'"lld·· uın. 

~!akat kadının sözleri beni büs 
Un §a§ırttı: 

s_~ E\rlenmek mi diyonunuz?. 
~ bundan bahsetmeyin. Kız -
~ ın her hangi birisinin evlen -
~i kadar bir f el ak et olur mu? 

,, Felaket mi? Niçin felaket ol
t~ insan evladının mürüvvetini 

ek istemez mi? 

~e.dnı hem üç yaşında kadar 
~ ~en paçavradan elbiseler giy
~ ~UÇük kızının burnunu bir bez. 

•ıı· ~~· 1Yor, hem de sualime cevap 
1~0rt 

t~ \'avrosunun mürüvvetini kim 
~ ek iıtemez? Fakat bu bizim 
~ .değildir. Bir i§çi kızının evlen. 

da~ ailesi için büyük bir felaket 
l"llr. 

......_Neden? 
~......_ Neden olacak? Bizim kızla
\ 

1~ kimlerle evlenebilirler? Şüp
~İt ~ok ki gene kendileri gibi fa -

•ı . \~ Çı delikanlılar, yahut küçük 

~ll~lar.la .. Bunlarla evlendikten 
~ b ttabi ailelerine artık yar-

\ıl\ tdeınezler. Bunun da bizim 
\~i lle kadar feci neticeler vere
~~ ltıeydandadır. Hele üstelik 

~\'lenirken evden öte beri gö-ı 
tk de isterse - ki bu tabiati-

le hakkıdır- facia büsbütün ken
disini gösterir. Onun için bizim 
kızlarımızdan birinin evlenmesi 
bizim için felakettir. 

Çünkü bu takdirde bize kim ba
kacak? Eve kim para getirecek? 
Ne ile ve nasıl geçineceğiz? 

İtçi anaıının evlenmek bahsin
den neden yılan gibi korktuğunu 
ve çekindiğin~ timdi gayet iyi an
lıyorum. Kadın devam ediyordu: 

- Büyük kızımı bir sene var ki 
bir berber çırağı istiyordu. Asker
liğini yapmı§, Beyoğlunda çalışan 

temiz bir genç .. Günde yet.mit beş 
kuruş yevmiye ahyonnu§. Kızımın 

kırk beş kuruıu da buna eklenirse 
yüz yirmi kurut eder. Bu para ile 

iki genç pek ala gül gibi geçini;
ler. Fakat gel de razı ol bu İfe .. 

Ben ne yapacağım? Biz ne yapa
cağız? 

O sırada elindeki ekmeği kirli 
su dolu liğene düttüğü için ferya
dı basan küçük krzını işaret etti: 

- Bu ne yapacak? 
Ben artık hiç bir ıey sormuyor

dum. O ise hep anlatıyordu: · 

- Aklıma geldikçe benim de 
içim sızlıyor. Ne olsa, ne kadar yü-

reğim katılaııa, tat kesilse hen de 
anneyim. Kızımın saadetine ken
di elimle mani olduğumdan dola
yı duyduğum teessür sonauzdur. i
çim kan ağlıyor. Fakat ne yapa-

bilirim ki? .. Şimdi bütün korkum, 
kızımın bizi terketmesidir. Bu, bi
zim için hakikaten büyük bir f ela
k et olur. 

- Peki buna karşı ne yapıyor
sunuz? 

- Kızımın sevgilisiyle birlikte 
istediği kadar yalnız kalmasına, 
yalnız gezmesine müsaade ediyo-

rum. Belki bu suretle bir müddet 
birlikte ya§adıktan sonra yekdiğer 
lerinden bıkacaklarını ümit ediyo
rum. 

Kadıncağız gözlerini sildi. Ve 
devam etti: 

- Ne yapalım .. Her hangi bir 
yerde bir if bulabilmeme imkan 
yok. Bu ya~tan sonra d.ilencilik de 
yapamam. Ya~amak için buna kat
lanmağa mecburum .. 

~ ~ "" 
Yukarıdaki satırlar ne kadar 

büyük bir hakikati gizliyor? Maa
lesef bizde birçok işçi aileleri ay

ni acı ve ayni dert ile kıvranmak
tad :rlar. içi kızlarımt7. evlene-

memekte, evlenecek eş, muhit ve 
yahut imkan bulamamaktadırlar. 

Fabrikalarımız, imalithanelerimiz 

evlenememiş ve kocamış kızlarla 
dolmağa başlamıştır. 

Bu bahis o kadar acı ve o kadar 
dayanılmazdır ki eşelemekten kor
kuyor ve çekiniyorum. 

Kısacası iş kanunu bu mese1e

ve de kı~men olsun cevap verecek 

kabiliyette olmalı, ve ali.kadarı 
kimseler bu büyük içtimai yarayı 

Jikkat ve kıskançlıkla tetkik etme-I 

li, mukabil tedbirler almayı dü · \ 
şünmelidir. 

Demir tavında iken dövülür! 

Murad SERTOGLU 

HABER - Akşam posta~ 

Bir kız, polise haber verdi: 
............... ....iı..ııim ................ mı:ıı::m1ıı:z:m.-...... 1::1.----

nn 
öldür 

lliil!dP" a a 1 
I! 

Meğer kadın, zenci uşağile sev·ş
nıiş, bu işi be aber başa rnışlar 
Nevyorktan yazdıyor: 
Bundan on iki ay evvel Nizuri 

çiftçilerinden Artur Spincer'in ce
ıedi, çiftliğin avlusunda kafasının 
gerisinden giren bir kurşun yara -
aile bulunmuştu. Spincer görünüşe 
göre geceleyin ortalığı kolaçan e-

1 
derken vurularak ölmüştü. Fakat 
polis cinayette hiç bir iz ve emare 

Kocasmı öldürten kadın 

elde edememiş olduğu için taki -
battan vazgeçmi§ti. 

Mesele çoktan unutulmutken, 
Şubahn 25 inde öğleden sonra 12 
yaşında bir kız Kallaway polis 

müdüriyetine girmit ve komisere: 

- Ben Silvya Spincer'im. Ba
Damı öldürmüt olan adamı 
bulamadınız, değil mi 7 Eğer 

beni polis direktörünün yanına 
götürecek olursanız, katili nerede 

aramanız lazım geldiğini söyliye
bileceğimi sanıyorum, dedi. 

Kızm anlatmıf olduğu hikaye 
üzerine o gece iki taharri memuru 

Kallaway'dan yola çıkarak Kan
ıas şehrinde bir apartımanı bastı
lar. Apartımanda Rufus Gatrayt 
adlı bir zenci ile karısını tevkif et
tiler Kadının öldürülmüş Spince

rin karısından başka kimse olma
dığı anlaşıldı. Gatrayt öldürülen 
adamın çinftliğinde hizmetçiydi. 

Ağır ceza mahkemesinde zenci 

gitmiyeceğimi söyleyince annem, 
duvarda asılı duran kırbacı aldı, 

elbiselerimi sıyırdı ve vücudum -
dan kan gelinciye kadar beni döv
dü. Annem beni hep böyle döver
di. 

O gün öğ!eden sonra annemin 
çantasından biraz para aldım; ev
den çıktım ve sizi görüp bütün o
lan biteni anlatmak için trene at
ladığım gibi buraya geldim. 

Babamın ölümünden çok evvel 
annemle zenci uşağımız dosttular. 
Ormana hep beraber g~derlerdi. 

Babam, öldürülmeden evvelki ak
şam üstü ~eh:re gitmişti. Ben de 
annemle birlikte gündüz uykusu 
için yatak odasına çekilmiştik. Ru
fus odamıza girerek konuşmağa 

başladı. Annem beni mutfağa gön
derdi, fakat konuştuklarını oradan 
işitebiliyordum. 

Annem Rufusa ne kadar hasta 
olduğunu söylüyordu. B!rçok ağrı

ları olduğu gibi arasıra kusuyormu§. 
Sonra da babamın kendisini dok
tora götürmek istediğini söyledi. 

Bunu söyleyince Rufus kork . 
muş olacak ki sövüp saymağa ba§
ladı. Bu sözlerini hala hatırlarım: 

"Eğer Artur işin ne olduğunu 
anlıyacak olursa, beni muhakkak 
öldürür. Bizden şüphelenmeğe baş 
ladığını sanıyorum.,, 

Rufus biraz daha küfrettikten 
sonra dedi ki: 

"Meseleyi çakmadan evvel o -
nun işini becerivcrmeğe mecbu -
ruz. Haydi uzakç:ı bir yere gidelim 
de uzun uzadıya konuşalım.,, 

Bunun üzerine ikisi de evden 
çıkıp gittiler. 

Söz buraya gelince polis müdü-
rü sordu: 

- Peki, sonra ne oldu? 
Silvya cevap verdi: 
- O gece babam Rufusla bir

likte tarlaları dolaşmağa çıktı Ru
fusun cebinde bir tabanca vardı. 

Gece yansından sonra saat b;re 
doğru Rufus eve yalnız başına gel· 
di. Mutfağa girerek elinde kırmı
zı bir şey yıkadı. 

Sonra da: 
- Ben Spinceri öldürdüm F .... 

ğer ağzınızı açıp da bir tek söz 
söylerseniz sizin ikinizi de geber. 
tirim! dedi. 

Zenci katil u,ak 

Polis müdürü Silvya'ya bu hi
kayeyi tekrar tekrar söyletti. Kız

cağız bir sözünü bile değiştirmc>k· 
sizin meseleyi boyuna tekrarladı. 

Nihayet müdür kanaat getirdi ve 

Gatraytla Madam Spincer:n tevki
fi içni müzekkereyi y&zdı. 

Rufusla kadının uzun Z"lman

dan beri hiç bir iş görmeksizin ol
dukça lüks ya,adıkları y~pılan 

tahkikatta anlaşıldı. Maktul Spin

cerin hayat sigortası vardı ve bu
nun müddeti altı ayı gelmiş, an-

cak faiz i~lesin diye parayı kum
panyadan almamışlardı. Madam 

kocası mezara indirilirken gidip 
bu paraları almış ve bu sayede si-

yah derili sevgilisiyle ferah ve fa
h ur yaşamağa koyulmuştu. 

Sevgililerin her ikisi de 99 se
ne hapse mahkum oldular. Küçük 

Silvya'yı da polis müdürü kendine 
evlatlık aldı. ' 

ile Madam Spincer muhakeme o- ---------------

lunduktan sonra müebbed küreğe 
mahkUın edilmiılerdir. 

Kocasının ölümünden dört ay 
ıonra Madam Spincer artık çinft
likte otunnıyarak bu mıntakado.n 

gitmek isteğini göstermiş ve kom
tularının huzurunda uşağı Gatray-

ta yol vermişti. Madam çiftliği sa
tarak Kan:sas ~ehrinde yerle~mek 

üzere kız: s :lvya ile birlikte git
mişti. 

Eğer Madam Spincer mektebe 
bir giin gitmediği için kızını döv
memiş olsaydı, u~ağıy!a birlikte 
işlem :~ • ..,1-1 ·qu cinayet unutulup gi 
decekti. Silvya polis müdüriyeti
ne meseleyi haber verirken demiş
ti ki: 

- Geçen hnfta bir gün hasta ol
duğumu hissettirrim için mektebe 
gitmek istemedim. Zaten mektep

te canım sıltıhp duruyordu. An -
nem bir zenci ile evlenmiş oldu -
ğtınclan ccc·•k!ar durmadan be · 
nimle alay ediyorlar ve bana "Ha
beş ya·ıru:::.ı. d~yo-·~- dı. B:ı.b::ımm 

beyaz bir L' t!:ıı:n c~ô-~'!.:r.a kimse i
nanmazdı. 

O sabah annem Rufusla kavga 
etmişti. Bunun için benim evde 
kaldığımı istemiyorlardı. Mektebe 

Motörlü bir traş 
biçağı icad edildi 

Bundan yirmi be' 
Jene kadar önce, 
'jilet., denilen tr::ış 

bJçaklarının bir A· 
merikalı tarafından 

icat edilmesi berber 
leri hayli düşündür 
müş, onların bir çek 
müşterilerini kaçır· 

malarına sebep ol
muştu. Son günler
de Berlinde bir fab · 
rikanın çıkard-ğı 

traş makineleri bcr 
berlcrin işleriıı c 

büsbütün kesat ve· 
rc<"cğc benziyor. 

Bu yeni icat " E
lektrikli tra~ m~ l:i· 
nesi .. dir. Mal:ine·· e· 
ki ufacık bir c'c l<
trik motörü bi~a~ 

fki vaziyette hare-
·ete getirmekte, us· 
uranın ııaniyedc 

üz defayı bulan bu 
.1areketi sayesinde 

yüz derisini germeğc, usturayı deriye bas tırmat;a hacet kalmamaktadır. Bu makine 
yüzü kat'iyyen tahri~ etmemektedir. 

Makineye herhangi bir traş bıçağı ta kılabilmektedir. Motörü i~in ise beş altı 
hafta dayanan kuru piller kullanılıyor.! 
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Tefrika No.64 Yazan: Murad Sert:oQlu 70 
Kalabalık tesiriyle üzerine doğru 
yığılan insanlara sert sert bakıyor 
ve şiddetle dirsek vuruyordu. 

Bunun beş on adım arkasında 
da yüzlerini iyice gizlemiş iki ra
hip bulunuyordu. Bu iki rahibin 
biri kıs;ı boylu, zayıf. öbürü ise bi
lakis uzun boylu ve şi§mandı. Bun
dan dolayı başım eğmİ! ve kısa 
boylu rahibin kulağına fısladığı 
sözleri dikkatle dinliyordu: 

- Kendisini iyice gördün de
ğil mi? 

- Evet! .. 
- Nasıl, söylediğim iıi yapabi-

lecek misin? 
- Yaparım, elbet! 
- Dikkat et. J.e·if çok kuvvetli, 

ve çok §eytandır. Eğer anlarsa ..• 
- Bu hususta h'.ç meraklı olma· 

yın. Madem ki bu kadar parayı 
gözden çıkarıyorsunuz. 

- Bu İf İ becerebilirsen daha da 
fazla para alabilirsin. 

-Tamamiyle mutabıkız. 
- Nasıl bir planın var? 
- Bu İf için tanınmamı§ adam-

lar kulJanınak lazımdır. Bunların 
şahsan Borjiyaları tanımamaları, 
bilmemeleri lazım. 

- Görüyomm ki sen çok ~kıllı 
bir adamsın. Eğer dikkatli h'are
ket edersen zengin olursun. 

- Teşekkür ederim. 
- Sonra? DevalJl et! Böyle a· 

damları nereden bulacakım? 
- Böyle adamlar Romada lier 

zaman bulunur. Gemici kahvele -
rinde Yunan adalarından, Sicil -
yadan, Rodostan, Kor.sikadan, Nis. 
len, hntta Muırdan gelen birçok 
i~siz gemiciler, yahut gemilerden 
mı~ forsalar bulunur. Bunlar bir 
ekmek parasına bir adamı boğaz. 
lamakta tereddüt etmezler. Ve en 
iyisi kimseyi de tanımadıklarından 
icabında kolaylıkla ortadan da 
kaldrrılabilirler. 

- Emin ol ki bir kral olsam, 
ıeni hiç tereddüt ebneden emniyet 
ve dahili itler müdürü olarak inti
hap ederdim. Şimdi ben gidiyo
rum. Sen de yapacağını biliyor
sun. 

- Evet .. 
- Gece yarısı ICararla§tITdığı-

mız yerde buluıunız. 
- Hay, hay .• 

Kısa boylu adam ki, hu papa· 
nın hekimbaıısı Fariyaniden bat· 
kası değildi. ltife kakıta kalabalı
ğın içinde kayboldu. 

Uzun boylu rahip kıyafetinde
ki adam olduğu yerde kaldı. Ve 
gözlerini Sezar Borjiyanın ensesi
ne mıhladı. 

• f.' r 

Tam gece yansında iki rahip 
kıyafetli adam bir köşe başında 
bulu§tular: 

- Ne haber? 
- fyi ! Yuvayı keşfettik zanne-

derim. 
- Çabuk anlat! 
- Sizden ayrıldıktan sonra a-

Jay geçti. Ve halk yerlerini terke
derek alayın arkasından bir ıel gi
bi akmağa başladı. Ben kat'iyyen 
Seı:arın peşinden ayrılmıyordum .. 

tik önce bir meyhaneye girdi. 
iki kupa şarap içti. Sonra bura
dan çıktı, ikinci bir meyhaneye 
girdi. Burada da §&rap içti. Üçün· 
cü bir meyhaneye de uğTadıktan 
ıonra küstah asilzadelerin uğra -
'dıkları ve içerisinde her türlü re • 1 

zaletin, kepazeliğin ve hatta ka -
bahatların i§lendiği dördüncü bü • 

Y?,k bir meyhaneye girdi. Orada Nefesle kesilmiş göz er. büyümüş-
dort be§ saat kaldıktan sonra bulut • • . ' • • • • • 
gibi sarho~ olarak buradan çıktı. tu. Kumar masasınım ustunde bın-
Kapmın önünde bir kira arabası 1 1 1 k b. 
duruyordu. Buna bindi ve arabacı- erce ıra 1 lr servet yatıyordu 
ya bir adres Yerdi. Araba yarım 
saat sonra eski, köhne, fatomsu bir 
yerde durdu. Arabadan indi ve a
rabacıya para yerine bir tokat Af· 
ketti. 

Uzun boylu adam iyice örtülü o
lan yüzünü sıyırarak gösterdi: 

- Bakınız, tokadın yeri olduğu 
gibi fişti. 

- Anlıyorum ki sen bulunmaz 
bir adamsın, Jülyetto ! Yediğin bu 
tokahn ücretini de ayrıca alacak
sın. Devam et! 

- Sezar Borjiya ayrıca bura . 
dan derhal defolup gitmemi, ve 
bir daha asla bu civara uğra mama
mı da sıkı sıkıya tenbih etti. Ben 
de yemin ettikten sonra uzaklaı
hm. 

- Demek onu orada yalmzca 
bıraktın? 

- Evet, maalesef kendisini bir 
liaç dakika terketmek mecburi
yetinde kaldım. Arabayı bir sokak 
batında bırakıp tekrar büyük bi
nanın önüne geldiğim zaman ken
disi artık yoktu. Her halde bu 
binaya girmiş olması lazım geldi
ğini düşündüm. 

Etraftan sordum, sonı§turdum. 
Bu binada ihtiyar bir markinin i
kamet etmekte olduğunu anladım. 
Fakat garibi, bu markinin ismini 
kimsenin bilmemesiydi. Üstelik 
koca binanın tam bet tane kapısı 
var. Ve gene rivayete nazaran bu 
bina laf anlamaz, gayet aksi bir 
takım silahşorlar tarafından mu· 
liaf aza edilmektedir. 

- Nasıl bir planın var? 
- Binaya yalnızca girmeğe im-

kan yok. Çünkü duvarlar çok yük
sek, hem de it çok tehlikeli.. Bu
nun için şöyle dütünüyonım: 

Bina dııarıdan resmi askerlerle 
iyice sarılır, fakat içeriye, bulaca
ğmıız yabancı adamlarla girer, bi
nayı ararız . . Eğer içeride kimse 
bulunmazsa çıkıp gideriz. Böyle
likle içeridekiler bizim kim oldu
ğumuzu da anlıyamazlar. Yok, a
radığnnız kardinal Borjiya içeri
de bulununa bu da taliimizedir. 

(DeıJamı tJar) 

Tefirl<a No. 70 

Leyla, böylece Abdülvahabm j 
serveti, cebindeki para hakkında 
da malumat sahibi olabileceğini 
dütünüyordu. 

Hakikaten tahmininde aldan
mamıftı. Abdülvahab iç cebinden 
beheri on lngiliz lirasından mü ~ 
rekkep büyük bir deste banknot 
çıkarmıştı. Para kaybetmeğe bak
mıyor. Rastgele \'e çok oyniyor -
du. Mütemadiyen de kaybediyor
du. 

da yer alarak oyunu seyrebneğe 
deki paralar bitmişti. Fakat o hiç 
oralı olmıyordu. Cebinden derhal 
aynen evvelki gibi bir deste daha 

çıkardı. Ve tayin edilen müdde -
tin bitmesine bir dakika kala hiç 
kağıtlan bile açıp görmeden: 

- Rest! Diye hağırdı. Ve ya -
nm deste İngiliz lirasını önüne 
sürdü. Sağındaki birinci adam ka
ğıtlarını açtr. Ve: 

- Kabul diyerek o da önünde 
bulunan bir yığın parayı ortaya 
doğru itti. 

Fakat üçüncü adam da kağıt· 
larmı görüp: 

- Kabul! Deyince gözler büs
bütün bü#dü." 

Ortaya bu kadar büyük bir pa
ranın biriktiği asla görülmemiıti. 

Bunun üzerine diğer masadaki -
ler de yerlerinden kalkmıılar, bu 

dört kitinin etrafında yer almıt • 
lardı. 

Bu auada dördüncü tahıı da 
ki.ğıtlannı açmıj, o da kabul di -
yerek tekmil paralannı öne sür -
müştü. Küçücük masanın üstünde 
en az on bin lira para bulunuyor
du. 

Bütün Y.Üzler sararmıı, nefes
ler tutulmuştu. Herkes bu muaz • 
.zam servetin gideceği kimseyi he
yacanla beltlerken Abdülvahabın 
ıağındaki kağıtlarını açtı~ 

r_J 
- Ful as! 
Bu kelimeler dudaklarından 

dökülünce üçüncü adam bembe -
yaz kesildi: 

gibi oldu: 

- Benden büyüksün. Benim ı 
Ful damım var! Dedi. 

Fakat dördüncü adam kağıtla
rını açınca herkes fa~ırdı. Çünkü 
yerde dört dokuzlu ile bir Vale 
duruyordu. 

Şimdi ikinci adam da üçün
cü gibi bembeyaz keailmiıti. İkisi 
de sarsılarak masayı terkettiler. 
Halbuki Abdülvahab hala kağıt • 
larmı açmamııtı. Ne olduğunu 
kendisi de bilmiyordu. Fakat or. 
taya Karre çıktıktan sonra ne ü -
mit kalmıştı ki? 

Maamafih buna rağmen hiç 
neşesini bozmamıştı. Hala kapalı 
duran kağıtlarını birer birer: açtı: 

- Kupa ası! -
- Kupa ro ası! 
- Kupa damı! 

Aman yarabbi ne_ ~luyor~u. 
Yoksa? , 

- ~upa valesi! 
Şimdi heyecan .son raCideyi bul

muştu. Yoksa Mısırlı Abdülvahab 
Kupa floşunu çıkaracak mı idi. 

Son kağıdı asabi bir hareketle 
Leyli çevirdi. Belki yirmi ağız 
birden: · ·· ·, ~ 

- Kupa onlusu ! Diye haykırdı. 
Bu manzara bilhassa dördüncü 

adama fevkalade tesir etmi§tİ. 
Sanki bet dakikada beş ıene bir -
den ihtiyarlamııtı. Yıkılır gibi ma
sanın başından aynldL 

Bu kadar para kar§ısmda Ley
li.nın bile gözleri kamA§mıt, fakat 
Abdülvehab hali istifini bozma • 
mıştı. Paraları lakayt bir tavırla 

cebine indirdi. Ve Leyli.ya: 

- Haydi! Seninle biraz gü -
verteye çıkalım, dedi. 

Leyla bu teklifi sevinçle kabul 
etti. Kol kola ıalonu terkettiler. 

Gece çok güzeldi. Ay yok, fa

kaf gökte sayısız denecek kadar 
çok yıldız vardı. Ve deniz bu yıl
dızlann altında siyah, bir ipek ku
maş gibi pırıl pınl yanıyordu. 

Güvertede kimse yoktu. Kimi 
8.§ağıda salonda eğleniyor, kimi 
de kamarasına çekilmit iıtirahat 

ediyordu. Fırsat tam fınattı. 
la Abdülvehabı tam kendi kaıoa 
rasınm üstüne getirmitti. Bu ..,.. 

da Abdülvehap kendisine harS 
retli hararetli iliıu qk ediyorcl 

- Gökte ay yok. Fakat bu 
zelliğinizle, bu tavnnızla göje • 
dan daha ziyade yakqıy·nn.-..., 
O kadar güzelsiniz ki, Te sili 
kadar seviyorum ki.. 

Leyla birdenbire Abdülyeba 
hın sözünü kesti: 

inanmıyorum. 

Koca herif f imdi yere deve 
diz çökınü§, gayet gülünç bir .
ziyet almı§tı. ~ 

- Neden? Neden ina~ I 
sunuz? Cevap ver ey perii peyk" 

- Çünkü kumarda kazanct'
Halbuki ben batıl itikatlara " 
inanırım. Aıkta kazanan k.-r' 
da kaybeder derler ya? Siz ~ 
marda kazandınız. O halde "aifl' 
kaybedeceksiniz! 

- Ah nunı aynim, mel~ 
Bırak ıu batıl itikatları. Gö~ 
sin, bu paralarla lstanbulda ne "" 
dar gii%el günler geçireceğiz? 

Abdülvahab bu sırada Lerl'' 
nın ellerini tutmuştu. Leyla bu 1 
rada sanki yüzüğü yeni görüYo(' 
muş gibi: 

- A? Ne kadar güzel yü • 
nüz var. Biraz bakmama m~" 
eder misiniz? 

-Hay bayt 
Abdül~ahab derhal yüz'. 

çıkarıp Leylaya verdi. Bir t;,J 
1 

tan da anlattı: 

- Bu pırlantanın dünyada" 
cak yirmi tane eıi vardır. Mı~ 
bunlardan iki tane vardır. Ve . 
bendedir. En aıağı su içinde fi' 
mi beş bin lira eder. 

Bu sırada Leyla birdenbire! 
dülvahabın boynuna aanldı. Y, 

gin Mısırlı bu ant muhabbet ~lf 
tısında J&Jırmııtr. O da heyeeY' 
Leylayı kucakladı. 

(Devamı rJIJf) 

- Peki 1 Peki ben yapacağımı bilirim. 
dürülcmez -...-:-- - · • ili" 
. Dikkatimi iyice çekmek için "sevilmiyen,,~~ ~ 

nnde durmuştu. Fakat şimdiye kadar benim ıçill 
hislerine alışık olduğum için, hiç aldırmaduıı. 

Birdenbire içerimde bir korku uyandı. Kocam 
bir aptal gibi namusunun lekelendiğini düşünüyor. 

du. - Peki ne yapacaksınız? f 
- Fakat biraz önce benim kabahatlerimi yüzüme 

çarparak kendinizi mazur göstermeğe uğraşıyordu. 
nuzl .. 

- Ne yapmak istiyorsunuz? dedim. 
- Artık orası size ait değil. 

- Size yemin ederim §Üpheleriniz doğru değil· 

- Bu beyi sadece göreceğim. Ona çok ba~ ~~ 
!erden bahsedeceğim . .Eğer adımı bilmiyorsa sa;; ;ıı 
bir arkadaşım olan çok yüksekten bir gahsıtı • f:l-' 
kanştırarak söylemenin bir yolunu bulaeağıırı-· ·st" - Sözünüzü reddediyorum 1 Hiç bir zaman size 

karşı en küçük bir kabahat i~lediğimi kabul etmiyo· 
rum. 

•• Bezgin bir tavırla: 

- Sizi suçlu veya kabahatli görüp görmediğimi 
bir yana bırakalım 1 Ben sizin görüşünüzden daha 
başka türlü görüyorum .. Dünü bir tarafa bırakalım. 
Şimdi yalnız bu adamı bir daha görmemenizi istiyı> 
rum. Hepsi bukadar ... Bana söz veriniz. 

- Ne ondan kaçarım ve ne de onu görmeye uğ· 
raşmm. Hergiln hava almak üzere gittiğim bahçeye 
bir daha gitmemek suçu üzerime yüklenmek demek 
tir. 

- Demek yarın gene gideceksiniz. 
- Evet canım isterse gideceğim. l 
- Hatt5. gitmemenizi sizden rica dahi etsem? ' 
- Beni bundan alıkoyacak bu hakkı sizde görr 

mi yorum. 
Kocamın gözbebckleri keskin bir alevle tutuıur 

dir. 

- Şimdiye kadar öyle sanıyordum. . 
- Şu halde? 

- Tehditlerimin bir hakikat olmasının vaktinde 
önUnü alacağım. Natürel bir zevceye karşı daha ba§· 
ka türlU konuşabilccektim. Fakat sizinle?.. Siz ki ba. 
na karşc en ufak bir rabıtayı, en küçük bir borcu ka· 
bul etmek istemiyorsunuz l Şu halde artık benim için 
başka bir yoldan yürümek kalmıştır. 

- Böyle yapmakla benim hürriyetimin önüne mi 
geçeceğini sanıyorsunuz. 

- Heyhat ki hayır 1 Sizi icbar etmek elimden gel 
mez. Sadece bu adamı yolumun üzerinden def ede
ceğim. 

Safiyetle: 
- Yoksa onu öldürecek misini?: dedim. 

"'"i Hayretle yUzlime baktı. Sonra gütmeğe başladı. 
- Hayır Samiye. Bir kadınla .. bele sevilmiyen .. 

ve hakaret eden bir kadına .. yer veren bir adam öl· 

.. ı 

takdirkanruz mesleğinin tehlikeye dü!tüğünU 
mezse kendisini derhal çekecektir. ,sı1" 

- Anlamıyorum.. Bu kadar iyi tanıdığını' 
şılan bu adam kimdir? 

Y'avaşça: dd-
Jdın ol 1 

- Gerçek mi söylüyorsunuz? Onun 
ğunu bilmiyor musunuz? c1e efil 

- Kim olduğu beni şimdiye kadar enter 
memişti. • ~ 

- Pekala azizem öyleyse öğreniniz: :at<dı~i •1~ 
~e!arethanesinin genç ata~esi R. Beydır. tir· ~ 
ıstirahat zamanını geçirmek üzere geıaıi§ wıt 
yorsunuz ya .. Onun vaziyeti benim auuındatr•,...,, 
çıkmağa, başkasının kanlarını kandırınağ• u 
ğa müsait değildir. dı~ctl 

Arif Nedretin dediğini yapacağını t11 ~ tt 
anlamıştım. En küçük bir kaprisi iein bir • 'f1111) 
tikbalini tehlikeye düşüretcktl; (De'l}llll" 
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' 'Tam Bir Hafta,, 
•• :ı: 

(1) .. 
"" c: -

Y~ UST 1C' 

---------------------------------------Burada biraz durdu. Müthit 
bir hıçkırık göğsünü ı:ıirdi: 

- Zavallı yavrucak, zavallı 
kızcağız .•• Ah Fa.usta... Korkunç 
mahluk! Vicdanımı kavramıı o -
lan pençelerinden kendimi ne za
ınan kurtaracağım. DiY.e mırıldan
dL 

Belgoder: 
- Viyoletta ve ben sizi gön • 

\ -ren .C:imsenin her türlü emrine 
hazırız. Şimdi liitfen emirleri bil· 
diriniz. 

- Peki, evvela ıunu haber ve
reyim ki, bildireceğim emirleri ta
bla.men yerine getirirsen senin 
İçin ••• 

- On kese Düka altını verecek 
değil mi? Bunu kazanmak için ne 
Japmak lazımdır Monsenyör? 

Kadife elbiseli adam herifin 
töreceği itin kar§ılığı olarak bu 
Parayı istediğini ıandı ve daha 
rururlu bir tavırla cevap verdi: 

- Ne mi yapmak lazım? Din
le, Sitede, Notrdamın arkasında, 
nehrin sardığı adanın ıonunda ö
teai berisi yıkılmıf, adeta harabe 
~alini almı§ bir ev var. bu evi ko· 
layca tanıyacaksın. Pencereleri 
büyük ve simsiyahtır. Etrafı yük. 
•ek duvarlıdır. Kapııı demirden 
lokme.ğı tunçtandır. itte oraya ••• 
8u Uf&ID saat dokuzda bu kıııı o

"'1a glStürecekıin ! 
- Bu akıam ... Saat dokuzda ... 

'1utlaka orada bulunacaju:. Bize 

inana bilin iniz. 
Siyah elbiıeli jantiyom bir~ 

kadar derin bir hayale da)mıı g:bi 
durdu. Sonra bütün vücudü titri • 
yerek gayet hafif, evvelkinden 
daha titrek ve daha boğuk bir ıea
Ie • • 1 

- Şu kırmızı maskeli kadm ••• 
Demin hani ıurada idi... Şu san 
taçlı ... O kimdir, bana ıöyler mi
sin? Dedi.· 

- Benim kabilemden bir çin· 
gene karuı .... 

- Bir çingene karısı mı? Peki, 
ismi nedir? 

-Saizüma! 
- Sahi mi? Bir çingene de • 

mek? .• Ve ismi de Saizüma ha? 

- Evet, yalnız Saizüma! 
.._ Başka ismi var mı? 

-Hayır. 
Belgoderin, "Cehennemden 

çıkmıt ıurat,, lı dediği jantiyom 
doğruldu. Yüzünün ifadesi tama
men değişmiş, daha yumuşak ve 

daha ıakin bir hal almııtı. Çinge. 
neye veda iıareti yaptıktan scnra 
bu ıiyah elbiseli adam, Prens Far. 
ne.z, Faustanın Dük dö Gize veril

mek üzere yazm19 olduğu mektu. 
bu yeleğinin cebinden çıkartarak 
gürültüsüzce arabadan inip l:ir"k. 
mit olan halka karıftı. Bulanık bir 
suda dibe çöken bir tat parçası 

gibi gözden kayboldu. 
Bu ıırada iıe Belıoder sevinç-

le: · 
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ZAMAN Manifatura 
Ltd. Şirketi 

Merkezi: İstanbul, Sultan Hamam, Nı>. 26 
Şubesi: İzmir Peştemalcı'arbatı No. 46 

Fantezi, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazmir mağazası 

Büyük Parça Sergisi 
lstanbulda başka şubemiz yoktur. 

1 • • • ., ,., .. - : 

·. lsta,n~~l'D~~lz L~ya~ı'8ı, Sıitriı'~ıDı~ ,·:. 
: ". :. _. ... ~~~ ...... ~ .·\. .. Kointsy~nu baniarı · ; ".~·:.-.y: · .. t{·\ 

~ .r • • • ... • •• .. • .. .... 

M. M. V. Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1 -Tahmin edilen bedeli 126.000 lira olan 12.000 ton Rekom
poze kömürü kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 

2 - Münakasa 14 Mart 936 tarihine müsadif cumartesi saat 14 de 
yapılacaktır. 

3 - 630 kurut mukabilinde ta rtnamesini almak istiyenlerin her 
gün, münakasaya iştirak edeceklerin de 7550 liralık teminat mektup· 
lariyle yevmi mezkiirda Ankarada M. M. V. binasında merkez satınal
ma komisyonuna kanuni belgeleriyle müracaatları. 

·4 - Zarflar münakasadan azami bir saat evveline kadar komia
yona verilmit bulunacaktır. ( 1100) , 

:_. inhisarlar . U. Müdürlüğünden: ~ 
Levazım ve Mübayaat ıubemizin Kabataftaki yeni binasına 

taşınma.siyle değİfen te!efon numaralannm katalo~da yazılı bulun
mamas~ndan dolayı arayan ve arananlarca mü§külita uğranıldığı gö
rülmektedir. Bundan sonra afağıda yazılı telefon numaralan nazarı 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilan olunur. (1294) 

Levazım ve Mübayaat ıubesi müdürü. alını sa hm komisyonu reisi 
!" .. 

49367 DoğTu telefon 
\ 44688 SantraJ 

Şul;e müdür muavtni, mü'INıyaa ,efleri, mes'ul muhasipler, güm-
rük ve anbar amirlikleri. 44688 Santral 

FAU:STA. 29 
----------------------~---- --------------------~---Kr.yyonun bviçrelileri ! ... Geber
tin, ıuya atın! 

Bu muhafızlar, bu İsviçreliler, 
dün balkın sokaklarda kurmu§ 
olduğu Barikadları kaldırmak ve 

uyanı bastırmak için çalı§an as . 
kerlerdi. Briessak, Krüae, Buva · 

dof en tarafından ti. ıehremaneti · 
ne kadar sürüklenip tıkılmı§ olar. 
bir avuç kral taraftarı kahraman· 
dı. 

Geceyi orada geçirmiıler, şim· 
ai de boru çala ça1a dı§arıya çıkı
yorlardı. 

Dük dö Giz müthit bir küfür 
savurarak yerinden fırladı. Jan • 
tiyomları da kılıçlanm çekerek 

kendisini takip etti!er. Halk, bir 
g 'in evvelki düşmanlarını görün·· 
ce hiddetinden tepinmeğe, bağı • 

rıp çağınnağa başladı. Bir anda 
sessiz ve sakin duran meydan gü· 
rü!tüyle doldu. Ahali l:iribirini 

itip kakarak silahlanma3e ko§u -
yor, ka~~ınlar, çocuklar ayak a'tın· 
da çiğnenerek bağırı~ıyor ve bu 
sırada bir çoklan da haykırıyor • 
du. 

- S:Iah batın&! Din.sizleri öl. 
'dürün! 

- Muhafızları suya atın! Kriy. 
yonu suya atın! Halkın silah al . 
mak için çıkardığı gürültü arasın · 

da, tüfeklerin patlıyacağı sırada! 

Şarl Dangulem ile Viyoletta, BeJ
goderin arabaıı etrafında kayna· 

şan halk araımcıa bırınci kere o • 
larak görüttüler. r 

Gizin Kriyyona doğru koş -
tuğunu görünce Şart Uanguıem 

kılıcını kınına koymuı, çocuğun 

yanında dunnuıtu. Viyolettanın 

güzel gözlerinde bir ümit ışığı 
belirdi. Her ikisi de genç ve gü -
zel, fırtınayı andıran ıu karıtıklık 
içinde birıbirlerinin karıısmda 
durmuf, birinci kere olarak biri • 
birlerini yakından görüyorlar ve 
konuıuyorlardı. 

Renkleri uçmuş, etraflannda 
olup bitenleri görmez olmutlardı. 

- Rica ederim, korkmayınız. 

Ağlıyordunuz ... Mutlaka 9u ter .. 
biyesiz jantiyom yüzünden •• De • 
ğil mi? 

- Hayır, hayır ... Ağlıyordum, 
gördünüz, değil mi? Sebebi ... 

Viyoletta yaf dolu gözlerini 
indirdi. Çok yavaf ve çok titrek 
bir sesle: 

- Annem öldü! •.• Orada ... ya
payalnız .. Zavallıya bir dua oku • 
yan bile yok ... Böyle o!sun bir sa
daka vermit olan yok, dedi 

Sonra bir eliyle gözlerini ka • 
payarek ağlamağa başladı. 

Şarl ıevgiıi kadar büyük bir 
merhametle büsbütün sarardı: 

- Anneniz orada.. Ölmü, .•• 
Size ise zorla şarkı ıöy!etiyorlar. 

Öyle mi? Zavallı çocuk! Ah, bu 
pek alçakça bir şe7dir. Dedi. 

Kızca vız etraflarında homur • 
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danarak dolatan Belgodere korku 
dolu bir bakıtıfırlatarak: 

- Hayır .. Dedi, eJUleme çiçek 
almak için bir kaç para toplarımı 
diye kendiliğimden şarkı söyle -
yordum, 

Dük Dangulemin tüyleri diken 
diken olmuştu. 

Bu anda Grev meydanında bir
Jan bire derin bir sessizlik oldu. 

Borular ıusmuş, halk bağır • 
m!\ktan vazgeçmişti. Kriyyon ile 
Dük dö Giz biribirleriyle konuşu
yor ve biribirlerinin sözlerini duy
mağa çalı§ıyorlardı. 

Viyolettanın elini tuttu. Kız tit
redi. Gen.ç Dük onu arabaya ka · 
dar götürdü. Merdivenlerden çı· 
kartarak kendisi de beraber ;.a.;·a • 

baya girdi. Simonun cesedini ya -
tağın üzerine uzatılmış gördü. 
Şapkasını çıkartarak ölüye doğru 
eğildi. Viyoletta ise bu sırada diz 
çökmüş bulunuyordu. 

Dangulem sevgi ve merhamet 
dolu bir seıle: 

Annenizin ölüsünün yanında 
kalınız. Onu koruyan bir melek 
olunuz. Tabutun gelinı::e, müsaade 
ederseniz onu ben süıliyeceğim. 

Viyoletta Düke tetekkür dolu 
bir bakıı fırlattı. Dük, son derece 
müteeuir olmuı, gözleri yaşarmış 
olduğu halde kalbi çarparak kapı. 
dan çıktı. Doğruca ltartıda duran 
çiçek sergisine gitti. Serginin ö -
nünde şişman bir kadın duruyor -

du. Dük hiç bir §ey aöylemeden 
kadının önüne bir Düka altını fır
latarak kucak kucak kırmızı be. 
yaz gül demetleri, kokulu kara~ 
filler, yaseminler, zanbaklar aldı. 
Sonra tekrar arabaya döndü. Ge
tirmiş olduğu çiçekleri ölünün et
raf ma ve üzerine serpti. Ceset 
güllerin, karanfillerin altında gö -
rünmiyecek bir hale gelmişti. A • 
deta çiçekten bir kefene bürün • 
müştü. 

Viyoletta diz çökerek ellerini 
bitiştirdi. Şaşkın, kendisinden 
geçmi§, rüya görüyorum sanarak 
Simona bakıyordu. 

Şarl Dangulem o zaman s;enç 
kıza döndü. 

- Sizinle konu§manın şimdi 
ne vakti ne de yeridir ... Sizin bu 
çingenelerle birlikte kalmanıza 
da imkan yoktur... Yarın sabah, 
bu arabanın sahibiyle görüşmeğe 
geleceğim. 

Kaba ve nlaylı bir ses: 

- Sizi dinlemeğe ve lazım ee
len cevabı vermeğe hazırım Meıı -
senyör, dedi. 

Dük, önünde iki büklüm duran 
maskara kılıklı herifi tepeden 
tırnağa kadar süzdü. 

- Senir.le nerede konuşabili .. 
rim Metr? 

- Buraya çok uzak oimıyan 
Esperans otelinde Mensenyör. A· 
hmı, arabl\mı, Leoparı kısaca a • 
damlarımı orada gccelendiririm. 
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- Peki, yarın sabah beni ora-ı 
da bekle! 

Şarl, son defa olarak Viyolet 
taya, iki eliyle yüzünü örterel~ 
duran sevgilisine, sonra sapsarı 
yüzü gülümıcr gibi duran ölüye 
baktı ve: 

- Şimdi sıra intikama geldi 
babacığım.... Göreceksin oğlun 
neler yapacaktır. Diye mırıldana
rak kapıdan çıktı. Ve Dük dö Gize 
doğru ilerledi. 

Belgoder, merdivenlerin üze • 
rinde durınu§, kollarını kavuştur
muş alaylı bir tavırla şunları mı • 
rıldamyordu. 

- Yarın gel, evet, seni mutla -
ka bekliyeceğim .... Ahmak! Yarın 
Viyolettanın yerinde yeller ese -
cek! 

Sonra omuzlarını silkerek aşa
ğıya indi ve söylenmesine devam 
etti: 

- Gideyim haber vereyim de 
bu cesetten beni kurtarsınlar. Ne 
kadar çabuk olursa o kadar iyidir. 
Haydi bakalım Simon, hazırlığına 
bak ... Bugün yolculuğa çıkacak • 
sın ... Allah selamet versin. 

Dı§anya çıkarken merdivenle
rin alt basamağında siyah kndife 
elbise giyinmiş. henüz mezardan 
kalkmı§, ölü gibi sapsarı yüzlü bir 
adama rastladı. 

Bu adam insanın tüylerini ÜT • 

perlecek kadar soğuk bir sesle: 
- Bu arabanın sahibi Belgo -

der sen misin? Dedi. 
Çingene bütün vücudünüıı tit

rediğini hissederek: 
- lşte cehennemden çıkmıf 

bir ıurat ! diye dü~ündü. Sonra: 
- Evet Monsenyör, benim ve 

emrinize hazırım, cevabını verdi. 

Yeni gelen adamın "Cehen -
nemden çıkmış surat,, ı kendi ken
disiyle mücadele ediyormuş gibi 
büzüştü. Bu büzüşme koyu r~nldi 
bir gölün üzerinde rüzgardan ha
sıl olan kırışıklara benziyordu. 

- Demek ki, §U genç Şantözün, 
ViyoleUanın sahibi sensin 1 
Sualini yavatça sordu. 

Belgoder titredi. Bir elini al • 
nına vurarak hürmetle eğildi. 

Kendi kendisine: 

- Anladım. Dük dö Gizin e • 
mirlerini getiren adam bu olacnk. 
Ah, Klod ah! Bu kadar araştırma
lar yaptığın halde benim izimi 
bulamadın. Fakat kızın hakkın .. 
da gene benden haber alacaksın! 
Dedi. 

Belgoder doğruldu. Üstünü ha· 
şını düzeltti ve: 

- Bana bildirecek olduğunuz 
şeyleri zaten bekliyordum! Dedi. 

Yeni gelen, çingeneyi kolun • 
dan yakalayarak hafifçe ona dcf;
ru eğildi. Biraz tereddüt ettikten 
sonra boğuk bir sesle: 

- Beni çok büyük ve kuvvetli 
birisi gönderdi. Bu kız ... B:ı Viyo· 
lcttn .•. 
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idam edilen 
talebeler 

Ktlstablıklarının 
cezasını buldular 
Çiııde Hancçov'dan bildiriliyor: 
Çinin Çekiyanıı yiJayetinde 

HansçoY tefırinde katil, hınızlık 
Ye daja adam kaldırmak ıuçlann
clan üç liee talebeıi idam edilmit
tir. Bunlann idemını seyretmek 
~İn bm 20.000 kitilik bir kala -
1-lık toplanmııtır. 

idam hükmü "On bin çam tepe
ıi,, adiyle tanılan yerde kurtuna 
dizmek suretiyle infaz edilmiftir. 

idamdan evvel Hıia Çyafeng, 
Çiyans Minçye ve Lu Şinnvan 
adlı mahkUmlar Şanghay'm 240 
kilometre kadar uzağındaki mesi
re yeri olan Hangçov'un ana cad
delerinde dolqtınlmıılardır. 

llı&yle sokaklarda dolqtmlma-
'-n bafkalarma ibret olmak içindi. 
Mahkimlar c.ddelerden geçer -
lcen bütün tehir halkı alayı seyret
IDek için sokaklara fırlamıılardır. 

Oç delikanlı Hangçov'un zen
tin ve saygıdeğer ailelerine men
auptuJar. Bunlann mahküm edil -
dikleri MJÇlar: 

Çin bankumm idare memun· 
Bay Huans Şibkvang'ı soyduktan 
IOnra lldürmek; bu adamın cese 
di bir kaç ay eVTel delikanlılanr 
lriraladıklan eTin dötemesi al · 
tında bulunmuıtur. 

1934 ıeneıinde zengin bir tüc
C&nn oilunu dağa kaldırarak öl 
diirmek; Türk paraıiyle 6000 lira 
kadar necat fidyesi almlf olduk 
lan halde çocuğu öldürmütlerdi. 

Çocup dağa tafllllll olan oto. 
lllohilin tofarünü öldürmek; 193~ 
te Şanghay doktor mektebi direk
.. rü doktor Ku Yuv~i'yj dai• 

tl'nlala te,ehbüı etmek. 
Kul'fUna dizilecekleri gün de

likanlılar aoygunculuktan elde et
tikleri paralarla diktirmif olduk • 
ları aayet tık Ye Av~a biçimin
de fraklar v.ivmiılerdir. 

İdam edilirken cetenin reisi 
Hıya hiç bir heyece~ ve korku e • 
•~ri RÖSlermemiftİr. Fakat di;?er 
iki arkadatı banrm ve korkudan 
Yarı ölü bir halde idiler. --

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Calaloilu Nuruoemaniye cad. No. 3 
(Caplot1u Eczanesi yanında) 

Sah sinleri meccaaeadir .. 
Telefon. 22566 

KTOR 

Kemal özsan 
Orolotl - OperatlJr 

llevllı• MUtehaası•ı c,.... -BkMhllJOr mağıwm 
... :I& Ber ilin iğleden IOllN 

1• .. 1 • • katlar_ Tel: llW 

Fransada yeni bir 
mezhep 

HABER - ~am poıtasr 

Mum söndü 
alemlerini Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif pro

fil demiri ve demir levha ile muhammen bedeli 46000 lira olan takri
Talblk ediyormuş ben 575 ton demir köprü malzemesi 24 nisan 1936 cuma günü saat 

(Paristen yazılıyor) - Dieppe 15,30 da sıra ile ayrı ayn ve kapalı zarf uıulile Ankarada idare bi
caddesi üstünde Vaureal - Sur· nasında satın alınacaktır. 
Aise köJÜDÜD bir bakkal dükk.i - Bu ite ıirmek istiyenlerin birinci kıırm için 4312,50 Ye ikinci kı
nında (Kara sihir) yahut Şeytana 11m için 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ett;ği ve
tapmmak) ayinlerinin yapılmak· sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reiıli
ta olduiu ketfedilmit Ye haYadis ğine yermeleri lizımdır. 
bütün Fransayı heyecana dü1ür - Şartnameler beheri 230 kurup Ankara ve Haydarpap veznele-
müftür. rinde atılmaktadır. 0190) 

Polis kunetleri ,..,tıkları hu-
kında, Liıler adlı kan kocaya ait Muhammen 1-iedeli 17853 lira olan muhtelif iilçüde 9734 tane 
dükkıi>im &tündeki peame bo - mete traYen 18 mart 1936 Ç&rtaml. eünü saat 15,30 da kapalı zarf 
yalı odada, Ntaft'Ozlar, tomruk uaulile Ankarada idare binumda aatm alınacaktır. Bu ite ~ek~: 
direkleri, deri knbaçlar, itkence tiyenlerin 1339 liralık munkkat teminat ile kanunun ta!°' ettiii 
sandalyeleri ve bu pemhe tapmak- .esiblan Ye tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komııyon Re
ta kullanılan tuhaf ve acaİp difer iılifine vermeleri liznndır. Şartnameler paraıız olarak Ankarada 
bir takım eıyayı ele ıeçirmi!tir. Malzeme Dairesinden Ye Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
Bakkallık ticaretinin artık fazla iünden daiıtdmaktadır. (1191) 

kir ge\irmedijini ıören kan koca 
bu gibi ayinlerde salilıiyet ve bil-

rri sahibi olan bu adamm sevku 
idaresi altında bundan iki ıene 
enel ite airitmitlerdir. 

Lyon teiuinden olan bu açan • 
cü adamı Framız poliıi tiddetle 
ar..!fDaktadır. Y ~ NHm ve 
&l'İlfbl'lll ir çolE ~r da 
elde etmiılerdir. 

Bu mektuplarda "Kara ~ihir,, 
mezhebine memup olanlann isim 

ve adresleri bulunmuftur. Pembe 
mabedde yapılacak hususi ayinler 
için bu adreslere mektuplar ıön • 
derilir ve dayetliler ıece karan -
lığında kim.e tarafmdan Frül -
meluizin bakkal düldrinma ıelir -
lerdi. 

Bakka1m karnı da fÜpfie uyan

dırmamak için dükkanın üstünde 
sözde bir muaj Aloaa lndundur-
makta idi. · 

Poliain tahkikatına ıöre, ayin
lere riyaset etmek için aman za-
man lngiltereden bir peıkopos ı-;·_ 
linnif. ... 

SANA: 
peresllş ediyorum 

iıte ufak, fabt parlak bir iıdinç 
tahayyülünde bulunan bir ıenç im 
için çok manidar Uç kelime- Bir 
erkek daima tatlı. yumupk •e be"' 
yu bir cJ1din ve nuiJı: bir tenin 
mlknatisl tesiri altmda cezbedilnı. 
ie meyyaldir. Zamınmnzda her bdm 
beyaz rencütdeki (yağnz) TOKALON 
kremini kullanarak sehhar animlilifini 
çabucak fulalqtırabilir. Yalnız Uç giln 
sarfında daha cuip bir tahavrill caze 
çarpar, cilt yumupyıp beyaztınmca r 
çık mesamat, aiyaıı benler ve yorgunluk 
izleri de yavaı yavaf zail blurlar. Bir 
erkeğin hararetli aııkına nail olmanızı 

arzu ediyorsanız bu basit tedbiri tecrü· 

lstanbul Levazım Amir- · 
ligi Satınalma 

Komisyonu ilanları 
latanbul Levazım amirliğine 

bailı müeueseler için 30 ton zey
tia :rala 18 - Mart - .. p....,. 
teei ıünü 1&&t 15,30 da lstanbulda 
Tophanede sabnalma komisyo • 
1M1Dda kapalı zarfla eksiltmeye 
konufmuftur. Tahmin hedeli 16 
bin 500 liradır. ilk teminab 1237 
buçuk liradır. Şartnamesi komü • 
yonda prülebilir. isteklilerin ka
mml .esikalariyle tekliflerini iha
le 1&&tinden bir saat enel komis-
yona Yermeleri. (441) (1096) 

Maltepe Askeri lisesi için 100 
adet etek ye 100 adet bat baYlusu 
ve 1600 adet yüz haYlusu 30 -
Mart - 936 Pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede Satmalma 
komiayonunda .çık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 1088 liradır. ilk teminab 81 
lira 60 kunqtur. Şartname ve nü
muneleri komisyonda görülebilir. 

i3 MART-1936 

stanbul Harici As~ 
eri kıtaatı ilanları 

. ' 
M. M. V. Tercüme ıubeıinde 

iki tercümanlık yeri açıktır. Bu 
yerlere franaızça, Almanca, in -
gilizce bilenlerden Ankarada Dil 
f aküJtesinde, lıtanbulda Oniversi. 
lede yapbrılacak imtihan netice • 
sinde kazananlar alınacaktır. Ve
rilecek para miktan nihayet 126 
liradır. isteklilerin bilgilerini göa
terir ellerindeki belgelerle Ye bon. 
servisleriyle M. M. V. Kara Müs -
tefarlığma müracaatları, imtihan 
günleri aynca bildirilecektir. 

(620) (1310) 

Ordu srhhi ihtıyacı için iliçsm 
olarak ecza sandıklan satmalı• 
nacaktır. Sandıkların içinde bu • 
lunacak maddelere ait listeleri aJ. 
mak ve fazla malumat edinmek 
i.atiyenlerin Anlcarada Milli mü • 
daf aa Vekileti Sıhhat itleri dai • 
re.ine, latanbulda Komutanlık 
ııhbi fiat tahmin komisyonu rei .. 
liğine bat vurmalan lazımdır. Bu 
it için olan hususi va11fle.riyle bir
likte fiatı da gösterir tekliflerin 

Ye nümunelerin Mayıs 936 sonuna 
kadar Milli Müdafaa Vekaleti 
Sıhhat itleri dairesine aönderme-
leri. (618) (1311) 

Çorluda 300 yataklı bir iman 
hutanesi yaptınlacaktır. lbale.i 
kapalı zarf usuliyle 30 - 3 - 936 
Pazartesi günü saat 16 da yapı -

lacaktır. Yapmm ketif bedeli 
484716 lira 85 kuruftur. MUTak. 
kat teminat akçesi 23139 linldır. 
Talep vukuunda ıartname ye plin 
Ye diğer ewa.k 2424 kurut muka· 
bilinde komisyondan Yerilir. Bu 
baptaki tartname Ye enala ai • 
reyi görmek istiyenler her gün Ye 
eksiltmeye gireceklerin kanuni ey. 
rak ve veıaikle ve teminatleriyle 

birlikte ve teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat eTVel 
komisyon bqkanlığına verm~k 

suretiyle Çorluda komisyona mü-
racaatları. (619) (1309) Fransada böyle sizli ayinler 

Ye ıihire kartı hiç hir kanun yok

tur. Kan kocaya kartı ancak umu
mi ahlib auikut auçlvmdan ta
kibat yapdacaktır. 

be edini%. • - - ~ 
isteklilerin belli saatte komiıyona -------------

Her -b•h 

Yeni mezhebin mensuptan ön
ce nefislerine acı itkenceler Jap

bktan sonra mmmöndü faslma 

ıeçerk rezaletin en akıl ve hayale 
relmez numaralarmı tatbik eder
lermiı ! 

IVI BiR 

7erzi mi 
arıyorsunuz? 
işte size bir adresi : 

IHSAN YAVUZ 
Kachn •e Erkek T erzlat 

ııtaab91. Yealpottıae kaqı11adı 
foto Nar yao11dı Letafet hı••••• 

MECCANENs 
btanbul 622 posta kutuıu adresine 
TT /8 rumuzile 1Z kunlfltik bir poata 
pulu g6nderildiif takdirde derununda 
bir tüp rflndiiz TOKALON kremi, bir 
tUp gece TOKALON kremi ve arzu e
dilen renkte bir kutu TOKALON pud
rauru havi lüb bir kutu meccanen he· 

ıelmeleri. (452J (1312) aç karnına bir kahve katılı 

diye edilecektir. 

Hamit: NUmunelik talebinde bulu
nan zevatın lOtfen adreslerini vuih 
•e mufual olarak yumalannı n ad
reslerinin nobanbğı haaebile henilz 

600 bin adet Fermejüp 30 -
Mart - 936 Pazartesi günü saat 
14 de Tophanede Satmalma ko 
misyonunda açık eksiltme ile ah· 
nacaktır. Tahmin bedeli 2220 li
radır. ilk teminatı 166 buçuk lira· 
dır. Şartname ve nümunsei ko -
misyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

nOmunelikJcrini almanuı olanların da liiiiiiiiii~~İİİ!~~Pi 
yeniden açık adreslerini göndermeleri 

(416) (817) 

rica olunur. 

İstanbul birinci ticaret mahkemealn 
den: 

Alacaklı Hamdi tarafından bir kıt'a 
emre muharrer senede müstenit 3000 li-

ranın tahlili hakkında haciz yoluyla teb ~~~~~~~~~~~~~ 
lif ettirilen ödeme emrine borçlu Bil· liğin H.U.M.K.nunun 141 inci maddesi 
yUkadada iakcle caddesinde 13 numarab mucibince ilin yoluyla yapılmaaına ka 
au deposundan Tevfik itiru etmif oı. rar ven1miı ve duruıma gilnllnO 22-
dufundan itirazın rcf'i talebinin tetkiki nisan 1938 çarıamba saat 14 de brrakıla 
için davet olunan borçlunun halihanr nuıtır. Borçlunun o gUn ve o saatte 
iKametglhı meshCil olduğundan tebli- mahkemeye gelmesi luzumu ilin olu-

MAIOM 
Mi;YVA 

TUZU 

Kabızhğı 
alınız. 

Yemeklerden birer -•• aonr• 
ahnır•• hazımsızlıQı. 
mide ekşilik .a yan
malarını giderir. Ajızdakl tala 
•ızlllı ve kokuyu fzale eder. 
Mazon ismine va 
etfketlndekl H O R O Z 
markasına dikkat 

ediniz. 



Birk~ç .. ,.:r1•1· A mıtı t"'•·iJ•:- .. ~ah:t o1ıın Kolrınya lCaıe-i ali 7 mart 1936 da yapı• 
lan merasim h.:ıdar l.iiıyük ve candan. se .inı; gö.m::m':tti. 

Halkın tezahüratı arasında Alman askerlerinin DllssclJorCa gtrişlcrf 

Almım askerleri Ren mıntakasım işgal ederek Kolorya şehrine girdi1~ten sonra "M!~lıtıl aslter,, abidesi önünde mera

Alman askerleri 
sim yapmrılardır. 

Ren mnıtakasında 

. , 
K"hn11~·h iıinli çrkan Alman aske:lerf, 
şchirıle umumi harptenber_i ilk defa ken 

di "' ~1"1trtinin arl:erlcrini gört>n, bir. •""""""°~tıt;,"1lll!lllll 
Alnıaı1 kıziylc komışuyorlar. 

1 • 

• Uzeri.llc 
Fransanin §ark htİdudunda yaptığı Ma •inot isti'1Hmlarrncfı:ın c18rt gfü!lnll~ .. M Renin Almanlar tarafından işgali 

Fransızla bu iıtihkamlara derhal aır ker sevketmişlerdirıı 


