
Almanyada terzi buhranı 
(Anadolu Ajaımnda olıunmuı tur:) 
Alman orduıu bir terzi buhranı geçirmektedir. ordunun verdifi fazla ıipari,. 

leri yetiıtirmek kabil olamamaktadır, terzi uıtaıı fikdanı hissedilmektedir. 
Alınan terzi ıendikuı terzi usta ve çırağı yetittirmek için yüz kadar ıehir

de huauıl denbaneler ve atelyeler açmağa karar vermiıtir. 
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Eden'in Fransaya mütemayil siyasetine ra{lmen 

lngiliz kabinesi askeri hareketlere 
ve zecri tedbirlere muarız ! 

Londra, katı kararını Uluslar Kurumu mUzakerelerıne terkettl. 

Karada ve havada Alman kuvvetıerı 
Şu korkunç laücum arabalarına bakınız! Eskitin bu miktarda süvari bile heybet verirdi. Bir aene evoeline kadar .Uahlanmalı hakkım maah.Ieler mucibince Mis 

6alunnu)'an Almanya, ifte b.,.an ba tanlılardan batlı bafına bir ordu ;yaptığım, iltilaarla lıenıli •adelerine daeedi~ oe do.ta dÜfmllltll göz dalı veriyar. Difer rditn de, 
Narenberg üzerinde açan Alman cuhri "'"'1Nleriılir. , · · 

Fransız görftşü. 
Londrada toplanan Uluslar Kurumu lçtlmaında 
Flanden, Rendeki emrivakii işaret ederek milletlere 
sordu: 

....-....~ -ut:vt·.;;;rA~__.. .... nın.es-.a .... eTen çl§nlye...a,,...-... u .... ~ 

is· iği gibi yer işgal etmesinin 
oluşuna razı mısınız ?,, 

Alman görü.şü. 
Hitler, dün akşarn; MUnlhte verdiQI nutkunda 

haykırdı: 

'' Muahedeleri bozan Fransadır. Almanyaya 
_rnüsavi haklar verilmeden ( Dünya sulhüne 
ınanıyorum 1 ) dersem yalan söylemiş olurum ... ,, 

........__ (Yantı 4 UııcUde) 

Hocalarına minnettar talbenin cenaetleki kalabalıfı. •. ' Üstadın resmi, kentlisini seven 
ilim ôtıkı gençler tarafından böyle 

t'lfını/dı ••• De{lerli Alim 

amdi Suadın cenazesinde 
bir hadise 

~~ali ftTtr llfmi Profes8r Hamdi 
~ dn1 cenaze m r.:ısimi dün yapılmıt 
~u huS11Stalri tafsilat üçüncü sayı. 
k~dır. 
~ IOll umaaıarda Univenite 

kadrosu dıpnda bırakılmqtı. Gençler idareciler merasimin bina 8n0nde yapıt. 
dün cenaze namuı kıhndıktan sonra maıunı söylemi§lerd·r. Buna rağmen 
tabutu Üniversiteye IOkarak merbu. gençJer, merhumun c nazeıini elleri üs. 
mun çok sevdiği bu ilim ocağında batı. tünde Universitenin iç fvluauna kadar 
nsını tuclemck iatemipcr, fakat bazı 1etirmi1lerdir1 

'AlmanyaJa yapılan mqale alaylarından biri... 

Osmanlı - Rus düemanlıQı yerine 

Türk • Sovyet: dostıuQu ı 

''Eski 
dost 

dü.şman 

olur!" 
iki büyük inkılap, ylllanmış atalar 

sözünü blJe deQiştlrdl 
Yarın, iki kom,unun on .... yıllık 

aaraılmaz •rk•d••lllı kuUulan•c•k ı 

liri laülıUmetin reisi: ismet lnönü ve Molotol ••• 

Yann, 16 Mart büyük bir gü - de Moıkovada hükametimizle aoe
nün yıl dönümüdür. Bundan tam y_:aliıt Sovyet Cümhuriyetleri itti • 
15 sene evvel, yani 16 Mart ını (.,,.,_. ı ....,.l 



2 HABER - ~l<şam postası 

ir A man casusu lspan a a 
g·ıtere e 4 yıl Komünistlerin kanlı 

ateşli bir nümayl~i 

hap e a ktimol Madrit, 14 (A.A.) -Dün §ehu rin ortasında, faıizm aleyhinde 
bir nümayiş olmuş ve bu yüzden 
vahim hadiaeler çıkmıştır. Nüma -
yişçiler Sen Lui kilisesini ateşe 

vermi§lerdir. Kilise hala yanmak
tadır. Bundan ba§lca, Macion ga
zetesine ait bir nakliye arabasını 
da yakmışlardır ve ondan sonra 
bu gazetenin idarehanesine gide -
rek, rövolverlerle tehdit ımretiyle 
içerideki müstahdemleri dışanya 
çıkarıp binayı ateşlemişlerdir. 

Fakat muhakeme tafsilAtı , bu 
adamın casus olup olmadığında 
insanı şüpheye dUşUrUyor 

45 yaşındaki Alman Avukat ve mü·ı 
ellili doktor Herman Görtz, İngiliz malı 
kemelerinden birinde, İngiliz devlet cs--

1 
rarınr kaçırdığından dolayı dört sene 
'-apse mahkum edilmiştir. 

. Suçu şuydu: 
Bir İngiliz hava istasyonunun düş

mana yarıyacak bir şekilde krokisini çiz· 
miştir. 

Jüri heyeti 55 dakika müzakereden 
sonra knrar verebilmiştir. Hakim bük • 
mü verirken şöyle demiştir: 

"Muhtelif noktai nazarlar olduğu· 

na kaniim. Fakat bu öyle bir suçtur ki 
her memleket tarafından ciddiyetle kar 
şılanmalıdır.,, 

Bu §ayanı dikkat muhakeme esna
sında, doktor Görtz Alman gizli servisi 
için ça~madığıru söylemekte devam 
etmiştir. İngiltereye bir roman yazmak 
için geldiğini söylemiştir. Yazacağı r<> 
marun adı "Büyük deniz üstündeki kör 
rüler., olacaktı. 

Casuslukla itham edilen Alman, tn· 
giliz tayyare meydanı hakkında bir ma
kale yazarak bu meydanın hava tesisatı 
aleminde pek modem bir şey olduğunu 
methetmek tasavvurunda imi§. Çizdiği 
plfuı ise, herkes tarafından çizilebilecek 
ve fotoğrafı havadan alınabilecek, açık 

bir pl!nmış .. 
Doktor Görtzün müdafaa vekili ka

rardan evvel onu kurtarmağa çalışırken 
§Unları söylemiştir: 

" Bu nasıl casus? Kendi ismini kul
lanıyor. Bir ~lman olarak seyahat edi· 

Cacusun katibeıi 

Şirketlhayrlyenio 
hesapları 

Tasfiye edilmekte olan vapur
culuk ıirketi heyeti umumiyesi 
son toplantısında şirket vapurlan
nın Deniz yolları idaresine satı1a
rak tirketin tasfiyesine karar ver -
'dirmi,, fakat şirket hesabatmın 
tetkik ve heyeti idarenin ibrasını 
yapınamıftr. 

Bunun i~in şirketin heyeti umu
m iyesi bu ayın son gününde ıirket 
merkezinde toplancaktır. Toplan
tıda şirketin bilan;osiyle eski kar 
ve zarar hesabı tetkik edilecek ve 
şirket müdürü umumisiyle idare 
meclisinin ibrası yapılacaktır. 

Bundan sonra şirketin faaliyet
te bulunduğu zamanlara ait kann 
azaya tevdii etrafında müzakerat 
cereyan edecektir. Fakat öğren -

I~~.,;,· 

Alman camsa 

İnsanca zayiat olmamııtır. 
Bir silahçı dükkanın yağmasını 

müteakip, nümayişiçlerle polis a
rasında ıiddetli bir çarpışma ol -
muşsa da, tafsilat alınamamıştır. 

Dağıtılan nümayişçiler daha 
sonra tekrar toplanmışlardır. Krel 
taraftarı A. B. C. ve El Debate 
gazetelerinin idarehaneleri polis 
kuvvetleriyle muhafaza edilmek
tedir. 

Fafl•t fırkası ıaovedllmlf 
Madrit, 14 (A.A.) - Dün öğ-

leden sonra ve aktam üzeri vuku 
yor. Memleket içinde bir alman bisiklc- bulan zorlu hadiselerden sonra, 
ti üzerinde Alman olarak dola§ıyor. Ya· gece yanıma doğru Madridde sü
nında bir Alman katip vardır. Ve pek kiin tamamiyle iade olunmuştur. 
az ingilizce konu§uyor. Kendi orijinal Madrit, 14 _ Son çarpışma _ 
elbiselerile her yerde dikkati celbederek 

lardan sonra faıiat fırkası feshe -dolaşıyorlar. Onun casus olduğuna na· 
sıl hükmedilebilir!?. dilmiş ve fırkanın reisi olan eski 

Fakat Doktor Görtzün çizdiği tayya· diktatör General Rimo dö Rivera
re meydanı plinırun, ingiltereye baskın nın oğlu tevkif edilmiştir. 
vermek ve o hava meydanını zarardide 
etmek istiyen dü~mana çok faydaSI ola- Ermeni klllselerlnde 
cak bir tarzda çizildiği sabit olmuı- ihliJAf 
tur. 

Bu it gelişigüzel bir seyyahın iti Bir müddettenberi Ermeni ki-
değildi. liseleri arasında çı1<an ihtilaflar 

Hikim sözlerini şöyle bitirmi§tir: · Galata Ermeni kilisesinin istiklal 
"Hiç ıüphe yok ki, yapılan bu plan, ilin etmek istemesine kadar iler -

memnu bir yerin pllinıdır.,, lemittir .. 
Alman casusu bu planın herhangi Bu kiliselerdeki idareciler pat-

rchberden alınacak malQmattan fazla 
rikhaneyi ve cismani meclisi tanıbir şey olmadığını iddia etmi§Se de bir 
madıklarını söylediklerinden, patfayda hasıl olmamıştır. 

MahkQm edilen Alman casusunun rikhane ve ruhani meclisi bir top
sckreteri Emil Enig ismindeki kız tngit- lantı yaparak Ermenice gazeteler
tereden Almanyaya gittikten sonra bir de bir tebliğ neşretmittir. 
daha oradan dönmemiştir. Tebliğde, Ermeni kiliselerini 

Röyterin Hamburgdaki muhabiri iki kısma ayıracak böyle bir ha -
kendisile konuşmuştur. O da, vaziyeti reket tiddetle takbih edilmekte -
şöyle anlatmaktadır: dir. Vaziyetin ne olacağı henüz 

''Benim saklıyacak bir şeyim yoktur. belli değildir. 
Ben doktor Görtze bir kaç yıl önce rast· --------------
ladım. Avukattı. Bir sekreter arıyordu. 

16 Müracaat ettim. tıı aldım. Doktor Görtz 
ekseriyetle bizim eve geliyordu. 1ngilte-

mart şehitleri için 

reye gitmeğe karar verdiği ve bir kitap 
yazmak istediği zaman, ailem benim de 
onunla beraber gitmeme muhalefet etme 
di. 

lngilterede iyi vakit geçirdik. Dok
tora yardım ediyor ve bisikletle dolaşı· 
yordum. 

Birinciteşrinde Hamburga geldik. 
Ve doktor geriye dönerken benim ailem 
ağladı, sızladr ve benim blraz daha mem 
lekette kalmamı istedi. 

Sonra, doktor Görtzin tevkif edil· 
diğini işittik. 

Halkevinden: 
(16 Mart Şehitleri) ihtifali mü

nasebtiyle 16 Mart 1936 Pazartesi 
günü saat (18) de Evimiz merkez 
salonunda da bir toplantı düzen -
lenmİ§tİr. Bu toplantıda üyeleri • 
mizden Yüksek Muallim mektebi 
müdürü Hamit tarafından bir söy-
lev verilecek ve bu saygı değer 

şehitlerin hatıraları tazenelecek -
tir. Bütün ülkü arkadaşlarımızı bu 
toplantıya çağırırız. 

Avam kamarasında I"'lmon pahalandı 
bir "deli,, kadı D Son günlerde limon fiatleri ge-
Londra, 14 - Avam Kamara- ne çok yükselmşitir. Şehrin muh -

sında dün bir hadise olmuştur. telif semtlerinde bir tek limon beş 
Halka tahsis edilen galeride kuru§tan 7,5 kuruşa kadar satıl -

bulunan bir kadın birdenbire aya- maktadır. 
ğa kalkarak bilifasıla "harp, Yaptığımız tahkikata nazaran 
harp,, diye bağırmıştır. Hademeler buna sebep kontenjanda limon 
derhal kadını dıtarıya çıkardılar, tahsisatının bitmi§ olmasıdır. 
fakat salondan çıkmazdan evvel 
kadın, pudra kutusunu mebusların Uyuşturucu ma deler 
üzerine bo~altmaya muvaffak ol· inhisarı 
muş ve "siz deve kuşundan daha 
ahmaksınız, hepiniz, akli selimden 
mahrumsunuz,, diye bağırmıttır. 

diğimize göre şirket kar etmi§ ol -
madıfı için temettü tevzii de 
mevzuubahs bulunmamaktadır. 

Heyeti umumiye İftİmaın so -
nunda yeni mUrakir>1er seçilecek 
tasfiye heyeti raporu okunacaktır. 

Ankara, 14-Uyufturucu mad
deler inhisarı müdürü Ali Sami, 
birkaç gün daha burada kalacak
tır. Haber verildiğine göre, inhi
har idaresinde gerek teşkilat, ge
rek idare bakımından esaslı deği
tiklikler yapılacaktır. Ali Sami
nin bulunduğu vazifeden ayrılaca
ğı haberi de doğru d~ğildir. 

15 MART - 1936 

Gandhi'nin halefi 

t nı aşına 
eçen yeni rehber 

Ayni zamanda çok münevve( 
bir marksis tir 

Londradan yazılıyor: 
Hindistan milli hareketinin bat· 

kanlığrnda Gandhiye halef olan 
ince uzun boylu yumuşak sesli Ja
vaharlal Nehru burada irat ettiği 
ateşin bir nutukla uzun zamandan 
beridir kaynamakta olan Hindis
tan meselesine yeniden bir hız ver
meğe uğraşmıştır. 

Nehruyu dinlemek.için binlerce 
kiti tarihi Kakstona dolmuıtur. 
Gandhinin halefi "İngiliz Hindis
tanm şimali garbi serhatlarrnda 
bombalar yağdırırken, Şarki Afri
kada atılan bombaları protesto e
diyor,, diye sözlerine batlamıştır. 

Nehru tahrik edici nutkları do
layısiyle Hindistanda iki senelik 
mahkiımiyetini geçirmekte oldu -
ğu hapishaneden geçen eylül ayın
da Berlinde ağır hasta yatan ka
rısını yanına gitmesi için muvak
katen tahliye edilmİ§tİ. Bu mah
kumiyetten daha bir iki ayı kal
mıştır. Hindistana döner dönmez 
jandarmalar yakasına yapışacak -
tır. Fakat Hindistana avdeti ora -
daki hükfuneti Gandhinin birçok 
defalar sebep olduğu gibi mü,kül 
bir vaziyete sokacaktır. Çünkü 
hükumet onu tevkif ettiği takdirde 
zoraki bir mazlum ve selefinden 
daha büyük bir kahraman merte
besine çıkarmıt olacaktır. Serbest 
bırakılacak olursa boyuna tahrikat 
yapadığın<la.n li.:orlnılauo.ldo.Ju. 

lngilterenin hem Harrav, hem 
de Oksfort üniversitelerinden par
lak birer şahadetname almış olan, 
üstü ba~ı gayet şık Nehru hem 
Marks'ın nazariyatını, hem de 
Gandhinin ifrat derece milliyet-

Nehru 
. 

perverliğini birbirine mezcetnıir 
tir.Gandhinin siyasadan büıbütii11 

çekilmesi üzerine bu sene Nehrd 
Hind milli kongresinin bqkanh· 
ğına aeçilmit bulunmaktadır. 

Gandhi gibi o da İngiliz edt' 
peryalizmi ile Hindistan hürriYI" 
tinin hiç bir vakit uzlatamıyacaiS' 
nı söylemektedir. 

Nehru selefi gibi muslihane ib• 
tilale kat'iyyen inanmamakl'1 
poragramını doğrudan doir,µ1' 
Karı ıvıarks aan aıaraK nıncnıı~ 
istiklal için bütün dünyaya şaD'1 

bir Proletarya savaşını istemekle" 
dir. lıte bunun içindir ki Hind bi.İ: 
kWııeti kadar Hindistanın eı1'1 

milli liderleri de Nehrunun na~" 
riyatnrdan çok ürkmektedir· 

ltalya, yağmur 
___ evs·m·nden önee 

Daha fazla toprak işgal 
etmeJç istiyor 

Bu yüzden: 

Yeninen 260 bin askeri 
silah altına aldı 

Habetistandaki harbe dair ge
len haberler tuhaf bir manzara ar
zetmektedirler. ltalyanlarm her 
iki cephede de tayam kayıt bir 
şey yoktur diye çıkardıkları resmi 
tebliğlere rağmen Adisababadan 
gelen haberler İtalyanların iki 
koldan taarruza geçtikleri ve tay
yarelerin birçok şehirleri mütema
diyen bombardıman ettiklerini bil
diriyor. 

Romadan bildirildiğine göre, 
tayyareler Somali cephesinde Ha
be~lerin yapacakları bir taarruzu 
akim bırakmışlardır. İtalyan ku

mandanlığı Habeşlerin çete muha
rebelerine ayni şekilde mukabele 
etmek için yerli askerlerden küçük 
müfrezeler teşkil etmeğe başlamış
tır. 

1tnlya yağmur mevsiminden ev
vel Habesistanda daha fazla top
rak kazanabilmek için yeniden 
260 bin askeri silah altına çağır
mıştır· Bu yakmda çok şiddetli 
muharebelere şahit olacağımıza 

bir delil ohvak göıterilmektedit• 
ltalyan gazetelerinin yazdıi•ıı~ 

göre, bütün cephelerdeki tl•db~t . , , 
kuvvetlerinin mecmuu 235 bıll 1' 
bu ordunun ihtiyat kuvvetleri r,. 
az olduğundan ikinci bir müd• :r 
hattı tesisi için çok güçlük ç• 
cektir. 



~ef.t.iM q.ikÜŞÜHt: - - - ---~$!!<0 bDır sıoaın 
iF©lbırn l}(artörü 
çnOdnırmoş 

kişi refikinden azar ... 
Ozüm üzüme baka baka kara-

ttt ••• 
liitler, Mussoliniden azdL 
Muıısolini de, Japon emperya· 

"'Uerine bakarak ağzı sulanmııtı. 
Arkası, çorap söküğü gibi ge -

~ektir: 

1 
E.rnrivakiler moda olmuıtur bi

t! 

••• 
Bir sabah, S<akin sakin kahval. 

. ızı yerken, gözüme masa üze -
liııde duran gazetenin koskoca 
'ttlevhalanna ilişecek ve lokma -
'ııı boğazımızda düğümlenecek 
t& gözlerimiz fal ta9ı gibi açıla • 
\it: 

Hitler, bir nutuk daha söyledi 
~ A.vusturyeyı İ§igal etti. 
~ Daha başka günler de tunlar 
lbaz değil: 
Alman devlet reisi, içinde Al

~rı nüfusu bulunan Çek ve Leh, 
~tar, Yugoslav, Alsas toprakla· 
d.itı alacağını ve ..• Aldığmı bil -

di. 

••• 
l>i~er gayri memnunlar? .• 

~ Ont.r da niçin başlarına birer 
tazancı ba§ı geçirip harekete 

ttlınesinl er? 

) lf ele ellerine bir fırsat geçmit g\:irsün ! Hülasa, fatistlere gün 
!)ğdu ••• Usulleri söktü .•. 

fkBu i~in arkası çorap aöküğv 
1 ı gidecektir. 

d" Mesele, ilk cıkan yanğmı ~n· 
~ekti. "" 

• • • 
san mükemmel l>ir n-

Şark demiryolları 

Büyük bir kalabalık Yaş meyve, 
buzunuoda gömüldü fındık tütün ve 

Memleketimizin büyük ilim adamla ' t 

Hamdi Suat 

rından teırihi marazı profesörü ve dok- yum ur a 
tor Hamdi Suat geçen gece gözlerini 
dünyaya yummuştur. Bunu evelki gün 1hracc:ıt1 m ! Z~ n 
kısaca haber vermiştik. Bizde olduğu naklıyesını 
kadar ve hatti daha fazla dünya ilim aa indırmek üzere ••• 
hasında meşhurdu. Kendisi 1898 de as.. 
kerl tıbbiyeden mezun olmut ve bir se. 
ne marazi tahsili görmüştü. 

Kendisinin fransızca ve almanca bir 
çok eserleri vardır. Tıp fakUlteaine ka• 
zandırdığı bUyük teşrihi aıarazi müzesi 
isminin ebediyete kadar yapmaaına 

yardım edecektir. 

Cenazesi dün saat on birde Gillha. 
ne hastanesinden ilnivenıiteliler, profC"" 
sörler, doktorlar ilbay ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından kaldrnlmıı. ce... 
naze pamazr Beyuıt camiinde krhnarak 
tabut talebelerin elleri üstünde Univer. 
siteye kadar götllrUlmUş ve orada bir 
çok gençler söz alarak bocalannm na. 
mmı anmıılardır. Hamdi Suad bundan 
sonra Edirnekaptdaki ebedi metf enine 
gömillmilştilr. 

Büyük ilim adamımızın ölllmtlnden 
dolayı kederli ailesine ve bUtlln hal
lmnıza bat sağlığı dileriz. 

TEŞEKKUR 
.... 

Ebedi ziyaile dilhun oldulum zev. 
cim profesör Hamdi Suad Akna"n ce. 
naze merasimine iştirak eden başta il. 
bay Muhittin Uatündağ olmak Uzere O 
niversitemizin sayın prof eıı8rleri ite 
m~lekdaşlari doktorların •e bUtiln U. 
niverııite talebeleıile doıtlanmu:ın gös. 
termiş olduktan derin alAka ve teessil. 
re yUreğlmin en derin heyecanile te -
ıekldirleriml sunarım. -·· Zeftffl 

Türkiyeden Av
rupaya demiryo· 
luyla yat meyva, 
fındık, tütün, yu. 
murta gibi em· 
teanın gönderil
mesini kolaylaş-
tırmak ve ucuza 
mal etmek için 
tarif ede tenzilat 
yapılmasına ka
rar ver:Jmiştir. 

Ba§mülettiı 
Saliihattin 

Şark derniryolları idaresinin 
diğer memleket demiryolJarının 
yaptığı ten7.ilatı kabul etmediği ve 
ancak yüzde bet gibi bir tenzilata 
nza gösterdiği şayi olmuştu. 

Bu mesele etrafında şark dem'r 
yolları baş müfettişi bay Salahat
tin dün tunları söylemiştir: 

- Demir yoluyla yaş meyva, 
fındık, tiitün gibi emteanın tarife
sini düşürmek üzere bir teşebbüs· 
te bulunulduğu doğrudur. Fakat 
bu şayi olduğu gihi henüz netice· 
lenmit bir şey değildir. 

Yalnız şunu ıöyliyebilirim ki, 
yapılacak tenzilat yüzde beş değil, 
yüzde otuzla kırk arasında olacak
tır. 

Sergiler 
Ancak beş yılda bir 

kurulacak 
1ktısat Vekaletinin sergi ve pa

nayırlar için hazırladığı nizam • 
name bitmek üzeredir. Nizamna • 
me derhal tatb=k mevk.ine konu · 
lacaktır. Vekalet, son yıllarda 

yurdun birçok yerlerin-:le açılan 

ve Yerli mallar sergisi adını alan 
sergilerin birçok şehirlerde derme 
çatma olmasından dolayı ha'k ve 
hariçten de ziyar:ete gelenler i:ze. 
rinde iyi tesir bırakacağına fena 
tesir husule getird!ğini göz önüne 
alarak, sergilerin her şehirde an
cak be§ yılda bir açılabi!eceğini 
nizamnamede tasrih etmittir. Yal
nız panayırlar bu kayitten müs
tesnadır. 

Sergilerin bet yılda bir açıla -
cağı karan altı yıldanberi lstan • 
bul yerli mal!ar sergilerini kl•ran 
ve bu vadide menfeat!er elde e

den lstanbu! sınayicilerini te1aıa 
düşürmü§tür. Fakat lstanbul Yer
li ma 1lar sergisi isim itibariyle 
sergi olmakla beraber mahiyet iti. 
bariyle bir panayır olduğu için a
çılmasında bir mal)zur olmıyaca
ğı kanaati vardır. Nizamname çık
tıktan sonra hu cihet hakkında te
mas edilecektir. 

Tic~rel odalarının 
endeksleri 

t rtnı~. Uzerinden bir fare 
~ti diye VUnnUf usturayı kes - --------------

tılı'! Buğday tşl 

Şark demiryollan şirketinin Mü. 
nihe gönderdiği bir memur. böyle 

bir kararla geri dönmüştür. Mü· 

Ticaret odası istatistik ıuhesi 
tarafından yedi yıldanberi lstan• 
bulda hayat pahalılığını gösteren 
ve üç yıldanberi de toptan ena 
fiatlerinin aylık temevvi:çlerine 
dair iki i&tastistik neşretmek

tedir. Başlıca şehirlerin tica
ret odaları da lstanbul odala -
rına imtisalen bu şekilde baş· 

lamıtlardı. iktisat Veki'.leti gere'k 
bu şekilde endekslerin neşrini mu
vafık görmedi~in-len, gerek en -
dekslerin tertip tarzını doğru bu!
madığmdan bunlar için yeni bir 
tekil bulunmasına karar vermit -
tir. 

f 
0 

- Aman bire biratler! Bi· Bu istihsal senesin;n daha ilk 
,&.te f'Ye;ti diye sakal kesilir mi?,. 

messillerce kabul edilmiş olan bu 
kararm tirket merkezince kabulü 
kalıyor. Bu iş de tamamlanınca 

resmi tarife yapılacak ve bunun 
neticesi olarak memleketimizden 

q'rnişlcl'. aylarında memlekette bir buğday 
yokluğu yaratılmak istenmeıinde 

~ - Yol olur! Yol olur! - diye ve gerek buğday, gerek ekmek fi
lan vermif. 
\' yatlarının alabildiğine yükselme-

ol oldu. b l l sinde değirmenler a, ıca amil o -
de yaş meyva vesaire demiryoluy· 
la dahi kolaylıkla ihraç dilip hariç. 
te ucuza mal edilebilecektir.,, 

• • • 
hı \' e bunun mesulü, hiç. dP)Hls,. 
~ .. liab-eş meselesinde fenah<;n" 
~ linü almıyan, mırın kırın eden 
t'nsadrr. 

~ Artrk bütün muahedelerden 
t t\i11 h~1kuku diivel kaidelerin -
.... ~ ihnicİi kesmek Zl\mam V" kla~-
"lt • 
~ııŞtır... Hatta 11iiohe'enmeliyiz: 

• llı:lan sonra, Uluslar kurumu 
~ -1nde duracak mıdır? 

• • • 
'~~t:' ecaat Renin askerlesmesinJe 
\lfl. ?.orbftlıihn "yol., olmaunda
\ı~· Bütün fa,istlerin trampete 
~k rap rap geçeceği yol. .. 

• • • 
bliSilah fabrikatörlerinden biri 

~l'tnrş diye İşittim: 
~~1 u ıaf dil adam, vaktiyle, ıi -
~l ~.,... bırakmak konf eransmm 
\ a"ı-asmıı inanarak elindeki es· 
~~t tmı~ ve tt;mdi bu aehimler 

1'İnin on misline çıkmış ... 
'-._ IVA-NO' 

~~enebt vapurlara 
l'iyen glrllmiyecek 

'ıı Şimdiye kadar limana gelen 
li~ ~tlara girebilecekler Poliı be. 
~ı' tuhe müdürlüğü tarafın.lan 
lttecck müsaade ile tayin edil -

e idiler. 
trnniyet müdürlüğü vapurlara 

\ı~e.hdut kimselerin de olıa -
~~esini bazı noktalardan mab. 
~-~ Rördüöü için bu müsadeyi 
~en kaldırmı§tır. 

muılardır. Hükumeti müdahalesi
le buğday ve ekmek fi-
yatları o vakit muayyen bir nokta· 
da tespit edildi ve o vakitten ıonra 
buğday ve ekmek fiyatlar) bir da
ha yükselmedi, bilakis mütema· 
diyen düştü . 

iktisat Vekaleti memleketin 
bathca gıdası ekmek üzerinde de
ğirmenlerin oynadığı ınühim rolü 
göz önünde tutarak değirmenlerin 
ıslahı ve arzu edilen tek:tde inki· 
tafı için tetkikat yapmağa batla
mı~tır. Bunun için alakadarların 
da mütaleaları sorulmuştur. Bu -
nun için ticaret odalarına da bir 
tamim yapılarak motör, yel, ıu ve 
elektrik vaaıtaaiyle işliyen değir
menlerin ihtiyaçları, takip ettikle
ri sistem ve 

1
vergi vaziyetlerinin' 

tetkiki bildirilmiştir. 

PAZAR 

Vekalet:n Konji:ktur ,u'-esi bu 
endekslere dizilecek tekilde teı . 
biti üzerin<le meşgul clmaktadır. 

Bunun için tetkikatın neticedne 
kadar gerek İstanbul Tica.Tet oda. 
sı, gerek di~er odalar endeks 
ne~retmektedirler. 
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Kn'langıçlıırm gclmes1 Ticaret oda11 Kanunusani ve 
Şubat aylanna ait havat pahah'ı· 
ğı ve toptan e'1a endeks!erini de 
neşretmemiştir. 

1 •D"''"""-. •&,.,.. 
1 J8,1G 

...... - n.ı. - ·-· ,_ ._ 

..:~ •,52 12,23 15.44 18.16 19,45 4,34 
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.Karadeniz yüksek 
tahsil gençliği 

GEÇEN sr.IE BtTG ON NE Ol. Ut 

Japonya Uluslar Kurumundan ÇCkllme. l 
te karar vermı~ur. 

Karadenizli Yüksek tah~il 

gençliği yarın saat 9 da lstanbul 
Halkevinde toplanacak ve heyeti 
idare intihabı yapılaca1 <i.ır. 

kişi birden 
Çorluda Bay Yılmaz Yücelin'e cevabımız: 
Sualleriniz bizi çok düşündilrdü. Bu kadar hayati bir 

iş hakkında, yine en doğru karan bizzat siz verebilirsiniz. 
Bizim kanaatimiz ıudur: 
Siz onlardan hiç birisini hakikaten sevmiyorsunuz. 

Çünkü insan, iki kişiye birden itık olamaz. 
Belki size seviyorum gibi geliyor. Fakat kendinizi 

iyice tartarsanız ihtimaJ hakikati anlıyacaksımzdır. 
Fakat biz de bu i§te yanlış düşUnmOş olabiliriz. 
Mademki, ha~talıklan geçmiştir. Evlenmenizde hiç 

bir tehlike yoktur. Ve hangisini daha fa.ıla seviyorsanız o. 

sevılenıez ! 
nunla evlenebilirsiniz. Size cevabımızı geç vermemidn ııe. 
bebi, işi arzularınız veçhile hastahaneden de sormak iste.. 
memiz oldu. Fakat buradan birkaç müracaatımıza rağmen 
müsbet, menfi bir cevap alamadık. 

Nihayet işi kendi doktorumuza sorduk ve cevabı böy. 
lece yazmağı tercih ettik. 

!i !cf ~=- Ali TonfO!!!!'~~ !~~! 
ötıfı; f1alinize geJince: Hilviyet verekast, gaı:ete. 

cfferin, baz-ı resmi ve lüzumlu yerlerde hüviyetlerini ibraz.. 
dan baska bir işe yaramaz:. Anadolu ajansı aytarlan da ay.l 
ni vaziyettedirler, 

Fallı Rıfkı Atay, &ilahlamna yanp. 
m tasvir ettikten ıonraı harp tehlikesi 
olduğunu §Öyle anlatıyor: 

Tehlike vardır: Çünkü milletler ya. 
krn bir harp fikri ile hazırlanmakta ve 
küçük yaşta çocuklardan kadınlara ka.. 
dar herkes silahlandırılmaktadır. Bu 
yanı ne kadar sUrebiJir? Barutun üs. 
tüne doğru iğilip kalkan ateş alevinin 
karşısında, daha ne kadar emniyet uy. 
kusu uyunabilir? 

Bir gün korkunç kaza, mukadder • 
1eşebilir de! Çünkü silah masraflannı 
haklı çıkarmak, ilk devirJerde edeb:yat 
oyunu zannolunan vaidleri yerine ge. 
tirmek, ancak tahrik kuvveti istiycn 
bir çıkmaza saplanıp kalmak gerckcbl.. 
lir. Tehlike, hemen hakikat olsa bile_ 
tehlike hissinin sürüp gitmesi onu ha. 
kikatleştirebilir. Hülasa vaziyet güç. 
karışık ve çetindir. 

* ~ilıtlUıın mnouetne~ 
.. ...... m::.ıı:m ... .., ___ , ...... 

tc p o anma u o· g 
Asım Us, fU fikri i!eri sürüyor: . 
Öyle zannediyoruz ki Avrupa kıt'., 

ası bu kadar büyük bir tehlikeye ma • 
ruz bulunduğu sırada insanlık Aleml. 
nin mukadderatı hakkında verilecek 
kati kararı sadece Milletler Sosyetesi. 
nin bir kaç devletten ibaret olan kon. 
ııeyine bırakmak doğru değildir. Bu ka. 
rar doğrudan doğruya Milletler SosyC4 
tesinin umumi heyeti, Assamblesi tara. 
frndan verilmelidir. Londrada konsey 
toplantıları başladığı bugünlerde Türk 
milletinin bir ferdi olarak bu dlişünce. 
mizi cihan efkan umumiyesinin ön~ 
de açıkça söylemek bir vazifedir, 

* ~Dır T~ır~ 

m lYl haırırn ırD 

AOmalfilVal 
O e lhl D n '21 

Abi~in Daver, Almanyayı bu son 
hareketinde haklı görüyor: 

Filvaki hadisey~ '"emniyet içinde 
hak,, , "önce hak sonra emniyet,. gibi 
bir takım diplomasi düsturları ve yeni 
türeyen Uluslar Kurumu edebiyatından 
ayırınca, ortada kalan şey, Almanyanın 
1919 dan beri müdafaasız bırakılan 17 
mi1yon nlifusluk büyük bir parçasını, 

askerle işgal etmiş olmasından ibaret • 
tir. Geçmiş senelerde, Fransanın canı 

sıkılınca, bunları hemen askeri işgal al
tına alıverdiğini hem de bu medeni şe. 
birlere bir sürü yamyam zen~f askeri 
gönderdiğini hatırlayıp ta Almanyaya 

hak vermemek kabil değildir. 

* ~avaın AiF~~nn 

k c li"l1 'if e ıra ıro s o 
Türk Tarihi tetkik cermyeti asbaı. 

. knru öğretmen Bayan Afe~ Cenevrede, 
tarih, arkeoloji, Universite. matbuat YO 

diplomatlık muhitine mensup güzide 
bir kalabalığın huzurunda, Türkiyedc 
yapılan tarih ara.ştrmıalanna dair bir 
konferanı venniştir. Bunun üz.erine, 
Tan refikimiz, bugünkü iki ınableaiıü 
birden tahsis ediyor. 

Ali Naci Karacan, bq mı:kaJedc CÜ. 
yor ki: 

Bayan Afeti, yalnız • g!lrp profesör. 
terine muvaffakiyetli bir konferans ver 
•miş ilk Türk kadını olduğu için değil, 

fakat ondan çok d.,ha yüksek bir mıık. 
sadı tahakkuk ettird.ği için, elinde il
min me~alesi, Avrupaya çıkmış ve Av. 
rupa alimlerinin hayret ve takdir göz. 
leri önünde tarihin binlerce ve binler. 
ce senedenberi karanlıklara gömlilü CS.z 
men~elerini avdınl~tabilmlş olduğu 1. 
çindir ki, milli bir tebrike layik addo. 
deriz. 

Peyamı Seln ise 'unlan yaz•yor: 
Cenevredeki ilim adamlarının Ba • 

yan Afeti alkışlarken duyduklan şey, 
o kilrsUden baş1ayarak bütün yeni Tilr. 
kiyeye, inJnlabma ve AtatürkUne kadar 
~:?!= h!~tJrhı!l"fdır: bir blm 10L 

yetesinde valntt veni bir alim kadrnm 
değil. veni bir milletin 7.l"ki cehresi kar. 
şrsında olrlı•klannı. anlamanrn ha.vrcti 
ve hayranlı~ 



= 
DUnkU konsey taplantısında 

lngiliz, Fransız -ve 
Belçika murahhaslar 

ühim nutuklar söylediler 
Flanden dedi ki: 
.... mm;mm1 ................. ... 

"Emri vakllerln ve muahedelerin tek 
taraflı bozulmasının Avrupoda bir 
politika slsitemi olarak kabulüne 
müsamaha edilip eallmeyeceğln! bll
meliyfz.,, 

Dün Londrada yapılan Millet
ler Cemiyeti konseyi toplantısında 
lneiltere, Fransa, Belçika baş de
legeleri üç söylev vererek Lokarnol 
muahedesinin Almanya tarafm-1 
dan yırtılması hakkında lcendi gö- ! 
rüşlerini anlatmı!lardır. 1 

Toplantı "Sen Ceyms,, sarayın- ı' 
da olmuştu. Belçika delecesinin 
karşısına Alman delegesi için ıan- 1 
'dalya konmuıtu. Ve bu anndalya 1 
bo§tu· Kon$eye Avuı;turalya fev
kalade komiseri Stanley Brus ri
yaset etmiş ve ilk söylediği ıöz ıu 
olmuftur: 

"Milletler Cemiyeti konseyi i
çin Sen Ceymı sarayını to.hıis etti
ği için İngiltere kralına ve konseyi 
I..'ondraya davet ettiğinden İngiliz 
hükumetine te!l.ekkür ederim. :>' ,, 

lngiliş Dı~bakanınm söylevinin 
meali ~udur: 

"Lokarno pahtını bizimle bir· 
likte imza eden devletlerle konsey
C!eki arkac!Q§larımız barış tesis et
mek ve ayni zamanda Avrupa mil· 
/etleri arasındaki anla•mayı sağ 

lam oe devamlı bir esaa üzerine 
kıırmak lıusu•undaki bütün teşeb · 
büslerinde lngilterc hükiimetinin 
tam bir surette yardımına itimat e
d cbüiTler. istikbal, kararlarımız
claki göstereceğimiz kiycuete bağ

lıdır.,, 

Fransız Dış nk"'nı Fhmden bil
liassta Lokarno paktında imza ı 
llulunmıyan devletlere hitap ile 
demiştir ki: 

''Bilharssa Lollarno paktını im· 
za etmiyen kon:;cy azalarına hitap 1 

ediyorum. Kendilerinden Millet.er 
Cemiyeti ve umumi barış menfaa
ti için bir karar almalarını istiyo-· 
1 um. ş:mdi mevzuu bahsolan ~ey 

emrivakiler uaulünün, serbestçe 
müzakere ve bundan diinya önün
de kabul edilmi~ olan anlCJ§mala
rın bir tarallı ihlalinin Avrupacla 
bir politika sistemi olarak kabulü
ne mÜ$ameha edilip cdilmiyeceği

' ni bilmektir. 
:.4.yni zamanda muahedclerin is

tenildiği vakit değigtirilcbilip ele· 
ği§tirilcmiyeceğini ve bir hükume
tin dün imzasını koy:luğu bir mu
ahedeyi bugün ipte! edip edemiye
ceğini öğrenmektir." 

Flanden bundan sonra Lokarno 
muahedesine kafil olmu~ dev
letleri de vazifesi başına çağıra
rak şunları söylemiştir: 

"Kon•eyden, Vcrsay muahede
sinin 43 üncii maddesinin Alman
ya taraf ınclan ihlal edildiğini tes
çil etmesini ve M'lletler Cemiyeti 
umumi sekreterinden Lokarno pak 
tının clördüncii maddesine tevfi
kan bu paktı imza eden devletleri 
keyfiyetten haberdar ctmcşini is
tiyorum. Bu tcb!'ğ, Lokarno pak
tına keli! olan hükumetleri yardım 
mükdlc/iyetlerini ifaya scvketmiş 
olacaktır.,, 

Belçika baş delegesi Van Ze
land'm söylevi daha müessir ol
muştur. Van Zeland demiştir ki: 

"Ren mıntaka6tnın askerlikten 
tecridi keyfiyeti emniyet sistemi
miz.in istinat ettiği urs:•rlcrdan bi ı· 
rni te§kil etmektedir. Çünkü Aı 

manya ile hudutlarımız mügterek
tİr· Belçika hudutlarının en uz:un 
ve en açık kısmı Almanya tara
f ındaclır. Bundan ba§ka Lokarno 
p:ıhtı beynelmilel hayat ıartlan -
mızın esasıdır. Bu muahedenin 
ihlali Belçika için pek ağır bir ıey
dir. Bel~ika, bu muahedcnin ih· 
'alini mucip hiç bir veıile verme
mi§tir ... 

Belçika, bugün Franıız:. - Sovyet 
paktile alakadar olmadığı halde 
tch!ikc!i bir tarz.da tehdit altında
dır. Almanya, Lokarno pak· 
tını serbeıtçe imza etmiıti . 
Belçika Lokarno paktında tayin 
ettiği mükellefiyetlere ıadık 

kalacaktır. Bununla beraber bir 
lüzumlu teıhilat işine iştirak etme· 
ğe ve yeni pakt imzalamıya hazır· 
dır. Maamalih, Bel,ika hükume
ti, Verıay muahedesinin 42 ve 43 
üncü maddelerinin Almanya tara· 
lından ihlal edildiğinin tesbitini ve 
Milletler Cemiyeti paktını imza e
den devletlere icap eden tavsiyele
rin tebliğini istemek hıısusırnda 

konıeye müracaat gibi elim bir 
mecburiyet kaTftsında bulunmak· 
tadır.,, 

Konsey yarın öğleden sonra 

tekrar toplanacaktır. Konsev top
lantısının neticesinde Almanyanın 
da pazartesi toplantısına davetine 
karar verilmi' ve bir davetname 
yazılmıştır. Cevap vermesi İste

nilmiştir. 

Kl!çUk antant mUmeasılerl 
topSar.dı 

Küçiik antant mümessilleri Ro
manya Dışbekanı Titüle&konun 
bagkanhğmda bir toplantı yapmı'
tır. 

Röyterin diplomatik muhabiri
nin öğrendiğine göre, bu toplnıh
da takip olunacak hattı harekete 
dair hiç bir karar alınmamakla be. 
raber bugür.kü vaziyette küçük 
antant devletlerinin menfaat bir
liği ve daha sıkı bir teşriki mesai 
teminiyle her ihtimale karşı uya
nık bulunmak lüzumu bir kere da
ha tebarüz ettirilmiştir. 
Zecri edb' re k i mse h: ra ' far 

drğ 1 
Alm;>nynya kargı zecri t edbir-

ler tatb1kini istiyenler görünme
mektedir. 

Ekonomik ve .finansal zecri ted
birler melesinde, Fransız Dı§baka
m Flanden, lngilterenin muhale
fetine maruz kalmakta ve Holan
da, DZ'nimarka, Portekiz ve Lehis
tan gibi diğer bazı devletler de ln
giltereye iltihak etmektedir. 
Almenya Mll'etfer Kurumunun 
davetine icabet edecnk mi ? 

Berlin, 15 (A.A·) -- Almanya 
hariciye vekaleti mahafili milletler 
lcırumunun davetin~ verilecek ce
vabı bir türlü kararlaştıramamak

tadırlar. 
Alman hariciye vekili Von Ne

urath dün gece saat yermiye ka
dar hariciye müsteşarı Yon Bulov
la ve Von Ribbentropla bu husus 
ta müzakerelerde bulunmu~tur. 

Almanya Londra müzakerele· 
rine iştirake karar vercliği takdir
de Hitlerin mütemedi Yon Rihhnt
rop tarafından temsil edilecektir. 
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(Baş taralı 1 incide) 
hadı arasında ilk dostluk muahe -
desi imzalanmıştı. Bundan sonra 
1925 te bir bitaraflık rnuahedesi
le bu dostluk teyit edilmiş. 

Fransa ve A man 
yine karşı karşıy 

1931 de ihi hükumet arasında 
bir de bahri protokol imzalanmıı
tır. Ve nihayet 7 Teşrinisani 1935 
te de bütün akitler on sene müd -
detle temdit edilmiştir. 

Hükurnetimizle Sovyet Sosya • 
liat Cümhuriyetleri ittihadı ara • 
sında on beş senedenberi hiçbir 
sekteye uğramadan devam eden 
bu dostluk, Avrupa ve dünya sul
hü bakımından pek kıymetlidir. 
Halbuki eski Osmanlı imparator
luğu ile eski Çarlık Rusyası yek • 
diğerinin en candan di!şmanı idi
ler. Rusya mütemecliyen Bal ~an -
lara kundak sokar, mütemadiyen 
harpler, ihtilô.ller çıkartır, Rus or
duları fırsat buldukça Osmanlı 
topraklarına salclırırlardı. 

Bu yüzden il<i tarafın hırslara 
kurban edilerek fec!a edilen can
ları, dökülen kanları her halde 
Karadenizi kızıl bir renge boyar
dı. 

Şimdi bu kan ve ölüm kokan 
feci mazi tamamiyle bir tarih ol· 
muştur. Kuvveti halka istinat e ~ 

den iki hükumet bugün yekdiğe -
riyle tam manasiyle anlaşmıı bu • 
lunmaktadır. Ve Dünyanın en kor
kulu bir mmtakasında sağlam, ör
nek olabilecek bir sulh havası ya
şattıklarından dünya sulhüne, in
sanlığına da en büy,ük hizmeti 
yapmış ve yapmaktadır. 

On senelik temdit 

Haber verildiğine göre bu yıl 
dönümü günü Moakovada Türk -
Sovyet muahedesini 1945 yılının 1 
7 Teşrinievveline kadar uzatan 
bir protokol imzalanacaktır. 

Bin senedenberi devam eden Cer
men • Golva davası yine güniln, dün. 
yanın meselesi oldu. Almanya ve Fran. 
sa yine karşı karşıyadırlar. Bir hafta. 
danberi milletler sinir, heyecan içinde. 
dider. Yalnız, Ren, Sen değil, Times 
kıyıları bile korkunç bulQtlarla örtül -
lUdtir. Bin senelik davası yalnız bir Al
man - Fransız meselesi değil, artık bir 
herkesin davasıdır. 

Terakki ve ihtiyaçlar insanları biri. 
birine yaklaştırmış: Uctler, dertler se.. 
vinçler umumi bir ~ekil almıştır. insa. 
niyet artık bir kül olmuştur. 

Bugünkü dava nedir, bugünlerde 
Londrada toplanan milletler mahkeme. 
sine havale edilen meselenin ruhu, esa. 
sı neden ibarettir? Fransa ve Almanya 
ne iıtiyorlar? Milletlerin korkusu, is. 
teği, ümidi nedir acaba? 

Bin senedenberi, Alman ve Fransız 
dünyası, zaman zaman körüklenen sön. 
mez bir kin hırsile, karşı kar§ıyadırlar. 
Tarihin birçok devirlerinde, Romalılar 
devrinde oldufu gibi orta çağlarda da 
Cermenler ve LAtinler muhtelif vesile.. 
terle çarpışpıı~lardır. Şarlman, sonra 
Şarlken, Birinci Fransuva, daha sonra. 
lan Napoleon, Blüher, Üçüncü Napo. 
leon, Bismark. Mareşal Hindenburg ve 
Fo~ ve bugün ffitler b1.ı mücadele. 
nin ba§hca mübarizleridir. 

Vaterlo, Laypzig, Senedan ve Mam 
mücadele meydanları Alman - Fransız 
müsaraasının en kanlı sahneleri, mer. 
haleleridir .. Vivana Paris, Frankfurt ve 
nihayet Versay muahedeleri bu uzun 
davanın birer ilamıdır. 

Nihayet 192" 1
• akdedilerek dünya. 

ya nefes aldm•n Almanya ve Fransay1 
yaklaştıracağı, barıştıracağı zannedilen 
Lokarno müahedesi bir ümit çarpıntısı 
idi. Fakat bir hafta evvel dünyaya bir 
ııık veren kandillerden biri söndü. 

Böylece ve asırlarca bu iki millet. 
Almanya ve Fransa, evve15 Başbuğla
rının, Kraliarının uğuruna, ve sonralan 
zaman zaman ihtirasları, hürriyetleri 
ve menfaatleri uğuruna neticesiz çar. 
ı;>ıştılar~ Çok defalar da gururlarından 
neler feda etmetlller ... neıer ... *. * 

Almanya ne istiyor? Dertleri nedir 
acaba? 1914 Hailesi,, dir Versay neti. 
celenmişti. Almanyanın dört senelik 
kahramanca çarpışması hiçelmişti. Al -
manyanm biitün milstemlekeleri elin . 
den alınmış. bazı crazisi ccnebt ellere 
geçmişti. Almanya milyarlarca lira har. 
raca bağlanmıştı. 

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

Hitlerin dünkü nutku 

Almanyaya müsavi 
haklar verilmezse 

Dünya sulhüne inanıyorum· dersem 
yalan söylemiş olurum 

Dünkü nüshamızda Hitlerin bir 
nuhik daha ıöyliyeceğini haber 
vermi§tik. Münihte verdiği bu nu· 
tukta Hitler, nasyonal sosyalizm 
hareketinin başlangıç günlerinden 
ve gittikçe tekamülünden bahset
tikten ve dahili dütmanalarını da 
nasıl yendiğini anlattıktan sonra 
günün hadisesini teıkil eden Ver
say ve Lokarno rnuahedelerinin 
ihlali meselesine gelerek demiştir 
ki: I 

"Versay muahedesi bizi mah
vetmek istiyordu. Fakat Almanya 
bu muahedenin mevcudiyetine 
rağmen kendi yarınından ümidini 
kesmemiıti. Sulhu teminat altına 
almak üzere 1925 de Lokarno mu
ahedesini imzalamıştı ..• 

Fakat Fransa bundan sonra Çe. 
koslovakya ve Lehistanla ayrı ay
rı iki taraflı ademi tecavüz misak
ları imzaladığı gibi Sovyetlerle de 
konuımaya giriıerek askeri yar
dım taahhüt eden bir muahede im
zalıyarak Lokarno muahedesini ih
lal etmiıtir. Yarı r esmi tekziple
re rağmen bu muahedenin mahi
yeti bizce malumdur. inkar kabil 
değildir . 

Biz sulh teklif ediyoruz. 
Ben dünY.a sulhuna inanıyorum 

ve bunun da Almanların bütün 
haklarda müsavi tutulmasiyle ka
bil olduğuna kaniim ... Fakat bu
nun aksi tarafı da vardır: Alman· 
yaya müsavi haklar verilmezse ve 
ben "gene dünya sulhuna inam· 
yorum,, dersem yalan ıöylemİf o
ulrum. 

Bizimle, bir zenci ile pazarlık 
edilir gibi pazarlık edilemez.,, 

Hitlerin dünkü nutkunda hazır 
bulunan 300 bin Alman, bir takrir 
kabul etmiştir. 

Bunlar, Almanyayı muahedele
ri bozmakla itham eden devlet a
damlarını protesto ediyorlar. 

Moskovoya savrulan tehditler 

Hitler nutkunda Sovyet Rus • 
yaya da hücum yollu şunları söy
lemiştir: 

"Moskova sinsi bir ıulh dema
gojisi ile Almanyayı tehditkar bir 
çember içine almak siyasetini güt
müştür. 

Almanya, tehditlerle dolu bir 
yalnızlık içinde kendis!ni tesadüf
lere bırakamaz. Moskova bizi ma
nevralariyle izaç etmi~tir. Fakat 
Moskovaya Almanyanın taham -
mülünün bir haddi olduğunu bir 
defa daha IÖY.liY.ecei.iz.,, 

Alman topraklarından bir kı 
ebbeden askerlikten tecrid edil 
man ordusu hiçe indirilmişti. B 
rutların bir çofunu Alman ruh 
menfaatlerini, haleldar ediyord 

Bunun içindir ki, yetmiş mi 
Almanya hiç bir zaman kalben 
bir devlet derecesine inmeği ka 
medi. Senelerce müsavatsızhkta 
sızlıktan, arazisinin azlığından 
etti. Alman, milleti kendiııinden 
nen. fakat büyük hissi ve maddi 
cı olan ordu ve askerinin senele 
temini tuttu. Hakimiyetinin büt' 
manvada tesisini istedi. 

Milletlerin barıs arzusundan i 
etmesini bilen Mareşal Hind 
General Seckt, ve Stresemon 
milletinin arzusunu verine ge 
sarcleri sil!hlan hazırladılar. 

Bugün Alman vicdanının ısy 
sati olan Hitler bunlardan istifa 
mesini bilerek Almanyayı gaye 
son merhalesine eriştirdi. Ve ond 
ra da bütün diinyaya dönerek: 
manya bUtUn diinya ile ve başta 
ile iyi geçinmeğe, tekrar millet] 
cine dönmeğc hazırdır. Busün h' 
Almanyanın alacağı her kararda, 
hiitlere itimad ediniz ... dedi. 

Fakat bu sözler sövlenirkcn 
bir silah şakırtısı orta°hğa korku 
yordu. 

Franaa asırlardanberi Alman 
sile va§amaktadır. Son vüı acnc 
da Fransa üç defa, 1815, 1870, 19 
istil~ya uğramıştır. 

Versay muahedesini haıırh 
birçok hatalar yapmışlar, bu bil 
millet olan Alman milletinin ihti 
nnı. histı: riııi. duygularını hiçe sa 
lardır. F akat sonralıtrı Fransa da 
ve adalet hisleri hakim olmuş, ve 
sız mill eti Almany2va bircok müs 
ler vermcğe riza göstermiş~ 111 
tamirat borclarından vaz geı;misti 
manya arazis ini tahliye etmi.ıt, Al 
yaya müsavi haklar verilmesine 
göstermiştir. , 

Ve nıhzıvct, son mÜllzıvat hal. 
manya zorla alınca, Frartm!ttat b 
milletlere dönerek: "Artık Alman, 
itimadım yoktur. Gelin vazifeler 
basma kosun !., diyorlar ... 

- Milletferin halletmeğc çahşaca 
dava çetindir. Ne Almanyanın ha 
meselesine taalluk eden barı hak1 
<liaları, ne de Fransanın yerinde 
ku ve süpheleri bir tarafa bırakı18 
Dünya ·barışı ilanihaye tehlikeye l<d 
dava artık Alman - Fransız 
dünya davasıdır.. . 

5 
Lonrlradaki milletler mahket11d 

kararlannr, tedbirlerini bütün 
heyecanla beklemektedir. 

Acaba. bu defaki ilam kafi o]uıt 
mıdır? ıı 

Bunu temenni etmemeğe im1<5 
mıdır? 

Fakat yazık ki, dünyaya yine d 
dünyadır. İnıanb.r kolav. kolaY 
şirler mi, barı;ırlar mr hiç? 

Raif . N • h-

son dakl~8 

lngiliz 
kabinesinde 

müzakereler v 
kararlar . 

tııl' 
Londra, 15 ( A.A.) - t 

Hariciye Vekili Edenin dün .. 
. t' 111&•·· 

lanan İngiliz kabinesi ıç ı .. 

Lokarno muahedesinin bıı/~ 
feklile İngiltere, ltalya, r i 
ve Belçika efkan unıuıntY~5 

cag1 
Almanyanın dahil olınıya t}f 

1 yac&ı:ı 
anla,maya taraftar o aınt . k't' 
ileri sürmüşler, vaziyetin 111 ~ i . .. . • Uert 
m beklemek icap ettıgını i 
miiflerdir. Her halde ~·~e~tg 
reketler ve Ren sahil!er.ıııııı çuıı 
şimdiden reddedibnıftlf· bil 
böyle bir tedbir harbi do~;:r I 

iktisadi ve zecri tedbıre · 
d•t'k rııe"'' lince, bunların, şiın ı 1 

111et 
olduğu ve milletler 1curuınud•" ı 
sinin toplantı ve kararları11 0}dl 

vel bir karar alınnıaıı do~ ıııllb 
dığı fikri de Londra siY~• 
filinde gittikçe yer kal 
dı .. 
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Uçurtnıa 

Beyaz iskarpinleriyle bir ku~ 
ıibi ten ve oynak koıuyor, uçurt
ırtayı havalandırmak için kocasına 
yardım ediyordu. Cemili pencere
ye çektim: 

- Bak, doktor, dedim; çocuk
luktan hevesini alamamış bir çift. 

Hava kararıncaya kadar onla. 
rı ıeyrettik. Koştular; çığlık, kah· 
kaha attılar. Uçurtmaya binbiı 

marifet yaptırdılar. Nihayet mini
mini yavrularım ellerinden tuta · 
rak evlerine döndüler. 

Cemil Pencerenin önünden çe
kilirken: 

- Ne zaman bir uçurtma gör
ıem, dedi, çocukluğumun ilk sev
gisini hatırlamamak imkansızdır. 

Ve yemekte anlattı: 
On bir, on iki yaşlarında iki 

komtu çocuğu idik. Göztepede o

turuyorduk. Hemen her gün bu

lutur, yazın bahçedeki sahne.akta 
kolan vurur, kışm kartopu oynar, 

fakat ıık ıık, her hangi bir vesile 
ile ortaya bir münakaşa, bir dar -
gınlık çıkarmadan ayrılamazdık. 
Onu ıinirlendirmekten o kadar 

:ıevk alırdım ki, bazı günler ağ -
latmcaya kadar uğraşır, sonra 
)'&pbfrma pişman olurdum. Gül 

de beni kızdırmağa çalışırdı 
amma benim kad·ar ileri gitmez, 

canımm sıkıldığını anlar anla -
rnaı: bahsi değiştirirdi. 

Bir Mayıs günü uçurtma sev -
daıına kapıldım. Renk renk ka
ğıtlar, değnekler, ipler, çirişler 

.:a.aLl& .. - Ct.ll-U..a 1 A.& J.au .. ::,. )ç -..~w.a L -

Jnayı meydana getirdim. Hava 
çok 11kıntılı idi. Tek bir yaprak 

knnıldamıyordu. Bir türlü uçurta. 
nıadığım uçurtmayı koşarak yük
teltmek için kendimi kıra salıver
dim. Koştum, ko§tum. Nasıl oldu 

bilmem, ayağım bir çalıya mı ta. 
kıldı, ne oldu, yüzükoyun yere yu
Varlandmı. Alnım bir taşa çarmış· 
tı. Can acuiyle kendimi kaybet • 
tim. Ne kadar baygın kaldığımı 

bilmiyorum. Gözlerimi açınca baş 
ucumda Gül'ü buldum. Elinde bir 
mendil, alnımdaki yaradan akan 

kanı durdurınağa çalışıyordu. Ba· 
kıılarıoda telaşla karışık öyle şef
katli bir alaka vardı ki, canımın 

ac;ı11nr unutuverdim. Alnımda o -
!\un mendili, eve döndük. Bir haf· 
ta yataktan çıkamadım. 

Bu kazadan sonra, artık birihi
rimizi hiç kudırmadık. Arkadaş
lıiımızm rengi değişivermişti. O
nun yumuşak ellerini her dakika 

alnımda duyuyor gibi idim. Gö -
Zihne bir uçurtma ilişiverince 

Gülün o gün!;ü bakışları gözümün 
Önüne geliyordu. 

Mehtaplı bir gece, Kızıltopra

dınyordu ki, bu kağıtları şimdiye 
kadar belki yirmi defa okudum. 
Sevgiye susadığım zamanlar, elim 
hemen bu mektuba gider. Bize 
uğradığın bir gün, hu yazıyı sana 
da okuyayım. 

Mektubun son ıatırları ezbe -
rimde gibidir: 

"Aradan yıllar geçti. Çocuklu
ğumuzun temiz günlerindeki ço • 

cukça sözleşmemizi siz tabii çok
tan unuttunuz; fakat benim ak -

hmda. Sözünde durmamı§ bir ar -
kadaş vaziyetine düşmemek için 

size haber vermek istiyorum. Ben 
vadimi unutmadım amma bu vadi 

tutabileeek vaziyette değiUm. Ba
bamın seçtiği bir erkekle evlen -
mek mecburiyetindeyim. Hala ço

cukluktan kurtulamadığrma belki 
·güleceksiniz. Ne zaman gökte bir 
uçurtma görsem, başımı bir taşa 

çarpmış gibi içimde bir acı duyu
yorum. Bu acı, çocukluğumun en 
zevkli hatıra•ı.,, 

Evvelki sene, 'Y alovaya gider
ken, vapurda, bana hiç yabancı 

olmıyan bir kadm yüzü gördüm. 
Bu kadın Gül'dü. O da beni tanı
mıt, renkten renge girmitti. Ko -

casından çekindiğini hi11ediyor -
dum. Vapurdan çikıncaya kadar 
gözlerimi üzerinden ayıramadım. 
On bet yaşındaki Gül'ü unuttura

cak güzel bir kadın olmuft\L Göz
ler if ad el erini, manasını hiç değit-
tirmemiıti. Bir aralık bana, al -
"'~..1 ... _ ıı•-..... J •• k5 .. :an. Kii11kü ba -
kı§larla bile baktı. 

O akşam otele bir mektubu 
geldi: 

"Uzun zamandanberi izini kay .. 
betmiş olduğum en sevgili çocuk
luk arkadşımı, hiç ummadığım bir 
yerde karşımda görünce ne kadar 
§aşırdım ve ne kadar sevindim, 
bilseniz. Sizi bir arkadaı coşkun-

luğu ile kucaklamak için kuvvetli 
bir arzuya kapıldım, sonra birden 

düşündüm ki, on beş sene evvelki 
Gül değilim. Yalovadan ayrılır . 
ken size bir "Allahaısmarladık,, 

bile dememek doğru olmıyaca.ğı 
için bu satırları yazıyorum. Yalo
vada bir ay kalacağını:ıı bir tesa-

düf bana öğretti ve bu tesadüf • 
ten istifade etmekten kendimi a
lamadım. 

"Nasılsınız, ne alemdesiniz? 
Gene uçurtma uçuruyor musu • 
nuz? Ayağınız taşa filan takılma
sın, dikkat ediniz, Gül artık size 
yardım edemez.,, diyordu. 

Doktor içini çekti: 
- Mektubunda hiçbir adreı 

yoktu. Olsaydı da ona cevap ya. 
zamazdım. 

ia kadar uzun bir yürüyüş yaptık. - - -----------

0 gece dudaklarım ilk defa Gül· 
ün yanaklarma dokundu ve ıöz • 
leıtik. Evlenme çağına gelince, 
ikimiz de baıka eş aramıyacak -
tık. 

Fakat zaman planımızı altüst 
etti. Gülün babası Anadoluda bir 
~zife aldı. Ben de mesleğimin 

bunaltıcı i1lerine gömüldüm. 
Bir gün ondan uzun bir mektup 

aldım. O zamana kadar Gülün bu 
lc&dar içli, görüşleri ve duyu,ları 
lıuvvetli 6ir kız olduğunu anlıya
-.mqtnn. Mektubunda, ilk tanış
bfimız günlerden baılıyarak ıe ·. 
l'lelerin tatlı aşkını, en şiirli hab -
?alarma dokunarak, ÖY.le canlan • 
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16- Yazan: IHSAN ARiF 

hiddetten 
•• • 

Yunanlı kaptan, arasıra, 
kızarmış gözlerini 

çeviriqordu 
uzerıme 

Vapura yanaştık. Mutat olan ( 
merdiveni yoktu. Bordasmdan 
bir İp merdiven ıarkıltılmıttı. Bu 
merdivenden çıktık. Yunan yüz • 
baıısı benim bu İften vazgeçmem 
için, her an bir müşkülat icat et
meğe çalışıyor, fakat, ben bunları 
hinetınemezliğe geliyordum. Ha -
ni bazı filmlerde gördüğümüz Al
man deniz korsan gemileri vardır. 
Bunların bahriyeli olan kaptan ve 
tayfaları hüviyetlerini saklamak 
için bilainti:ıam adi gemiciler gi-. 
bi giyinnirler. iŞlebin güvertesin • 
de, i§te böyle, muvazzaf bahriye 
zabitliği üzerinden akan, fakat kı
yafeti itibariyle sivil bir şilep sü
varisi olarak görünen elli yaşla • 
rında bir kaptanla karşıla!hk. 

Yunan yüzbaşısı ile şilebin 

kaptanı Rumca olarak hararetli 
hararetli konutmaya başladılar. 
Ben .birkaç admı geriden bütün 
dikkatimle onlan ıeyrediyordum. 
ikisi de asabi bir heyecana lmpıl
mışlardr. O günlerde Rumca bil .. 
mek gibi dinlemek de bize çok acı 
geliyordu. Fakat, karşmıdakile • 

rin konuştuklarını anlamak ihtiyacı 
içinde, 'bir an, Rumca bilmediği -
me çok üzüldüm. Bir kaç lisan öğ
renmittim. Onlardan ber hangi 
biri yerine Rumca öğrenmit ol • 
mayı ne kadar içten bir acı ile İs• 
tedim. Fakat, ne çare ki, onların 

bu konuşmaları kargısmda iste .. 
miyerek sağır kalmağa mahkUm. 
dum. Bu itibarla bütün dikkatimi 
gözlerimde topladım. O dakika 
bana yardımı dokunamıyan ku -
laklarımm hassasiyetini de göz -
lerime verdim. 

Onların konuşmaları bende do
ğan ıüpheyi kuvvetlendirecek bir 
vaziyette devam edip gidiyordu. 
Şilep kaptanı, sahilde yunan za -
bitinin düştüğü vaziyetten daha 
berbad bir halde idi. Kollannın 
tiddetli hareketleriyle Yunan za -
bitine mütemadiyen bir ıeyler 

söyliyor, ara sıra hiddetten kızar
mış gözlerini bana çeviriyordu. 
Lisan bilmeden anlamııtım ki, 
ıahsi mesuliyetinden çok korkan 
kaptan, zah~te, beni sahilde neye 
ahkoymıya imkan bulamadığı 

için çatıyordu. 
Sahile baktıın. Miralay ağaç • 

ların altında küçük bir nokta ha -
linde görünüyordu. Nihayet bak -
tım ki, onların konuşmaları bit -
miyecek. Erkanıharp zabitine İn· 
gilizce olarak seslendim: 

- Zabit efendi vakti:miz dar -
dır. Tahkikatımızın neticesini 
bekliyen miralayı bekletmek sizin 
için de doğru olmaz. Bana gemi -
nin ambarlarını gösteriniz . ., 

Sözlerim, hemen kaptana ter • 
cüm dildi. Bir açık deniz kcrsa
nına benziyen Rum kaptan ho -
murdanarak önümüze düıtü. 

Evvela geminin kıç aml::armı 
açtılar. Den:zcilik ile alakadar o
lanlar bilirler ki, böyle gemilerde 
güverteden ambarın dibi hayli 
derindir. içeriyi dikkatle aı·adım. 
Yunanlıhu· arkamda duruyorlar, 

muayenemi gözleriyle ta.kip e - l li, sarıklı, beyaz ba~ örtülü bir in.. 
diyorlardı. ' san kalabalığı gözüme çarptı. Hep-

Bu ambarda, Yunan zabitinin si başlarını, belki uzun günler 
söylediği gibi, ıardalya kutuların- görmemi§ oldukları gün ışığına 
dan. limonlardan, ekmeklerden çevirmişler, korkudan büyümüt 
başka bir ıey yoktu. gözlerle bana bakıyorlardı. Bir 

- Bunu kapaymız, orta am - çoğu üzerlerine bir ölüm kabuau 
harı açınız!,, dedim. halind~ kapanmış olan bu kapa -

Sözlerimi derhal yerine getir • ğın açılmasında bir kurtuluı ümi
diler. Orta ambar açıldı. Burada di arayan telaşlı ve mütecessis, 
da gö:ıe çarpan bir şey yoktu. Ba- bir çoğu da bu hadisenin felaket
şa doğru ilerlemeğe batladım. Va- lerine yeni bir çefİt ilave edeceği 
pura çıktığımız ip merdivenin ya. ıztırabiyle müteellim ve endişeli 
nına geldiğimiz zaman Yunan za- hallerle büzüldükleri karanlık kö
biti koluma girdi ve müsterih ha • şelerde kıpndıyorlardı. Hiç birin
Hne, nezaketine rağmen saklaya - den bir aeı çıkmıyordu. Hepsinin 
madığı bir yan istihza haliyle: yüzü limon gibi sararmışb. Hepsi 

- Gördünüz mü, zahmetiniz aç ve hepsi hasta idi. 
beyhude oldu. Buyurunuz da ar - Bir hissi kablelvukuun beni ba 
tık gidelim. Kolonele gördükleri • acı sahne ile karşı karııya bırak • 
mizi anlatalım!,, · ması bana yeni bir cesaret hamle-

Bana, merdivene doğru yol si vermişti. Bütün kozlarını kay • 
gösteren zabite ktsa bir cevap betmiş bir adam füturu içinde gü
verdim: vertede dolaşan Y un~nlılara se .. 

- Ben bahriye subay nal11%edi- lendim: 
yim. - Haydi aşağı inelim de hep 

Cevabımı anlamamq gibi gö - beraber bu ambarda ne varsa gö
ründü. Onun şa§kmlığı geçmeden relim.,, 
sözümü tamamladrm: Parmak kalınlığındaki dik ve 

- B;naenaleyh, gemide bir ü- dar merdivenden başka, ambara 
çüncü ambar olduğunu bilirim. İnecek bir vasıta yoktu. Yüzbaşı 

Ve geminin haş tarafına doğru beraber gelmek istemiyordu. Fa -
yürümeğe bqladmı. Biraz evvel kat hadiseler beni kuvvetlendir • 
benimle istihza etmek istiyen Yu- mişti. Alay etmek sırası da bana 
nan zabiti ağlıyacak hale gelmiş- gelmişti. Kendisine bu dar merdi. 
ti. Hele benim baş ambara doğru veni gösterdim: 
yürüdüğümü gören kaptanın hali - Önüme dii§ünüz aşağıya 
de ·görülecek ıeydi. Bir an için, ineceğiz. 
her ıeyi göze alarak ve her şeyi Yunan yüzbaşısı önde, ben ar
kaybederek beni öldürmek ihti • kada kısa fasılalarla merdiveni 
yacı içinde kıvrandıkları muhak • inmeğe başladık. Sahte şilep kap-
kaktı. Hatta baş tarafta durup tanı olan Yunan deniz zabiti de 
şöyle geri döndüğüm kısa bir an arkamdan geliyordu. Bu amhan 
yüzbaşiyle göz göze gelen kapta- keşfetmekle Yunanlılara çok za • 
nın bir lahza ceketinin altından rarım dokunacağım onlar çok iyi 
arkaya doğru uzanan ve benim anlamışlardı. Binaenaleyh, her an 
döndüğümü görür görmez geri kaptanın arkamdan kuvvetli bir 
çekilen elinin hareketi de gözüm- tekme atark beni amhara yuvar .. 
den kaçmadı. lamasını bekliyordum. Bu yuvar • 

Soğukkanhlığrmı muhafaza et- lanma beyin üstü olacak ve ben 
tiın. Ne pahasına olursa olsun ko- hiç şüphesiz ki, bu ambardan sağ 
zumu oynıyacaktım. Herifler, her çıkmıyacaktım. Böyle bir hal vu • 
ihtimale karşı baş ambarın yerini kuunda acaba ne olabilirdi? Her 
o kadar gUzel saklamış?ardı ki, halde en kuvvetli ihtimal, benim 
ambar kapağını bir türlü bulama- kazaen ambara düştüğümü iddia 
dım. Onlar karşrmda birer mezar edecekleri şeklinde toplanabilirdi. 
ta§r gibi hareketsiz duruyorlardı. Ambara bu kabil düşüncelerin 

- Baş amhan açtırınız. verdiği korkulu ·bir heyecan için.· 
Zabit, bu kati isteğimde!ci mak- de indim. 

sadı kavramak istemiyerek ve ari- Ben ambara iner inmez, orada 
fane tecahülden gelerek: bulunanlar, kıyafetimin verdiği 

- Gördükleriniz yetişmiyor bir tesirle etrafımı ıardılar. Bun -
mu? Dedi. ların arasında birkaç imam, ka • 

Mevkiimi düşünmeden daha dm, erkek, çoluk çocuk bir sürü 
sert ve daha amirane konUJmağa sivil insan vardı. Hepsi ürkek ba .. 
mecbur kaldım: kı§larını üzerimde gezdiriyorlar • 

- Beni bekletmeyiniz ve baş dı. Hiç birisi bir şey söylemeye ce-
amhan derhal açtırınız! saret edemiyordu. Yanımda du • 

Kaptan, kumar masasından if- ran Yunan erkanıharp zabiti ile 
laı ederek kalkmış bir adam ha - kaptan tam bir yeis ve nevmidi 
liyle sendeleye sendeleye uzaklaş- içinde bizi seyrediyorlardı. Am • 
tı. Biraz sonra iki tayfa göründü barı dolrluran bu biçarelerin hep. 
ve başa yığılmış eşyaları çektiler siyle konuşamazdım. Gözümün 
ve ambar kapağını meydana çı - kestirdiği bir tanesini çağırdım. 
kardılar. işaretle kapağı açmala • (A ... ) adınd·a olan bu zat, şiIJldi 
rmı bildirdim. Ayaklarımın di . şehir meclisinin Sarıyer azaların .. 
bindeki kapak açıldı ve bir an dan muhterem bir avukattır. 
içinde aşağının loşluğu içinde fes-1 _(Devamı var), 



5i1te.H1al.ae-
tsT A.:.'\' B V L: 

lS~'BUL: MELEK 
?-8= Oskestra eserleri (plAk). 18,SO: GC- lPEK 

neıı klUbUnden nrud1 kon!erans: Burhan Fe. SARAY 
lek (ollmplyadlar hakkmda) caz: Said E. *'rURK 
c:Ub. 19,30: Konlenıns: Ziraat vckAletl na. 
mma Penc:Uk bakteriyolojlhane şenerlnden 

Ekrem Vardar tnratmdan (Davar ve Merl
>ıoa koyunu hakkında). 

20: Ne§lr esnasında 11An edllecektlr. 
Saat 22 den oonra Anadolu aja.namm 

aerviBl verilecektir. 

SUl\IER 
\ 'ILDIZ 
TAN 

ŞIK 

ALKA7.AR 

ASRI 

ANKARA: (%80 Klı.) - (1960 m.) ŞARK 

19,80: Ankara palastan nakil (orkestra). ASTORVA 
20: Sporcu konu§Uyor. 20,15: Karışık pllk 

BEY O C L U 

ı 

: 

Klo • Klo 
Sengapur postası 
Primadonna 
Venedik oarkısı (Barka.. 
rol) 

Dokunma kalbime 
Parla hayatı. 
Aşktan korkma 
Ali baba l tUrkçe kopyeal) 
Ateo yağmuru ve Vatan. 
daş ıı11Ah başına. 

Sokaklarda altın ve Harp 
arifesinde 
Harp ve Hayatta bir deta 
Maakeler tı§ağı ve Kmk 
hayatlar 

neşriyatı. 20,25: Ajıına haberleri. 20,35: Kar. cmJURIYET 

plç oehlr loka.ntasmdan nakil (orkestra.) 
İtto (Ayşe) ve öJUm ker 
vanı 

B'OKREŞ: (823 Klı.) - (SOt,6 m.) 
Af,E:UDAR 

18: Rumen muslk151. 19,15: Kon.serin de. 
vamı. 20,15: Kemanla Rumen danslan. 20, AZAK 
l55: Piyes. 21,55: korosu Ue Rumen musiki. 
si. 22,45: Orkestra ve §&rkllan. Viyana, * FERAH 
Fransız ve Amcrlkan opereUerinden hava_ &ıtLLJ 
Jar.) 

ISTANBUL 
Sarışın karmen ve Arııcn 
LUpen 
Çingene baron ve O da blr 
zanıanmııı. 

Tarzan (tUrkçe sözıuı 
Frankeştaynın nişanlısı 

ve Ladamukamelya 
KEMALllEY : Cesaret kro.lı ve Karat-ıı:ıer 

BUDAPEŞTE: (548 Kh.) - (549,5 m.) *Ht'LAL Para Kralı 
17,45: Almanya Macariatan futbol maçı K A O 1 K Oy 

nakli. 18,45: Piyano refakaWe şan. 19,45: 
Salon orkeatr&!I. Zigan orkestrası. 

&JOSKOVA 1: (1'74 K.b.) - (l.'724 m.) 

18,SO: Sea konsert. (Şopen ve List'ln e. 
serleri). 19,45: Ukranya halk oarkılan. 20: 
lı;çilerden mürekkep orkestra. 

VARŞOVA: (224 Kb.) - (1.3'9 m.) 

19: Oda mllziği konseri. 21: Solistler kon. 
seri. 22: Şen yayım. 23: Oda mUziği( orkes. 
tra). 2f,0~: Dans m1.lzlğl. ~ 

\'fVA:SA: (592 Kb.) - (506,8 m.) 

20,10: Halit besteleri konseri. 23,20: Pi. 
yano solo. 24,15: Kuartet taratmdan Viyana 
mustkJsl. 1,15: Bela Farkaş'ln Zlgan orkes. 
traaı. 

PRAO': (6SB Kb.) - ('1o.% m.) 

18,35: Orkestra. 20: Prağ "Theatre natl. 
ona!., dan naklen opera "Öjcn Onegiı:ı,, 
{Çaykovskl). 23,35: Salon orke.rtraaı. 

rlEIU,l!lf: (MI Kh.) - (~,'7 m.) 

19: Çttt piyano konseri. 20: lıle§bur 'f1r. 

tUozıar (pltık). 21: Orkestra ve §an. 23,80: 
MUnihten dans orkestram nakil. 1: Konser. 

BRES.t..A V: (9~0 Kb.) - (315,8 m.) 

19: mhllerln balladları (soll.atler ve or. 
kestra). 19,SO: Budape§teden Almanya Ma 
cartstan tutbol maçının naklL 20,25: Vala. 
!ar. 21: Orkestra. 23,SO: MUn1hten dans 
müıtğt naklL 

llAMBURG: (90.f Kh.) - (S31,9 m.) 

18,10 : So~er ve orkestra (hatif mum. 
ki). 21 : Tenor ve ork~ taratmdan (kla. 
sik eserler). 2S,S5: Dana orkestrası. 

STUTI'OART: (15'74 Klı.) - (m,a m.) 

HALE 
SÜREYYA 

llALll 

SilAh başına 
GUldUrcn g6zleı 

ÜSKODAR 
Na taşa 

BALAT 
ı Bitmemiş ııen!onl ve Mek-. 

slkalı haydutlar. 

$2hir1İ°yilfrosu 1ilJDlıo.lac 
>UndUz saat 15 de ve 

Gece saat 20 de 

DEL/DOLU il il il lJI 111 111 

111...111 

lllllllH 

Bil)iik operet 
lazan: Ekrem Re§Jt 

;estellyen: Cemal Re§lt 

1 1 .t •J;Jl"4•• 
.. IL\NSIZ TtY ATROSU 
Matine saat 16 da ve 
C:ece sRat 20,415 de 

~ 
BAYADER 
BUytık operet 

Jost Yunanlstanm kıy. 

netli artiııtıert. Zozo Dal 
..nu ve Kontinyotısln 1§ 

Urakile.) 

• • • 
(* )Yanmcıa ı,aret bulnna.n 111lnema.1Rrm oy 
namakta olduğu veya oyıınyne.nğı filmlere 
alt tafsllAtı 1111.nlarımTT: arasmda buluraunz. 

FERAH 
Sinemada bu hafta 

TÜRKÇE 
A 
R 

HABER - :Alişam postası 

Telefonla evlenen 1 
kuş beyinli kız 
Pragdan bildiriliyor: 

Telefonla bir "evlenif,, burada, 
zengin bir kızın dile dütmesi ve 

evli bir adamın da tevkifi ile ne
ticelendi. 

Kendisini Çekoslovakya gizli 
servisine mensup biri ıüaünü ve -
ren, bu ev iladam, zengin kızın 

muhabbetini kazanmıftı. 

"Senin benim kamn olduğunu 
bilmeleri tehlikeli olur,, diyordu, 
Bu suretle telefon va.sıtasiyle bir 
"evlenme,, tertip ettiler. 

Telefon hattının bir ucunda 
bir papaz ve bir de Çek generali 
bulunacağını söyliyordu. 

Randevü verilen saatte, sahte 
memur kızın evine telefon etti. 
Kızla kı ı:a bir hoş beşten sonra, 

derhal sesini değiştirerek orada 
bulunacağını söylediği general 
gibi konuşmağa batladı. 

Bu defa diyordu ki: "Oh, oh. 
işte memnun oldum. Kurduğunuz 

müşterk hayat intallah size aaa -
detler getirecektir.,, 

Sonra tekrar sesini değiştire -
rek bu defa papaz taklidi yapma
ğa ve evlenme merasimini tekrar• 
lamağa başladı. 

Karı koca olmağa dair sorulan 

suallere bir yandan gene kendisi, 
tabii sesiyle cevap veriyordu. 

Böylece "merasim,, bittikten 

sonra' kızı kendi sesiyle yanına 

davet etti. 

Telefonla evlenen koca, daha 

emniyette ( ?) bulunması için kı
zın paralarını da istiyordu . 

Bereket versin, kızın telaş ve 

heyecanını babası farketti. Ve 

sebebini araştırmağa haşladı. Çok 

sürmeden kız, "telefonla evlendi
ğini,, babasına itiraf etti. 

Çok sürmeden gelin yerine sah
te gizli servis memurunu hakiki 
zabıta memurları koltuklamıt

lardır. 

Bu adam eskiden bir katipmiş .. 

Keman hocası 

Ka aya 
gib. öten 

kız 

Bütün orta Avrupada "Ku§ Kız,, 
adiyle tanınmakta olan Matmazel Gusti 
öşer ayni zamanda çok güzel bir kızdır. 

Boğazının teşckkülatı bir çok cihet 
ten bir kuşun boğazına benzediğinden 

en güzel sesli kanaryaların ötüşlerini 

taklidde de büyük muvaffakiyetler gös
termekte ve bu marifeti sayesinde bir 
çok paralar kazanmaktadır. 

Lortluktan garson
luğa ve patronluğa 

Bir zamanlar, Londra otellerin
den birinde soğan ve patates soy
muı olan bir Lord oğlu }İmdi Nev
yorkta en büyük otelcilerden biri 
olarak ilan edilmittir. 

Bu genç, Vellington dükünün 
torunu ve Lord DinPvor'un oğlu 

David Rays'dir. 23 yaşındayken, 
bu lord zade, bir otelin mutfağın
da soğan, patates soymak emelin
de olduğunu gazetelerle ilan edin
ce, bütün İngiliz sosyetesi hayrete 
diismüttü. 

Rays Deyvis beş sene sonra Nev
yorka gitmiştir. Bugün Nevyork
lulara bir otelin nasıl işletilmesi 
lazım geldiğini gösteriyor. 

Londra otellerinin mutfakların

da, sonra muhasebe ve katiplik 
dairelerinde, kabul salonlarında 
öğrendiklerinden bugün direktör
lük mevkiinde istifade etmekte-

15 MART - 1936 

Amerikada 
Yahudiler 

Nevyorktan yazılıyor: 
Berleşmiı Amerikada yaıamakta 

olan 4.500.000 yahudinin Ameri· 
kanın maliye ve it hayatı üstünde 
nüfuzları ehemmiyet verilecek ka
dar büyük değildir. 

Büyük ticaret itlerinde müte " 
hassıs olan salahiyet sahibi bir za• 
tın hu mesele hakkında verdiği ra
pordan okuduğumuza göre, yahu· 
dilerin yegane kuvveti kalabalık 
merkezlerde mütekasif ve toplu 
bir halde ya§amakta olmalarıdır. 

Amerikada yahudi aleyhtarı 
yirmi tane teşekkül bulunmakla be
raber, yahudilerin maruz bulun
dukları en büyük tehlike bizzat 
kendilerinin beslemekte olduğu ve 
gittikçe büyüyen korkudur. 

Amerika maliyesinde yahu
dilerin oynadığı rol küçüktür. Nev .. 
york büyük bankalarının 420 di
rektöründen ancak 20 si yahudi
dir ve ağır sanayide yahudilerin 
sermayesi yok denecek kadar e • 
hemmiyetsizdir. Yalnız iki aile
nin bu işlerde oldukça mühim his· 
seleri vardır. 

Yahudilerin motör sanayiinde 
de rolleri küçüktür; perakende ti• 
carettc ise ekalliyette kalmakta -
dırlar. 7" ,.~ "\tt .. hiç bir alakaları 

yoktur. Hafif sanayi fabrikacı • 
hğındaki hisseleri de azdır. 

Bununla beraber Amer1kan 
yahudileri, yapağ, ipek, pamuk, 
sun'i ipek mamulatı tevziatının 

yüzde ellisinden doksanına kadar 
kontrol etmekte oldukları gibi bel· 
li hi'5 r ..Jfh·t ıun•n #';0"""".,. ç. ... • ~ 

sının üçü yahudilerin elindedir. 

Cigara sanayiinde mühim olduk
ları gibi içki fabrikalarının yüzde 
ellisi yahudilere aittir. 

dir. 
Nevyorka birkaç ay önce git• 

mişti. 

Londraya bu sefer "tekamül 
etmiş bir otel mütehassısı,, olarak 
dönecektir. 

Yüksek sosyeteye mensup arka
daşlariyle birlikte §İmdi bütün o· 
telciler, kendisine şatafatlı bir kar
şılama töreni hazrrlamııtır. 

17,llS: Budapcoteden naklen Almanya Ma. 
cartstan tutbol maçı. 19,30: hvtçre havaları 
ve da.nslan. 20: Han.t konaer. 20,15: Piano 
Ue Şopen'Jn eserleri. 23,30: KUnlhten dans 
mtızlği. 

SÖZLU 
A 

A vrupada tahsil etmiş bir san
atkar keman dersi vermek istiyor. 
Den~m~i~~~~~h~g~~~~~~~~fi~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

rrıUNtB: (1'0 Klı.) - (1015,• m.) 

19: Hatıt konaer. 20 Alman memleketle. 
rlnln müz1klerl ve §ilrlerl. 21: Berllnden na. 
kll orkestra. 23,30: StuGyo dana orkestrası. 

N 
İstanbulda ilk defa gösterilen btı film 

başka sinemada gösterilmiyecektir. 

sabah saat 11 • 13 arasında 

l (41923) numaraya telefon ede · 
l rek (keman hocası) nı istemeleri 

Ba program birçok Alman 111uyonları 

taratmdan n.-ı edllecekttr. ı----------------...-
kafidir. 

K0N1GSBER0: (1.031 Kb.) - (%91 m.) 

19,10: Piyano ile Robert Schumann'm 
bestelert. 20: Şarkılı plyea. 21: Hatif orkes. 
tra koıısert. 23,S5: :Mllnlhten dan.s mUzlği 

naklL 

KISA DALGALAR 

LONDRA: (Kua aralJklarla, mubt.eltı a.. 
zunlnklarda cttnttn ber uatlnde mUtemAdl. 

yen çn.lıştr.) 
19,15: Oda mUzfğl. 19,30: SUel bando 

o(karıaık konseri). 20,35: Keman konseri. 
20,f~: Orke1ltra. 21: Piyano refakatinde. 
23,20: Şarki (eoprn.no). 24: Harp kenteti. 

ZEESEN (Almanya): 

(Kıaa aralıklarla, muhtelli uzunluk.farda 

s11nUn bcr saatinde mütemadiyen çıılışır.) 

18,f5: Alman mııraıan. 19,30: Konser 
20: Pazar gllnü konseri. 21,15 Kuartet kon. 

aert. 

,------··-··------··-·---, 1 

s HABER ~ 

1 
lıtanbulun en çok satılan ha-i 

kiki ak~am gazetesidir. llnnla ·i 
rmı HABER'e verenler kare ·E 

i derler. E 
! ....................................................... : 

GUSTAV FRöHLtCH VE L1DA BAAROVA'nın en giizel filmi 

BARKAROL 
V NEDİK ŞARKiSi 

(Hofman hikayeleri)nden alınmış Offenbach'ın musiki şaheseri fevkalSde 
dekorlar • mUzik ve emsalsiz aşk macerası b U g Ün 

TC K sinemasında 
Bugün saat: 11 de t:enzilat:ll mat:ine 

• •• , • ._•ı ,... - " •r ,. • .' ''.1 '~ 

Bugün. bugece ••••••I~ 

şehzadebaşı Hi a sinemasında 
iki büyük film birden gösterilecektir. 

Birinci film: SEN G A p U R KORSANLARI 

Heyecan sergüzeşt ve dehşet fil 
ikinci film: "GEORGES M!LTON" un son oynadığı 

A KRALI 
Neş'e musiki, ve eğlence filmi. 

Buglln devamlı matineler: Saat 11 den itibaren başlar. 

Dühuliye 20 Paradi 1 S kuruştur. 

Radyo arınıız ge di 

ffiENDE 
Markalı Radyolar 

(Q) lYı lill '17 a li'il o li'il ce ını n y n lr a <dl y ©>Da ır o <dl o ır 

Başka bir radyo al
madan bu radyoyu 
görmek için mües-

• v 

sesemıze ugrayınız 
1 - Kısa, orta ve uzun dalgaları 

muntazam alır. 
· 2 - Neon Lamba tertibalile istas
yonları aramak ve bulmak kolaydır. 

3 - Radyonun sesi madeni değil 
tabiidir. 
Adres: Galata Bankalar, Hezaran 
caddesi No. ·75 Tel. 44.333 

ELEK RA 
AMPEAS 



rlABER - Akşam postası 
~~~====~=================================-=========~=== 

Yalancılar klübü 
Kendinize güveniyorsanız okkalı bir yalanla 

bu klübe girib mükafat alabilirsiniz 
(Nevyork hususi muhabirimiz

den) 
Amerikanın Visconsin vilayeti

nin Burlington şehrinde bir klüp 
\tardır ki buraşı yalnız Birleşmiş 
Anıerikada değil ve fakat Kana
da, A vusturalya, İngiltere hatta 
Cenubi Amerikadan birçok azala
rı olmakla övünür: Adı Yalancılar 
klübüdür. Aza olmak için muay
Yen kaydiye ücreti vermek ve bir 
de şimdiye kadar biç işitilmemiş 
'bir yalanı yazıp göndermek lazım
dır. 

Klüp her sene yalan yarışları 

lertip eder. Verilen mükafat üs
liinde birkaç değerli taş kakılı bir 
bronz madalyadır. 1935 yılında 
tnadalyayı Şikagolu bay Zohn Jor
dan kazanmı§tır. işte yazıp gön
derdiği hikaye: 

uGeçen kış müthi! soğuktu. Dı
tarıda bannamıyan bir tarla fare
ai evime sığındı. Onu bir kapan
la Yakalamak için boş yere uğrasır 
dUrdum. Nihayet çok basit fakat 
el'l/eri,li bir kapan yaptım. Mut
fağa kocaman bir termometre koy. 
duın; altına da bir parça peynir 
Yerlestird;m. Geceleyin tennomet
t'e o kadar d~tü ki içinde cıva ar
lık daha fazla düşecek yer bu la 
t)ıa.dığmdan dı'"arrya l'\karak sıça 
llt Yere çiviledi; meğerse sıçan 

tatn bu sırada gelmit peyniri al
ltıaX.a. uğraşıyormuş.,, 

Bay Jordan radyoda spiker ol
duğu için diyelim ki amatör değil 
Fakat profesyönel bir yalancıdır; 
h. buna ne buyurulur? 

On liirinci süvar: alayından ça
vuş J . Adravson aşağıdaki hikaye
ıi için bir defne d"h kazanmıştır: 

"Bölüğümde bir asker hariku
lade bir volta icat etti. Yemlik bö
cekleri bir şişeye tıkarak bunu da 
\'oltanın ucuna bağladı Sudaki ba 
Irklar şişenin içinden böcekler ha 
sıktı, ha çıkacak diye voltanm pe
tinden koşup duruyorlardı. A.sker 
~oltanın ipini kayığa bağlamı• bo 
hına kürek çekiyordu. Nihayet 
kayığını karaya çekti, balıklar da 
~işeni~ peş'nden hurya karaya sal
dırdılar. Bizim nefer de kollarm1 
'~arak avuç avuç topladı!,. 

Muhtelif miikafat1ar kazanan 
hikayeler arasında şunları okuya
bilirsiniz: 

"Kana danın F ortvilyam şehri 
lle son zamanlarda seyyahlar akın 
'ktn gitmeğe başlamışlardır. An
Ce.k bütün bu zevk ve safa arıyan
lar yolculuklarını kapalı otomobil
lerle yapmakta olduklarından, 
~ıntakanın sivri sinekleri semiz 
)f>lcuların kanından pek de istifa
de edememekteydiler. Fakat in· 
'anlar arasında olduğu gibi hay -
-.llnlar dünyasında da çok kurnaz
~arı bulunduğundan, sivri sinekler 
de nefislerini insan kanı gibi bes
le'Y'ici bir gıdadan mahrum etme· 
lt'ı~k için i~in kolayını bulmuşlar
dır. Sinek otomobilin tavanından 
'~aqrya hortumunu uzatarak mu-

1 ~"-d • ... a nai1 olm!iktadt" .. 

. Nevyork vilayetinin T onawan
da 5ehrinde Matmazel Helen War 
~erin hikayesi oldukça esprili sa
l'tlrnıştır: 
d ''Bugitnlerde çiftçiliğin ne ka 
• '-r :zor olduğunu hepiniz işitmiş

b~llh:dir. Biz dimdik ve çırçıplak 
1

'1" kavanın karşısında oturmakta
)ıı. Bahar geceleri babam evi 
~h:in balkonunda oturur, elinde 
~tik okla, karııdaki kayalığa pa-

Hcllen Warner diyor ki, babası serin bahar gecelerinde köşlerinin balkonuna böy 
le oturur elindeki lastik okla karşıdaki dilz kayanın yüzüne patates tohumları 

ekerdi. Bunlan sulamanın da kolayını bulmu§tU. Her patatesin tepesine okla 
bir eovan Eırla""tır, eovan patateslerin gözlP.rini sulandırdığı için kuraklık derdi 
kalmaz bereketli mahsul alırdı. 

tates tohumu atarak bunları orada 
sıra sıra dizer. Sonra da bunlara 
yetecek kadar rutuhet bulunduğu· 
na emin olmak için her patates to
humunun tepesine gene lastik ok
la birer soğan fırlatır. Soğan pa
tatesin gözlerini sulandll'ır, ba bn"' 
da daima gayet bereketli mahsul 
alır. Kışın mahsulü toplamak da 
kolay bir İştir. Baham kayanın e· 
teğinde her sıranın dibine bir se
pet yerlestirir, yukarı doğru kaya
yı deler ve patatesler patır patır 
sepetlerin icine dökülür.,, 

llbinois'de Wiln;ngton ~ehrin -
den bay Jozef D. Fraskanın klübe 
gönderdiği bu mektup da kıtır at
makta şaheserler arasında sayıl -
mıştır: 

"Büyük babam müthiş bir pipo 
tiryakisiydi ve dumanları öyle ince 
bir ustalıkla ağzından halka hal
ka çıkartrdı ki aVlı'rtlarım doldur
duktan sonra dudakları arasından 
duman halkaları çıkaran birisini 

Kafadar Fort Vilyam 
m kocaman sivri sinekle
ri çok hızh giden seyyah 
otomobillerinin damla 
rına konarak, uzun hor
tumlannı buradan içeri 
ye sokmakta ve insanla · 
rın kanlarrnı tatlı tatlı 

emmektedir. 

ne vakit görsem aklıma şu sergü- Jozef Fraskanın hayatını dedesi dudakla 
zeşt gelir ve tüylerim diken diken rı arasından bir dnman halkası üflemek 
olur: Küçük çocuktum, yaz tatili- le kurtarmıştı. Bu halka ayının cenesini 
mi geçirmek üzere dedemin Sierra sımsıkı sarmış çocuğun selamete kaça· 
dağlanndaki yazlık klübesine git- bilmesini temin etmiştir. 

miştim. Bir gün dedem kulübesi· 
nin etiğine oturmuş, tenbel tenbel 
duman halkaları yapıyordu. Ben 
de az ileride oynuyordum. 

Sanki yerden bitmiş gibi kosko
caman bir ayı birdenbire yanıba
'mıda dikildi. Sivri trrnaklariyle, 
kuvvetli çeneleri işlemeğe hazır -
dı. 

Dedem şimşek hızıyla düşünür 

ve attığını vurur bir nişancı idi . 
Fakat tüfeğine uzanmağa vakit ol
madığı için dudakları arasından 

on buçuk çapında bir duman hal· 
kası üfledi. Halka dosdoWu. ayı
nın çenesine giderek burnuna geç-

ti ve a<Yzını sımsıkı bağladı A.yı 
duman halkasını çıkarmak için uğ . 
raşırken ben de selamete kaçtım. 
Bu sırada da dedem tüfeğini al -
mış ve bir kurşunla ayıyı yere ser . 
mişti. 

Eğer bunu bir rüya sanıyorsa
nız, buraya gelin, size çene bağ
lıyan duman halkasını göstere
yim. Çünkü bu hnlka hala çeneyi 
sımsıkı sarmaktadır!,, 

1935 yarışına iştirak etmek i
çin bunlar gibi binlerce hikayeler 
gönderilmişti. Ara sıra doğru söz 

l!!!Yillı 
.. 1 

Oksürükler ! 
Bir kaç aydır havaların iyi git.nesi ) 

sayesinde her ne kadar şiddetli grip sal 1 

gmları, bulaşık İspanyol nezleleri patlak 
vermedise de aui soğuk algınlıkları, ök
sürükler ve hele çocuklar arasında boğ 
maca öksürüğü çoktu. 

Büyüklerdeki öksürükler, daha zi · 
yade boyuna değişen havalar dolayısile 

insan iyice korunamadığından ileri gel· 
miştir. Bu öksürükler hava yüzünden 
uzun sürdü ve kolay kolay geçiştirile 

medi. Şimdi bile sürüp gitmektedir. 
Kış öksürüğü önce kuru ve acıdır. 

Bu da hava borusu zarının iltihaplanma 
sr yüzündendir. Bu iltihap ilerledikçe 
bronşit borularında rutubet peydahla· 
nrr ve öksürük bunu balgam halinde dı 
şarıya atar. 

öksürüğün ikinci devresi gevşektir. 
Bu ifrazatın yahut balgamın mevcudiye· 
ti hava borularını gıcıkladığından öksü· 
rük olur. Öksürerek balgan ifraz edilmek 
suretile gıcığın önüne geçilir. 

öksürüğün had devresinde hasta 
dışarıya çıkmayıp yatakta kalmalıdır. 

Bu devrede hararet yüksektir. Sıcak iç 
kiler bilhassa ıhlamur ve yatakta sıcak 
su şişeleri çok iyidir. Göğüs (Kafiru) ile 
yahut amonyakla kafiru karışık olarak 
ovulmalıdır. 

Öksürük çok acı veriyorsa, doktor 
dan göğsü yumuşatıcı bir şurup almak 
13.zımdrr. Vücudda ilk kırgınlık izleri 
hissedilir edilmez sırta on, on beş kuru 
vantuz çektikten sonr~ tentürdiyot sür· 
mek faydalıdır. Bunun üstüne de sıcak 
bir havlı konmalıdır. 
öksürüğün ilk şiddetli devresini ge 

çirmekle her şey bitmiş olmaz. Bu ök· 
sürük çok uzun müddet devam edebilir. 
Bunun için soğuk almaktan mümkün ol
duğu kadar çekinmeli, sağlam üst baş 
giymelidir. Üst baş sıcak olmalı fakat 
ağır olmamalıdır. Ağır elbiseler göğüs 
duvarını çöktürür ve teneffüse engel o· 
lur. Hasta böyle elbiselerle yürürken 
terler. Ter ise soğuk almak için en iyi 

yoldur. 
DOKTOR 

Yarışa iştirak için dünyanın dört 
bucağından gönderilen mektuplar o 
kadar çoktu ki zavallı posta müvezzii· 
nin bacak kemikleri mektup dolu çan 
taları taşımaktan böyle iğrilmişti. 

söylemesini de bilen klüp başka
nının anlattıklarına inanacak olur 
sak, zavallı posta müvezziinin ya
lan mektuplariyle dolu posta çan
taları klübe taşımaktan bacak ke
mikleri eğrilmiştir. 

Dünyanın en 
uzun isimli 

• 
ınsanı 

Dünyada ismi en uzun ada 
lardan biri, bir Afrikalı zen 
prens Londraya gelmiş, beyaz b , 
İngiliz kızıyla evlenmiştir. 

Bu zencinin ismi Mohron M 
Kuvasnin U setse Bresti En do' du 

Kendisi belli başlı bir dini me 
hebin patriğidir. Mezhebinin A 
rikada beyazlar arasında da bi 
çok salikleri vardır. 

Zenci patrik, ilk defa olarak gt! 
çen yıl Londraya gelmişti. Şim 
evlendiği beyaz kızla o zaman n 
şan lanmıştı. Ve bu meyanda b • 
de piyano almıştı. 

Bu piyano üzerinde bir hesa 
yanlışlığı olarak ihmal edilen bi 
sterlin kadar parayı, ancak b 
sene ödemiştir. 

Diğer taraftan evlendiği beya 
kızla bir defa da Afrikada evlen 
cektir. 

Londrada lngiliz medeni ka 
nunlarına göre, evlendikten ııon 
ra, karısını Afrikaya götürecek v 
orada kendi dininin adetlerine g" 
re evlenme ayini yapılacaktır. 

Restings isimli İngiliz kızı, b 
zenci patrik prensle evlenmekt 
hiç muhalif hissiyat duymamakt 
bilakis Afrikaya gideceğinde 

memnun ve heyecanlı görünmek 
tedir. 

Zenci prens, "Afrikanın evren 
sel klisesi,, nin patriği olarak l 

nmmıştır. 

Gençtir. Sağlam yapılıdu. V 
bir Avrupalı protestan gibi giyin 
mektedir. Kendisi, bir Afrika ka 
bile reisinin oi!ludur. 

Ucuz tayyareler 
lngilterenin Ramsgate şehri 

de "gök pireleri,, arasında bir y 

rış tertip edilmiştir. En küçük ta 
yarelere "gök piresi,, adı verildi 
ğini biliyorsunuz·. Bütün küçülC 
tayyareler bu yarışa iştirak ede -
ceklerdir. Şimdiye kadar bu cin 
tayyare sahipleri arasında lngi! 
terede 18 kulüp tesis edilmiş bu 
lunmaktadır. Yarıştan maksat kü 
çük tayyareleri bütün lngiltered 
tamim etmektir. 

Kulüpler yarışa girmek iste 
yenlere 500 kuruş mukabilind 
tayyare kiralıyacaklardır. Behe 
kulübün aşağı yukarı 30 tayyares 
bulunduğundan yarışa 600 kada 
tayyare iştirak edecektir. T ayya 
renin kendisi de çok pahalı de 
ğildir; 150 İngiliz lirasına (bizi 
paramızla 900 liraya) yeni bir 
tayyare satın almak mümkündür. 

Yalancılar yarışı 1929 senesin- ============================~ 
de mahalli bir şaka olarak başla- ı 
mıştı. Mesele gazetelere aksetti. 
Amerikanın muhtelif mecmuaları 
yarışta söylenen yalanları yazma
ğa başladı. Bunun üzerine bütün 
Birleşmiş Amerikadan klübe ya • 
lan hikayeler yağdırıldı. iş o ka · 
dar merak uyandırdı ki: 

1933 senesinde bu klü derme 

çatma ve gayri resmi bir müesse 
se halinden çıkarılarak hükumett 
şirket halinde tesçil ettirildi. G 
liri epey yüklü bir yekun tutan şir 
ketin müessisleri ve şerikleri H 
W. Schenning, L. J. Stang, Gil 
bert Karçer ve size bu makaleyf 
yazan Ot' s C. Hulett' den ibaret 
dört ki idir 
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Tefrika No.66 Yazan: Murad Sertoğlu 72 
Fakat Fariyani ile Jülyetto tam\ bu sefer de kara yağız olanı müt

meyhaneden çıknrlarken~ arka ma hi! kılıçım çekip Jülyettonun önü
salardan birinden iki ıerseri aya- ne dikildi. 

Şoför Şakir Le lanın adını duy
dukça diş gıcırdatıyordu: 

ğa kalkarak önlerine geçtiler. Bun. , - Arkadaşım liyakatini isbat 
lardan biri çok genç görünüyordu, etti. Şimdi sıra benim. Haydi ba
Daha yaşlı olan dik bıyıklı, ikinci- kahm ! 

- Ah şu kaltağı bir ele geçirsem, etlerini 
cımbızla koparacağım ! si olan gencin kulağına eğilip: Fariyani birdenbire müdahale 

- Bu Fariyanidir! dedikten etti: _Buyurun hanımefendi! Pa - müş bir halde oturduğu yerden 
sonra hekimbaşıya hitap etti: - istemez.. Tecrübeye lüzum saportunuzu timdi kaydettirece - bir türlü kımılda) amıyordu. Yal-

- Muhterem senyörların iyi si- yok. Nasıl ıilah kullandığınızı gör. ğiz ! Nereye ineceğinizi söyler mi- nız, karşısında birdenbire Yılma-

öksürüklü sesi Şakiri de yata,_. 
dan fırlatmıştı. 

lfıh kullanmasını becerebilen si- dük. ikiniz de makbulümıünüz. siniz? zı görünce, küçük dilini yutarca _ 
lahşorlara ihtiyacı olduğunu anlı- iki serseri bu son söz üzerine e- Emir Sait lifa karı§h: sına bağırdı: sın. 

- Haydi bakalım.. Temisla 
yapılacak. Herkes yataimı toPla• 

yoruz. Acaba bir de bizi tecrübe g'"'ilerek derin bir reverans yaptı- - Nereye ineceg'"'imizi ben bir- B Mühendis Ziya kovuıun kapdl 
- ravo, Yılmaz Bey ... Emir ~ ederler mi? lar az o··nce so"ylemiı:tı'm. Kararunızı önünde duran gardiyanm 

• :r Sait rolünde o kadar muvaffak Jülyetto bu cür'etkir bakı§lı a- Şimdi yalnız pazaryık meselesi değittirmiş değiliz. sokuldu .. Elindeki gazeteye tlfa. 
damı, ve yanında çocuk denecek kalmıştı. iki rahip kıyafetli aclam· Bu sırada ser komiserin önün- oldunuz ki!... bir göz attı .. Gardiyan Sadullala., 
kadar genç delikanlıyı ters ters la iki serseri bir masanın batına de duran telefon şiddetle çalma- Başka bir fey söyleyemedi.. fendi gazeteyi okurken: 
süzdükten sonra: geçtiler. Ve alçak sesle konuşma· ğa baıladı. Leylanın sinirleri gevşemit ve o· - Amma da yaman bir ..... 

- Galiba siz de kılızrnızı kırıp ğa başladılar. Fariyani meyhane- Komiser telefonla kısa bir ko- turduğu koltuğun içinde bayılıp mı§ be .. ! 
birer altın kazanmak istiyorsunuz ciye emretmiş, bütün meyhanede· nuşmadan sonra, Emir Saide dö - kalmıştı. Diye homurdanıyordu. 
amma, nafile... kilere birer ıarap ikram etmitti. nerek: Leylayı çabuk ayılttılar. Mühendis Ziya tereddütle tOt • 

- O halde cür'etimi affediniz. Meyhanedekiler bu ikramdan do- _Polis ,müdürü sizinle görüş- Aylardanberi kendisini Mısır. du: 
Dışarı çıkmanıza müsaade edemi· layı kendisini saygı ile selamladık- mek istiyor! Dedi, buyurunuz te _ da adım adım takip eden Yılmaz - Ne okuyorsun, Sadullah W 
yeceğim. tan sonra yeniden kendi itlerine lefon bıuına... ha? 

~ Bey, Leylanm başı ucunda Azrail d ,_.. Dik bıyıklı, kara yağız delikan· dalmışlardı. Emir Sait telefonun önüne o- - Kadın şeklinde yara ı...-
1 h 1 .. 1 d'kt f'lh gibi duruyordu. bir canavarın yaptıldarmı okafO' ı un arı soy e ı en sonra ı a- İfte konuftukları: turdu .• 
kika sırtını meyhanenin kapısına _Kimsiniz siz? Bütün maskeleri aşağı İndiren Leyli. yav&§Ça gözlerini açtı.. rum, oğlum! Tüylerim Urperdl-
dayadı. - Babalarımız Sicilyalı iki or- fu kısa konuşma sırasında Leyla, Sağma soluna tatkın taıkın Ne mülhit kadınmıt bu f f 

Jülyetto bu şekilde küstahça söz tak tüccarmış. Fakat bir takım a- hayatında ilk defa, atet içinde bakındı. Mühendis Ziya gazetede r--' 
söyliyen ve İf yapan bu serseri kar- damla~ bizi para koparmak için eriyen bir kurtun külçesinin eri - Leylanın gözleri hali Azerbay- dikkatle bakınca yerinden h.,,... 
tısında ciddi bir hayrete ve mera- daha palllz kadar iken aşmp yip çökmesi gibi earsılmış, titre • canlı Emir Saidi anyordu.. Ve dı: 
ka düıtü: Rodosa götürmüşler. Fakat bu sı- mit, ve olduğu yerde mıhlanıp korkulu rüyadan uyanır gibi göz- - Leyli ... işte bizi yakan kr 

- Cür'etin hoıuma gidiyor. Si- rada her nasılsa babalarımız iflas kalmııtı. lerini uğuşturarak sordu: dm! 
ze de birer altın kazandırmağa ka- etm"ı•ler. Haydutlar da bunun ü- Emir Sait telefonla konufuyor- G d' b.. ··k b" t kkül ff 

d• S k 1 1 ' :r - Rüya mı görüyorum acaba... ar ıyan uyu ır eve rar ver ım. ıyırın 1 ıç arınızı · zerine bizi Rodosta terketmiıler. du: sükunetle cevap verdi: 
Farı'y · b d b. k Em1·r c-ı·t nerede?. anı u sıra a ır enara Orada bütün serseriler gibi çöp. - lıkenderiyeden selametle .;,ıı _ Yakalamışlar .. Dün ıece W 

çekilmi!ti. Diğer serseriler de me- lükte ve ahırlarda boğuıa boğufa, döndüm, Müdür beyefendi! ... Ah, Yılmaz Bey cebinden iki ke- dınlar kovuşuna getirdiler. Ke11clf. 
rakla ayağa kalkmışlar, ve bu mü- dög'"'ü•e dög'"'ü•e büyüdük. Bir gu"n iltifatınıza te .. ekkür ederim be ~ lepçe çıkardı ve gülerek Leyli.ya 

d l · :ı: :ı: :r sini resminden önce ıördüm. ca e eyı seyretmeğe hazırlanmıt- ' bir takım serseriler, bizim iyi la- yim, bendeniz sadece vazifemi uzattı: 
1 rd zeteyi okum dan. hu genç n a 

1

' hç kullandığmnzr ke§fettiklerin· yaptım... - Ellerinizi veriniz, hanrm ! Ik. · kıl 1 k ·ı zel kadına ne kadar acım 1 serscrı ıç arını c.e tı er. den b1·z·ı korsan yapblar. S b. d 1 f s· · b k. · · k ·ı 1 k k onra ır en te e onun yanın- ızı et ııının atı i o ara , a -Jülyetto haykırdı: -.ilsen .. ! 
Birçok defalar Mısıra, Antal - dan ayrılarak Leylinın yanına nun namına tevkif ediyorum! _!_,~ 

- Haydi ! Ne duruyorsunuz? d d d Ziyanın içinde gittikçe deJ'UP yaya, Ciride gittik, geldik. Ak e- doğru yürü Ü ve suratın aki se - 3 • • • • k ı.. 
Bana hücum ediniz! uncu 1 Sim ıten bir sevinç vardı. Fakat, o ~ nizi karış karış öğrendik. Son ola- kalmı çekerek kopardı: :r ~ 

- Hangimizi istiyorsunuz? rak Rodosta tüccar Feodonun ge- -Ey timdi açıkça konuşalım, Leyla hapishane- dar heyecana kapılmıı, od 
- ikinizi de birden.. l t k' Ga d. nla ' __ y 

misini ele geçirmittik. Leyla Hanım! Yılmazın lstan bul- t I d kt aarsı mıı ı ı.. r ıya D9ofP"" 
- Bunu kabul etmiyoruz. Biz - Feodon mu dediniz? dan lıkenderiyeye kadar sizi pe - ye a I I an sonra. bir fey konuşmak imkinmı.,...... 

hiç bir \·akit iki kişi bir kişiye hü- T evkifhanedeyiz.. mamıştı. Boğazında acı bir ,_. • 
d - Evet.. şinizden kovahyacağını hiç um - M h d. z ~ 

cum etme ik, ü en ıs iya o sabah erken d d G" v •• k ·- Floranaah F eodon değil mi? madınız, değil mi? ma uy u.. ogsu o 
Bu söz bütün meyhanedekileri T d' . l d h uyanmııtr. çarpıyordu. - a ken ısı.. Ley a itte şim i, ayatında ilk 

§afırttr. Jülyeto da şaırrmıştı: - Mesele çok mühim. Yemin e- defa olarak müthiş bir tuzağa dü- Şoför Şakir yarı uyur, yarı uya- - Demek Leyli da nihayet ,r 
- Ben hiç bir vakit çocuklar- derim ki bu gemi nefis Kıbrıs ta- ı türüldüğünü anlamıştı .. Tam ma - nık bir halde yatağında yatıyor- kayı ele verdi ha .. ?! 

la döğüşmem .. Öyleyse sen gel! rapları doluydu. (Devamı var) , naıiyle beyninden vurulmuşa dön- du. Gardiyan Sadullah efendinin (Deocum 1H11) 

Daha yatlı olan dik bıyıklı ser- -==============================================================================:-::===============seri de bir kenara çekildi. 
Hayret! 
Jülyettonun çocuk 

çarpıtmaya tenezzül 
söylediği genç serseri 
lıücutn etti. 

dediği ve 
etmediğini 

Jülyettoya 

Bu ne cür'etti? j 
Fakat genç serserinin hiç §akası 

yoktu. Hamlesi o kadar kat'i idi 
ki, Jülyett.o da çarnaçar kendisini 
müdafaa etmeğe mecbur oldu. Baş 
ta Fariyani olduğu halde bütün 
kahvedekiler bu bir geyik gibi at
lıyan, zıplıyan ve kılıcını bir §im
şek gibi kullanan gence hayret-
1e bakıyorlardı. 

Genç serseri Jülyettoya sordu: 
- Nasıl? Hala benim çocuk ol

duğuma emin misiniz? 
Jülyetto nefes nefese cevap ver

di: 
- Hayır, hayır! 
Genç serseri timdi Jülyetto ile 

kocaman bir fare ile oynıyan kü
çümencik bir kedi gibi oynuyordu. 

Tekrar sordu: 
- Acaba istediğiniz evsafı haiz 

miyim? 
- Tamamiyle .. 
- Beni angaje etmek fikrinde 

misiniz? 
- Eğer isterseniz!. 
- Pek &1& öyleyse ... 
Genç serseri geri çekildi. Fakat 

Tetırka No. 72 
- Bu işi size vereli çok oldu mu? 
1htiyar biraz düşündükten sonra: 
- tiç hafta kadar oldu dedi. 
- Sonra? 
- Efendinin dediği gibi yaptım. Genç hanımı-

mrm uzaktan arkasından yürüdüm .. Hatta bunu çok 
boş ve faydasız buldum. Hanımım hergün hep yap· 
tığını yapıyordu.! Efendi sizi korumak için bunu yap 
mamr söylediği için işimde kusur etmek istemedim. 
Her gün gittim. 

- Demek ki bu casusluk sonradan sizin için bir 
din borcu gibi oldu. 

- Yalvanrım sana hanrmcığrm beni sonuna l:a· 
dar dinle. 

"Bir gün gazinoda bir adam gördüm. Sana çok 
bakıyor, yaklaşmağa uğraşıyordu. Benim çok şeyler• 
gören şu ihtiyar gözlerim yanılmaz .. O bir yankesi
ci değildi.. Bu hanımcığım için bir tehlikeydi. Ama· 
benim efendiye söyliyemiyeccğim tehlikelerden!. 

Gilnler geçti. Adam usul usul yanaşmağa uğra· 
şıyordu .. Her gün sana selam alıyor, gülümsüyordu. 
Kendi kendime söyleniyordum. Onun sana yolladığı 
gülücükleri, saymak için benim yerim burası değil 

diyordum. Kansını koruyacak, erkeklerin kem gözle
rinden kurtaracak Arif Nedretti. Ben sevgili hanı
mnnm başka çeşit iyiliği için geldiğimi sanıyordum. 
Hanımımı çok beğenen bu parlak, bu kibar delikan 
lının meramının önUne geçmek benim gibi bunak ve-

zavallı ihtiyarın işi değildi. U.kin gene efendime bir 
şey söylemeğe korkuyordum. Onun sana karşı yapı· 
lacak kocalık borçları olduğunu anlatacak bir yol 
bulamadım. Bu borçları benim gibi bir ihtiyarın bey
nuna yükletmek yerinde bir iş değildi. 

- Sonra ne oldu? 

- Daha ne söyliyeyim ben böyle ne yapacağımı 
düşünüp dururken o yağız delikanlı işini başkasına 
bırakmadı. Kendi işini kendi gördü 1 

Seninle konuşmağa yeltendi 1 Kızarıp bozardın, 
çok fena şaşırdın! .. Böyle şeylere alışık değildin 1 
Bu utangaçlıkla kendini koruyamıyacaktın .. O zaman. 

- O zaman? 

- Efendimi buldum .. ihtiyar halimde böyle bir 
işten artık bıktığımı söyledim. Adamın genç bir ka· 

rısı olunca, kendisi de pinton olmadığı vakit karı
sını kendi sakınır kendi korur dedim. 

ihtiyar durdu. Tabii olmayan bazı vakaları ha
tırlayarak iki ellerini kavuşturdu. Sonra yavaş bir 
sesle devam etti: 

- Ben efendiye bunları söylemeye başlarken 
bana gülümsüyordu. Ama sözlerimi nasıl ki bitirdim 
suratı tanılmıyacak kadar değişti. Bakışları kötüleş

ti. Sinirleri gerildi. Yüzü öyle bozulmuştu ki kork
tum .. Bana bir sürü şeyler sormağa başladı. Hepsini 
öğrenmek istiyordu. En ufak işleri bilmek istiyordu. 
Ben yalnız şunları söyliyebiliyordum: 

"- Efendi bir şey yok. Vallah billah iş senin 
sandığın gibi değil. Yalnız ben istemiyorum. Hem 
ben ihtiyarım. Bu benim harcım değil.. Hanım çok 
gene, cok gfü:el.. Renim zamanımda kocalar daha 
açık göz olurlardı. Karılarım övle yalnız başına gazi· 
nolara, bahçelere sahvermczlcrdi.,, 

Omuzlarımı silkiyordum. İhtiyann bu mUnıtl.,.C 
siz sözleri beni sinirlcndirmeğe başlamııtr. 

- Anlaşıldığına göre Arif Nedret aenin bU ,,, 
terini fenaya çekti 1 

İhtiyar başını eğerek yavaş bir ıeale: 
- Evet ihtiyar Ahmetağa bir avukat gibi ıaf sl'!

lemcdi .. Ama ne olursa olsun hanımın ırkaauıdall , 
zetmek benim işim değildi. 

~ Sonra? • 
- Daha ne söyliyeyim hanrmcrğmı? .. Od ffld 

iç yüzünü anlatmak istemiyordum. Yalnrs :::: 
uygunsuz hiç bir şey yapmadığını, biltiln Jra d 
rin kanlannı gelişigüzel bırakan kocalarda otdıalO° 
söylüyordum. 

Tekrar gözlerini kapadı. Buruşuk yiiztıncle rtJ" 
tarip bir mana vardı. 

. Yavaş sesle: taJll' 
- Efendi kendinden geçti.. 'A'rtık kendini t\I 

yordu. öğrenmek için, beni söyletmek için... ,,,, 
Cümlesini bitirmeksizin yüzünü iki ellerile ki 

mıştı. Endişe ile sordum: 

- Peki? Ne yaptı? keJttleell' 
Hafifçe titriyerek nefes gibi bir aesle 
- Bana vurdu .•• 

- Vurdu mu 1 Ah 1 Alçak .. 

Mertçesine itiraz ederek: 1'lr ~ 
- Hayır hanımcığım hayır! Efendi~ 

dam değil 1 Ama ne yaptığını, ne ettiğini ""'°' 
Sizi çok seviyor. Seven bir kocanın yt1re1fnd• 
tu tez doğar. ~ 

Gayri;htiyari yaptığım bir itiraz hatckıd 
başını salladı: 

,(DeıJamı var). 



Clktor Ahmet: Asım 

. tlur'un kon'feran•ı 

~oğuran kadm 
VE 

Doğurmayan 
kadın 

lranunu medent, 
'&ırJığı bir boşanma 
~hebl teUlkkl eder 
\i Ortaköy Şifa yurdu bat beki -

Dr. Ahmet Asım Onur, dün, 't 1 7 ,30 da, Eminönü, balkevi 
lq 'tl.ferans salonunda (Analık hıf
&ıhhaıı) mevzulu bir konferans 

trtniştir. 
Dr. Asrın Onur konf eransmm 
\'ıuu o!an Analık Hıfzıuıhha
~ gebelik, doğum, ve loıahk hıf • 
"lıhhası olmak üzere üç kııma 
~rrnııtır. Gebelik hıfzıs~ıhhuı-
birkaç ay evvel, lstanbul radyo-
1\da söylediğinden dünkü kon -
~nsında daha ziyade doğum ve 
~lığa ait sağlık b:lgielrinden 

•etınittir. 

lia.stanelerde, evlerde, doium 
. •ın:la kadınlaM naııl yardım 
ıt- .... . l k . '""egmı an attı lan ıonra, ev-

' 

hekirn veya ebe gelmesine va • 
dkalınadan anıızın doğuran bir 

1na ne yolda muavenet etmek 
~.ltı ld'.... . .. 1 d" ge ıgını aoy e ı. 

~:ıbr. Asım, losahk esna!mda, 
~1~a ve muhitine di!.şen vazife
~' ı2ah ettikten ıonra kadınla • 
~tebe kalmak ve çocuk yetiş -
~ek kabiliyetleri hakkında ıun-

aôylemi,tir: 
eclier basta, ve her devirde, ço

. l'et:~tirme:;e ne kadar ehem -
~~~ veril ~liiji~i bilir ve takdir 
~&İniz. Eski Roma'ı'ar zama -

~ d~ Çocuk getiren bir kad·n, bil
' &.~J ık hak'armdan haıka av

bır takım imtiyazlara sahipti. 

'mukabil, çocuğu olmıyan kı-
~ ~~dm!ar herkesin kar~ısına 
~aktan ve diğer kadm!ann 
dı!t olduğu daha bazı imtiya'l • 
~I\ mharum idiler. Me,hur 

'ı ~ir Emil Zola, "F encondi
~ 1t1ınli eserinde modern kadın 
~\'iğini ıöyle tasvir ediyor: 
''b 
Qir çocuğunu meme·inde ve 

\ı~?'İni dizler'nde bulunduran 
~ en ideal ka~ın.:ıır,,. 
i e~a, muhtel=f dinler, çccuJ.: 

' l':nıyen kadınların ku~urlarmı 
~ltaiklikler"ni, bazı kaideler 
lt ak suretiyle tamamlamağa 
~~ı~lardır. 
~· ~ de, medeni kanun kabul e
t ~1ndenberi, ka-Jm kısırlığı, 
~İt ~anma ıebebi teıkil etmek-

.,, 
Dr. Atım Onur aözlerini 

Tibet '' ıama ,, sı ülkesini 
garplılaştırıyo:r 

Fransada zevce 
ahm satımı 

Bir Fransız erkek bir 
logillz kadınını 

birkaç defa ollp sal ( ı 
ç:ni gördü, medeniyet öğrendi. Ve ağzın
daki takma dişlerden çok memnundur 1 

Fransız hukuk mahkemesine bir ı~ 
giliz kadını müracaat edere~. ahçı olan 
kocası kendisini üç defa satuğı için 
boşanma davası açmıştır. Aıya dağlanndaki esrarengiz 

ülkenin hükümdarına dıt iıleri 
müıavirliği yapmakta olan Ame
rikalı bay Endera bu makalesiyle 
büyük Limanm Tibeti nasıl garp
lılaıtırmakta olduğunu anlatmak
tadır. Birletmit Amerikanm Ja 
va vilayetinde doğmuı olan En
den bütün hayatını Tibet ıerhat- ı 
lan üstünde geçirmittir. Daha kü
çücük iken Hindistana gitmişti. 

Kendisi büyük Lamanm kabine
sinde aza olduğu gibi Tibet mil
let mecJisinin iyan kısmında da a
zadır. Bu meclis dünyanın en eski 
parlamentolarından biridir. - - ... 

YAZAN 
GorJon B. EnJera 

(Türkiyede netir hakkı Haber 
gazete1ine mahsuıtur.) 

Şimali Tibet'ten gelmekte olan 
kısa haberler, bu ruhaniler ülkesi 
nin hükümdan büyük Lamanın 
Çinde geçirdiği 12 ıene1;: ihtiyari 
menfa hayatından ıonra. ana yur
duna döndüğünden beri, bu esra
rengiz memleketi garplrlattırma
ia başladığını bildirmektedir. 

Bu haberler bütün Aıyada on 
ıenedir vuku bulan hidiıelerin en 
mühimmidir. Onun tahta avdeti, 
Japonya, Çin, Ruıya ve Hindista
nın araıuluıal ıiyasalannı idare e
denler için adeti bir zelzele ma
hiyetindedir. Orta Asyadaki dağ. 
hk bakanlığından bu zat, adı ge
çen İmparatorluklar araamda mü
vazeneyi kontrol edebilecek vazi-
yettedir. 

Büyük Llmayı, dünya, taşımak
ta olduğu iki Unvandan ya birisi. 
yahut da ikinciıiyl~ tanır. Çin ta
rafı onu umumiyetle Pançan Lama 
diye çağınr. Birinci kelime teref 
Unvanıdır ve "Şevketlu mualli
mim,, demektir. Hindistan ve do
lay1siyle tngiltere ile ingilizce ko
nutan milletler ona "Tati Lama,. 
derler. Birinci kelime kendisinir 
Vatikanı olan Lahassanın babsm· 
daki papaılar, ruhaniler şehri Ta
şilhunpodan ahnmaktadtl'. 

Asd ismi "Çozg'yi Ny - ima,. 
dır. 54 yaıındadır. Daha anaım· 
dan doğduğunun haftasında Tibe
tin mucize yapan adam1an tara
fından "Yer yüzünde atlahın insan 
,eklinde tecelli et.mit,, nüshası o
larak seçilmi~ti, 

Üç hafta evvel bu zat kalaba Irk 
bir papas ve hacılar alayının ba
ımda olarak Çinden tekrar Tibete 

yürümü~ ve Tibetin Cin hududu ya 
kınındaki muazzam J(umbum ma
nastırına girmiıtir. Burada otur
makta olan 12.000 papas onu bü
yük ihti~am ve törenle karşılamış
lar ve Tibet, Mogolistan ve Garbi 
Çinden gelmiJ 500.000 müteassıp 
Lama hacılarının huıurunda bir 
dini ayın yapmışlardır. 

f()yle bitirmiştir: 
"Tem~nni ederi~ ki, k"'dmla -

nmrz, doğumun ufak te(ek aTıza· 
larını na~an itil-ara alma··ıp mü -
teaddit defa gebe k .. larak doğur -
ıunJar ki, bu Payede ata'arrmız, 
eski Türk'er ~:bi yer y\-.zü ... fn en 
kuvvetli ulu!larmchn biri de. lım .. , 

Konfera"lstan sonra, pr ... je~si
yonla ~ebelik, cfoihıTl'l ve 1--s-Jr;;.m 
muhte1:f ıa rıtalarına ait lilimler 
göıterilmiıtir. 

Son iki ıenedir büyük Lama ge
riye dönüt hazırlıklarını yapmak
taydı. 

Büyük Lama paytaytma vanr 
varmaz Tibetin arsıulusal politika. 
da oynadığı rol çok mühım bir ıe
kil alacaktı. 

, 

Pan~an Lama 

Tib"et tarihinde harict dünya 
hakkında malUınatı olan ilk l 
kümdar bu zatır. Japonların Man· 
çuryada patlayan toplarının sesini 
kulaklariyle işitmİ§tİr. 

Hindistanda ve Çinde u:run 
müddet ya~amıştır. Mogolistamn 
ve Türkistanm kendi hükmü altın
da olan toprakları üstünde Rua 
kudret ve nüfuzunu çok yakından 
bilmektedir. 

Şimdiye kadar belki de şark 
hükümdarlarından hiç birisi örnek 
ve kılavuz olarak Amerikayı ele 

almağ1 aklından bi!e geçirmemiş· 
tir. Büyük Lama ise Amerikaya 
hayrandır. Amerika tarihine vu
kufu çoktur. Çinde iken birçok 

Amerikan fabrika, mektep ve has
tahanelerini ziyaret etmiştir. Bir 
Amerikan dit doktorunun ağzına 
takmıf olduğu takma dişlerdeıı 

çok memnundur. Ve hayatını La
ma dinini hikaye eden 108 koca
man kitabı okumakla geçirmit ol-

duğundan gözleri bozulmuştu. 
Şimdi burnuna takmakta olduğu 

gözlükleri de bir Amerikalı göz 
doktoru vermiştir. 

Büyük Lamanın şimalr paytab
tı Koko - Nor, mavi Koko - Nor 
gölü kıyısında inşa 'edilmiş yepye-

ni bir şehirdir. Burada kocaman 
bir hükumet konağ11 asri bir telsi7 
istasyonu, hükumet memurlarına 

mahsus ikametgahlar ve tayyare 
meydanları vardır· 

Henüz kullanılmamış olan tay
yare meydanı, Lamanın müstak
bel planlarına göre, benim tavsi· 
yemle yapılmıştır. Hakanlığının 
tedrici bir surettegelişme ve dün
yaya açılmasında tayyarenin ilk a
dım teşkil ettiğine büyük Lama 
çoktan inanmıştır. 

Tibette henüz hiç bir tayyare 
karaya inmemiıtir. Çok yüksek 

dağlar, tayyareye mahrukat te~a
riki mesel~leri uzun uzadıya tetkik 
edilmeğe muhtaçtır. 

Gelecek yazda kudsiyetpenahın 
yanına döner dönmez ilk yapaca
ğım it tayyare programım ileri sür 
ınek olacaktır. 

Harici dünya bakımından bu 
tayyare münakalatının en dikkate 
ıayan ciheti tudur ki lafıyacağr 
baılıca mal altın olacaktır. 

Tibet dünyanın altın istihsal e· 
den büyük memlektlerinden biri· 
dir. Bu istihsal §İmdiye kadar Li
ma papaslarının tayin ettikleri mik 
tarları hiç aımamı,tır. Bununla 
beraber senelik istihsal mühim ye
kunlar tutmaktaydı. Memlekettf' 
mevcut 3.000 manastırdan her bi
risinin altın tozlariyle dolu bir 
hazinesi vardır. Pançan Lama 
memleketi ve ahalisini garphlaı· 
tınnakta itte bu zenginliği kulla
nacaktır:. 

Kuracağımız tayyare nak1iva· 
tının ilk adımı Koko • Nor ile 
Şanghay arasında altın ta,ıyacak 
bir tek tayYaredir. Bu tayyare her 
seyahatinde 500.000 dolarlık 

(Türk parasiyle 625.000 liralık) 
altın götürecektir· Bu para Şang
hayda depozito edilerek, maden
cilik ala( ve teçhizatı satın almak 
için ecnebi kredileri tesis oluna· 
caktır. Kredi ile yol inşaat mal
zemesi, hidro elektrik istasyonları 
levazımı da satın alınacaktır. 

Avdet eden hükümdarın buy
ruğu altındaki harici siyasa bil
hassa Çine olan eski sadakat te
melleri üstünde kurulacaktJJ'. Bu I 
da orduları Mogolistan ve Şimali 1 
Çinde gerçekten Lama imparator 
luğu topraklarına girmit olan Ja
ponyaya muhalif bir vaziyet takın. 
mağı istilzam ettirecektir. 

Eğer Japonya ile Rusya uasın
da bir harp çıkacak olursa, en müt 
hiş çarpışmalar Pançar Lama im
paratorluğunun şimal garbi kuri 
dorunda Cengiz Hanın eski gün
lerde takip ettiği yol üstünde vuku 
bulacaktır. 

Büyük Lamanın bilhassa buza· 
mantarda tahtına dönmesi harbir 
çok yakın olduğuna ve Tibetin bu· 
na hazırlanması lazım geldiğine i
nandığıdrr. 

Fennin muamması 

Merihten 
Bize işaret: mi 

veriJiyor? 
Merih yıldızı, yeryüzüne i§aret mi 

vemıeğe uğraşıyor? 

Riviyerada yaşamakta olan alimler 
den profesör Robert Damion son zaman 
tarda Basse Alp dağlannda yapmıt ol 
duğu müşahedeler neticesinde buna kuv 

Bu kadın Madam Alis Levasseur' 
dur. Kendisi lngiherenin Çard şehrinde 
doğmuş sabık matmazel Brooksdur. 

Londra otellerinden birinde kasa
dar olarak hizmet ederken. Fransız ahçı 
ile tanışmıı ve evlenerek Fransaya git• 
miştL 

Bu evlenme 1927 senesinde olmuş· 
tu. İki yıl kocasile yaşadıktan sonra baş 
ka bir erkeğe devredilmiştir. Bu devir 
muamelesi kocasının açtığı lokantayı 

1 

kapatmaktan kurtarmak için muhtaç ol-
duğu 1500 lira parayı elde etmek mal....,, 
sadile yapılmıştır. Kadrna malik olmak 
istiyen bir adam !:m p:ırayı vermiş. satrıı 

muamelesi tamam olduğundan kadın d11 
bu ikinci erkeğe devredilmişti. 

Alls bu adamla dört sene yaşadıktan 
sonra kocası kendisini tekrar satın ar 
mış bu sefer de bir sene daha beraber 
yaşadıktan sonra karlı bir pazarlık neti
cesinde üçUncU bir adama satılmıştır. Za 
vallı kadının lngilteorede kimsesi olma• 
dığrndan ve yabancı bir memlekette ıseo 
falete düşmek korkusundan bütün bu 

alıı veriş!erc scı çıkarmam11 üçüncü a• 
damla tam bir sene yaşamııtır. İşte 
bu senenin sonunda ahçı olan asıl ni
kahlı kocası ne yapıp vaparak gene bir 
miktar para bulmuı ve kansını tekrar sa 
tın almıştır. 

UçüncU birleşme pek uzun 10rm0ıı 

miş para ihtiyacında olan ahçıbaşı ka• 
nsmı tekrar satılığa çıkarmış müşteriyi 
bulmakta da zorluk çekmemiştir. Bu i§'" 

de yeni girdiğimiz senenin başında ol
muştur. Mart ayında ise ahçıbaşı cebir\# 
de para ile gelerek kansını geriye iste
miştir. Fakat bu sefer hakiki saadeti ve 
istediği erkeği bulmu!I olduğundan al> 
çmrn evine- dönmemiı. bunun yerine Pa
rasını vermiştir. 

Bu acaip boşanma davasmı Fransa
mn en meşhur avukattan mUdafaa ede
cektir. 

vetle inanmıı bulunmaktadır. ----------------

- Bu kış birkaç ge::e gökte ay ve yıl 
dızların hiç görünmediği zifiri karanlık .. 
larda Merihin civarında göğün birdenbi 
de mavimtrak bir ışıkla aydınlandığını 

iyice gördüm. 

Bu aydınlık muntazam fasılalarla 

görünmek suretile tam kırkar saniye 
devam ctmit olup o kadar kuvvetliydi 
ki insan gazeteyi kolayca okuyabilirdi. 

Bundan evvel Fransad~ da ayni hal ol 
muş ve bazı heyetşinas arkadaşlarım ta• 

rafından görülmüştür. En son defa bun 
dan sekiz sene evvel Lyon şehrinde gö 
rülmüştür. 

Merih yıldrzınm bizce malQm olm?• 
yan bir vasıta ile bize işaret vermeğe 

uğraştığına bütün varlığımla inanmakta 
yım. Eğer bunlar hakikaten · işaret ise 

cevap veremiyeceğiz. Çünkü bize en ya· ==================== 
kın olan seyyarenin yarı yoluna kadar 
giddebilecek kuvvette bir ışığı henüz 
keşfedemedik. Böyle bir projektör yapa· 
bild:ğimiz taldirde bunun adeseleri 2000 
ton ağırlrğrnda olacaktır. Göğe attlacak 
fijeklcrin hi~ bir vakit Merihc erişemiye 

ceğine kaniim. 
Fakat seyyareler arasında muhabe· 

renin bir gün gelip temin edilebileceği· 
ni sanıyorum,. 

Profesör Daimonun gazetecilere SÖY." 

lediklerini iıte yukarıya naklettik. 



10 

hca vasıfları; zarafet,1 

şıkhk, hafiflik, sağlam- . 

lık ve dayanıklılıkdır. 

Bir dolduruşta aldığı 

mürekkep vasati ola

rak 5000 ila 7000 
kelime yazmağa ki- . 

fayet eder. 

İrridium kaplı 
altın uçları kati-~ 

yen bozulmaz .. 

BASLICA KIRTASIYEC1 
t 

MAGAZALARINOA ARAYINIZ. 

THE CONKLIN PEN -CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A.J _,, .. " .. .. .. -

~ " . 
UMUM ACENTASI a 

Muhammen bedelleriyle mikdar ve vaaıfları a~ağıda yazılı (2) 

grup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde Haydarpatada gar binaıı dahilinde 1 inci işletme 
Jiomiayonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu İ§e ait fartnameler komisyon
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

t - 13.500 kilo Dubl T, U, müsavi ve gayri müsavi köşe, 3500 
kg· yuvarlak, 5900 kilo lama, 2600 kilo 4 kö!e adi ve İsveç ve 11 .500 
kilo muhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 1/ 2 lira ve 
muvakkat teminatı 255 lira olup, açık eksiltme 17 - 3 - 936 salı 
günü saat 10 da. 

2 - Muhtelif eb'atta 40.008 kilo dem!r levha muhammen bede
li 4000 lira 80 kuruş ve muvakkatteminatı 300 1/ 2 lira olup açık 
ekıiltme 17 - 3 - 936 salı günü saat 10 da. (1134) 

nrırmı11~1 

Tür Hava 
s··yük Piya 

urumu 
gosu 

Şimdiye kadar bin e rce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

-6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca : 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 l iralık 

ikramiye fe r le (50.000) l iralık iki mükafa t vardır •• 

HABER - 'Alişam postası · 15 MART - 193b 

1 Z AMAN Manifatura 
Ltd. Şirketi 

: ~NBU KMAlWtAA.JAAt>AiXACM ~ 
Q:: OMER e.Al.I Otlu l(lJllÜYO f ı. 1 , 
1-/ ''~ :UOH 1 

KuştilyU yastık 75 kuruşa, kuştUyU. 

nün kilosu 7 5 kuruıtur. Kuıtüyü ıilte, 

yorgan, yastıkı takımı 25 li radır. Kuş. 

tüyiine mahsus kumaşlar bulunur. . 
Çakmakçdarda, Sandalyacılar soka. 

ğmda kuştüyü fabrikası. 

1stan.bul komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 1300 adet yerli İp 
yular, 2000 a det gebre, 2000 adet 
kıl kolan l 6 - Mart -- 936 Pa -
zartesi günü saat 15 de açık ek
siltme ile alınacaktır. 

Nümune ve !artnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. llk teminatı seksen liradır. 
isteklilerin vakti muayyeninde ilk 
teminatı makbuzlariyle birlikte 
Fındıklıda komutanlık Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (1050) 

fsta~blıl .llarJct, As
. keri·kıtaa'ti ·uan·ıarı 
. - ~ .~' \ . . 

Hepsine biçilen ederi 26814 li
ra olan 24600 metre çantalık bez 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuı
tUl'. !halesi 27 / 3/ 936 günü saat 
15 dedir. ilk teminatı 2011 lira 50 
kuru§tur. Şartnamesi 135 kuruta 
M. M. V. Satmalma komisyonun· 
dan alınır. Eksiltmeye airecekler 
inanç ile kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir 
likte teklif mektuplarım ihale sa
atinden bir ıaat evvel Ankarada 

oM.M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. "615,, "1241,, 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Nu. 30 
( Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı eünleri meccanendir .. 
Telefon. 22566 

htanbul Asliye sf:inci Ticaret Mah. 
kemeıinden: 

Kara Haleli Zade Necip tarafından 
Bohor Boronkas em rine Hayık Cilaci. 
yana hitaben keşide edilen ve muhata. 
bı tarafından 1511/ 936 tarihinde ka. 
bul olunan 250 liralık 21 gün vadeli bir 
kıta poliçenin dyi olduğundan bilba.. 
hiı ibtaline karar verilmesi hamili tı. 

tanbulda T opalyan hanında 4 No. da 
mukim tüccardan Aleko oğlu tstilya • 
nos tarafmdan iddia olunmakla mezkQr 
poliçenin bulan tarafından mahkemeye 
verilmesi ve ilk iUlndan itibaren 45 gün 
zarfında mahkemeye verilmediği tak • 
dirde hu müddetin hitamında ibtaline 
karar verileceğ i t icaret kanununun 638 
inci maddesi mucibince ilAn olunur. 

Kayıp aranıyor .. 
İzmir hapish anesinde eczaci muavını 

v e Punta sakinlerinden Mihail Papa Va. 
silio Papa Doplps'un birkaç senedcnbe. 
ri n erede bulunduğu meçhul olduğundan 
mumailcyhin nerede bulunduğunu bilen. 
ler varsa Mısırda Feyun müdüriyetinde 
Rum kilisesi Papazı Vasiliyos P~pa Do~ 
polos efendiye malumat vermeleri rica 
olunur. 

nvn ~nlRı 

1erzi mi 
? 

al lr0'1'~ 1r~ lUI li1l lUJ~ • 

işte size hl r adres : 

L 
iH EA YAVUZ 
l(a d1 n ve f rkek f erztsı 

sllabul . Yen lpo)tane ~ arş ısındı 

~·oıo l'l:ur \anında Letafet hanındn 

Merkezi: 
Şubesi : 

lstanbul, Sultan Hamam, No. 26 
İzmir Pe§temalcdarbatı No. 46 

Fantezi, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazmir mağazası 

Büyük Parça Sergisi 
lıtanhulda batka fuhemiz yoktur. 

• ~ ~·.:ı : 1; o ,,.. t •r, • / • 

SANA 
Perestiş Ediyorum 

işte ufak, fakat parlak bir izdivaç tahayyUlilnde bulunan bir genç 
çok manidar Uç kelime ... Bir erkek; daima tatlı, yumuıak ve beyaz bir cil 
nuik bir tenin miknatiı tesiri altında cezbedilmefe meyyaldir, 

Zamanımızda her kadın, beyu rengindeki "(yafsız) Tokalon kremini 
!anarak sehhar sevimliliğini çabucak fazlalaıtırabilir. Yalnız Uç gUn zarfınd 
ha cazib bir tahavvill göze çarpar, cild yumuıayıp beyazlanınca açık rne 
siyah benler ve yorgunluk izleri de yavaş yavaı zail olurlar. Erkeğin hare 
aşkına nail olmanızı arzu ediyorsanıs bu baıit tedbiri tecrübe ediniz. 

MECCANEN İstanbul 622 posta kutsu adreıine (T. H. 9) rumudle 
urujlulC liir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gilndUı 

KALON kremi, bir tüp gece TOKALO N kremi ve (ARZU EDlLEN Rt 
TE) bir kutu Tokalon pudrauru havi lüks bir kutu meccanen hediye edil 
tir, 

Hamiş: NUmunelitC falebinde llulunan ".ıevafın 1Qtlen adreslerini va 
mufassal olarak yazmalarını ve adreılerinin noksanlığı baaebile henüz nUtıl 

liklerinl almamıg olanların da yeniden açık adreslerini ıöndermeleri ricJ 
nur. 

1 t 

Merkez Satnıalma komiıyoııı.ı 
isliğinden: 

1 - 9 Mart 936 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakaıs• 
verilen teklifleri muvafık görülmiyen 300 ton kalın benzinin P 
hkla münakasası 19 Mart 936 perıembe ıünü saat 14 de An~şt 
Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. "'"-:ı 

2 - Tahmin edilen bedeli 1005000 lira olan bu benzinin :>V-' ru' mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin her gün ıniiJ1ş 
sasına ittirak edeceklerin de 6275 liralık teminatları ile yevıııi ; 
kurda komisyona müracaatları. (136 

~ ,,. "' 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satnıalma komisyorıll 

isliğinden: ıı> 
1 - 9 Mart 936 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasa•,, 

• • pŞ'"' 
verilen tekliflerin muvafık &Örülmiyen 350 ton ince benzınıP 
lıkla münakasası 19 Mart 936 per§embe günü saat 14 de Anktlr 
Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. OO 

2 - Tahmin edilen bedeli 140.000 lira ola nbu ben:zinin 7 .. s 
ruf mukabilinde tartname•ini almak istiyenlerin her gün, 111~11

111 
saıına iştirak edeceklerin de 7350 liralık teminatları ile yev(;3 
kurda komisyona müracaatları. 

. · bil1351 

Levazım ve Mübayaat şubemizin Kabata§tak1 yenı bul 
ta,ınmasiyle değişen te!efon numaralarının kataloğda y~zıh }dığ• 
mamasından dolayı arayan ve arananlarca mütkülata ugran• Jltlı 
rülmektedir. Bundan sonra aşağıda yazılı telefon numaraları (t29 
dikka te alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilin olunur· 

0 
re 

Levazım ve Mübayaat şubeıi müdürü, alım satım koınisyfo: 
44688 Santral 49367 Doğru tele 0 

ctij 

h ·0 )er· 
Şube müdiir muavini, müb~yaa şefleri _._es'ul mu as1 

rük ve anbar amirlikleri, 44688 Santral 
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Pek yakında Türk matbuatının şimdiye kadar görmediği bir tarzda hazulanmış 
bir gazete ile karşılaşacaktır 

Tam Bir Hafta '' '' Herkesin gazetesi olacak, iş saatlerinin ·yorucu ağırlığllc bunalan kafaları dlnJendlreceklir. 
TUrk matbuatının şimdiye kadar g6rmedlğl bir şeklide diyoruz; çUnkil: 
1 - Kıt'ası 37 X 55 dir; 

2 - Yarısı yalnız resimdir ve bu resimlerin yekOnu nüshada vasati 17 bin santimetre 
murabbaı tutmaktadır . 

. 3 - 4 bütün sayfası baştan başa 4 renkli resimdir 
4 - içinde iki büyük roman, röportajlar, seyyahat ve casusların kendi ağızlarından din

leyece§lniz hatıraları, yalnız resimlerden ibaret macera ve heyecan sinema romanları, bil
hassa .kadınları yakından alakadar eden bahisler, onlar için sayfalar; seçilmiş tarihi vak'a
lar, en güzel hikayeler, okuduOunuz zaman hayret: edeceğiniz ve yalnız okumanızla iktifa 
etmeyerek başkalarınaı da okutacaoınız veya anlatmaktan kendinizi aıamıyacağınız dün
ya hAdlseıeri, haftanın en mühim vak'atarı, müsabakalar, eğlenceler, haftanın tenkidi bu
lunacağı gibi gene bir naftanın belli başlı yerli ve yabancı hadiselerini vazıh ve güzel fo
toQrafıarıa da tesbıt: etmiş olacaktır. 

Tam Bir Hafta 
rürk matbuatının görmediOi bir mecmua olabilmek için aylardanberi hazırlanıyordu. NI· 

hayet: bugün Türk matbua't:ında böyle bir mecmuanın çıkarılabilmesine imkan olduğu gö
rülmüş ve neşredilmesinln çok yakın oıdugunu bildirmek fırsatına erllmişt:ir. 

Otküdar icra Memurluğundan: 

Mahcuz ve satılmasına karar veril. 
ini:? olan müteaddit mermer masa, kol. XI • 

ncı Berlin Olimpiyatları tuk, sandalya, kanape dıvar aynası ve 

ıair kahvehane eıyası 2013/ 936 tarihi.. 
ne müudif Cuma günil saat 12 den 14 

d: kadar 'Osküdarda Selman ağada a. 
rnba meydanında ı S No. lu kahvehane 

d!rununda bilmUzayede satılacağından 

Seyahatin·e kayıt muamelesi 25 marta kadar kabildir. 

• talih olanların mahallinde hazır bulun. 
malan ilan olunur. 

NA TT ASeyahatacentalarma müracaat. Tel.449.14 
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40 FAUSTA 

mandasında bin kadar ligör tü -
fekleri dolu, ateıe hazır, Bastil . 
den kotar admıla Grev meydanı -
'la gelmişti. 

Dük dö Giz, müthit ve vahşi 

bir sevinçle: 

- Oh, nihayet yeti~tiler ... de -
di. Ve tam Büssi Löklerke doğru 
koşacağı sırada bir el kolundan 
yapı§tı. 

Giz kendisini durdurana boğuk 
bir sesle: 

- Ne var? Ne istiyorsunuz? 
Diye haykırdı. 

Siyah kadifeler giyinmiş olan 
bu adam tıpkı kendisine çarpan 
deniz dalgalarına karşı sarsılma -
dan duyan bir kaya gibi ıakin ha
liyle bir mektup uzatarak: 

- Şunu okuyunuz, Monsenyör! 
Dedi. 

Giz: 
- Ne diyorsunuz?... Bırakın 

• d' b . y ı· ' r.m ı enı... arın ge ın . 
- Y ann pek geç kalınmış olur 

Dük! Bu mektup Prenses F auata
dandır. 

lleri atılmağa hazırlanan Dük 
bu söz üzerine olduğu yerde mıh
lanmıı gibi kaldı. Bütün vücudü 
ürperdi. Mektubu korku ve hür -

metle karıtık bir tavırla aldı. Mü
hürünü kırdı ve okudu. Mektubun 

yaptığı tesir çok §iddetli olmuştu. 
Dük iki tarafma sal!an:h. Yüzü 
bembeyaz k,sildi. Gözleri ıaıkın 

şa!kın bakmağa ba§ladı. Boğuk 
bir inilti boğazını parçaladı. Ve 
elinin tersiyle, soğuk bir terle 
kaplanını§ olan alnını sildi. 

Büssi Löklerk Dükün önünde 
durmuı olduğu halde: 

- Emirleriniz Monsenyör? Di
ye soruyordu. 

Dük mektubu elinde buruştu • 
rarak: 

- Emirlerim ... Dedi. Ve etrafı
na delice bir yeis ve ümitsizlikle 
parlayan gözlerini döndürerek 
iniltiye benzer hafif bir sesle de
vam etti: 

- Konağıma arkadatlar ... Be
ni Otel dö Gize kadar takip edi-
nız. , 

Giz, ;aşkın bir halde kendisini 
takip etmeğe başlıyan jantiyom • 
!arının önünde, Büssi Löklerki, 
Ligörleri, Kriyyonu, Pardayan ile 
$arl Dangulemi, Belgodere gön -

dereceği emri, aş
0

kmı hatta kendi
sini bile unutmu§ olduğu halde tit
rek adımlarla yürüyordu. 

Pardayan yıldırım gibi yürü • 

YÜ!Üne devam ederek Kriyyon ile 

kumandasındaki muhafızları sü -
rükliyordu. 

Başlarında kumandan, ellerin
de ıilah bulunmadıiı için yalnız 
bağırıp çağıran Ligörlerin arasın

dan süzülerek geçen Kriyyonun 

alayı Parisin dört köteıine kotan 

: 1 ,. 

FAUSTA: Si 

lem seni yüzüne karşı alçak diye 
haykırarak tahkir ediyor ve düel
loya çağırıyorum. ister hançerle, 
ister kılıçla ... istediğin yerde, iı . 
tediğin gün ve saatte .•• 

Yirmi kadar jantiyom hançer -
lerini çekerek Şarl Dangulemin 
üzerine atılmağa hazırlandılar. 
Fakat Giz bir işaretle onları dur -
durdu. Dük soluyordu. Gözleri 
kanlanmı§b. Ağzından köpükler 
saçılıyordu. Delikanlıyı hançer -
lerle parçalanmağa terketmeden 
evvel iyice tahkir etmek için keli
me arıyordu. 

Nihayet kuduz bir köpek gibi: 
- Şarl'ın oğlu! Düellonu ka -

bul ediyorum. Fakat korkaklık sa
na sülalenden kalma bir mirastır . 

Belki kaçarsın, bu yüzden seni ko
rumak için ben, Balafre .... 

Bu anda bir kişi daha ortaya 
çıkarak sakin bir seı ve alaylı bir 
gülümsemeyle: 

- Fakat ünvanınız Balafre 
değildir Mensenyör ! Diye bağırdı. 

Bu, Pardayandı. Vaziyetin kö
tülüğünü bir anda kavramıştı. 

Çırpınmakta olan halkın içinde 
hakıtlan bir an kadar Gizin üze -
rinde durmut ve oradan Kriyyo -
nun muhafızlarına dönmüştü. 

Gülümsemiyordu. Evvela vak -
anın adi bir seyircisi gibi durur -
ken Gizin tevkif emri vereceğini 
anlıyarak: 

- Yavrumu kurtarmalıyım. 

Diye düşündü ve Gizin u.zerıne yü. 
rüyerek kırbaç darbesi gibi keı • 
kin bir ıesle fu aözleri aöyledi: 

- O ismi, o kahramanlara ya. 
kışan yüzü yaralı ünvanıru tqı •_ 
mağa hakkınız yoktur. 

Giz: ... 
- Ya ıizin isminiz? Siz kimsi." 

niz? Diye bağırdı. .; 

Pardayan yumruğunu uzataraK 
sözüne devam etti; 

- Benim iımimi ne yapacak11-
nız? Şimdi sizinkine bakalım 

Monsenyör! On altı sene oluyor, 
Betizi sokağındaki bir konakta ... 

- Betizi M>kağı mı? Eğer sen 
o benim sandığım kimse isen malı. 
voldun ! Pel<alii ... Sonra? 

- Sonra, o vakit Amiral Ko ; 
linyiyi öldünnüştünüz. Tam aya • 
ğınızı cesedin kanlr alnı üzerine 
koyduğunuz zaman, işte §U el 
Monsenyör ... 

Pardayan avucunu açmıştı. 

- Evet, işte şu el suratınıza in. 
mitti. O zamandanberidir ki, ün
vanınız Balafre değil Lö ıufle • 
te [*] dir ... 

Halkın arasında müthiı bir gü
rültü kopmağa başladığı sırada 

Giz: 

- Demek o herif semin r Hey, 
bana bakın... Şunların ikisini de 
tevkif edin. Fakat diri olarak .• 

[*] Tokatlanmış. 




