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lngiliz nazırları kırlarda 
İngilizlerin teklif ettikleri şekilde, Almanlar, Ren'i "sembolik,, tekilde -

yani hakikatte değil, lafta - tahliye ettiklerine dair haberler neşretmişlerdir • 
Bunun üzerine, İngiliz efkin umumiyesinde "bizim söylediğimiz oldu!,, diye 
bir memnuniyet haıd omuştur. Dün, pazar olması dolayısiyle, İngiliz nazırları, 
büyük bir soğuk kanlılıkla kırlara gezmeğe gitmişlerdir. (londradan bildiriliyor. 
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iteni bekliyen Alman askerleri .. 

Almanya ''müsavi şartlarla,, ve ''Bitlerin 
~---Sulh planını da müzakere etmek,, kaydile 

Uluslar Kurumu ~örüşmelerine gelecek 

Fransa buna 
yanaşm11vor 

lnglltere ve Belçika da dahil olmak Uzera 
devletlerin ekserisi muvazene rolUnU oynuyor 

. Londra, 16 (A.A.) - Kabine, 
41rnan cevabını tetkik için, bu ıa
ha.h toplanacaktır. 

Dış bakanlığı mahafili Alman
>'a.ya hukuk müsavatı tanımanın 
lnürnkün olabileceğini ve lakin i
kinci tartının ihtimal ki reddedi
leceğini söylüyorlar. 

Konsey mahafilinde ise Alman 
tevabı hakkında bugün cereyan e
~-'k m.üzakerelerin çetin olaca-

s~y~enmô~k ika: 
\r aztyet vaham~tlni 
nıuhafaza ediyor 
bugun netice hayll tebellür 

edecek 
Londra, ıs (A.A.) - Röyter

den: 

Va.tiyet, Milletler Cemiyeti ma
ha.filince çok ciddi telakki edil
ltıektedir. Son Alman cevabının 
İlleri düzeltmediği hissolunuyor. 
I Son günlerde, çok az fedakar
ıkla bir salah husulüne yardım et

'tttek için Almanyanın eline iki de
!'- fırsat geçmiı ise de, en ufak bir ' 
~a.da dahi bulunmaktan çekin -
~İttir. 
Diğer taraftan Fransa da tuttu

~ Yoldan şeref ve haysiyetiyle dö
erniyeceğinden gerginlik devam 

bdecel< ve her hangi bir münase
etıiz hadiseden çok vahim neti-
eler çıkabilecektir. · 

Fransa tutulan yolda devam e
dilmesini İstiyor. Bunun manası 
şudur ki, Lokarno andlaşmasına 

vuku bulan tecavüz takbih edilmek 
le kalmayıp ayni zamanda bir ta
kım ceza, mukabeleibilmisil ve 
yahut ki islah tedbirleri derpiş o· 
lunmahdır. 

İngiltere, kefil bir devlet olmak 
tan mütevellit 'vazifeleri icabın
ca takibi szereken hattı hareketi 
ihtiyu edecektir. 

Bu vaziyet itibariyle, B. Ede
nin bugün öğleden sonra konsey
de irat edeceği nutuk fevkalade 
bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 

ltalya da, Lokarno davasındaki 
noktai nazarını resmen ilk defa 
meydana koyacağından: B. Gran
dinin nutku da o derecede mühim 
sayılır. 

Leh'erln fikri 
Varşova, 16 (A.A.) - Mutedil 

muhalefetin organı olan Kuryer 
Polski gazetesinde General Şikors
ki diyor ki: 

"Fransa ile ittifakımız, bugün
kü buhrandan, kuvvetlenmiş ola
rak çıkmalıdır. Bu hususta, Londra 
görüşmelerinin neticesini nazarı 

itibara almamalıdır. Açıkca ve 
sarih şerait lazımdır. Leh siyase
tinin ve mutlak istiklalinin esas 
şartları kendisi gibi 1918 zaferle
rinden sonra doğan devletlerle an

laşmaktır.,, 

Beyoğlu b·irinci 
noteri Salfthaddin 
5QO lirayı zimmetine geçirdiği için 

ı evkif olundu 
Adliye müfettişlerinin vnptığı 

. ftişler neticesinde Be;> :;:lu bi. 
•ııci noteri Sel:i haddinin 927 se
ıindenberi z;m~et:ne 3300 fü·a 
~Sirdiği an!o.~ılmış ve bunun üz~
tıe noter tev1df edilerek adliye
e \'er ilmiştir. 

Scluho.ddinin isticvabı cumar
ı ıj günü tatil olmasına rağmen 
"~arna kadar sürmüştür. Müf et · 
ler tahkikatı r:enidetmek üzere lk· ~ ~ 
ıldere yeniden başlamışlar · 

1
"· Bu hadise bütün ıadliyede ve 
'to muhitinde büyük bir hayret. 

le karşılanmııtır. 
Selahaddin vaziyetten çok mü· 

teessir görünmektedir. Cürmü ve
sikaları ve defterleri tahrif değil, 
doğrudan doğruya parayı zimme · 
tine geçirmek olduğu anlaşılma}:. 
tadır. 

Bu parayı zimmetine ne şekil· 

de ve ne sebeple geçirdiği ancak 
tahkikat safhaları bittikten sonra 
belli olacaktır. Adliye encümeni 
bugün öğleden sonra toplanarak 
kendisinin yel"İne bir vekil tayini 
meselesini görüıeceklerdir. 

Unkapanı köprüsüne imrenm·şz+olacak 

Karaköy köprüsü e 
kazaya uğradı 

Buna sebep, Sevim vapurunun çarpmasıdır 

Tramvaylar işleyemedi, otomobiller geçemedi, 
halk, karşıdan karşıya sandalla taşındı 

Bu sabah, köprüden halk, böyle geçti ••. 

Vapurun çarptığı yer 
Karaköy köprüsü bu sabah bü

yük bir kaza geçirmiıtir: 
Köprü her sabah olduğu gibi al

tıda açılmıı, limanda bulunan ge
miler Haliçe girmeye başlamışlar
dır. Altıyı on geçe kereste yüklü 
Sevim vapuru da açık olan yerden 
geçmek üzere yaklatmıf, bu 11ra
da köprünün kilitlerini taşıyan 

"L,, işaretli küçük dubaya ve onun 
üzerindeki makine aksamına bo
doslamasına çarpmıştır. 

Bu çarpma neticesinde"[,, du
basını köprüye bağlıyan bütün ter
tibat kırılmış, duba yerinden oy
myarak dört metre kadar içeri git
mittir. 

Koca köprü, Sırat köprü~ halini aldı ı ... 

Kazayı çıkaran Sevim vapuru .•. 

Ayni zamanda kilitlerin gire
ceği yer de harap olduğundan ki-
litleri itletmek mümkün olamamış, 

Darbenin §iddetli olduğu belliydi.. l§çile.r tamirle uğrQ§ıyor ... 

dubanın kopması neticesi bunun Süreyyapaşa fabrikasında 
üstüne gelen kısım da 20 santim 

ka~:P~!:~':~~doslaması hasa- Bir kısım işçi/er 
ra uğramış., bir müddet sonra yo- b l d l J 
lun~d.evamederekHaliçtedemir- nreve QŞ Q f arsa UQ 
lemıştır. '' 

Bu çarpma üzerine, köprünün Fubrika müdürlüğile anlaşarak, pek ma t1 ul 
kapanabilmesi için kırılan \re par- bir şekilde gene çalışmaya razı oldular" 
çalanan yerler kesilmif, bir saat 
sonra köprü hareket ettirilerek bi
tiştirilmiş; ilk olarak dar bir yer
den yayaların geçmesi temin edil

miştir. Bitiştirilen yer, Haliç ta-· 
rafında beş metre kadardı. Diğer 
yerler iple çevrilmişti. Beyoğlu 
ve Beşiktaş cihetinden gelen tram 

vaylar Karaköydeki makaslardan 
geri dönüyorlardı. İstanbul cihe
tinden gelen tramvaylar da Emin
önünden manevra yapıyorlardı. 

Hiç bir nakil vasıtası köprüden ge. 
çirilmiyordu. Bir kısım halk. san
dal ve motörlcrle de karşıdan kar
şıya geçiyorlardı . 

(Devanu 2 incide), ~~reyy_aP..Qf_a İf~Üerinden bir. gruP.. ,(Yazıtı 2 inc:ide), 
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Süreyyapaşa fabrikasında 

Bir kısım işçiler 
greve başladılarsa da 

Fabrika müdUrlüğlle anlaşarak, pek makul 
bir şekilde gene çalışmaya razı oldular 

SüreyyapCl§a iıçilerinden bir grup .. 

IBu sabah telefon çaldı. Bir ses: Saat sekize doğru fabrikanın mü· 
- Sürcyyapa~a fabrikasında. dürü gelmi§, içerde bulunan ve 

· ki itçiler grev yaptı}ar. dedi. grev yapan amelelerle görüşmüı· 
Bunun üzerine bir arkadaşımı· tür. işçiler müdürden şimdiye ka

zı fabrikanın bulunduğu &lata dar birikmit olan alacaklarını, is. 
gönderdik. Arkadaıımız diyor ki: temişler verilmezse çalıtmıyacak-

'4Balatta fabrikanın bulundu- larını söylemişlerdir. 
ğu sahada birçok işçiler yer, yer Müdür bir hayli müddet işçi· 
toplanmıılardı. Görütüyorlardı. Ierle görüşmüı, bir haftaya kadar 
Fabrikanın kap11mda zabıta mc- kumaş olarak ödeneceğini, ilave 
murları bulundu·ğu gibi caddede 
Clolaıan memurlar da işçilerin 
toplarunalannı menediyorlardı. 

Kahvelerde oturan işçilerle 

görüştüm. Fabrikada bi~ok ala. 
caklan biriktiği için işi bırak
tıklarnu söylediler. Bunların ver
dikleri malumata göre grev şöyle 
olmuıtur: 

cı.:.._,,, ... ,.. ... :r- ccr.1.1.nKaıınoa 

100 Ü kadın olmak üzere GOO İ§· 
çi çalışnnktad11. Bunların bir kıs
mı yevmiye ile, bir kısmı da doku
dukları kumaşa göre para a lmak
tadırlar. Amelenin fabrikada 2 • 3 
aylık birikmiş paruı vardır. On 
beş günde bir ameleye verilen 
hesap zarfının üzerinde gösterilen 
alacağın ancak onda biri verilmek 
ted1r. Hele dokumacılar işte, yap· 
madıklarından fabrikaya gelmek
te, it beklemekte, para alamamak
tadırlar. 

Ameleler pazar günleri çalışlı· 
nldrkları gibi bayramda da çalıt· 
brılmıtlardır. Kesilen cezalar yet
miyormuı gibi geçenki fırtınada 
kınlan camlar için de her amele
den 27 kurut cam parası kesilmiş
tir. 

etmiş ve işe başlamalarını aöy]e. 
miştir. 

Bu vaad üzerine grev yapan a
meleler çalışmaya karar vermiş . 
lerdir ... 

Kapı açılmış, içerdekiler clışa
n çrkmış, dışarda bekleyen erkek 
İsciler ;,.A .. ; a;r.PrPL- r.ııılumavo L ... 

lamışlardır. 

Bu suretle büyümek istidadını 
çileri ak§am yedi buçukta tekrar 
gösteren grev yatıtmı§tır. Gece İ!· 
iş alacaklardır.,, 

Fabrikanın müdürü ile de gö
rüştüm. dedi ki: 

"- Bir kısım para tediyatmm 
biraz geç kalması yüzünden bazı 
amele alacaklannı istediler. Bu-
nun üzerine işlerini bıraktılarsa 

da kendilerine matluplarının ve
rileceği söylenince yeniden ite baş 
ladılar. 

Hadise izim edilecek bir me· 
sele değildir.,, 

• • 
Son dakikada haber aldığıını

za göre, İKİier, meselenin kat'i su
rette halledilmesi icin valinin tn
vassutunu istemişİerdir. ı 

Kara bir gün 

16 mart 
1920 

Bugün, Türk asker
lerinin namertçe 

şehit edildlklerinln 
yıldöoümüdUr ! 

Bugün acı bir hatıranın, ancak 
milli hakimiyetimizle teselli ede
bileceğimiz gününü yaşıyoruz. 

1920 martının 16 ıru:ı günü İs
tanbul resmen işgal edilmişti. 1920 
martının 16 ıncı günü kahraman 
Türk askerleri yataklarında bastı
rılarak şehit edilmişti. 

O sabah adeta onların maz
lum seslerile uyanan İstanbullu· 
lar, ıehrin yabancı bayraklar, bo· 
ru sesleri ve çizmelerile dolup taş
tığını gördüler. 

Bu hatıranın acısını ancak is
tiklal imiz, büyük kurtarıcının ar
dından koşmuş öz Türklüğün yük
sek celadeti teselli edebilir. 

Fakat büyük zaf erlerimizle bir
likte kara günlerimiz de aklımız. 
dan çıkmasın .. 

İbret ve intibah derslerile dolu 
olan kara günler ... 

On altı Mart ihtilalinin geçen 
ıeneye ait hatıra 

DAVETLER 
(16 Mart Şehitleri) ihtifali münase

betile 16 mart pazartesi günü saat 18 de 
evimiz merkez salonunda da bir toplan· 
tı düzenlenmiştir. Bu toplantıda üyeleo 
rimizden muallim mektebi müdürU Ha-. 
mit tarafından bir söylev verilecek ve 
saygı değer şehitlerin hatıraları tazele
necektir. Bütün ülkü arkadaşlarımızı bu 
toplantıya çağırırız. 

lÇ. • • 

Beyoğlu halkevinden: 
İstanbul işgalinin yıldönümü dolayı 

sile 16 mart 1936 pazartesi günü saat 
21 de evimiz salonlarında yapılacak top
lantıda ev başkanı tarafından bir söylev 
söylenecek ve evimiz gösterit şubesi ta· 
rafından bir gösterit verilecektir. Çağ· 
n kartlarını ev direktörlüğünden alma• 
larmı yurtdaşlarımızdan dileriz. 

Köprü kazaya uğradı 
(Ba§ taralı l incide) 

' 16 MART - 1936 

ltalyan taarruzu 
inkişaf ediyor 

imparatorun ölümü şayiası 
Londradan gelen haberler şimaldeki 

İtalyan taarruzunun inkişaf ettiğini bil· 
dirmektcdir. 

Habe§istamn garp ovalarında ıralı • 
şan ve muhtelit kuvvetlerden mürekkep 
olan bir İtalyan kolu Nagarraya yaklaş
maktadır. Bu kolun bir müfrezesi, Al· 
kadra mıntakasını işgal ettikten sonra, 
cenuba doğru hareketine devam eylemiş 
tir. Eritre membalarından gelen ha
berlere göre, bu mıntakada ileri hareke
ti hiçbir Habeş mukavemetine maruz kal 
madan devam etmektedir. Sudan budu· 
du civarında ilerlemekte olan bu İtalyan 
kuvveti, Takkazarun garbinde Voldebbe 
mıntakasında ilerlemekte olan dördüncü 
kolordu ile, Tembienin şimalinde Tsel· 
mcnti mıntakasında ilerliyen ikinci kol· 
ordunun sağ tarafında işlemektedir. 

Röyterin Adisababadan bildirdiğine 
göre, eski Dessie Valisi Ras Ebeda, ye:
niden taazzuv etmekte olan Mulugetta 
ordusunun kumandanlığına tayin olun
muştur. Hergün Adisababaya gelen ha· 
berlere göre, Vallo eyaletinde bulunan 
Habeş muharibleri, vatan müdafaasına 
şitap etmektedirler. 

İtalyanlar, İmparatorun öldüğünü 

işaa etmektedirler. Bu haber, bazı kabi· 
leler üzerinde çok büyük bir tesir icra· 
sından hali kalmamıştır. 

Şimal hududunda İtalyan tayyarele
ri, orman içindeki düşman kuvvetlerini 
dı!arı çıkarmak için buralara yangın 

bombalan atmışlar ve yangından kur
tulmak için ormandan çıkan Habeş as
kerleri mitralyöz ateşine tutularak ağır 
zayiata uğramışlardır. 

İmparatorun şimal cephesine gelişi 
Habeş askerlerinin kuvveimaneviyelerİ· 

· ni çok arttırmıştır. Şimal cephesinde 

ıs güne kadar şiddetli bir hücuma ı 
leceği söylenmektedir. 

Habeş umumi karargahını bomb 
dıman eden bir İtalyan tayyaresi d 
rülmilştür. 

Kahircde Abrar gazetesinin yaı: 
na göre Habeşistandan avdet eden 
Mısır sıhhiye heyeti azaları kendile 
haydut nazarile bakıldığını ve da 
Habeı zabtıasınm tarassudu altında 
lundukların1 söylemişlerdir. 

Hah•• rmparatoru \ 
kurtarmak bahasına ııa ıy 

mandasına razıymıf 

Paristen bildirilen haberlere g 
Hahei imparatoru son askeri vaziye 
rin, fenalaşması üzerine Habeıista 

tamamiyetini muhafaza ctmeki çin ital 
Afevrok Jesusün Negüsle müzaker 
edecektir. 

Rom:ıdan gelen haberler de b\J 
teyid etmekte ve hatti imparato 
müzakerelere bile başladığını bildi 
tcdir. Negüs İtalyan himayesine gird 
ten sonra kendi vaziyetinin ne olab' 
ccği hakkında bazı sualler sormuıtur 

Adisababa ıs (A.A.) - Saray 
filleri, Habeşistanın eski Roma elÇ 
Avefork Jesusün Negüslc müzakere 
bulunduğu şimal cephesinden dün b\J 
ya döndüğünü bildiriyorlaT. 

Afevork, bugün Cibutiye gidecek 
oradan mühim diplomatik bir vazife 
Avrupaya gitmek ilzere vapura bin 
tir. Bazıları, kendisinin Cencvreye, dil 
bazılan da Habeş katolikleri namınl• 
tal yan - Habeş ihtilafının bir ıureti fi 
bulması için müdahale etmesini P• 
dan rica etmek üzere Vatikana gidece 
ni tahmin ediyorlar. 

Dost ıranın bayramı 
·Hıza Peblevinin 

59 un·eu yıldönümU 
Martın 21 inci cumartesi gü- ram edilmiştir. a: 

nü İranlıların Vevruz bayramına Akşam saat 17 de ayrıca 1,... 
tesadüf etmektedir. Bayram günü 1ı kadınlara mahsuı bir resmi~ 
şehrimizdeki Iran konsoloshane . bul yapılmış, bu kabule bütiiJS . 
sinde yapılacak olan merasime ı. ran kadınları medeni kiyafetle 1 

ranlı kadınlar da iıtirak edecek- tirak etmişlerdir. 
lerdir. Saat 18 de konsolos Feruh t4 

Dün doıt komtumuz lranın hü- misafirlere beyanı bofimedi 
kürodan Şahenşah Riza Hanm 56 rek, lranda üç aydanberi bati- ' 
uncu doğum yı!ları İran konsolos- mıı olan kiyafet inkilibımn r;;. 
luğunda binlerce İranlının İftira- kiyedeki vatandaılar tarafıD ı' 
kile tesit edilmiştir. da tehalükle takip edildij~od <fi 

Merasim Cağelo:}rJndaki kon- bahseden bir nutuk ıöylemıt 
solosluk binasında saat 10.30 da ezcümle : . 
lran milli marşile başlamıştır. "Türkiye gibi yüksek bir ~ 

lıçiler çalışmalarına rağmen 
istihkaklarının verilmemesi ken· 
'dilerini dııarda birçok yerlere 
borçlanmalarına sebep olmut, 
fabrika müdürlüğüne mütead . 
dit defalar baı vurarak alacakla
nnı istemişlerdir. Buna rağmen 

amele paralarını alamayınca ev . 
velki gün vilayete, emniyet mü . 
dürlilğüne birer taahhütlü mektup 
göndererek 48 saat zarf mda para
ları verilmezse açlık grevi yajla . 
caklannı ve çalışmıyacaklnrını 

bildirmitlerdir. 

Bundan sonra lran tüccarların- Japçı memlekette yatıyoruz •• 
dan Ehr~bı Iranda yapılan inki. dost memleket inkılabını göriifO' 
laplardan bahsetmiş, bundan son- ve takip ediyoruz. ,t' 

ra söz alan §ehrimizdeki lran İnkılabın faideli neticeleı: •d,. 
mektebi müdürü Ali Ekber Neş'et diğine Türk inkılabı büyük bit 
Pehlevi Hanedanının bir tarihçesi lildir. Bu inkılapları biz de ~ 
ni yaparak eski Iranla §imdiki 1. racağız.,, demiştir. Meraı~ b~l-

Saat on buçukta köprüdeki ta- Köprüdeki tamirat bir hafta ran arasında mukayeseler yapmış- tikten sonra Şah Hazretlennıll ti 
mirat bitirilmiş, tramvaylarla di- kadar sürecektir. Bu müddet zar- tır.~ehrimizdeki lran General kon rer kıt'a fotoğrafları miıafirl~ 
ğer taşıma vasıtalarının geçmesi f ında köprünün açılamıyacağı an· solosunun kısa bir hitabesinden takdim edilmiş ve bundan •0 J 

Bu mektuplarına cevap veril · 
meyince dün gece grev yapmaya 

' . 
karar vermitlerdir. 

G~e fabrikada 300 kişi çahı· 
maktadır. 

Mektuptaki müddet tam on i-

kide bitince ameleler . . 
· ~alıımamı!lar ve fabrikadan 

da çıkmamıtlardır. Sabahleyin ye
dide gUndüz itçileri fabrikaya 
gelmiılerse de kapı açılmamı§, 

müdürün ıelmeıi beklenmiştir. 

temin edilmiştir. laşılmaktadır. sonra misafirlere çay ve pasta ik- suvare verilmiştir. 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--____.,,. 
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Bir ihtiyar anlattı: 
._ Bizim Anadoluda, eakiden 

l:-' dü§manlığı o derece yer et
ı~ti ki, halkımız düşman sözü i
~lince mutlaka ve yalnız "Mos
~f ,, sanırdı. Meseli., kaç k~re 
llYede kulağımla işittim: "Mos
f gavuru gene ba, kaldırmış!,, 

~diler. Halbuki. Trablusgarp, 
Ut Balkan muharebesi çıkmıt
'Sulgaristan istiklal ilan etmiş 

t)a. Bosna Hersek bizden ayrıl
ıstı. Anadolu halkı, bunları hep 
Oskofun işi! ,, savıyordu. Hoş. 

•men de haklıydı ya: Bizjm a
~hirnizde dönen dolaplan hep 
~ıkova çevirirdi. Hangi taşı kill
'an altından o çıkmaz mıydı? 

• • 4 

ihtiyarların bu hususta şahitli
hne ne hacet? Bizim bile mektep· 

aoylediiYimiz tarkılar ara&1nda 
lar vardı: 

Silah ticareti 
\'eni nizamname 
vilayete bildlrlldl 
Taşınmaaı yasak olmıyan ıilah. 

Iarm alım satımı hakkındaki ni • 
zamname İstanbul vilayetine teb. 
liğ edilmi9tir. Buna göre, yaaak 
olmıyan silahların alınması, ıa

tdma11 , tatınması ve elden ele 
geçmesi izine bağlıdır. izin kaza· 
larda kaymakamlar , vilayetlerde 
valilerin muvafakat ve imzalarile 
emniyet müdür veya memurlukla
rı tarafından yazılı olarak verilir. 

Silah alacak kimse fotoğraflı 
bir istida ile kaymakam veya va· 
liye müracaat eder. Silah ıatın al. 
mak vaziyeti hakkında mahalli ad 
liye ve zabıtasından alınacak ce· 
vap üzerine izin kağıdı verilir Ve 
tüfekleri ve cephanelerinin ıatm 
alınması için alıcının daha evvel 
bir av tezkereai tedarik etmesi Ja. 
znndır. 

HABER - Al<~am Dostası 

içki içmeyen memleketleri 
, 

lspi tolu içkilere 
alıştıkmak için 

1 

Tunusta, bir beynelmflel "Uzilm ve iizUm 
suyu ,, kongresi toplanacak 

Buna biz de iştiraş ed~ceğiz 
Beynelmilel tarap ofisinin te -

§ebbüsü ile önümüzdeki ilk te§rİ· 
nin on sekizinde Tunusta üzüm ve 
üzüm suyu kongresi toplanacak -
lır. Beş gün devam edecek o!an 
bu kongreye memlektimizin de İ§· 
tiraki mukarrerdir. 

Kongrede asma çubuk1armm 
nevileri, taze üzümler, Korent ü • 
zümleri ve şunıplariyle reçelleri, 
diğer kuru üzümler, teksif ve 
itterlize edilmit üzüm ıuyu ve 

muhtelif istimaJ tarzlan, üzümün 
tıpdaki kıymeti ve propaganda 
meseleleri mevzuu bahsedilecek • 
tir. 

Ahalisinin ekseriyeti Müslü -
man olan bu memlekette açdat"ak 
olan bu kongrede yapılacak etüt· 
lerin bir hususiyeti ve maksadı da 
bulunmaktadır. O da alkollü içki 
için memleketlerin ahalisini üzüm 
mahsulleri mamulatına alıttır -
m1lkhr. 

Moıkol gene baş kaldırıyor, 
dütmanımızdır ! Silah satrcılan ellerinde mev. Yumurta lhracateısı olan memleketim izde 

cut silah ve cephanelerin cinı, nu· 
K.alktu dağı artık yolumuz, 

M eıkenimizdir ! 
mara .ve çaplarmı her sahifesi no· 
terce tasdikli bir deftere yazmaya 

• lil • 
t) ve alım satım vukuatını günü gü • 

iin de, {Türk - Sovyet dostlu- nüne bu deftere kaydile her yedi 
11
Un on beşinci yıldönümü mü- günde bir cetvelle memleketin za. 
ebetiyle) yazdığımız gibi. iki brta amirlerine bildirmeye mec • 

leketteki iki büyük inkdap burdurlar. 
'?tıanh - Carlık düşmanltğı ye-----------~--
e 'fürk. Sovyet dostluğu. ya- Ayak kahıclların 
btıı,, ''eski düşmanı dost yap- kongresi 
; •• mucizesini göstermiştir. Ayak kabıcılar kooperatifinin 

akat, burada bir ince nokta yıllık kongresi dün saat on dörtte 
:,~rr: Çarııkapıdaki ce!l1iyet merkezin-
c..ski dost düşman olmaz!., ka- de yapılmııtır. ı 
'ı.~Hiı ~ATidir ... Cünkü. nn "'"• Okunan rapora ıröre. ıon bir 
~ az 2 man değildir. u müd- aerı içinde 143010 liralık ayak ka
Za.rfrnda, Sovyet dostluğu ar- bı sahtı yapılmı§tır. Kösele aabtı 
eskinıiştir, en geni§, en geri ta- da 96525 lirayı bulmuştur. Bir ıe· 
alarımızın haleti ruhiyesinde ne içindeki kazanç 7124 liradır. 
Yer etmiştir... Yeni idare heyeti seçimi yapıl 
İr daha diişman olmıyacağız ! dcktan ıonra kongre nihayetlen · 

"' • • mittir. 

'l'umurtlaqan lıayvanla
rın miktarı a2alıqor 
Bunun için tedbirler alınmaktadır 

Bundan bir müddet evvel mem· 
leketemizde tavuk ve saire yu -

murtlıyan hayvanların günden gü
ne azalması nazarı dikkati celbet 
tiğini ve bunun için bazı tedbir • 
ler alınacağım yazmıştık. iktisat 

Vekaleti bu çok mühim vaziyeti 
göz önüne larak ıcnp d ted -
birlerin alınmaaı için harekete 
geçmittir. 

başlamıştır. Teıbit olunacak ted · 
birler tavuk ve sair yumurthyan 

hayvanların çoğaltılması ve nesil· 

terinin ıslahı ve bir yandan yu

murta istihsalatı arttırılırken bir 

yandan da yumurtalarımızın ka · 
liteainin yükseltilmesini temin e • 

decektir. Komisyon çalı§malannı 

ıüratle bitirecektir. 

Ressamlarımız 
döndüler 

IFıransozDaır lb>DGI 
ö ır ifil e !!< 

g@s'lteırbwcr-
• - smn • ..._ 

Yunus Nadi, bugün on beıind 11It 
kutulanan! l"ürk - Sovyet dostluğunun 
aamimiyetini ve kuvvetini anlatırken ıu 
mlıali gösteriyor: 

Geçen glin Fransız saylavlan kurut.. 
tayında Fransız- Dışişleri Bakanı M.ı 

Flanden, son Fransız -Rus andlaşma-

5llldan örgenlere cevap vermek için: 
- Sovyetlerle Türkiye dahi çoktaıı 

bir dostluk andlaşması bağlamı§tır. ve 
bundan dolayı iki memleketin mlinaso
betlerinde hicbir fenalrk erktığı ı:örüJ.. 

memiştir. Bilakis her iki memleketin 
dostlukları hergUn daha ziyade samimi
yet kazanıyor. 

diyordu. 
iki memleket münıısebet1mni11 her 

~iln daha :dvade Bamimivet knan•..-;ık! 
yUriidii~ü Türk ve Rus olmtvan in•11T'lla
nn övle knlıwca takdir edemive('~lderf 

kadar büyük mahiyetli bir hakikattir4 

* D cstn u ~'1::8 mu-
ZlYl n su u ına 
yaırdomı . 

Aırm Uı, Türk - Sovyot do.tlaifıı,. 
nun öteki beriki aleyhine kurulınuı bir 
pusu olmayıp ıulh namına faydah oldu• 
ğunu anlatıyor: 

Bir taraftan Türkiye, öbUr taraftan 
Sovyetler aralarında dostluk bağınm 

kuvvetine hiç halel vermeksizin kendi 
hudutlan dışında yeni dostluklar ku~ 

mu§lardır. Böylece Türk - Sovyet doat 
luğunun hudutları genişleyip gitmiştir. 

Genişledikçe de başka memleketler vo 
milletler TUrk - Sovyet dost)uğunun 

samimiyetinden istifade etmiştir. 
Şimdi Avrupanrn tam ortasında bir 

(Ren) buhranı meydana çıkmış bulunu
nyor.Bizim kÜvvetli imanrmrz budur ki 
bir umumr harp tehlikesi ne karşıla~ti" 

yor. Bizim kuvvetli imanımız bu.dur ki 
Avruna bu büvük buhrandan kurtularak 
veni bir sulh devresine y.irme~e muvaf. 
fak olursa Türk - So~1et dostluf!u her
halde bunclıı insanlık için hayırlı bir 
rol oynryacaktrr. 

\' e bu do~tlufu.ımuzdan bütü11 
h, istifade ediyor, daha da 
tektir. Çünkü, bizim arkadaş. 

terakkilerini öğreniyoruz. Bundan 
dolayı iftihar ediyor, kendi hesa
bımıza dersler çıkarıyoruz. Halbu
ki, bizim kitap, mecmua gazete 
vesair neşriyatrmızın Türklerle 

Bu tedbirleri tesbit edecek bir 
komisyon teabit edilmi§tİr. Ko • 
misyon Türkofis reisi Mecdetin 
reisliği altında iç ticaret umum 
müdür muavini Salahattin, müte -
haasıs Salih Zeki ve Tavukçuluk 
Enstitüsü müdürü Kadriden mü • 
rekkeptir. 

Sovyet: Rusya ve 
Romanyada büyük 

bir alaka ile Ev * sah n lb>D klrraco 
tz, - başkalan aleyh;ne- lru
uş bir komplo değ.ildir. Bas· 
rını da her gün icine alarak 
a aenitliyen bir sulh nescidir. 

... ,.: . 
etı şahsan vatanım Türkiyeyi 

1 gezdim. gördüm, tanıyorsam, 
et topraklarını, - merke'Zle· 
erı köylerine ve Büyük Rus· 
il Azerbaycanına ve Okran
tıda.n Kırgrzi~tanına kadRr -
ittı, tanırım. Onların en sivri1-
'nderlerinden en basit köylüle 
\>e göçebelerine kadar nice ni
ttleriyle görüttüm. Cocukken 
lirnizde yaşıyan o karmakarı

ka tlı, kan çanaqı gözlü 
ltof gavuru) 1 çarlıkla bera· 
ıkıJmış, gitmi,... Bu heyula 
et topraklarında yoktur ... Bü 
ovyetliler, son derece iyi in
tdır; ruban bize pek vakın. 
eyimlidirler •.. Bizim ll';tf .. tle 
k arasında çok benzerlikler, 
erlikler \•ardır. 

.y. • .:'lo 

bunun içindir ki, bu kutlu 
tlu gün dolayısiyle bu komşu 

&t rnemleketin anasırını tefkil 
1l'kdaşlarımızla ve dildat1arı-
aramızda daha sıkı bi: kül

Ubadelesi tesisini ben şahsan 
• 1 

•den de müteaddit frrsatlar-
lediğim gibi - temenni edi
• Meıela, buradıı, biz, muh
illerde Sovyet gazetelerini 
ltlcla alarak memnun;yetle 
r, dostlarımızın fikirlerini, 

Heyet içtimalarmı yapma.ğa 

meskun Sovyet topraklarına git-ı---------------
mesi heni.iz bir intizama sokulma
mıştır. Hatta. fikrimce bu da ka
fi değildir. Biz, Sovyetlerin tekni· 
ğinden, içtimat tecrübelerinden 
nice nice istifade temin edivoruz. 
Onun gibi, bizimle ayni dili konu
şan Sovyetli Türklerle sıkı bil' kül
tür münasebetimizin .. beraberliği
mizin teessüsünü Tiirk - Sovyet 
do~ttuğu için pek fayda'ı görme
lidir. 

~ . . 
Bu temennimizin de hir gün ha

kikat olacağında şüphe yoktur. 
Çünkü Sovyet - Türk dostluğu , as- •· · 

..... 
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la bir adını ric'at etmeden, yeni GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU'l 
Yunanlatanda krallığın geri gettrUeceği 

yeni merhaleler fethede ede ilerli- habert resmen tekzip edllmlşttr. 1 
NOT: 1919 ııeneslnde buglln tstanbuı ltt I 

IU ku\'VcUert ta.ratmdan l§gal edllml§tır. 

yor. 

karşılandılar 

Memleketimize gelen Sovyet 
ıan'atkirlarına iadei ziyarçt için 

üç ay evvel Moskovaya gitmit O· 

lan reasamlanmız dün dönmüt • 

lerdir Heyet reisi Salah Cimcoz 

gazetecilere verdiği beyanatta 
tunları söylemiştir: 

- Sergilerimiz gerek Rusya ve 
gerekse Romanyada umduğu • 

muzdan büyük rağbete mazhar 

oldu. Sergimizi gezenlerin mikda

n Sovyet Rusyada 30 bin, Roman· 

yada 12 bin kitidir. Bu rakam bi

ze gösterilen rağbetin canlı bir 
delilidir. 

Sovyet ve Romen dostlarımız· 

la yapmı§ olduğumuz bu temaslar. 
dan çok iyi neticeler almdığma ve 
alınacağına kani bu!unuyoruz. 

AÇIK KONUŞMA: Bununla biz size ancak aklımıza gelen bir k3Ç nümu

............. aamıııı:-. ..... 

cdlaıvaso 

Habet harbi 0 Zecri tet:bir" diye bir 
tabir dogurdu; Ren itgali ise "Sembolik 
tabliye,, .. Burhan Felek, evi itral buı"4 
ıunda "emrivaki yapan,, bir kiracile n 
.&bibi arasındaki kavgayı tasvir ecliyor.1 

t~ büyümek üzeredir. Ev sahibi O• 
kiracı polise müra.caat ediyorlar. K0t 
miser tecrübeli bir eski zabıta mcmunJıt 
dur. tki tarafı dinliyor. 

- Bu i~ polislik i~ değU ama ben 
sizin aranızı . düzeltmek için bir teklif 
yapayım. Ukin ön:eden ikinU de kabul 
edeceğinizi vadedin 1 

- Ederiz. 
- Öyle ise Kabzıman Bay Klmill 

Sen evi ''sembolik,, tahliye edeceksin.. 
- Nıı.sıl 1ey o? 
- Dur hele 1 Bay Kahraman kabul 

etsin de sonra anlatının.. 
- Ettim! 
- Öyle ise Bav Kamil. sen lm"'u • 

ratı imza edinceve kadar nüfus tezke
reni bize bırnk! l?ö,1lece "sembolik., ıu
rette ~en evren r•lmı•ııı C\ltınıun f 

İki tarar. d:1ha doi'Frusu kabzımal 
menınnn 1 Xtet:i de ser•'im knrtutdu. 
sözr. ..... n ~t+1.., kun•,..tw•ile """'"~1 t 

K"r~'lr ... 1ıfan çıkıyorlar. Komiser gtı
JUmsivr,. .. lc: 

- Kırk yılda bir şu garcteler i ime 
nrn~ r 

Bay Suad'a: ne verdik. Soyadı diye küçük bir kitap çıkmı§tır ki onda, --------------
aradığınızı bolboı bulabilirsiniz. · 1kt arkeoıoğ geldi I. - Krem İ§I için mektubunuzu ait olduğu yere gön 

derdik, kreminizin derhal yollanacağını söylediler. Gelmez 
se, tekrar müracaat edebilirsiniz. 

II. - Son çıkan lftgatlerin hiçbirisinde Erkun diye bir 
kelimeye rastgelemedik . 

III. - işte size bazı soyadı nümuneleri: Es (akıl, fj.. 

kir, his, idrak) - Anıl: ( Akılh, temkinli) - Cevik -
(Tetik) - Özbek (Cesur). - Öylü ,(alim, mütefekkir) -
Yini (Galip). 

AÇIK KONUŞMA: Amerikanm tarunmıt kadın ar-
Krem işi hakkındaki sizin mektubunuzu da diğerleri keoloğlarından m"dmazel Mariyon 

gibi, fabrikaya gönderdik. Hcdiyelerinizin yollatılmış ol· Ravmson ve Doroti Ravmson ıeh-
duğunu ve nasıl olup da elinize gelmediğini söylediler. İ§i rimize gelmitlerdir. · 
tahkik edip hediyelerinizin derhal size ula§masını temin 
edeceklerini vadettiler. Çanakkaleye giderek Truva 

Eğer gene almazsanız. bize tekrar bildirmenizi rica ~ harabelerinde tetkikat yapacak "' 
deriz. - lardır. · - ·- · 
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ransız dışbakanı 
"Ben buraya Lokarnonun bozulma

sını tesbit etmeye geldim. Başka 
şeyler konuşmaya değil,, diyor 

Ve llAve ediyor 

" Alman şartını müzakere 
etmekdense Milletler Cemiyeti 

konseyini terketmeyi 
tercih ederim. ,, 

.Fransu Dı§işleri Bakanı Flandcn 
( 
'Almanyannı Milletler cCmiyeti kona~ 

yi toplantısına İ§tirak etmesi hak-
kında yapılan davet ve gelen cevap 
ilzCTine önce şu beyanatta bulunmur 
tur 

''- Lokarno ile birlikte aynı za• 
manda Hitlerin sulh tekliflerinin mü· 
zakere edilmesi hakkındaki Alman şartı 
m münakaşa etmekten ise Londrayı ve 
halen içtima halinde bulunan Milletler 
Cemiyeti konoeyini terkeylemeği tercih 
ederim. Alman cevabını daha okumadım. 
Fakat ben Londraya, Lokarno muahede· 
sinin ihlal edilmi olması keyfiyetini 
tesb,it ettirmeğe geldim, yoksa başka 

şeyler milzakere eylemeğe değil.,, 
Almanyanın, Milletler cemiyeti kon 

seyine gönderdiği ve Alman Dışbakanı· 
nın imzasını taşıyan cevap ıöyle bagh· 
yot: 

"Belçika ve Fransa hükumetleri ta 
rafından Milletler cemiyeti konseyine 
tevdi edilen meselenin tetkikine Alman 
hükumetinin de iştirak etmesi hakkında 
Milletler cemiyeti konseyinin davetini 
bildiren 14 mart tarihli telgrafınızı al 
C1ım. 

Alman hükumeti, prensip itibarile, 
'l~onscyin davetini kabule hazırdır. Al
man hükumeti şu zandadır ki kendi dele
gesi, münakaşa esnasında, ve konseyin 
al::.cağı kararda, konsey azası devletler 
pelegelerinin ayni haklarım haiz ola· 
taktır. Bu ciheti teyit buyurursanız size 
<minnettar olacağım. ,; 

Cevap şöyle bitmektedir: 
r ''Alman hükumeti, kendi siyasi ha· 

ırckctini, aksamı biribirinden ayrılmaz 

bir t ek vücut olarak tclfıkki eylemekte-
dir. Bu sebepten dolayı, Alman hükCı
r.1eti, konsey müzakerelerine, ancak ala 
kadar devletlerin derhal Alman teklif · 
}eri hakkında müzakereye amade olduk· 

J 

1ıarı hakkın~a tcm~nat aldığı takdirde 
iştirak edebılecektır. 

Alman hükumeti, bunun için, Ren 
hakkındaki Lokarno paktı ile alfıkadar 
aevletlerin Londrada müzakere için baş 
kanlığı altında toplandığı Büyiik Britan 
ya hill:Cımetile t emasa girecektir. 

Dış:şleri Bakımı Von Neurath 

tNGtLtZ KABiNESiNDE IKt 
CEPHE VARDIR 

Londra 15 (A.A.) - Kabine azasın· 
dan altı zatın hükumet Fransaya mü· 

' ?.ahcret etmezse ve Lokarno paktının 
ihlaline karşı harekete geçmezse istifa 
etmek niyetinde olduklan söylenmekte
dir. 
FL NDEN BELÇiKA BAŞVEKiLi' 

N1N TEKLtFlNI REDDETII 
Lokarno devletlerinin son toplan· 

tısında Fransız Dışbak nı Flanden. 
Delstka Başb:ıkanı Von Zcland'm Fran-
sız - Sovyet misakı ile Lok:ırno miGakı 1 
nın mlltabakatsızlığı mcse1 e'"inin Lll.hey 1 
J\dalet divanına verilmesi hakkındaki 

teklifi reddetmiştir. 

Fransız erkAnı 
harbiye reisi 

Strezburgda bir 
nutuk verdi 

Fransa erk1m harbiye reisi Gamelin 
Strazburga giderek bir söylev vermiı 
ve: ''Vatanın emniyeti büyük harpten• 
beri ilk defa olarak tehlikeye girmiştir,, 
diye başlıyan sözlerini §Öyle bitirmiştir: 

"DUnyayı kana vermek istemediği• 
mizi söylerken büyük bir milletin vata• 
m olan Fransanın §ercfini Fransız mil· 
}etinin emniyeti koruyacak bir vaziyette 
bulunduğumuzu bitdirmeliy~. Sil&h en 

son bir vasıtadır. Fakat kullanılması 

Fransada mcçhfil olmayan bir vasıta· 

dır.,, 

KUçUK andla,man1n ve Balkan 
ltiUHının nazik vazlyetlerl 

Niyuz Kronikl gazetesi küçük İ· 
tilif ve Balkan antantı hükumet
lerinin hukuki ve nazari surette 
Almanyanın tek taraflı olarak Lo
karno muahedesini bozmasının 

niçin aleyhinde olduklarına clair 
neşrettiği bir yazıda Romanyanın 
eski Başvekili Julyus Maniu ile 
yaptığı bir mülakatı ne~rediyor. 

Bu eski devlet recülü demiştir 
ki: 

"Eğer Bulgaristan ve Macaris· 
tan da Almanyadan ce9aret ala
rak bugün kendilerini dun bir va. 

ziyette tutan muahedeleri bozmağa 
kalkışacak olurlarsa, Avrupanın 
cenubu şarkındaki bugünkü ni
zam ağır surette tehlikeye düşer. 

lşte hu sebepten Ki.;.çük itilaf, 
ve Balkan Antantı, Titülesko ve 
Benes vasıtasile muahedeleri kat· 
iyyen muhafaza için açılmıt mü
cadelede Franıaya ta.ş çıkartmış . 
lardır. 

Bununla beraber, zecri tedbir· 
ler meselesi başka bir şeydir.,, 

Gazete bundan sonra Almanya. 
nın Avrupanm cenubu §akisinde. 
ki memleketler için en iyi ticaret 
mütterisi olduğunu ve bu sebep· 
ten bu memleketlerin Almanya İ· 
le ticareti tahdide razı olup olmı· 
yacağmm şüpheli bulunduğunu 
yazıyor. 

Bundan başka Alrr.anyayı sar· 
sacak tedbirlerin o sahada bir di. 
ğer kuvvetin daha ziyade s ::ı.ğlam 
)aşmasını intaç etmesi, ihtimaline 
dokunarak her iki antanta men . 
sup devletlerden, Almanyayn knr 
şı vaziyet almakta çok şey beklen
memek lizımgeldiği mütaleasın · ı 
da bulunuyor. ı 

........................................................•......................................................... 
Bütün lngiliz gazeteıeri 

Almanya ehir:de ı 
----~-mc:::=I':=~, ...... -...-_,,,--

FRANSA, ALMANYA VE 
INGİL TEREDEN MUREKKEP 

Bir ittifakı müselles!: 
.. Fransa hakhdır, takat Hltlerln tekllfferl kabul 
olunursa bUtUn bir nesil aulh içinde ya,ar t,, 

Londra, 15 (A.A.) - Londra gazeteleri, nikbinlik göster· 
~mekte ve gayri askeri mıntakadaki garnizonlara Almanyanın as
~ ker göndermesi sebebiyle lngilterenin her hangi bir 5ergüzeşte 
~ atılmıyacağı kanaatini ileri sürmektedirler. 
İ Sunday Times, dün nikbinliğin artmı} olduğunu., t~barüz 
i ettirmektedir. 
• 1 ittihat yok ı 
i Sunday Express, Milletler Cemiyeti konseyinin içtimaı için 
imüttehit bir cephe teıiı edilmemit olduğunu bildirmekt~dir. 
~ Sunday Tim es ayrıca diyor ki: 

1 Ferdler harba inanmıyor 
! "Sokaktaki adam (yani fertler) bir buhranın hakikatine 
~inanmamaktadır. Çünkü kendisince bu buhranı doğurmak için 
i hiç bir sebep mevcut değildir.,, 

Bu havadis, Londrada resmen teyit olunmuştur. 

Bir ittifakı mUselles 

Mulianir Scrutatar, B. Be.ld vin'in Fransa, Almanya ve 
)ngiltere arasnda bir ittifakı müselles yapılmasını tavsiye eden 
;Y'• l>öylP. hir iKifcı.lnn .... Jh ;1'~ ... "'u Jyl l.Jlr 8c:l1cu11l teŞk.11 cyllyt:ce-
ğini bildiren sözlerini hatırlattıktan sonra diyor ki: 

Hltlerln tekllfl pratiktir 

"Fransa, kendi tezi için, ideal delillere maliktir. Fakat pra-
tik ve hakiki haklar Almanya tarafında bulunmaktadır. Hitle- • 

• rin teklifleri, bütün bir nesil için Garbi Avrupada sulhu ga

hanti eylemektedir. İngiliz devlet adamları ise, ne Fransız 
sdostu, ne de Alman dostu olmalıdırlar. Onların vazifesi ken
Sdi memleketlerinin menfaatlerine bakmaktır.,, 
: 
: Almanya kendi hudutları içindedir 1 

~ Ol>server ise, her milletin kendi hudutları dahilinde hukuk 
imüsavatına malik olmaımı kim kabul etmiyebilir, demekte
E d" : ır. : . : Almanya mecbur oldu 

i Sunday Pictorial de, Fransanın askeri ittifaklarının Al-
~manyaya karşı yaptığı tehdit, her hangi bir tecavüzün önüne 
igeçmek için, Ren mıntakasınm itgalini mecburi kılmıttır, fikrin· 
adedit·. ! . . : ................................................................................................................ : 

lngiltere, Fransa, ltalya ve 
Almanyadan mürekkep 

Bir örtler misakı 
ileri sürülüyor 

Siqasa: 
-w 

lngiltere, 
ne yapace 

Ren nehri kıyılarının Alman ord 
tarafından işgali yalnızFransada be 
can uyandırmakla kalmamı.§tır. irıf 
re de bir çok tehlikelere ve başta 1ı 
tehlikesine, zannettiğinden çok fa 
maruz olduğunu hissetmiştir. 

İngilizler Büyük Britanyanın ~ 
lıktan çıktığını, Başvekilleri Bald 
bir sene evvel söylediği "ingilteren~ 
dudu Ren sahillerindedir,, ciiıııle5 

manasını bugün daha iyi anlaı:nı~laf 
soğuk kanlılıklarına rağmen titretnişl 
dir. 

Londra kabinesi, hiç şüphesiı. 19 

hailesine karıımak kararından sonr• 
mühim sayılacak bir adım atınanıı' • 
fesinde bulunuyor. Bunun için de~ 
bir sö.ı söylemeden evvel İngiliz 'l/t ô 
ya efkarı umumiyelerinin hakiki tcarııı 
lerini, sükGn bulmasını, pratik irnl<~ ç 
rın neden ibare olduğunu anlamağıısiJ! 
h~ıyor; Fransa da heyecanın bitıne 
Almanyada soğukkanlılığın hakirn ° 
sıru bekliyor. 

Pratik bir millet olan İngiliılt 
kendi menfaatlerini ve dünya b:J, 
munaıd..r;.a c:~"""'.. • ..... uınerı aiaea till 
ve siyasetlerini bu iki noktaya iS 
ettireceklerini §Uphesiz addederiı· 1/ 

Fransa ve Almanya arasında, 19 
say muahedeaindenberi devam edefl ~· 
savatsızlık İngiliz milletinin bilY~tt 
çokluğu tarafından aenelerlenbeti 
kit edilmiştir. Bugünkü vaziyette 
haleti' ruhiyenin bir neticesidir. ·~Ç 

Buna rağmen !ngilterede gitt(. · 
büyük bir yer kazanan diğer bir~ 
vardır ki o da Almanyarun faıl• · 
vetlenmeğc başladığıdır. Bunun l~ 
ki bugün Ren eyaletlerine Almal' ;f 
rinin girmesini müsamaha ile karf 
ve batta doğru bulan İngiltere, f tı1 
ya ve Belçikaya, Holandaya karf ır ı 
temel bir Alman hücumuna hiç ~ 
man göz yummıyacaktır. Harp ,ır

kasının İngiliz adalarına yaklatll" 
asla razı olnuyacaktır. rı a 

Yukarda saydığımız ıebepterde 
layıdır ki İngiltere bugünün 'l/C ~ec' 
tehlikelerini düşünerek hareket e ıs 
dir. Muvakkat bir zaman için, ;rıı 
fırtınanın önUne geçmeğe, Atmat'~rdU~a 
sa arasında, asırlardanberi go 

11
,a 

hakemlik vazifesini yapmağa çalıt 
br. ·ıe ı;Sf 

Kendi devlet adamlarının bt 11 
nı tasdik ettiği ordu ve dorıatl~ ıçi 
kuvvetlendirmek, vakit kazarırn:tter''·i 
elinden geleni yapacaktır. fngı ıerÔ'fl 
tereddüde sevkeden en bilvük şeY bıtı 

Roma, 16 - Siyasi mahafilde temin biri de bugünkü zafrdır. Ve ftitler 
edildiğine göre Almanya 1923 de mevzu 1ta1 ya ela bundan istifade etmiştir. rJ~1' 
ubahs olan "dört devlet paktı,, na ttal· Raif~. 
yanın da müzaheretini temine çalışıyor. Habeşı·standa • e 
İtalyanın vaziyeti İtalyan - Habeş ihti- 1 n g ı I ter 
lafı hakkında Cemiyeti Akvamın bun· serbest kalmak • J1.t1f1 
dan sonra tutacağı yo1 hakkında ecre- Mildafaa bakan 'l 
yan etmekte olan siyasi konu§malann •st• kim gelecek 1'te 
sonunda kat'i şekilde belli olacaktır. 1 1 yor fngilterenin yeni ihdas e~il~: ti 

İtalyanın :A.lmanyaya karşı zecri Londrada, 16 - 13 ter komitesinin lan müdafaa bakanlığına kılfll 11 if 
db. 1 k · · k · -· d bu satı te ır er aranna ıştıra etmıyecegı bu hafta Londrada toplanarak zecri edileceği belli olmuısa a 

şimdiden temin edilmektedir. tedbirler meselesini mucibi memnuniyet açığa vurulmamaktadır. " e Ji tf 
Romadaki Alınan elçisi Von Hassel 1 bir şekilde halledeceği umulmaktadır. Muhalefet gazetelerinden .~ 11rn ı1'ef 

Habeş meselesinde Almanyanın İtalya· Alman meselesi beynelmilel faaliyetin rald., diyor ki, bu mühim "'aıı e betti D 

ya karşı dostane hattı hareketine devam merkezi sikletini teşkil ettiğinden, ital• uliyetini üzerine alacak .a~a:tııtı.Jf'' 
edeceğine dair yeni teminat vermiştir. yan - Habeş meselesinin kat'i bir şekil duğu halde tayini hala gızlı. aııtff f 

Berlin, 16 - Friedrich Gauss'un de halledileceği söyleniyor. Ba~vekil Baldvinin noktaı "ı:1ıc <ti 
Londraya gittiğine dair verilen haber- İtalyan mahafili, zecri tedbirleri kal• dur ki, bugünkü beynetmit:t ~@ni dıt 
lerin doğru olmadığı anlaşılmaktadrr. dmnak şartilc İtalyanın Avrupada ta· yette, mevcut Avrupa ger~ı~ 1 

1..,gilter 
Almanyanın şartları kabul edildiği tak· savvur edilen yeni blokun en mühim a-1 arttıracak fikirlere sahip birınıl'l i tı• 
dfrde, Londradaki Alman elçisi Von Höş zalarmdan birini teşkil edebileceğini e-j Müdafaa Bakanlığına getirilınes 
konseyde Almanyayı temsil edecektir. hemmiyetle işaret etmektedirler. srzlık olur. 
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Dursun 
"Harl:n Umumi,, nin en sefalet

li aünlerini yqıyoruz. Kafku cep
hesi erimit, çözülmüı, dağılmıı bir 
halde ..• Ölüm, vahıt tabiatla elele 
Yermiı, ortalığı kırıp geçiriyor. U
çurumlarla yollan ayni seviyeye 
çıkaran kar, nakliyatı durdurmuf .. 
Botalan anbarlar askerin bot mi
desine hiç bir ıey ıönderemiyor. 

Bir haftadan beri ekmek veri
lemiyor, ancak yirmi dört saatte 
bir tuzsuz bir buğday çorbaıh da
iıtılıyordu· 

Kara gömülüp geri dönemiyen 
'lllekklreciler; kapanan yolları a
çarken portatif küreğinin yanı ba
tında donarak kıvranan angarye
ciler; sonra her gün biraz daha 
1'ansızlaıarak yaiı bitmiş bir kan
dil gibi sönüveren Mehmetçikler 
'bölütün dolgun yektinunu her gün 
biraz daha hırpalıyordu. Taburun 
iqe zabiti peıinde sürüklediği cı
lız hayvanlara ancak bir iki çuval 
Yükliyebilerek, bazan da büsbü
tün eli bot dönüyor; atçı, cıvarda 
artık yıkılıp enkazı yakılacak man 
dna kalmadılı için buiday çorba 
ıını pitiremediğini haber veriyor; 
'lllekki.re çavuıu geven yiye yiye 
elcailen hayvanlarının bu kara di
lcenden kurtarılmasını yalvarıyor; 
aaker, bot midelerinden taıan ıi
lcl7eti artık susturamıyordu. 

• • • 
Drprda ıiı, fırtına ve kar bo • 

iufuyordu. Zeminliğimin, porta -

tif eatlırla örtülü kapısı vuruldu. 
0 G' d d' ır,, e ım. 

'N6betçi çaVUfu, arkasmda bir 
nefer ve fırtına ve kardan bir par
ça ıürükliyerek içeriye girdi: 

- Efendim, dedi, bu sabah Ta

bur kumandanı, ahın teftit eder • 
ken Ankaralı Dursun hayvanının 
bujdayını kavurup yixormuı. Bu
nu ıörmüı. Size gönderdi. 

Batanı Dununun yüzüne kal • 
dıntım. Karanlık gözlerinde hü • 
aflnlü bir usanç vardı. Titriyen 
•ı.tca vücudünde çamqır yoktu. - / 

Anldvmdaki çarıklardan par • 

maldan l'Öriinüyordu. 
Çavu§a ıordum: 
- Kaputu, çamqın ne oldu 

bunun? 
- Köylerden cevi~, pekmez 

ıetiren Kürd kadınlarına satmış. 
- Çankları? \ 
- Bu sabah yeni deri verdik. 

Islatıyor daha. 
Sonra, o!Nl döndüm: 
- Dursun, ıen fena bir asker 

değildin. Ne oldu böyle sana? 
Gözlerini zeminliğin duvarla -

rına dikmiş, cevap vermiyordu. 
- O senin bir avuç buğdayını 

yediğin hayvan ıana ve arkadaş -
larına yiyecek taşıyacak. O bir a
vuç buğday burada çalışan bütün 
arkadatları ölümden kurtarack. 

Yüzünü, acı bir çizgi buruştur
du. Biribirine çarpan çeneleri ara· 
11ndan ölü bir iki kelime çrktı. Ne 
söylediğini anlıyemadun. 

• • • 
Kar hiç durmuyor, fırtına her 

gün biraz daha hırçınlaııyordu. 
Bir sabah, "tekmil haberi,, geti • 
ren çavuı: 

- Ankaralı Dursun sizlere ö -
mür efendim, dedi. 

-Neden? 
- Bilmiyoruz efendim. Bir ıe

yi yoktu. Yalnız dün, arkadatla
rı yeni çenklarıru ateıte kızartıp 
yerken görmiifler. 

Dudaklannu uzun uzun ıaır -
dun. içim zehirli bir hava ile dol
muıtu. Zeminliğimden çıktım. U
s.lda, birli.;ç nefer meaarlikta 
Ankaralı Dursun için bir çukur ha
zırlıyorlardı. Çalıtanle.n omuzla • 
rma kadar gizliyen kar yığınına 
yavaı yavaı toprak karartısı ka -
rıııyordu. 

Tabur imamı, aolıun gözleriy
le uzaklare bakan Duraun'u yıka
dı. Arkadaıları onu çukuruna yer
leıtirdiler. Ellerimizi açtık. Kalın 
ıeıli imamın duası tipinin ıslıkla
nna karıtıyordu. 

Bir Mehmetçik daha kaybet -
miştik. 

Habralannı anlatan : EFDAL TALAT -17- Yazan: IHSAN ARll' 

Yunanlıların . saklamıya büyük 
gaqretler. s.arf ettikleri bir rezaleti 

· · meydana çıkarmıştım 
Kendiıine ıu ıuali sordum: { halde, geriye bir tek çare kalıyor-) hakıız yere tevkif olunarak am ; 
- Bu gemi bir yolcu vapuru du. bara doldurulmuı olan ıivil halk 

değildir. Neden bununlll seyahat Esir edilmit olan bu sivil in- serbest bırakılacaktır.,, 
ediyorsunuz? sanların yerini, yurtlannı tesbit Mihmandanmız bu sözleri bir 

Sualimi böyle sormakta bir etmek... Bunlar lstanbula dön • t·aı hissizliği içinde dinliyordu. 
maksadım vardt. Yunan zabitiyle dükleri ta.1<dirde nerelere misafir Yüzü teeuürden kireç gibi bem • 
daha münasebetim devam ede - olabilirler? lstanbulda evleri o • beyaz olmuıtu. lngiliz Miralayı 
cekti. Bunun için kendilerine kar- lanların adresleri nedir? Bunları yanıma yaklaıtı ve asabiyetini gi
tı humane bir tavır takınmıt gö- teıbit ettikten ıonra ıilebin der· · dermek için bir müddet durduk • 
rünmemek ve k&rfıındakilerde bir hal lstanbula ıitmesine ve lstan • tan ıonra dedi ki: 
ıeyden ıüphe ettiğim tesirini bı - bula gider gitmez bu bir ıürü ka- - Biz buraya hakikati arayıp 
rakmamak iıtiyordum. Aksi ıuret- bahatsiz, bedbaht yurttaıın ser • bulmak için geldik. Bu busuıta 
te hareket etmit olsaydım, Türk- beat bırakılmasına emir verdire - bana çok yardımın dokundu. Bil • 
çe bilen Y un&n zabiti bütün ko- cektim • lstanbula dönünce haaaa bu son vakadaki hizmetini 
nuıtuklanmızı anlıyacaktı. O za • onların hepsini lıtanbuldaki ad • unutnnyacaiım. Binaenaleyh, sa
man aramızdaki gizfi mücadeleyi reslerinde aratacak, serbeıt hıra • na, hükt\metim namına tetekkür 
açığa vurmaktan batka çare kal - kılıp bırakılmadıklarını bu suret- ederim. Haydi artık torpitoya bi-
mıyacaktı. le teıbit ettirecektim. Bütün bu nelim ve lstanbula dönelim!,, 

Fakat, ne çare ki, çok mert ya· i§ler erteai günü öğleye kadar ya- Mister Haring, Yunan zabitine 
radılııta olan ve geçirdiii feli.ke- pılmıı bulunacaktı. amliarı eıir sivil halkla dolu olan 
tin tesiriyle asabı bozulan muha . ESiR EDiLMiŞ HALKIN ıilebin derhal hareket ettirilme • 
taban, benim bu ihtiyati tedbiri • A VDETI ıini tekrar ve kati bir ıurette 
mi berbad edecek bir tekilde ıu Bu kararı verdikten sonra, ıe· emrettikten sonra oradan aynldık 
cevabı verdi: ri döndüm. Artık, ne kaptanın ve biraz ileride bizi bekliyen in • 

- Efendi, kıyafetinden Türk hiddetten haılanmtt iıtakoza giliz torpitosuna bindik. 
olduğunu anlıyorum. Bizi buraya dö~Üf olan ıuratına, ne de Yu • KJME HABER VERMELi? 
evimizden barkımızdan zorla a _ nan zabitinin tehdit ve iibiranna lstanbula döndük. Kolonel, 
yırdılar. Sırtımızdaki bir gömlek- zerre kadar ehemmiye! vermiyor- kendisinden ayrılmadan evvel, 
ten başka çaqaaıı:r almamıza bile dum. Onlan birer birer yamma gerek Y une.n karaı·gi.bında aldı • 
iQIJtan v~..-.. :rakaladilar 'Ye çaiın:bm. Satılmamıt bir Türk ol- ğımız notlan, •erekae Türk esir· 
bu zindan gibi yere tıktılar. Eğer dufumu, benden kendilerine hiçbir lerinden edindiğim malümatı bü • 
sen de bu heriflerin hizmetinde zarar gelmiyeceğini, dü§tükleri tün tafsilat ve teferrüatiyle bir ra
isen ve bizim çektiğimiz eziyeti 
f azlal&§tıracak bahanelerle bizim. 
le konuşmak istiyorsan yazık ae -
nin Türklüğüne!,, 

baclireden kurtulm~ları için çalı • por halinde iki güne kadar hazır· 
şaccı:ımı anlattım ve kararımı da lıyarak kendisine Kırmızı konak -
izah ederek lıtanbula ıevkedil - ta teslim etmemi rica etti. 
dikleri takdirde ertesi gün öğle • Eıki bir doıt ııibi hararetle el 
yin bulunabilecekleri adresleri ııkııttk ve ayrıldık. Sokakta yel • 
bildirmelerini istedim. Hepıi 109 nız baııma kalınca bir an için te
ki!i idi. içlerinde yalnız 20 tanesi- reddüt geçirdim. Atıldığım mace
nin lıtanbulda gidebilecek yerle- ranm verdiği son, bat döndürecek 
ri yoktu. Bu yirmi kiıiye ertesi kadar .azametli idi. 

Dokuz saat buz dolabında 
kalan adam 

Suratıma tiddetli bir tokat ye
mit gibi oldum. Fakat kimseye 
renk vermedim. Kartımdakilerin 
haleti ruhiyelerini çok güzel ifade 
eden bu acı sözlerden sonra, diğer 
zavallılarla ayn ayrı konuımaia, 
onların da yaralarını birer birer 
deımeye ne lüzum vardı. Böyle 
ıztırap verici bir istintaka aebep 
de kalmamıftı. Çünkü aldıimı 
cevap, bu kadar halkın buraya ce
bir ve tazyikle ve ne gibi maksat. 

,Unü öğleyin, maruf iımi (Kırmı· 
zı konak) olan timdiki Cümhuri
yet gazetesinin binası olan ve o 
zaman lnıiliz zabıta kuvvetleri -
nin inalinde bulunan binaya ıel· 
me!erini tenbih ettim. 

Bota atladık Te sahile ıeldik. 

Cebimde vatanı istilaya başlt
yan dütmen ordusunun plinlan 
ve bütün"°kadroları ile tedıizat va
ziyeti etrafında bizim için hayati 
ehemiyeti haiz notlar vardı. Bun· 
lar kim bilir, ne kat!ar çok itimi
ze yarayabilirdi. Fakat bun'arı na
sıl ve nereye teslim etmeli idim? 

Ne'9'10rkun Kuvin mahallesin· 
ele bir dülckin •ahibi olan Etvard 
ICYonld dokuz saat bacaklannda 

hntalonlan olmadrfı halde bir 
'-a dolal>ında kapalı keldıktan 
IOara kurtarrlmıttır. Şimdi iyileı
llıektedir. 

Nevyorkta cinayet modaya ta
laidir. Şimdiki modada takı"'bata 
llıaani olmak için kurbanlann pan
~onlanm çıkarmaktır. 

EclTard Krovıkiyi aoyan iki 
1-ydut eTveli pantalonlannı çı • 
lcartmıı, aonra da adamcağızı 
lıeıadi dülrkinmdaki kocaman buz 
dolabına M>karak üstüne kapıyı 
ltilitlemiılen:lir. 

Düldrin sahibi buz dolabında 
lece yanımdan sabahın dokuzu-

lla kadar kalmııtır. Buz kutusun
tt. pantolomm tir tir titrerken 

lr.ııdiıini ısıtabilecek yegane tey 

'-1dutlum kaıadaa 275 lirayı 
klarak ıerbeatçe çıkıp ıitmiı ol
-.ı.n dÜfÜDCelidir. 

Sonunculuk K vonkinin gece 
~ıma dotnı dükkinını kapar -
9lı olmuftur. Kepenkleri aıaiı 

çekerken beline bir tabancanm larla getirilmit olduklarını açık 
namlusu dayarunıf ve arkaden ıe- bir surette gösteriyordu. 
len ıes dükki.na dönüp aizmı tut- Binaenaleyh, İngiliz miralayı • 
masını emretmittir. nm lstanbuldan Borsaya kadar 

Adamcağız imdat çağırmağa devam eden seyahatimizde bana 
- vakit bulmadan kendini buz do • muhtelif vesilelerle vermi§ oldu • 
labmın içinde ,c;mıüttür. Burada iu direktif ve •lihiyetle yeni bir 

hattı hareket tayin etmek lazım donmaktan korktuğu için eline ge-
aeliyordu. 

Çirdiği tereyağı bıçağı ile dolabın 
Batım önümde a.ğır ağır am • 

kilidini hozmağa uirapnlf ve bu bardan çıkarken, bu hattı hareke-
it saatlerce ıürmüıtür. Nihayet ti çizmit ve kararımı vermit bulu
aabahm dokuzuna doiru kapak nuyordum: 
açılabilmiı, fakat bacalderı ao • Anbara tıkılmıt olan bu vatan -
ğuktan kaskatı kesildijinden a • daılar, muhakkak ki, meıru olmı· 
damcaiız ancak elleri üstünde yan sebeplerle yakalanmıılardı. 
sürünerek kendini dolaptan dıta • Bunların kurtarılması için önü -
nya atabilmittir. Bu ıefer de dük- müzde kaçınlmıyacak bir fırsat 
kinm kepenkleri kilitli olduiun - vardı. Gemiyi muayene ederek 
den dıtarıdan çıraklar gelinceye Yunanlıların aakla~mıya. büyük gay 

retler sarfettiklerı bır rezaleti kadar o vaziyette kalmağa mec -
bur olmuftur. 

Çıraklardan biriıi gelip de 
haydutların kilitlediii kepenkler 

açılınca K voraki hastahaneye ta -
ıınmııtır. 

Şimdi iyilepnektedir. Poliı ne 
iki haydudu, ne de qırdıkları pa· 
ralan henüz bulam&llllflır. 

meydana çıkamıııtım. Onlar mah
cup ve kabahatli bir vaziyette idi
ler. Bu vaziyetten istifade ederek 
''~urdaki zavellılan ıahile çı -." 
karmak ve beraber htanbula gö-
türmek kabildi. Fakat bu it için 
zaman ve vasıtaya ihtiyacımız 
vardı. Bunların hepıini torpido ile 
ıötürmemiz kabil olamazdı. O 

Kolonel Haring, vapurda geçen 
komedyayı, ben bir şey söyleme -
den, Yunan yüzbaşısının yüzün -
deki bozukluktan anlamı§h. 

Fakat, bittabi, ben İ§i onun bu 
kadar anlayıfma bıTakmadım. Ve 
faciayı bütün çıplaklığiyle anla • 
tarak diltündüğüm tedbiri de söz
lerime ilave ettim ve: 

- Mister Harinı, eler fikrimi 
tasvip ediyoraanız, bu yanımızda
ki mihmandar efendiye, tilebin 
derhal lstanbula hareket etmesini 
emrediniz!,, dedim. 

Sözlerimi oturduğu yerde ha • 
reketsiz dinliyen Miraley aaabi -
yetle iskemlesinden kalktı. Bana 
düıündüklerimi tamamen tasvip 
ettiğini bildirdikten sonra, Yu -
nan zabitine döndü ve milleti -
ne has ananevi gurur içinde ve 
zamanın kendisine verdiii mutlak 
bir tahakküm hissiyle tükürür gi
bi !U ağır sözleri söyledi: 

- Y apbiınız bütün itler de 
kendiniz ıibi pis!,, 

Ve derhal illve etti: 
- Mister Efdilin dütündüğü 

gibi hareket ediniz. Vapur derhal 
ve ıüratle latanbula dönecek ve 

lıtanbulda hiç bir milli teıekkül 
bulunmadıiı, Anadolu ile latan • 
bul yollamun kapandıimı ve 
memleketin bin bir çeıit mütered-

di soysuz ve hain adamların elin • 
de bazice olduğu o sıralarda ken
di kendime böyle bir ıual aormak· 
ta haklı idim. · 

(Devamı vor) 

HABER 
AKSAM 1190STASI 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi ı 
Poata kutmu : btaabul 214 

Telgraf adreaı : lstantıuı HABER 'ı 
vazı •••erı teıotonu ı U8'1t 
idare ve ııan " : u:nu 

, ABONE ŞARTLARI 
Tlrlti11• Ertt•ltı 

senellk ,&00 Kr. 3700 Kt. 
e •v••k 730 .. ,&so .. 
» •vtık 400 .. eoo • 
' •v••k ,so .. 300 • 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret ııa.nı•rının ••tın ta,ao 
'9esmı OAnların tO kurustur. 

Salııbi " N•ırıral Müdiri.: 
Hasan Rasim Us 

, &Hıltl•I• ver (il AKIT) ınol6oaaı , 

J.: 
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=-=~======~===-=~=--==========-==;== 

2lade 
b 'J:A.J.'tJIUL: 

· 5.ine.Hıalac 
--BEYOCLU 

Delikanlılara 
drahuma 

Nevyork devleti vilayet mecli
si azasından 'Mister Şanzer genç 
yaşta evlenmeği teşvik için dev · 
let bütçesinden detkanlı1ara dra
huma verilmesini teklif etmekte · 
dir. 

17: Unlversiteden nakll ln~p dersi (B. 
Esat BoG:kurt tarııfmdan>. 11!: Opera nıusl
kis1. (plAk). 19 Haber. 19,15: .Muhtell! plAk
lar veya Retransmlsyon. 20: Trio, stUdyo sa
natka.rlan t.aratmdıın (Hafif parı;alar). 20,80: 
Stüdyo orkestr&BJ. 21,80: Son haberler. Saat 
22 den aoıını. Anadolu aj::uısmm gazetelere 
ma.tısua havadis servial verilecektir. 
ANKA.RA: (.230 Klı.) - (1960 m.) 

19,80: Hukuki llm1 yayıını. 19,4.5: Karı
§ılc mllzilL PUık. nl?§riyatı. 20: KarpJç tehir 
Jokaı:ıta.smdan nakJJ (orkestra) •• 20,80: Ajans 
haberleri. 20,4.0: Karplç gıeh1r lokantasından 
nakil (orkestra). 
BOKBEŞ: (828 K.h.) - (184.6 m.) 

18,15: Orkestra, karakteristik dans
lar: (Boyader dansı, lslAv dansı, lspanyol 
dazısL, Kazak dan.sl., Rumen dansı:, Alman 
d&nm ve Polone.z).19,15: Orkestra: 20,20: Ope 
ret havalan. 21: Oda musikJsı. 22: Piyano 
konseri. 22,45: Marıdolln orkcstrıı.aı. 28,20: 
H&fl! konser. 24.: Konserin devamı. 
BUDAPEŞTE: (M6 BJı.) - (M9,6 m.) 

Yayımı her gün. 18,SO: Şan, piyano refa. 
katile. 19,80: Slgaı:ı orkestram. 21,10: Orkeııı
tra. 23,.80: Dans mU8lldal. 
MOSI'lOVA J: (17' BJı.) - (l.'72' m.) 

18,30: Tenor. 20: Opera: 21: Orkeatra 
(Sovyet bestelı:lrları. 
VA.BŞOVA: (%24 KIL) - (1.331 m.) 

19: Piyano konseri. 22: Kenten t.aratm
dan tllm ve revlllerdm parçalar. 23: Senfonik 
konser. Viyolonsel lçfn konffr. 24,05: Dana 
mUl1lı1Bt. 

VlYANA: (69% K.lı.) - (1506,S m.) 

21: Koro konseri. 22: Fraıız SchuberUıı 
k1lliıe lçfn besteleri ·(orke8tra). 23,10: Orkea
tra konserL ıt,10: Konserin devamı. 24,45: 
Kuartet taratmdaı:ı Vlyaııa mu.zı~ 
PBAG: (6SI Kh.) - <•'70.% m.) 

18,40: Tenor taratmdaı:ı P'r. Şubertın ~ 
lodllerl. 20,30: Letonya korosu konseri. 21: 
Bkeç. 22,llJ: Kuatur ve oan (Plahamn eserle-. 
~). 

BEKLİN: (8'1 KIL) - (Me,'7 m.) 

18: Kl!stk "Sembalo,, mUzfğf. 19: Opera 
ve operetler. 20,115: Org soloları. 23,SO: Sollat 
lcr ve orkestra taratmdan gece konaert. 
BRESL& V: (9(50 Kit.) - (1115,S m.) 

21,~: Stüdyo orkestraları koro ve ııollst. 
ler tarafmdan ıen kouer. 23,30: SUel bando 
konseri. 

NOT: Ba program bir oolr ~ ıstu .. 

l\IELEK 
iPEK 
SAir.AY 

TÜRK 

nı.uız 

TAN 
ELHAMRA 
ı;;m 

AI.KAZAR 

ASRI 

ŞARK 

ASTORYA 

CUMURlYET 

Klo. Klo 
Scngapur postası 
Primadonna 
Venedik garkIBI (Barka. 
rol) 
Do1:unma kalbime 
Pari.11 hayatı. 
LOkres Borjlya 
lnclll kadın ve Hata 
Son vals 
Ateş yağmuru ve Vatan. 
da:ı si!Ah başına. 
Sokaklarda altın ve Harp 
arifesinde 
Bozambo ve Karun ola.. 
caksm. 
Bir qk gecesi ve Söz 
sllAhmdır. 

LUks vapur yolcuıan 

( TUrkçe) ve Vahşilere 

hUcum. 

ISTANBUL 
ALEMDAB SarJ§m karmen ve Arsen 

Ltlpen 
Çingene barOn ve O da bir 
zamanmış. 

Tarzan (türkı;e ııazıu) 

ı Fnınkeştaynm nlpnlw 
ve Ladamukamelya 
Para kralı Mll toıı 

KADI KOY 
Sl!Ah ba§ma 
GilldOren gözler 

ÜSKODAR . 
GWuUren gözler. 

BAKIR KOY 
Viyana qk beldesi 

BALAT 

.JehirTr'y&>frosu 

il" 11111111111 

111...111 

lllllllH 
;ı 1 ••l.:Jı· ııu 

Bltmeım,, sen!onl ve Mek~ 
likalı haydutlar. 

1.ifAAolae 

BUGÜN 

TATiL 

GONODOR 

Verdiği layihaya göre her do
ğan erkek çocuk için bir sigorta 
poliçesi tanzim edilecek ve evlen
neceği gün bu poliçe ile sigorta 
;andıgından 500 dolar (bizim pa
ramızla 625 lira) alacaktır. 

Devlet her erkek çocuğa doğ
duğu günden itibaren bir banka 
hesabı açacaktır. Devlet çocuk ya
şadığı müddetçe bu hesaba zaman 
zaman para yatıracaktır. Yatırı · 
lan para mürekkep f aizile birlik
te birikecektir. 

Çocuk ölürse para hükfunetin 
hesabına geçirilecektir. Eğer ya
şarsa bu para kendisine evlenece
ği zaman yahut yirmi bir yaşma 
vardıktan sonra ödenecektir. Buh 
ran dolayısile evlenmeyen birçok 
erkekleri gözönünde tutarak Mis
ter Şanzer bu layihasını vermiştir. 
Nevyork valisi layihayı tetkik için 
bütçe ve maİiye encümenlerine ha 
vale etmiştir. 

Ağızdan gelen 
sarmısak kokusu 

Bradford'un tanınmıt it adam
larından Bay T eodor Pappardan 
herkes uzaklaşmağı tercih ederdi. 
Çünkü ağzından daima keskin bir 
sarmısak kokusu yayılmaktaydı. 

~~~: 
~ 

•tıJ~141S:ı.~~~_,ıo: Breslavdaıı nakil. 23, 

l•"ltANSIZ TİYATROSU 

Gece saat 20,30 da 

BAYADER 

ıoy. 

~·onlan tara.fmclan naldcdlleeek:Ur. ~ 
I IB:tmG: (Dk Kh.) ~ -(111.9 m.) ~ 

'!O: Nevyorktan nnkll. 23,80: Piyano ve orkeso- meUl art.18Ucri, Zozo Dal 
rn koruıert 24: Klelden gece konseri nakll. mu ve Konflnyotlsln iş 

DUytık operet 
ı Dost Yunanlstanm 

Artık kendiıile konuşacak bir 
tek kişi bile bulamaz olan Pappas 
nihayet bu kokunun ıebebini anla 
mak için bir doktora baı vurmak 
mecburivetinde kaldı 

Uzun mmyeneler. :ve rontken 
fotoğraflan neticesinde adamca
ğızm sağ ciğerine bir baş sarmı

sağm saplı olduğu görüldü. Pap · 
paa romatizma ağrılarını din · 
dirmek için ıarmısak yutmak a· 
detinde imiı ve birisi kazara gidip 
ciğerine aaplanmr~tır. 

\JtJNJB: (7'0 Kh.) - ((05,f m.) tıraktıe.) 

17,80: Orkestra konseri. 19: Kart§tk eğ- -----=o=--A::-=v=E=-=T=----
"'UCcll m1lz.1k. 21,10: Şarkllı kan§lk konser 

<bir çok varyete artıstıertnın totsrakn•>· 24: Turing ve Otomobil Klübun-
nnfif koıiscr. 
1\0LONYA.: (8lS8 Klı.) - ('55,t m.) ®n: 

21,10: Orkestra kon.sert. 23,80: attar, Pi· Cemiyetimizin Nisanın 18 zine 
yano ve ,ur. 24: Dans orkestrası. müsadif Cumartesi günü öğleden 
FBANKFOBT: (L19:5 Kh.) - (%:51 m.) 

Doktor ameliyata lüzum göre
rek sarmısağı çıkarmış olduğun

dan mösyö Pappas şimdi yine es· 
ki arkadaşlarile düşüp kalkabil · 
mektedir. 

20,415: Orkestra muhtell! memlekeUerin sonra saat 3 de Perapalasta topla· 
wtekArları hakkında kontl§tlla. 28,80: Bre• nacak senelik umumi Heyeti içti. 
lavdan nak1L mama merkez ve mürakabe Heye-
KONtasnımo: (t.osı Kh.) - (Hl m.) tine dahil olan müesseseler ve te-

2ı.ıo: Yaylı aazıar amatar orkestra.m. 
2uo: Haftf konser. 2a,20: Ncvyorktan nakil. ıekküller reislerile hami, miies · ==================== 
23,80: Keman konseri. 24: Brcsıavdan nakli. sia, fahri ve asli azalarının ve laa. essislerile Bayanlar komitesi azası 
BOllA: <713 ını.) - (UD,8 m.) kal elli azalık şubelerin birer mü. nın teşrifleri rica olunur. 

18,115: Damı mllzlğt. 21,85: "Mll.81ld mual-
lim!,. opera. 23: Org konseri. 23,SO: Dans mU· 

z!ğL 

7ULUZ (Frama): (91S Kil.) - (8%8,9 rn.) 

19,45: Halk mOziğl. 20: Opera komlklel"' 
Cien. 20,15: Stlel bando. 20,4.0: Halk tOrkWeri. 
21: Hatif konser. 21,40: Şarkılar: 22,10: Halk 
Ci3Z181an muslklsf. 22,25: Yanıt rµırkılar. 22,10 
Hafif konser. 23,10: Skeç. 24: Bizetln "Le 

• Pecheur de Perles,, opcraamdan kısımlar. 24, 
40: Arjantin orkestrası. 1: Şarkılar. 1,15: sn 
el mnl'§Jar. 1,40: Filmlerden parçalar. 2: Ha· 
!I! musild. 2,15: Viyana orkestrası. 
PA.BIS (Post Parlzlyen): (959 Kb.)(S1%,8m). 

21,35: Haftt konser. 22,05: Kan§ık kon• 
ser. 22,ııs: Havali gttarolan konseri. 23,50 : 
Yozartm G. Duar kuartet bestesi. 24,20: Ha· 
fil konser. 

KISA DALGALAR 
LONDRA: (KrBA aralıklarla, mabtellf o. 

ımnloklardA ı;11JıUn ber aıuıt1nde mUtemndl. 

yen talı~ ı:r.) 
17: Orkestra ve rıarkı (Bariton) 18: 

Sonat resitali. 18,50: Dans mllziğt. 
19,15: Henry Ha.Um meşhur cazbandı. 20 : 
15: Söz ve mt\zlk. 21: Parls konservatuva~
orkestram. 21,30: 21,30: "?.flkl MauıJ., 22 : Org 
Resitali. 22,45: Operet. 'Vcnus ve Adonls., 
28,SO: Varyete. 24: Odıı müziği. (Haydn, Şu 
bert Brahms vs. nln eserlerin. 
lEE8E~ (Almanya): 

(Kı anılıldıırla. mohtelU ıımnlnklnrdıı 

gUnDn her ıuıatlnde mUtemadlyen çalı~rr.) 

18,45: Şarkılı konser. 19,80: Halk oarkı
lan. 21,30: Senfonik konser. 22,45: Şubertln 
piyano için besteleri. 1: Konser. 2: Orkestnı. 

l.\IOSltO\'A: (Kı!!a dalf.:R): C?5 ve 60 m.) 

10,JO: Kamer. 
SOMA (Knıa dalga): (%5,4 m.) 

ıS.-tT,!O: Şarkı ve Duet. 18,SO: orkel'. 
tra ve varln. 2UIP: (Amerika için neşriyat) . 

strausun "Arabe.lla,, opcrctlnln birinci perde., 

sı. 

Radyo rırn z geldi 

ffilENDE 
Markalı Radyolar 

Dlblılfi1yanoli'il eın nwn ıra<dlycoaıro<dloır 

Başka bir radyo al
madan bu radyoyu 
görmek için mües-

• v 

sesemıze ugrayınız 
t - Kısa, orta ve 

muntazam alır. 
uzun dalgaları 

2 - Neon l.1amba tertibatile istas
yonları aramak ve bulmak kolaydır. 

3 - Radyonun sesi madeni değil 
tabiidir. 
Adres: Galata Bankalar, Hezaran 
caddesi No. ·75 Tel. 44 333 

KAMP AS 
.. . . . .. . . ,. ·-.-) ~ .. .. 

16 MART - 1936 

Erkek giyimi 

Şapkanızın yüzünüze 
qakışması içın 

Hangi usullere müracaat 
etmeniz lazımdır? 

ValfilOoş gDyDDmDş Ş<altplkaıDaır 

Bu adamlara bu ıapka biçimleri yakqmıyor .•• 

IO@~ırlYJ ~DyDDmDş şaıplkaOaır 

••• Halbuki ayni adamlara bu tarz.ela giyilmi§ §apkalar pek 
ala yakqmaktaclır. 

"Bir zamanlar erkekler ıapka
larını adeta §arabın iyisini seçer 
gibi seçerlerdi.,, 

Eski İngiliz ıapkecılanndan 
Villis böyle söylemektedir. 

Bu adam diyor ki: "Harpten 
evvel, bir diplomat, bir ıapka al
mak için üç saat gibi uzun bir za
man sarf ettikten sonra, böyle mü· 
him bir İ§in hemen halledilemiye· 
ceğine karar vererek karısının fik. 
rini almağa giderdi. 

Karısı, çabuk karar vermek ka 
biliyetinde olduğundan hangi 
şapkayı alacağını hemen ona söy
ler ve bir saat daha tetkiki müte
akip şapka alınırdı. 

Fakat bugünkü gençler, gelişi 
gÜzel yumuşak bir şapka alıyor, 

kayıdsızca başlanna geçiriyor, 
hatta aynaya bakmadan dükkan
dan dışan fırlıyorlar. 

Şapkacılann çileden çıkması 
gayet tabiidir. Fe.kat bu eskisi gi
bi müşteriye şapka beğendireme
mekten değil7 müşterilerin kendi-

lerine yakışmıyacak şapkalar a · 
lıp öylece sokaklarda geznıelerin
dendir, işte, biçare ıapkacılar, ' 

mesleklerinden bu derece anlama 
y·an bir neslin türemiş olmasına 
tahammül edemiyorlar. Şüphesiz 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin· 
den: 

Davacı Aleksandranın: Fatih 
civarında Çarıambada Cabi Ali 
sokak 9 No: da sakin iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Ah -
med aleyhine açtığı 36/129 numa. 
ralı davanın cari muhakemesin · 
~-'-: davacı bir mukavele ibraz et
miş ve inkarı halinde yemin tek -
lif edeceğini söylemiştir. H. U. M. 
K. 402 ve 405 inci maddeleri mu-
cibince muameleli gıyap kararı 

tebliğine ve 15 gün müddet tayi-
• nine ve muhakemenin 1/ 4 / 936 

' 
çarşamba saat 10 a talik kılınmış 
olduğundan mezkUr gün ve saat
te mahkemede hazır bulunmanız 
veya bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde vakıaları kabul ebniş ve 
dava sabit olmuş a.ddolunacağm· 
dan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiY.et ilan olunur; 

ki, onlan üzen başka bir cihet te 
batı açık dolaşma modasmm :ııl" 
burudur. 

Şapkalar, yüzün tekline göre bit 
biçim almalıdır. Geniş yüzlü ada• 

mın şapkasının tepesi biraz bil • 
yük ve taşkın, kenarları İse bir~ 
genisce olmalıdır. 

ince yüzlü adamın da ~pka~· 
nın kenarı dar ve üst tarafı sivtı• 
ce olmak gerektir. 

Şapka renkleri pantolonun reı:1 
gine uymalıdır. Eğer şapka nisbe• 
ten açık renk olursa) daha tık göril 
nür. 

Lon<"·rayı 

kurbağalar bastı 
Londra caddelerinden biritt' 

üç gün evvel vakvaklıyan bir siirU 
kurbağa ııçramıştır. 

Otomobilleri ve bisikletleri b1' 
kafile geçinciye kadar bekletıne1' 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Kurbağalar, kırlardaki kıtl~ 
meskenlerinden ıulak yerlere doJ• 
ru "naklimekan,, etmekte idiler, 

İngiliz, hayvanları koruma c~ 
miyeti, bu hayvanları ezmem . 
şafkatini gösteren şoförlere ve bı• 
sikletçilere madalya vermek islO" 
mişse de hepsi bulunamamıştır• 

Al.01-1 
E.YVATUZU 

) / .',!2, >:~ 
' °O,a_.~ 

t{ A ~"i' Z L 1 O l 
t coıt• 

defeder. Yemeklerden birer 8811 ~h 
ra alrnırc;a Hazımsı~U 

mide ekşılii' k. tJJf, 

ve yanmalarını giderir. Ağııdas·~cSİ 
sızhğı ve kokuyu izale eder. o' e; 
75 ve 120 K. H O R_ l<9t 
Markasına dıl(. 



lstanbulspor a.<.,. ,. .. geçirdiği bıiyük bir tehlike 

Dün yapılan maçta 
~ .--. ~ ---.. --- ,_.... 

ı Macarlar 
1 Almanları 
3-2 yendiler 

IKa<dlo~@y s"tÇ;aı<dloında 
-. ~- ,,_., ,_ .... .... ,._.., ,_., ~ 

Radyo ile: Dün Peştede seksen bin 
seyirci önünde yapılan Almanya Maca
ristan maçı çok heyekanlı ve zevkli ol
muştur. tık maftaym her iki tarafın bi
rer gol ile nihayet buldu. 

Anaaolu kaleci•inin bir Günq akı nındaki tehlikeyi uzaklcqtırqt .•• 

Is tan bu spor: 1 - Vefa: 1 
Fener stadındaki ilk birinci küme 

maçı, iki ezeli rakip Vefa ile İstan-

bulspor arasında oynandı. 

Oyuna hakem Caferin idaresinde 
Vefa başladı. Vefalılar ilk dakikalarda 

istanbulspor kalesini epey zorladılar. 

Fakat bugün en güzel oyunlarından 
birini çıkaran İstanbulsporun Samih -

Sabih müdafaası gol yaptırmıyor. Buna 

mukabil tstanbuls!>orlular da sağ açık
ları vasıtasile tehlikeli ve gollük hü· 

cumlar yapıyorlardı. Fakat Tevfik bu 
fırsatları acele yüzünden kaçırdı. 

Devre sonlarına doğru Vefalılar 

Gazi vasıtasile bir gol yaparak devreyi 
1-0 galibiyetle bitirdi. 

İkinci devreye istanbulsporlular 
güzel bir oyunla başladı. Vefalılarm si· 
nirli oyunu karşısında ellerine gelen bir 
çok gol fırsatlannı kaçırdıktan sonra ni 
hayet Şinasinin ayağı ile beraberliği 

temin etti. Ve oyun da böylece iki tara• 
fın 1-1 beraberliği ile nihayetlendi. 

Fenerbahçe:3 
Süleymanive: O 

Şaban Süleymaniyeye Fenerin üçüncü golünü böyle yaptı ..• 

Radıköyüde günün son müsabakası Fe} 
nerbahçe ile Süleymaniye arasında oy· 
nandı. iki taraf da tam takımları ile sa

haya çıktılar. 

yaparak müsabakayı 3-0 kazandrlar. 
Kuvvetli rakibi karşısında, Süley

maniye, hakikaten canla, başla çalışa• 

rak muvaffakiyetli oyun çıkardılar. 
F. POROY 

İkinci devrede Almanlar bir Macar
lar iki sayı çıkardılar ve bu surretle Ma
car milli takımı 3·2 galip geldi. 

Macar takımında Hungariyadan ta
mam yedi oyuncuvardı. Almanlar çok 
sert oynamışlardı. 

lklYımeDeır 

Aitınordu: 1 
Karagümrük: 1 

Şeref stadındaki ikinci küme maçın· 
da Altınordu ilk golü attı. Karagümrük 
buna bir penaltı ile mukabele etti ve 
iki takım 1-1 berabere kaldılar. 

Beylerbeyi : 2 
Kasımpaşa: o 

Kadıköyündeki ikinci küıne maçın
da Kasımpafa Beylerbeyi talmnlan kar. 
ıılatb· Neticede canlı ve güzel bir oyun 
oynayan Beylerbeyi neticeyi 2-0 kazan 
dı. 

Ortaköy: 2 
Doğanspor:O 

Taksimdeki ikinci küme maçında 
mütevazin bir oyunla maç batladıyaa 
da 20 inci dakikadan sonra Ortaköylüler 
hakimiyeti ele aldılar. Nitekim Fehmi 
birinci golü attı. Devrenin ıonlannda 

Sadi Doğanspora ikinci ıayıyı yaptı. 
ikinci devre gene Ortaköylüler ha• 

kim oynadılarsa da gol adedini yükselte 
mediler ve maç 2-0 Ortaköyün galebe· 
sile bitti. 

.atanbulspor • Fenerbahçe 
gençleri 

Dün Fenerbahçe stadında yapılan 

hususi maçlardan: 
F enerbahçe - htanbulspor dördün.. 

CÜ bkımlan güzel bir oyundan sonra 
1-1 berabere kaldılar. 

htanbulapor F enerbahçe genç t&• 

kımlan maçmda, temiz bir oyunla latan· 
bulsporlular 2-1 galip geldiler. 

Taksim s'tadoırııda -.. ,_,, _....._..,.......,. _______________ ~-

Gün eş : 2 Anadolu • • o 
Taksim stadyomundaki birin· l 

ci kümenin ilk maçı Güneşle Ana
dolu arasında idi. Bu maça Güneş 
takımı müddeti dolmu§ olan O· 

yuncularile çıktı. Birinci devrede 
/ "nadolular kuvvetli hasımlarına 
karşı çok büyük bir varlıkla güzel 
bir oyun çıkardılar ve hatta Gü · 
neşten daha hakim oynadılar. Fa. 
kat iki taraf ta gol çıkaramadı ve 
devre sıfır sıfıra bitti. 

ikinci haftayım yine Anadolu· 
luların hakimiyeti ve üst üste yap· 
tıklan hücumlarla başladı. Oyun 

sert oynanmakta idi. Hakem Sa. 
bih her iki takımdan da birer O· 

yuncu çıkardı. Yirmi beşinci da . 

kikada Anadolunun güzel bir hü. 
cumu sırf talihsizliğinden golle 

neticelenemedi iki dakika sonra 
Güneşli Necdet te muhakkak bir 
gol kaçırdı. 

Otuz beşinci dakikada korner· 
den Güneş bir gol atabildi. Oyun 
bundan sonra daha sertleşti. Ha
kem Güneş aleyhine bir penaltı 
yı görmedi. Son dakikalarda Gü
ne§ bir gol daha attı ve maç sıfır 
iki Güneşin kazanmaıile bitti. 

Güneş takımı dün küçük ha
smılan karşısında muvaffak oldu 
sayılamaz. Anadolu takımı çok 
çalıştı, bilhassa kalecileri sol mü
dafileri açıkları çok muvaffak ol
dular. 

Galatasaray: 3 - Hilal: O 
Taksim stadındaki son maç Galata·. 

saray ile Hilal kulüpleri arasında yapıl· 
dr. Galatasaray birinci takımından dört 
oyuncu mevcuttu diğerleri B takımın· 
dan alınmış gençlerden teşekkül etmiş 
olarak şu şekilde sahaya çıktı.: 

Sabahaddin - Lutfi, Retat - Fazıl 
Hayrullah, Bekir - F etbi, Bülend, Sc.

1 

liın, EtYak, Necdet. 

İkinci haftaym daha canlı ve munt> 
zam oldu iki taraf da çok çalıştılar. Hi
liil takımı Galatasaray kalesine bir iki 
tehlikeli hücum yaptılarsa da sağdan iş
lemekte inatları yüzünden bunlardan İ9" 
tifade edemediler. iki tarafın da gayreti 
devrenin sonluına kadar neticesiz <'le

vam ediyordu. 35 inci dakikada Bulen
din kale yakınma getirdiği topu Salim 
ikinci defa Hilal kalesine gönderdi. 39 

uncu dakikada gene Bülend şahsi bir 
hücumla üçüncü golü de attı ve maçı 
Galatasaray üç sayı ile kazanmış oldu. 

Hilalliler bu oyunda oldukça çalıf" 

dılar sol açık merkez muavin bilhassa
kalecileri iyi idi. Galatasarayın genç o
yuncuları biraz yavaş olmakla beraber 
ikinci devrede iyi bir oyun çıkardılar 
hakem Halid Galip oyunu c;ok iyi idare 

Süleymaniyeliler çok gol yememek 
için Daniş ve Aliyi de geri alarak beş 
haf ve üç for ile oynadılar. Bu tarz çok 
gol yemelerine mani oldu. Fakat yaptık· 
ları mukabil hücumları faydasız bırakı• 
Yordu. Fenerbahçeliler birinci devrede 
Şaban ve Naci vasıtasile iki gol yaparak 

Şeıreff sta:aoını<dla: 
-. - ,_ ~ ~~ 

Birinci haftaymın 25 inci dakiasına 
kadar oyun zevksiz geçti. Galatasaray 
hasım nısıf sahasında oynıyor fakat bir 
türlü gol çıkaramıyordu. Nihayet Bülen 
din ortalayışından istifade eden Eşvak 

birinci sayıyı tcaydetti. Bu golün akabin 
de soldan güzel bir iniş yapan Hilalliler 
merkez muhacimlerinin boş kaleye top 
atamamasından mühim bir fırsat kaçır 
dılar. Ve birinci haftaym 1-0 Galatasa• 
rayın dehine bitti. etti. O. M. K. 

birinci devreyi 2-0 bitirdi. 
İkinci devre Fenerbahçenin hakimi· 

:Yeti altında oynandı. Fenerbahçeliler Sü 
leymaniyenin sıkışık müdafaası karşısın 
da ancak Şabanın ayağı ile bir gol daha 

Heybeliada 
Kır 1'oşusu dUn 

yapıldı 
Atletizm federasyonu tarafından 

tertip edilen Heybeliada kır şusu dün 
)apılınıı, G~ş kulübünden Rıza Mak
•tıt birinci gelmiştir. 

Sayı hesabile Güneş birinci, Halkevi 
taıumı ikinci gelmiştir. 

VaQll güreşler 
Çemherli tat Aile bahçeıinde her 

"-rta crlduğu gibi dün de yapılan yağlı 
tiiı-eılerde alınan neticeler ıunlardır: 

BOYOKORTA: 
\J Büyük ortada Ça.ta!calı san Bekir, 
~llnköprülü Rıfat, Menemenli Mc1 

• 

~t, Bursalı Ali kartılaımıt ve Bek:r 
~ll.J'p 1 •• ue rnııtır. 

BAŞALTI: 
!\o nnşaltında Küçükpazarlı Raıit Tilı. 
~~Jli Mehmet, SıvasJı Hüseyin, Çatalca·! 
. S'lı-ı Bekir, karıılaımıılar Raıit ve Be-. 1 

~ U l'p eclmişlerdir. ikisi arasındaki 
1; n~ ~"' beraberlikle b.tmiıtir. 
~: 8""' $Wi Rahmi, Çorumlu Ah 
• fthen Artf, Lü el-.urgazlı Ali Ah 

. <llreımlı ve Ali Ahmet ga1ip gel-
• !· Ahmet ile Rahmi güreıi berabere 

• tir, 

Beykoz:2 -
Dün Şeref stadındaki ilk birinci kü

me maçında, Okansporla (eski Topkapı) 
Beykoz karşılaştı. tik devrede büyük 
bir şansızlıkla, Beykozun karşısında çok 
ağır bir mağlubiyete uğrayan Topkapılı 
lar bugün çok güzel oynıyorlar. Sanki 
acı mağltıbiyetlerinin intikamım mutlak 
almak istiyorlardı. Beykoz müdafaası· 

nm biraz bocalamasından Topkapılılar 

istifade ediyorlardı. 
Nihayet 35 inci dakikada penaltı •• 

dan bir gol yaptılar. Ve Beykozlular 
44 üncü dakikada Kazım vasıtasile mu· 
kabele ettiler ve böylece birinci devre 
1-1 berabere bitti. 

Topkapı:l 
tKtNCt DEVRE: 
ikinci devrede Beykoz üstün oyna

dı. Ve 17 inci dakikada Mustafamn yaı>
tığı golle 2-1 galip vaziyete geçti. Ve 
oyun böylece devam etti. Beykozlular 
çok fırsat kaçırdılar. Oyun sonuna ka• 
dar Beykoz hakimiyeti altında ve vazi· 
yet değişmeden böylece bitti. 

Dünkü maçda, Topkapı galip gelme
dise bile, herhalde ilk devredeki mağlQ. 
biyeti unutturacak güzel ve temiz bir 
oyun oynadr. 

Fakat, kendisinden daha tecrübeli 
olan rakipleri karşısında mağlübiyetten 
kurtulamadı, 

Galatasaray denizcileri 
Dün güzel bir avram ya__ptııar 

Beşiktaş: 4 - Eyup:l 
Şeref ıtadındaki aon maç birinci kü \ 

~t!en Beıiktaıla Eyübün oyunundur. 
Oyuna Eyüplüler başladı fakat Be 1 

şiktaılılar oyuna hakim oldular ve Na. 
zım üçüncü dakikada Hi'miden aldığı 1 

pası çok iyi kuHanarak Beşiktaşın ilk 
golünü yaptı. 

Biraz sonra Eyübün santrhafı Şükrü 
sakatlandı ve çıktı. Eyüp 10 kiıi kalmış 
oldu. Bundan ıonra 18 inci dakikada 
Sulhi güzel bir şütle Beşiktaşın ikinci 
golünü yaptı. Ve devre de böylece 2--0 
bitti. 

iKiNCi DEVRE: 
Bu devrede Bcşiktaılılann hakimiyet• 

leri eline aldıktan görünüyordu. Nite 
kim S inci dakikada Su!hi üçüncü golü 

yaptı. Bu golden sonra Beşiktaşlılar işi 
ciddi almamağa b:ışladılar ve Nuri, fey.ı 
zi forvete geldi! Forvet 7 kiti uyna.mağa! ...... 

19 uncu dakikada Nuri gü:z:el bir fÜt 
le 4 Üncü golü yaptı; bu golden ıonra 
Eyüp santrforu şahsi bir akınla Eyü.. 
bün ilk ve son golünü yaptı. Ve oyun 
Beşikta~ın bariz hakimiyeti albnda 4-1 
bitti. 

O. S. B. ------
H11ııı111111ıııııııııı11ıııı11ııııııııı111ı1111ııtttltltttffıt11ll••l'Mttı1MMıtıtt11 

Bir Türk atletinin 
o 1n1~n O"tÇ;e ıre<dle~n 

Muvaffakıyeti 
Londradan bildirildiğine göre, mem 1 

leketimizin kıymetli atletlerinden Disk 
ve gülle atıcısı irfan, İngiltere meşhur 
Oksford - Kembriç üniversiteleri ara• İstanbul ve Tiırkiye şampıyonu Galatasaray denizcıleri, dün 936 deniz 
srnda yapılan müsabakada okumakta imine başlamışlar, bu münasebetle Be bek koyunda aralarında müsabak 
olduğu Kem briç üniversitesi hesabına I rapmış1ardır. 
gülle atma birinciliğini kazanmış ve ye- Resmimiz Sankmnmlılann dünkü deniz bavramından kavık..Yarıılar\nı ve mü 
ni ünivcraite relcorunu kırmıJtırj aabakalara iJtirak edenleri &öıtermekte dir, 
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- Şeytanın hakkı için doğru .. I du. Hep birlikte içine girdiler. Te- 25 kocalı kadının hayatını mı oku 
Nereden bildiniz? kerleklcr bozuk kaldırımlar üstün- . • 

- Sen anlamazsın. Sonra? 1 de gürültülü akisler yaparak iler- yacaktın ? Galiba senin başını da 
- Sonrası halyaya doğru gelir· lerken papa sekizinci lnosanın he-

ken yolda önümüze başka bir ge- kimbaşısı Fariyani iki serseriye u- bU yaktı ! 
mi çıktı. Bittabi çarpışmamız la- zun uzadıya yapacakları işi anlat

Ziya gardiyanın yanından sür'- nr gördüğü halde gözlerine inana-f 
atle ayrıldı .. Şoför Şakirin yatağı- mıyordu. 

zım geldi. Çarpı§hk. Fakat fe]ii- tı. 

hele b~km ki biz kendilerine pusu 
h~prlarken kendimiz pusuya düt: Aradan ancak yarım saat geç

mişti. Bh· takım gölgelerin dört bir 
taraftan meçhul markinin konağı
nı kuşatmakta olduğu göründü. 
Papanın muhafızları papanın es
rarlı emrini görür görmez c.forhal 

Fariyani ile Jülyettonun emirleri
ne itaat ediyorlardı. Kuıatma işi 
tamamiyle bitikten sonra F ariya· 
ni askerlerin kumandanını yanma 
çağırdı. 

nı topladığını görerek kulağına e- Şakir gazeteyi yüksek sesle o-
ğildi: kumağa başladı. Kovuşta bulunan 

gibi görunen (eyli., kurıun kale 
le duvara yazdığı şu kelimele 
kendi kendine tekrarladı: 

tül<. 
Gemiyi ele geçirdik zanneder

Jcen anbarda içi kuma! dolu san
dığımız sandıklardan gece yarısı 
tam clJi tane gizlenmiş korsan çı
kıverdi. Ve bizi tllrap içe içe yarı 
sızmış bir halde ele geçirdi. 

Ertesi sabah uyandığımız za -
man kendimizi kürek başında di -
ğer forsalar gibi zincire burulmu§ 
gördük. 

- Maceranız çok meraklı. Son
ra ne oldu? Nasıl kurtuldunuz? 

- Bu da ayrı bir iştir. Gemi Na
poliye geldi. Geminin sahibi bizim 
bir kısmımızı satmağa karar ver
mişti. Çünkü çok forsası vardı. Sa
tilacaklar arasına bizi de kattı. 
Çünkü eski forsalarma daha ziya
'de emniyeti vardı. Gemiden çıka
rıhırak büyük bir bana götürül
'dük. Ve o gece zincirlerimiz( kır
manın ve handan sıvrımanın yolu
nu bulduk. Ve doğruca soluğu Ro
mada aldık. 

O zamandanlleri araClan iki ay 
geçti. Aç. iısiz sürünüyoruz işte .. 

- Neden başka yere gitmediniz 
de Roma ya geldiniz 1 

- Burncln pek çok asil sinyorla
rın"-b--o1üntl~tınu duymuştuk. Bun
larclan birinin hizmetine girmeği 
umuyorduk. 

- isminiz nedir? 
1 

Daha yaılı olan yağız delikanlı 
cevap verdi: 

-Ancello! 
-Ya senin? 
-Ro\erto! 
- Çok iyi .. Bura.da hiç tanıdığı-

nız yoktu, değil mi? 

- Hayır .. Bütün tanıdığımız, 
bildiğimiz kendisine iki aydll" borç 
yaptığımız, fakat borcumuzu bir 
türlü ödiyemediğimiz ıu meyhane
cidir. 

- Ali ... Şimdi sizi derlial anga
je ediyorum. Yalnız tunu da §İmdi
den ilave edeyim. Ben hiç ıakayn 
gelmez bir adamım. Eğer söz
lerime yüzde yüz itaat etmiyecek, 
sözlerimi yapmıyacak olu'rsanız 
§İmdiden bu itten vazgeçin! 

Ancello cevap verdi: 
- Sözlerinize tamamiyle ve 

noktası noktasına itaat etmeğe söz 
veriyoruz. 

- Pek ala öyleyse .. Aylığınız 
3 altındır. Fakat beni memnun e
decek olursanız bu parayı arttıra
bilirim. 

- Çok teıekkür ediyor ve ıizi 
memnun etmeği haklı olarak umu-
yoruz. 

Fariyani Jülyettoya döndü: 
- f ~imiz tamam .. Hareket ede

lim mi? 
- Fena olmaz .. Bu iki silahşo

ru benim de gözüm keaiyor. Fazla 
vakit geçirmiyelim. 

- Haydi öyleyse! 
Hep beraber ayağa kalktılar. 

Fariyani önde, Ancello ile Rober· 
to da arkadan yürümeğe başladı
lar. Jülyetto biraz geride kaldı. 
Meyhaneciye iki serserinin borcu 
ile ayrıca bir de bahşiş verdi. 

Ar,ba hala dııarıda duruyor -

- Biz içeri gireceğiz. Siz kim
senin binaya yaklaşmasına müsaa-

de etıniyeccksiniz. Ancak içeriden 
bir silah sesi duyarsanız derhal ka
pıları kırıp içeriye dalacak, imda
dımıza koşacaksınız! 

- Anlaşıldı .. 
-i\skerler de Jiat'iyyen Jiapıla. 

rın önünde toplanmıyacak, binayı 

uzaktan göz kontrolunda l>ulundu
racaksınız. Binaya yaklaşıp fÜpne 
davet etmiyeceksiniz. 

Göründüğü gibi F ariyani lier ili
timale kartı azami dikkat ve ihti
yatla liareket ediyordu. Billiassa 

lionağın içinde geçecek salinele
rin tamamiyle gizli kalmasını isti
yordu. 

Fak'at J)u lia<lar kalabhli a·dam
la muhafaza edilen konağa nasıl 
girebileceklerdi? 

Meger \junu da Jülyetto temin 
ebnİf. Nitekim dördü birden kü
çük bir kapıya yaklasıp kapıyı çal
dıklan vakit kapı hemen aralanı

veidi. Kısa l>oylu bir adam görün
dü. Jülyettoyu farkeder etmez: 

- Sizsiniz öyle mi? 
Diyerek hepsini içeri aldı. 

kapıyı kapadı. 

Ve 

(Devamı var) 

Tetırka No. 73 

- Müjde .. ! maznunların hemen heps~ de Şaki-
- Ne var? Temyizden nakız rin başına toplanmıştı. 

mı geldi? Gazetede Leyla ile birlikte Yıl-
Ziya kendini tutamıyordu: maz beyin adı da sik sık geçiyor-
- Leyla kodese girmiş... du. Leylayı, Emir Said rolünü oy-
Diye mırıldandı.. Ziya küçük nıyarak lstanbula kadar getiren ve 

dilini yutmuş gibi kısık bir sesle rıhtımda maskesini kaldırıp elini 
konuşuyordu. Ley lanın omuzuna koyan Yılmaz 

Şakir, yarı ciddi yarı müstehzi beyin resmi de gazetenin bir baı
bir tavırla arkadaıının yüzüne ka sayfasında göze çarpıyordu. 
ı>aktı: · Sakir gazetedeki tafsilatı oku-

- Alayın sırası değil. Bilirsin duktan sonra, mühendis Ziyanın 
ki ben, sabah mahmurluğu üze - yüzüne dikkatle haktı: 
rimde iken, hatırımı sorana bile - Adaleti ilahi yerini buldu 
küfür savururum. Haydi, git iti- mu dersin .. ?! 
ne, nasibini almadan! - Kulaklarıma inanmak iste-

Ziya: miyorum. Leyla, §eytanları bi-
- Yaliu gardiyanın elindeki ga- le kafese koyan bir fettandı. Onu 

zetede bile Ley lanın yeni çekilmi! Yılmaz bey lskenderiyeden lstan
bir resmini gördüm. Dün gece ken. bula nasıl getirmiı acaba .. ? 
disini adliyeden buraya getirmiı- - Sen Yılmazı iyi tanımazsın! 
ler. • O yaman bir aynasızdır. (1) Tut-

Diye oağırdı. Şoför Şakir, [ey- tuğu tatı koparır .. Leyla ona vız-
linın adını duydukça ditlerini gı- gelir. , .. 

cırdatıyor: - O lialde tahliyemiz gününün 
- Ah fU kaltağı bir ele geçir- yaklaıtığmı umabiliriz, Şakirci-

sem, etlerini cımbızla yolacağım. ğim ! 
Diyerek, çarçabuk çileden çıkı- _ Sahi mi ıöylüyonun? O ya-

yordu. :---~ı--kalandı diye bizi bırakırlar mı 
Şakir, Ziyanın ıaka yapmadığı- dersin? ! · 

nr anlayınca kapıya koıtu: L I at kif h d 
- Sadullah baba, §U elindeki ey ev an e e 

- Hanım, duvarları neden ka-gazeteyi biraz bana uzatır mısın? 
Gardiyan gözlüğünün üstünden ralıyorsun? Burası mektep değil. 

bakarak: Bir daha görürsem, külahları de-

- Yirmi be§ kocalı kadının ha- ğİ§iriz .. 
yatını mı okuyacaksın, oğul? dedi. L'eylinın saçlari dağınık. Göz
Galiba senin batını yakan da bu leri dönmüş .. Sağ kolunu kalçasına 
kadındı! dayamıf .. Kovuıun iç kapısı önün-

Şof ör Şakir ka§larını çatarak ga de duruyordu. 
zeteye sarıldı. Leylanın hapse dü- Gardiyanın sözlerini itilmemiş 
şeceğini aklından geçirmiyen Şa- (1) Argo dilinde polia demek-
kir, gazetede metTesinin fotoğrafı- tir. 

"Erkek kadlnı yendi!,, 
Gardiyan biraz daha 

sesle bağırdı: 
- Ne sandın ya .. ? Elbet erke 

kadını yenecek. Haydi sil fU d 
vardaki saçmaları .. ! 

Leyla omuzunu silkerek yü 
dü.. Karyolasının yanma ilitti. 
gece gözüne uyku girmemitti. 

Kovuıtaki maznunlar onun b' 
gün önce gazetelerde çıkan va~ 
larını ve polisteki itiraflarını o 
muşlardı. Tevkifhanede Leyli 
(25 kocalı kadın) diyorlardı. 

Kadınlar kovuıunda onu yalıı 
Eleni isminde bir heroin kaçakçı 
tanımı,tı. 

Eleni yavaı yavaı Leylinın y• 
nına sokuldu: 

- Akıamdanberi yanınıza ıel
mek istedim; ceiaret edemediıd' 
Nasıl oldu da buraya düttün, hl' 
nımcığım? 

Leyla iri gözlerini açarak Eleol' 
ye ıert sert baktı: 

- Çekirge bir zıplar, iki zıpl~ 
üçüncüde ele geçer ... Ne yapahJll' 
Düıtük iıtebiz de buraya .. 

- Üzülme hanımcığım, ıersl 
bu akıl, bu zel{a varken, yakın' 
buracJ.an da kurtulursun! 

- Sen neden yatıyorsun? 

- Sizin gibi eski bir müıteri 
kokain verirken yakalandım. '11 
bıt tuttular .. Mahkemeye düıtül 

- Kaç gündür burada11n? 

- Bir ay oluyor... , f 
- Bizim Şakiri gördün mü hif 
- Erkekler kovuşunda yatıyrl 

muş. Bir gün mahkemeye giderıı' 
pencereden görmüştüm· Hi.li 1 

nunla mısın, hanımcığım? ) 
(Devamı ytl 

Mert gözlerini gözlerime dikti. Ellerini birleş. 
tirerek: 

Bazı bazı kocalarının işledikleri kabahatlere göı 
marlar, bilmemezlikten gelirlerdi. Hepsi de ba 

- Hanımcığım, dedi. Bütün yüreğimden sev. 
diğim benim güzel hanımcığım sana yalvarınm: 

masmı bilirlerdi. 

ihtiyara kapıyı gösteren elim yanıma dUt 
nun sözümü işitmemezlikten gelmesinden ziyade 

- Evet hanımcığım. Efendi kıskanıyordu,,, Ben 
susarak çok büyUk acemilik etmiştim ... Bunu sonra. 
dan anladım ... Onun içerisine çok kötü bir fikir gel. 
mişti. Namusunu kirletti sanıyordu .... Daha. ne bile. 
yim beni 

Efendiye ... Benim efendime gücenme ... O seni 
çok sevdiği için kıskanıyor. Söy!iyeceğini tahmin et. 
tiğim kelimeleri söyletmemek için ellerimi gayri ih. 
tiyari ağzına kapadım: 

- Hayır Ahmet ağa 1 Söyleme ... 
- Ah hanımcığım, bırak ta !!Öyleyim. Sana, içe. 

lediği sözler merakımı kurcalamıgtı. 
Yavaşça yine söylemesine devam etti: 

- Hanımcığım buradan gelip geçen ha 
yerini tutuyor. O da onlar gibi ıabır'ı olacak. 
sağlam olacak... Göz yummasını ... bağışlamasııd" 

Başım azametle yukarı kalktı Şiddetle: 
Herıeyin olup bittiğini ylireğinden geçirmişti .. 

Bunun için ne yaptığını bilmiyordu ... Çığırından çık. 
mıştı ... Eskiden çocukken onun keyfinin ettiklerini 
yapmadığım vakıtlar, durmadan beni tekmelerdi. 

Demek ki, bu çocukluk hali yine onun üzerin. 
de kalmış. Her dediğini ille yaptırmak ister. Be. 
nim inad ederek susmam onu deli etmişti 1 

Benim ahmak gibi sözlerimin efendinin yüreğine 
bu kuruntulan verdiğini anladım. Bu kuruntuları 
onun içinden çıkarmak için hem de hanımımın iyiliği 
için ben de i§l olduğu gibi anlattım. 

Soğuk bir tavırla: 

- Böyle yapmakla onun kalbinde en fena §Up. 
heleri uyandırdın. Sonra da bunları silmek için bana 
hiyanet ettin. Yani ka§ yapayım derken göz çıkardın. 

İhtiyar adam içini çekerek: 

- Ah bunlar benim alışık olduğum i§ler değil. 

Bundan sonra bu ÇC§it bir işi kim üzerine alır? .. Bu. 
nu efendiye zaten söyledim. "Ben bunamış bir ada. 
mım dedim. Ancak kendi işimi gücümü bilirim. Böy. 
le şeyler elimden gelmez. Seni elinde bilyliten Ah.. 
met ağacığına istediğin kadar vur, yine böyle bir şey 
artık yapnuyacak.,, dedim: 

rimi boşaltayım ... Efendi için sana bir şey söyleyim ... 
- Ne söyliyeceksin? Söyle bakalım? 

- Hanımcığım sana böyle şeyleri söylediğim 
için kusuruma bakma. Efendinin sana karşı suçu ol. 
duğunu anladım. 

- Seni daha fazla söylemekten menederim Ah. 
met ağa. 

- Kocanızın siilalesinin karılarının hepsi çok 
yumuşak başlı idi. Kocalarının yaptıklarını hoş gö. 
rürlerdi... Karılık vazifelerini yanılmadan yaparlardı. 

- Ahmet ağa! 
Ayağa kalktım. Kolumu Uzatarak parmağımla 

kapıyı gösterdim:. 

- Çıkınız 1 Artık sizi dinlemiyeceğim. ihtiyar 
adam ayaklarımın dibinde uzun müddet diz çökme
sile buruşan pantolununun tozunu silkeliyerek yavaş 
yavaş ayağa kalktı. 

Benim hiddetle söylediğimi işitmemi§ gibi gö. 
rünerek devam etti: 

- Ne diyordum ... Ha öteki kadınlara haktaall 
gbzet çocuklar vererek Uzüntillerinl unutturdu. On
lar bu çocukları btiyüterek gam ve kasavctlerini u. 
nuturlardı. Hepsi mutlu olmanın yolunu buldular. 

- Ahmet ağa sen yanılıyorsun Dedim. 
çok dürüst davranan Arif Nedrete ka11ı ba 
cak bir şeyim yok. 

Adam kalbimdekileri okumak istiyormuf ıi 
zun uzun bana 'baktı. Sonra tebessüm etti: 

- Ben bir hayvandan başka bir şey değilid't 
mmcığım 1 Senin gözlerin olup biteni benden lr' 
rüyor. 

Hafif bir alayla: 

- Ne görmüşüm Ahmet ağa? 
- Efendi dik sözlü, sert yüzlüdür. 

Ama hanımcığım sen yine onun bu kusurlarile 
ber seni çok sevdiğini, bunun için seni kıskaD 
çok üzüntü çektiğini anlamadın değil mi 1 D 
tediğim ... 

Attığım bir kahkaha ile sözilnil keıti. 

- Pek tuhafsın benim yiğit Ahmet • 
Sevgiyi, kıskançlığı, üzüntüyü yutulması ~ 
bir salata gibi karma karı§ık birbirine J1' 
sun. Nafile anlamadığın şeyler hakkında si>• ,$1 
me. Hiç bir şeyi doğru anlamadığını bil. ). 

(Devamı """ · 



·para eder? Bir kaç • 
ınsan 

Hatta • 
sız, ey muhterem 

koyucumuz, ne ftyatlasınız? 
Eğer merak ediyorsanız bu yazıyı okuyun 

Bir inıanın paraca değeri nedir? 
Sualimizi garip bulmayınız, her 

"tin para ile satılıp ölçüldüğü bu 
nda böyle bir suale hiç tat· 
ak lazımdır. Sanayi mamuli-

ticaret etyası muayyen tarife
• tabi olsunlar da insanlar ni
olmasınlar? Sakın esir ticare-I 

den, veya "beyaz kad~n ticare
llden bahsedeceğimi sanmayı
. Mevzuumuz büsbütün başka •.. 

1-(adın ve erkek 
deQerleri 

Berlinde birkaç üniversite pro
"rü uzun uzadıya hesap etmif-
~e neticede "bir insanm yaıı· 
•e cinsine göre ticari değeri,, ni 
it ettiklerini ilin etmitlerdir. 

8u profesörlerin hesabına göre, 
r zihniyetiyle dütünülürse, o

J'atında sağlam bir erkek tam 
·504 Türk lirası değerindedir. 
hıi Ya~ta bir kadının deieri ise 

Türk lirasıdır. 
On be, yaşında bir genç kızın 
eri daha fazla imiı: Tam 

·544 Türk lira11 ... Elli yaşlarrn
l>ir erkek 15785 Türk lirası de
: ~ded:r, ahmıt yatını atmıt ~ir 

r•tıın 10.064 liradır. Y etmit bet 
1nı atmıt bir kadın iıe hiç pa
etmezmit ! 

ancak bu kadar para getirecekti ve 
bir aptalla bir dahi arasında bu 
bakımdan hiç bir fark yoktur. 

Kanımızın bahası 
Fakat insanların, bu kimyage

rin hesaplamasını unuttuğu, bat· 
ka bir "ticari,, deierleri vardır: 
Kanları ... F ransada hastalara kan 
verme iti muayyen bir tarif eye 
tabi tutulmuıtur. Para ile batka
aına kan verenler bu bn~n beher 
gramına mukabil on kurut alırlar, 
böylece bir kilo kanın değeri yüz 
liraya gelmektedir. Bir insan vü-

'
,,, - ',,,,,~,.,,,,, ' ,, ,, _, ' . 

' 

cudunda altı, yedi kilo kan bulun
duğuna göre sadece kanımızın "ti
cari,, deleri 600-700 Türk lira-
aıdır. · 

Beher· azam ız 

davada bir gözün değerini 3500 
Türk lirası olarak hesap etmiştir. 
Buna mukabil "Amerikanın en gü. 
zel gi?zlü kadını,, olmak iddiasın· 
da bulunan sinema yıldızı Con 
Kravfordun gözleri tam bir mil
yon Türk lirasına sigortalıdır. 

Ucu biraz kesilip kopan bir bu
run için F ransanın Sen ceza mah
kemesi 200 lira tazminat verilme
sine hükmetmittir. 

Kulaklara gelince; Fran11z 
mahkemelerinde bunlar için öden
mesine hükmedilen tazminat 1600 
lira ile 4000 lira arasında deiiı • 
mektedir. 

Bir kulak 
mUzayedesı 

Geçenlerde bir otomobil ka
zasında sol kulağı kesilen Ameri
kalı zengin bir tüccar gazetelere i
lin vererek "satılık kul&k !,, ara
mqtı. Kulağını satmağa razı olan 
bir adamın kulağını ameliyatla 
kestirip kendi kulağı yerine taktır
mak niyetindeydi. ileri sürdüğü 
yegine tart bu kulağın kendi ıağ 
kulağına benzemesiydi. ltanlar ü
zerine Amerikanın muhtelif yerle
rinden teklifler aldı, bunlarda 
"sablrk kulak,, lan için 2400 lira
dan 12000 liraya kadar para isti-

Klrpllderlnl algorlallyan Lorelta Yunı lpttdai m~dde 

0 
... '<ıymetlerı 

kac paradar..~-~·-~----a._:~ ~~~~~ı 
ICemeye mtliaCa&t ederek 2A.OOO mız yiizde kırla, bir telıWaflma 

yüzde onu değerindedir. ıger taraftan bir lngiliz kim
leri İnsanların değerini batka 

. h.knndan hesap etmiştir. Bu 
Yager altmıt bet kilo ağırlığın
)İrnıi yatını geçkin bir insanın 
l dundaki sanayi veya ticarette 
lanıtabilecek ipt:dai maddele -
değerini hesaplamııtrr. Bu he · 
' RÖre, bu ağırlıkta bir insanın 

dunda bulunan karbon, asid 
d • fosfor gibi maddelerin tica
~ieri ancak bet lira kadardır: 
l bir insan sanayide bir "ipti
tııad~e,, olarak kullanılsaydı, 

Daha lehimize olan bir cllier 
biçme usulü iman azaaniı teker te
ker nazan itibara alarak verilen 
kıymetlerdir. Bunlardan birkaç 
misal verelim. Her uzuv için biçi
len deierleıi toplar ve cemedene
niz bir imanın kıymetini belki be 
saplıyabilininiz 1 

Framada bir mahkeme b~r bat 
ka11nın hatalı yüzünden bir gözt 
kör olan bir adama, mesul tarafın
dan 3200 Türk Iira11 ödenmesine 
karar vermittir. Gene Fransada 
batka bir mahkeme iıe· diğer bir 

Joan arav:ord 

lira tazminat aldı. ' 

Aimee Pf anner adh Amerikalı Gazeteciler arasında bin lira-
bir sporcu kadın 1927 de "deniz 

• bisikleti,, ile Manı denizini geç -
meğe teşebbüs etmeden önce ba -
caklarını 50.000 dolara sigorta et

i tirmiıti. 

dan fazla ya sigorta olanlar ende-
rin nadiri olacak kadar azdır. Bi
naenaleyh yukarıdaki hesaba ıö
re bir gözümüz - maazallah! -
kör olursa alacağımız para 300, i
ki kulağımız sağır olursa 400. bir 
kulağımız sağır oluna 100 liradan 
ibarettir. 

yenler bulunuyordu. Amerikalı 
zengin en İnüsait teklif olan 2400 
lirahk kulağı tercih edemedi; çün 
kü bu kulak kendi kulağına ben· 
zemiyordu. lıine uygun bir kulak 
için 6000 lira ödemek mecburiye· 
tinde kaldı. 

Kirpikler 625 bin 
lirava 

Sinema yıldızı Loretta Yung'un 
kirpikleri 625.000 Türk lirasına si 
gortahdır. Nevyorklu bir tiyatro 

artiıti olan Mis Noel Frans'un ıa
ntın saçları ise 40.000 Türk 1ira
sma sigorta edilmi ı:ı t ir 

Methur kemancı Kübel:k'in iki 
eli 240.000 liraya, golf şampiyonu 

Sarrazen'in ise 200.000 liraya si
gortalıdır. 

Tazminattar ve 
sigortalar 

Bir otomobil kazasında bir ba
cağı kesilen bir kotucu 16.000 lira 
tazminat almıf, ayni tekilde bir 
kazaya uğruyan orta şöhrette b;r 
dansör ise batka bir mahkemede 
ancak 1600 lira tazminat alabil -
mittir. 

Parisli bir müzikhol artisti bir 
otomobil kazaıındn ayağından ya-
ralanarak üç ay müddetle sahneye 
,ıkamıyacak bir hale gelmiıti. Mah 

Zavalll gazeteciler 
Biz lstanbul gazetecilerine ge. 

lince; iki yıl evvel matbuat cemi
yeti vasrtaaiyle yapbğımız top!u 

hayat sigortasınm mukavelesi mu 
Gene ayni mµkavele mucibince 

ıağ elimizin değeri 700, sol eli~ 
cibince bir gözümüz, bütün vücu- zin ise 600 liradır. 
dumuzun yüzde otuzu, iki kulağı- • • 

Mücevherleri 
. ile birlikte 

yakııa·n kadın 
Hindistımın Bastar eyaleti Mahara

nisi yirmi sekiz yaıındaki güzel kadın 

geçen hatta Londrada yapılan bir apan

disit ameliyatı neticesinde ölmilt ve ce 
sedi Golders Grin Krcmatoryomda ya
kılmıştır. Tabutu dört Brahman taıı~ı 
tır. 

Kembriç üniversitesi me%Unlanndan 
olan ko::ası biltün gece tabutun batmda 
bekliyerek dua etmiı ve oruç tutmuıtur. 

Krematoryomda tabut fırına konur 
ken kocası, Maharani 'nin bütün mficev 
hcrlerini sahibesile birlikte yanmak ilze 

ze cesedin yanına yerleştirmiıtir. Bu 
mücevherlerin kıymeti Türk parasile 
150.000 liradan fazladır. 

Cesedin külleri mihrace tarafından 

tayyare ile Hindistana götürülecek ve 
Ganj ırmağı kıyılarına serpilecektir. 

Maharani Hindiatanın en mühim 
devlctle~indcn biri olan Baıtar'ın mutlak 
hükümdarıydı. 

Şimdi yedi yaşmdakf oğlu bu devle
te hükümdar otmuıtur ve socutun saba 

vct çağında devlet işlerini ~&iliz .aw 
murlan idare edecektir• 
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Fantezi, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazrnir maQazası 
•• • • 

Si yu arça e 
lıtn.nbulda batka ıubemiz \oktur. 

Levazım ve Mübayaat ıubemizin Knbatnıtak i yeni binasına 
taırnmasiyle deği9en telefon numaralarının katnloğda yezılı bulun· 
mamasından dolayı rayan ve arananlarca mü~ltülata uğranıldığı gö· 
rülmektedir. Bundan sonra a§ağıda yazılı telefon numaraları nazarı 
djkkate alın rak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilan olunur. (1294) 

Leva:ırm ve Mübayaat tubesi müdürü, alım satım komiayonu reisi 

44688 Santral 49367 Doğru telefon 
Şube müdür muavini, mübayaa tefleri, mes'ul muhas:pler, güm-

rük ve a.nbar imirlikleri. 44688 Santral 

A -- -

Tahmin edilen bedeli 6875 lira olan 12.500 metre patiska 
Mart 936 gününe rashyan çar§amba günü saat 15 de pazarlık sureti
le alınacaktır. Muvakkat teminatı 515 lira 60 kuruştur. Şartname
sini görmek istiyenler her eiin ve pazarlığa ittirak edecelder belli 
gün ve saatte muvakkat teminat veya makbuzlariyle komisyona 
ba~vurmaları. (1366) 

Tahmin edilen bedeli 27.225 lira olan 3300 adet battaniye 18 
Mart 936 gününe raalıyan çarıamba günü saat 11 de Kasımpaşada 
komisyon binasında pazarlık ıuretile ahnacakhr. Muvakkat teminatı 
2041 lira 87 kuruştur. Şartnamesini görmek iıtiyenler her gün \•e pa
zarlığa iştirak edecekler belli gün ve saatte muvak{::at teminat veya 
nıektuplariyle komisyona başvurmaları. (1365) · 

Tahmin edilen bedeli 22.000 lira olan 20.000 kilo yataklık yün 
18 mart 936 gününe raslıyan çar,amba günü saat 10 da Knsımpaşa· 
da komisyon binasında pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat teminatı 
1650 liradır· Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve pazarlığa iş 
tirak edecekler belli gün ve saatte muvakkat teıninat malı:buz veya 
nıektuplariyle komisyona başvurmaları. ( 1364) 

, Mulaammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif pro
Jil demiri ve demir levha ile muhammen bedeli 46000 lira olan tak· 

rib';n 575 ton demir köprü malzemesi 24 Nisan 1936 cuma günü sa
at 15,30 da sıra ile ayrı ayrı ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin birinci kısım 

için 4312,50 ve ikinci kısım için 3450 liralılt muvakkat teminat ile 
kanul!un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruta Ankara ve Haydarpaıa vezne
l~rinde satılmaktadır. (1190) 

ZAYi 

Adapazar emvalinden almak
ta olduğum mlUl§ıma ait tatbik 
mühilriimü kaybettim, hükmü yok· 
tur. 

. Adap_az.arında mütekait 
Rasim 

_... .................................. _ ...... : r- HABER ~ 
1 l&tanbulun en çok satılan ha·~ 
: kiki akşam gazetesidir. Unnla -~ 
1 1 k"' • İ rmı HABER'e veren er ar e -~ 
i derler. . ___ . : 
ı ........... ...: .. -;;;;;; ............. -:;:-;::; ............... . 

HABE..q - ~lişam postası 

Maltepe Askeri Liseainde bir 
Arteziyen kuyusu açılması müna· 
kasası 23 - Mart - 936 Pazar -
teei günü sa~t 15 de kapalı zarfla 
yaptırılacaktır, 

Muhammen keşif bedeli 8000 
liradır. 11k teminatı 600 liradır. 

Keşif ve şartnamesi her gün öğle. 
den evvel görülebilir. Bu İfİ yap· 
mağa istekli olanlar evveli ko • 
mutanhk i~acıt şubesinden bu 
tarzdi\ki i şleri yapmış ve yapma· 
ğa muktedir olduklarına dair ala· 

faka at'i çare 

cakları vesikalarla birlikte teklif • ) 
mektuplarını belli gün ve ıaatte ~;, ~· 
vakti muayyeninden en az bir sa- • f 
at evveline kadar Fındıklıdaki Tecrübe edenlerden sorunuz. 
komutanlık satına.ima komisyonu- Baş diş d ı "' ı il o Ut kt 0··te-
na vermeleri. (1187) ' ' 8 a e agrı ar e ş me en m 

M. M. V. Tercüme §Ubeıinde 
iki tercümanlık' yeri e.çıktır. Bu 
yerlere Fransızça, AlmancaJ in . 
gilizce bilenlerden Ankarada Dil 
fakültesinde, lstanbulda Oniveni. 
tede yaptırılacak imtihan netice . 
sinde kazananlar alınacaktır. Ve. 
rilecek para miktarı nihayet 126 
liradır. isteklilerin bilgilerini iÖ• 

terir ellerindeki belgelerle ve bon
servisleriyle M. M. V. Kara Müa · 
te§arlığına miiracaatları, imtihan 
günleri ayrıca bildirilecektir. 

(620) '(1310) 

Kayıp aranıyor 
İzmir hapishanesinde eczaci muavini 

ve Punta sakinlerinden Mihail Papa Va. 
eilio Papa Doplps'un birkaç senedenbe
ri nerede bulunduğu meçhul olduğundan 
mumaileyhin nerede bulunduğunu bilen. 
ter varsa Mısırda Feyun müdüriyetinde 
Rum kilisesi Papazı Vasiliyos Papa Do. 
polos efendiye malUmat vermeleri rica 
olunur. 

UVD ~D~ 

7erzi mi 
arroy@ırStYJ ifil {bdl;?ğ ? 
iş e size bir adres : ,, 

-
5H S AN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

ıstanbul. Ye olpostıoc k arşısıodı 
Foıo Nur )' ıını n da Leta fe t h a nında 

DOKT O R 

emal özsan 
llrolon - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

yamndo. lleı yiin öğleden sonra 

2 . den e l• arlaı. Tel: 11235 

1 

v~llid bütün ızt1:taplara karşı yegAne 
müessir tedbir bf r kaşe 

• • 
almaktır., 

(Midevi bozmaz, kalbi ve böl l!"hleri vormaz ) 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri 
Dirktörlüğünden: 

M. K. N. Kıymeti Cinsi qya 
L. K. 

477 

'Ağırlığı 

K. G. 
18.110 ..,_ 1738.56 Gümü~le müreddep kadı~ el çaır 

tası. 

478 26.00 228.80 Deri el çantası. 
ıı· Yukarıda yazılı e,ya 20 - 3 - 936 G. saat 14 de sahf salonu . 

da ihaleleri yapılacaktır. lateklilelerin yüzde yedi buçuk pey akçeletl' 
ni yatırıp makbuz ve saireleriyle muayyen olan zamanda. aatıt ~Jr 
nuna gelmeleri ilan olunur. (1288) _.,/ 

Muhtelif Elektrik Malzemelri 
Evvelce de ilan edilip şartnamelerinde değişiklik yapılan ve ı&fi 1: 

min edilen bedeli (30.000) lira olan yukarıda mıktan, cinsi yazılı rı1~ 
zeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü ~atmalma komiıyonotl 
4 Mayıs 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile i~:: 
le edilecektir. Şartname (bir) lira (50 ) kuruş mukabilinde koı1>1,.. 
yondan verilir· Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı b , 
vi teklif mektuplarını mezkW- günde saat 14 e kadar komisyona"~~ 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. madde 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları· 

(1318) 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi VtRiMLiDiR 

UOlANTS( DANr ONi~: 
k'A~A K ey PALAS ALAL~MCi J.IAN 



' 

HABER - l\Iişam postaıh 11 
e===================~==~~====~~==~~=-=====~~~==========================ıı~====================~==========~=====:::r====--

l6 MART - 1936 

HASAN K.UVVET URUBU 
Zaafı Umumi, Kansızhk ve Kemik hastahklarına şifai tesirleri çokturr Çocuklar, 
Gençler,Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edilebilir, Hasan Ecza deposu 

Pek yakında Türk matbuatının şimdiye kadar görmedlQi 
bir gazete ile karşılaşacaktır 

''Ta·m 
Herkesin gazetesi olacak, iş saatlerinin yorucu ağırhğlle bunalan kafaları dinlendirecektir. 
Türk matbuatının şimdiye kadar görmediği bir şekilde diyoruz; çünkü: 
1 - Kıt'ası 37 X 55 dlr; 

2 - Yansı 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 ken·dı aQızlarından din

leyecaOinlz hat:ıraları, yalnız resimlerden ibaret: macera ve heyecan sinema romanları, bil· 
hassa kadınları yakından alakadar eden bahisler, onıar için sayfalar; seçilmiş tarihi vak'a
ıar, en güzel hlkAyeler, okuduQunuz zaman hayret: edeceQlniz ve yalnız okumanızla ikt:ifa 
etmeyerek başkalarınca da okutacagınız veya anıat:makt:an kendinizi aıamıyacağınız dün
ya hAdlseıeri, haft:anın en mühim vak'aları, 111üsabakalar, egıenceıer, haftanın t:enkidi bu
ıunacaQı gibi gene bir haft:anın belli başll Yerli ve yabancı hAdiseıerlni v:azıh ve güzel fo
toQraflarıa da tesbit et:mlş oıacakt:ır. 

Tam Bir Hafta 
Türk matbuatının görmediQi bir mecmua olabilmek için aylardanberl hazırlanıyordu. Ni

hayet: bugün Türk mat:buat:ında böyle. bir mecmuanın çıkarılabilmesine imkan oıduQu göi r~ımoe ve neşredllmeslnln çok yakın olduQunu bildirmek fırsat:ına erllmletir. I 
lı••hıııı 11111ııınııııı11111111urırııııı11111""'!"ı uau llktzaa ızıa.z_..._ıı._uııt ._....._._.--ıwıııfflllllllntı~•ııın1111111nı-ui 
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rını kavufturmut, dudaklan kin
le büzülmüt olan Belgoder, bakı • 
tını Viyolettaya dikmit duruyor 
ve hazan kırmızı bir akis parlayip 
ıönen gözlerini kırpıştırıyordu. 

Sedyeyi getiren dört kiti ara . 
hadan içeriye girerek tabutu ölü · 
nün yanına batına koydular. Bun
lardan biri: 

- l!(e 11•• ~insiz çingeneyi kal
dıracağız! Dedi. 

Öbürü ise: ' - ' 
- Pekala! Papaz yok ha! .. 

Zaten onun da papazla bir alıı -
verİ§i yok ya! Her halde bu son 
yokuluğunda.da onun arkada~lı . 
iı hoşuna gitmiyecekti. 

Belgoder bir baş jşaretiyle br 
IÖzleri t~sdik ettikten sonra: 

- Yalnız çabuk olalım! Dedi 
- Oh dostum ... Bu kadar acele 

~i? Galiba şeytanı fazla beklet . 
mek istemiyorsunuz? Havdi ha . 
kahm. güzel çocuk sen de §ura . 
dan çekil hele ... 

Viyoletta derin bir şekilde ür-
1>ererek Madam Simonun üzerine 
atıldı. Hrçkırık1ann boğduğu 'bi.
aes ve anlaşılmaz bir takım söz 
lerle ona bir §eyler söyliyor, son 
devamı yapıyordu. 

Belgoder sert bir hareketle kı 
zı cenazenin üzerin·l .!n çekti. Vi 
foletta, kalktı. Geri cekildi. EJIP
~ g8zlerinde, lcalbi duracak gibi 
bir lla1de, o hep: 

- Elveda anne ... Annedj' • .• 

Ebediyyen elveda! sözlerini tek • 
rarlıyordu. ı 

Gözlerini açtığı zaman, cena • 
zeyi tabutta gördü. O zaman ar • 
tık her ıeyin tamamen biL"Dİf ol • 
duğunu anlıyarak biraz sakinle§ • 
ti. Yalnız gözlerinden yaılar dö • 
külüyor, dudakları ve dudaklariy
le birlikte bütün vücudü titriyor
du. 

Hemen yerden kucak kucak 
çiçek, gül, menekıe tophyarek, 
cesedin üzerine yığdı. Birkaç sa• 
niye sonra bu İ§ te bitmitti. Ka -
pak ölünün üzerine konmuı, Si • 
mon ana ebediyyen kaybolmuıtu. 

Ölüm halinde iken Viyolettaya 
söylemek isteyip vakit bulamadığı 
sırrı d·a merazına götürüyordu. 

Dört sedyeci geri kalan çiçek· 
leri de tabutun üzerine yığdılar. 
Sonra tabutu aşağıya indiTdiler. 
Sedyenin üzerine yerleıtirdiler. 
Tam prekete başhyacakları za -
man B'elgoder genç kıza tuhaf bir 
ıesle: 

- Gel! Dedi. 
Viyoletta bu acı dolu saniyele

rin verdiği bir ümitsizlikle dolu 
bakıılarmı dalıın dalgın ona çe • 
virdi. 

Çingene korkunç bir gülümse
yiıle: 

- Gelsene! Anneni yapayal • 
nız mı yotlıyacaksın? Haydi, onu 
mezarma kada.. dtilrm~ mlla· 
ade~IM ı ı1 ..... li. 

FAUST~ 41 

haberler üzerine T ampilden, Şa • 
töbden, Araenaldan sürü sürü as -
keı Grev meydanına varıncaya 
kadar Portnöve varmı§lı. Kapı . 
dan geçildi. Tam alayın son nefe
ri Asma köprüden geçmitti ki, 
hiddetinden köpürmÜf olan ahali 
tepinmeğe, bağınp çağırmağe 

bqladı. 

O zaman Kriyyon Pardayanı 

kollarmın arasında sıkarak: 
- Bana verilen "Cesur., ünva

nı bundan sonra senindir! Dedi. 
- Beni dinlerseniz, timdilik 

iltifatınızı daha müsait bir eüne 
bırakrak gayet sıkı yürümeniz la
zımdır. 

- Peki! Fakat ne tarafa gide
lim? Kralın nerede olduğunu bil . 
mı yorum. 

- Dün onu kaçarken görmüş
tüm. Beti benzi solmuıtu. Uf a -
ramızda son derece kederli idi . 
Her halde Şatere doğru gitmit o
lacak ... 

Kriyyon, Şövalyenin müthiş 

bir hal almıt olan yüzünü hayret
le seyrederek: 

- Benim ile birlikte geliniz. 
Kral size Albay rütbesini verir, 
dedi. 

Pardayan büyük bir soğukkan· 
lılıkla: 

- Fakat Mösyö, ben zaten 
kendi kendimin Mare~aliyim. Ni
çin başkalarının Albayı olacağım. 
Cevabını verdi. 

Kriyyon batını salladı: 
- Ben ıizi anlamadım 1 Fakat 

nemelizım. Hakikaten ceıur bir 
arkadaısmız Allah canımı alsm 
ki, eğer kralın sizin gibi on tane 
jantiyomu olsaydı yann gene tah
tına dönerdi. Allahaismarladık. 
Elinizi ... 

- itte! 
- isminiz? 
- Şövalye dö Pardayan ! Giile 

güle Mösyö dö Kriyyon ! Krala 
söyleyiniz. ilk yapacağı dini tö .. 
rende benim için de dua etsin! 1 

Cesur Kriyyon, Şövalyenin bu 
sözlerine bir mana veremiyereJC 
askerlerine doğnı döndü ve: 

- lleri, kumandasını verdi. 
Delice cesaretine ve biraz ala

ya kaçan sözlerine hayran kaldığı 
Şövalyeye kılıciyle &on bir selam 
vererek yola koyuldu. 

Pardayan Dük Dangulemi k<>4 
lundan yakalayarak sanki mühim 
bir §ey olmamıt gibi: 

- Haydi biz de Monmarter 
kapısından Parise dönerek Devi • 
niyer ateline gidelim. E!ki doı • 
lum Madam Hüget Greguvarm 
eski Anju ıarabından birer şİfe 
içerek hararetimizi ııdindirelim. 

Döviniyerin tarahı bence çok kıy• 
metlidir Monsenyör ... Çünkü ha• 
bam da onu ıevrdi. Ah şu hatıra .• 
O bana, bir zam~.n1ar benim de 
mesut bir insan olduğumu halır • 
latıyor 
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.t'ardayan hiç adeti olmıyan 
böyle sözler mırıldanarak Şarlı 
kolundan tutup sürükledi. Dan -
gulem Şövalyenin bakışlarında 
şimdiye kadar görmediği bir bu -
lanrkhk seziyordu. 

~ ~ ~ 

Pardayan ile Dangulemi bu -
rada bırakarak biraz evvel Grev 
meydanını terkedip jantiyomla -
riyle birlikte konağına dönen Dük 
dö Gize bakışlarımızı çevirelim. 

Kibar ve zarif tavırları, benli
~ini pençesinde ezen yükselmek 
ihtirası ve bir çingene kızına karşı 

olan müthiş aşkı ile Dük dö Giz, 
H anri dö Loren, Paris kralı, hatta 
be lki biitün Fransayı kaplıyan 

' g' zli bir cemiyetin teşebbüsleriyle 
ya!-u"lda Fransa kralı olacak olan ,. 
b ·· a~am, ta liinin yardımiyle taca 
e risecek ve bütün kralları titreten 
l-:i!·- hükümdar olacak iken gene 
l ::ı!bini müthiş bir ıztırap kemiri -
yordu. 

Bu müthiş ızrtırup onu şaşırtı
yor, birçok işleriı!.e engel oluyor, 
duygularını, düşüncelerini dar -
madağın ediyordu. 

Bu, kıskan~lık ıztırabı idi. 
Tarih, bu adamın hareketlerini 

İncelerken elinde bu kadar büyük 
bir,füıvvet varken ara sıra lüzum· 
mz terefldütlere 'kapılmasına hat
ta !lnla~rlmaz.: gerileyişlerine ba -
bralC şaşıp kalmıştır. 

Bu adam iyi taliine karşı geli-

yordu. 
Grev meydanında Büssinin ge• 

tirdiği bin kişinin başına geçecek 
yerde, kendisini çılgıncasına al • 
kışlıyan halkı ve taraftarlarını hı· 
rakrak çekilmek, konağına kadar 
kaçmak, Kriyyonun üç bin kişi ile 
birlikte Paristen çıkıp gitmesine, 
böylece ilerde üçüncü Hanrinin 
Parisi muhasara etmek için kulla
nacağı askere bir esas hazırlan • 
masına müsade etmek, kısaca 

kuvvetli iken titremek anlaşılır 

muammalardan değildi. 

Acaba bütün bunlara sebep o
lan nasıl müthiş bir şey geçmişti 
de bu demirden ruhu sarsmıştı. 

Giz yalnız, Prenses F austanm 
Kardinal Farnez ile göndermiş ol
duğu mektubu okumuştu. 

Mektupsa şuydu: 
"Dinsizlerin arkasından Parisi 

terkedenler arasında Kont dö Lu
vany yoktur. Düşes dö Gizi iki 
gün evvel "Lanyi,, ye kadar eli • 
nizle götürdünüz ve onun şimdi 
de mutlaka Loren yolunun üzerin
de bulunduğunu sanıyorsunuz. 
Halbuki o sizden ayrılır ayrılmaz 
tekrar Parise dönmüştür. 

Bu iki vaka hakkında size la • 
zım gelen tafsilatı vermek üzere 
birisi sizi Otel dö Giz' de bekliye
mektedir .,, 
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Ayni günün akşamında. ~üne· 
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fin ufkun arkasından taşan donuk 
ışıklan içinde Paris ha la kaynaşı
yordu. Derin bir uğultu bütün şe -
hirde hüküm sürüyordu. 

Bir kısım halk, zırhlı elbisele -
rini, miğferlerini giymiş, ellerine 
mızrak veya tüfeklerini almış ol
duğu halde dört yol ağızlarında 

durarak konuşuyordu. Silahlı a -
hali kollan devriye geziyordu. A
ra sıra bir senyör maiyeti ile bir -

likte şoseler boyunca dört nalla 
geçiyordu. İster ahali, ister asker, 
ister senyör olsun; hepsinin göğ -

sünde Lig'e mensup olduklarını 
gösteren birer beyaz haç çizili idi. 
Boyunlarında, aralrmdaki birliği 

işaret eden birer tesbih bulunu -
yordu. Çünkü o devirde "Konfre. 

r i dü Şalö.pe, , ismi altında bü . 
tün Paris halkının girdiği birlik 

kurulmuştu. Göğsünde o beyaz 
haç ve boynunda tesbih hulunmı
yanların er geç bir felakete uğra 
yacakları muhakkaktı. 

Gerçi ortalık fazla aydınlık de
ğildi. Fakat tamamen gece de ol
mamıştı. Gürültüler yavaş yavaş 

dinmekte ve bu aydınlıktan biraz 
daha a z esmer olan bir karanlık 
yavaş yavaş ortalığı kaplam-aktay. 
dı. 

Parisin sivri kuleleri, kanşık 

cadde ve sokakları, üzeri yeşil yo
sunla kaplanmış geniş ve dahili 
evleri1 Tampel, Luvr, Bastil gibi 

büyük binaları gittikçe gözden 
kayboluyordu. 

lşte hu saatte bir sedyeyi taşı· 
yan dört kişi Belgoderin arabası• 
na yaklaştı. sedyenin üzerinde bot 
bir tabut vardı. 

Arabanın içinde reçineli bir 
meşale yanıyordu. İsli bir ışılt, ya
tağına upuzun yatırılmış olan Si. 
monun cesedinin üzerinde karışık, 
kırmızı gölgeler çiziyordu. Adeta 
onu saran çiceklerin etrafında do
laşarak zavallının sapsan kesilen 
yüzüne okşar gibi hafifçe doku • 
nup tekrar geriliyord_u. 

Meşalenin yanı başında Viyo • 
lett-a, diz çökmüş. keder dolu ba .. 
kışını anne diye tanıdığı bu vücu. 
dün kendisi için bir zamanlar peli 
sev~ili olan yüzüne dikmiş duru
yordu. 

Sazan eli hafifçe çiçekleri ya .. 
hut ölünün saclarını düzeltiyor, 
yahut dudakları alma bir öpücük 
konduruyordu. 

Genç kız ağlamıyordu. Gözle .. 
rinde hiç yaş yoktu. . 

Karanlık, yavaş yavaş araba• 
mn dört köşesini sarıyordu. Bu 
karanlığın içinde ve arabanın bir 
kenarında Saizma bil.la kayıtsız_, 
taştan bir heykel gibi kımıldan • 
madan ve glizünün önünde geçen 
seyJerden habersfa: olarak, kendi 
duygularına gömülmüş duruyor • 
du. 

Onun yanına ve ayakta, kolla· 


