
;. ' .. . .. •., ., i'·•.~~~ 
· . . ' - ~~,. 2000 liralık müsabakamız 
.· ._:_'[ .. ·~.'.' 

~~.; .. ,. .i~ 
..... • ......... • y .. 

2000 liralık büyük müıabakamıza gelen defterlerin tasnifi bitmiıtir. Neticenin 
gecikmesi gelen cevapların 2500 ü geçmit olmasından ileri gelmiftir. Hediye kazanan 
okuyuculanmızm numaralan önümüzdeki pazartesi günü ilin edilecektir •• 

5 Kuruş_ Telefon: 2.'l872 18 Mart 1936 Çarşamba Sene: 5 - Sayı: 1508-

Ne kendi eyledi rahat, 

-
ne halka verdi 

1111 
huzur ••• 

•11 

iZ 
lnı!iltere veni bir sulh 

pldnıı hazıırladıı: 
Almanyamn emri vakii takbih edlllyor ; Sovyet • Fransız ve Lokarno mlsaklar1nın 
kebt ı ı tellf olup olmadı§ını Lahey adalet dlvam h2:11edec:ek ve bundan sonra : 

Alrnanyanı·n· 
garbında 

Beynelmilel askeri bir komisyonun ve polisin 
kontrolu altında 

Gayriaskeri mınta-
kalar teşkil edilecek 

Almanya buralarda tahkimat 
yapamıyacak ve Fransa da 
şimdiki istlhkamıannı daha fazla 
kuvvetlendirmlyecek. 

Almanya, lngiltere, Belçika ve 
Fransa hava kuyvetlerini 

Paris, 18 "(A. ) - Venizelos ölmüftür. 
Atina, 18 (Czel) Veni
zeıos bu sabah saat 
8 de ölmüş ve Ati
na gazeteleri saat 
onbirde bu havadisi 
alarak ikinci tabılar 
neşretmişlerdir • 

Giritli diplomat lımet lnönü Üe beraber ..• Ve 
Atinada V enizeliıtlerin propagan Jaları ... 

Cenazesi Giride nakledilecek 
Pariı, 18 - Venizelosun cena-

ze merasimi programı apğı yuka

n hazırlanmıtbr. Cenaze ilk ön
ce Pansten Atinaya getirilecek ve 
Giride aiitürülerek orada ıömüle-

cektir. · Kral da Venizelosun k~ 
nıına .bir taziyet· telgrafı çekmit
tir. 

V enizelosun hayatında~ hiç ü
mit olmadıiı anlatılm11tır. 

(Difer teJptıar 4 lnctide) 

tahdit edecekler 
jan~:::nld~:.~~~~ -:u~:~i;;: ;:.::~:ı;.~~~~;d:.ı::i:. l~alyan tayyareleri 
meali gizli tutulmakta olan Bay Bay Edenin muhtıraıı, Lokar- Şimalde ve cenupta mütemadi 
Edenin planının diplomasi maha- no andlaımasmın Almanya tara· . 
filinde "araıuluaaı yasayı iadeye,, fından feshini kau surette takbilı bombardımanla Habeşleri 
matuf telakki edildiğini haber etmekle bathyor. Almanya ile 
vermektedir. Fransa, Fransız- Sovyet andlat- Sıkıştırıyorlar 

Ayni muhabir, Lokarno devlet- muiyle Lokamo andlaımumm H b J J bl k 1 h t f 
leri tarafından konseyin tasvibine telifi meselesi hakkındaki noktai a eş er D r iZi aç ayyares 
arzedildiği söylenilen bu planın (Deıxmu 'üncüde) tahrip edildi Eden ve karın ...___ _____ . __ d_a_k_l-~ ı.-

8
------"-------------------- ~ondra, 18 (A.A.) - Şimal cep., mesinden korkmaktadırlar. 

Son J( besindeki ltalyan taarruzu devam imparatorun Habeı kızıl haçı· 
etmektedir. Adisababadan haı;r na hediye ettiği ve umumiyetle 11-
verildiğine göre, Amba _ Alagi veç baronu Yon Soaen tarafmdan 
civarında büyük bir muharebe ol- idare edilen fokker tayyaresi dün 
muttur. Bu muharebeye ittirak ltalyan tayyareleri tarafından 
eden Habet kuvvetlerine bizzat bombardıman edilerek tahrip edil. 
imparator kumanda etmektedir. mittir. Bu tayyarenin her iki ka· 
Her iki tarafın ağır zayiat verdiği nadmda bulunan kırmızı haç ita
söylenmektedir. retleri uzaktan görünebilecek bir 

Tevfik RDştn Aras Tftrklyenln Avrupa emnlyetlnt nasıl 
telAk kt ettiğini anlatıyor : 

Hakemlik kAfi değildir 
Kurumu konseyi mutaUluslar 

vassıtlık ve 
vazifesini 

emniyeti zaminlik 
de görmelidir. 

Lendra, 18 - Konseyin dün- tı itibariyle de, konseyin diğer iki 
ltü toplantısında, Türkiye Harici - vazifesi daha vardır. Bu vazifele
)e vekili Tevfik Rüttü Aras fU be- re Lokarnoyu imzalıyanlar da va
)anatta bulunmuttur: kıf oldukları için konseyin ha-

Bazı gazetelerin, benim bir kemliğine müracaat etmitlerdir. 
llıücadele açtığımı yazdıklarını Ve bizler de bu maksatla burada 
&ördüm. Hatırımdan bile geçmi - toplanmıt bulunuyoruz. Bu iki 
)en bu gibi bir hadisenin yanht vazife tunlardır: 
Urette tefsir edilebileceğini göz 1 - Beynelmilel ihtilaflarda 

Önünde tutarak, her hangi bir sui- mutavaasıtlık, 
ltf ehhüme meydan vermemek üze- 2 - Emniyetin D.minliği. 
re derhal meseleyi izah etmek is- Hali hazırda cereyan etmekte 
tiyorum. Benim müdafaa ettiğim olan müzakerelerde mevzuubahs 
llokta ıu idi: hadisenin halli huıusunda konsey 

batlıca rollerden istifa ederek Lo
karno paktının kendisine verdiği 
hakemlikle iktifa edemez. 

Lokarnonun ihlalinden dolayı 
vereceğimiz her hangi karardan 
tamamen müstakil olarak, konsey 
yukarda saydığım iki rolün ken • 
disine tahmil ettiği vazifeleri ifa 
edebilirdi. 

Kanaatimce bu vazife fu ıekil
de ifa edilebilir: Konsey Lokarno 
Zininlerinin taahhütlerini hiç bir 
tekilde tahfif etmefek ıartiyle on
lara iltihak ederek Cemiyeti Ak • 
vam paktının rohuna göre b~zim 
de yardımlarımızı ilive etmelidir. 

büyüklükte idi. . 
Diğer taraftan Röyter ajansı A-

diıababa muhabirinin bir telgrafı- Röyter ajansının cenup ltalyan 
ordulan nezdindeki muhabirinin 

na göre, bütün cenup cephesinde bir telgrafına göre, bu cephede1 ge 
tiddetli bir bombardımanın bat - rek kara ve gerek havada büyük 
ladığı resmen haber verilmekte - bir faaliyet hüküm sürmektedir. 
dir. Habet mahafili, bu bombar - Bu faaliyet, bir taarruz hazırhğı
dımanın, General Grazyani'nin ye nın baılangıcıdır. 
ni bir taarruzuna işaret teşkil et- (Diğer telgraflar 2 incide) 

Sürevvapasa işçileri hadisesi .............................................. _. ......... 
henüz tamamile halledilemedi 

Fabrika müdürlüğünün 
gazetemize mektubu 

Patronlann noktaı nazannı 
Lokarno paktının ihlalini tel - Fransa ile Belçikayı tamamen tat

kike davet edilen konsey, ayni min etmedikçe her hani bir tavas
Paktın ahkamı mucibince bu me - aut mevzuubahs değildir. Fakat 
~lede hakemlik vazifesiyle mü - her hangi bir tavaaauta ihtiyaç 
ileUef bulunuyordu. Bu, gayri ka- hi11edildiği takdirde, konseyin ta
\iJi münalcaıadır. vassutunu her henki diğer bir ıu • 

Bu suretle konsey, üç büyük anlatmaktadır 

~~~:rd::1~::p.m~::~~:ı~~~; Bugün 150 grevci vali Muhittin 
amudu fıkariıini tetkil eden mü- u·· stu·· ndagv a mu·· racaat ett• 
him bir meselede bütün vazifele- 1 
rini ifae1111it olacaktır. (Yazısı 2 ncı sayfada) 

Maamafih konseyin vazif eıi reti halle tercih edecektim. 
~la tehdit edilemez. Tetkili· . Benim filaimce konaeY. bu iki 



Sürevvapaşa işçileri hadisesi 
Hudut ihtiıatıannın Jtalljanlarla Habeş/el' 

halli için henüz tamamııe halledılemedi 

F b .Japon sefiri Sovyet k Q r ş ı l ı k l ı · a r .. ka mu·· · u··rıu··g-u··nu··n Rusya Dış ışleri ~~~ 
komiser muavinini 

gazetemize mektubu Mo:!~~~e~a!!!:çisidün protestoda bulundu/at 
SON DAKiKA: tasr, ikincisi ay sonudur. Sovyet Rusya dış işleri komiser Habeşler ltalyan amelelerı·ne 

i muavinini ziyaret ederek, hük.U -
Süreyyapaşa fabrikası amelele- şçilerimizin, almadıklarından çalış-

rinden 150 kiti bugün on ikiye madıklarını ileri sürdükleri para, şubat ;:~u~=:~:~ı:;:ğıdaki teklifler - işkence yapmışlar, ltalyanlar 
doğru vilayete gelmişlerdir. Ken- ayının ikinci devre parasıdır ve birinci 

devreyi kamil en almıılardır. Hesaplan 1 - Sovyet Mançuko hududu - da d um d m k 
dilerine Vali ve belediye reisi Mu- k U U rş Un U anca biten §ubat ikinci devresine de nu Kanb gölü ile Tumen nehri a -
bittin Üstündağın belediyede ol • 13-14 ı · 1 k il .. - mart - 936 giın erinde bar raunda yeniden tahdit için muh - u anmışlar 
dugvu söylenince ameleler beledi - lanacakt F k t b ır. a a geçen ayram sonu telit bir Sovyet - Mançuko ko -
yeye gitmişler ve aralarından seç- münasebetile, satışların durgunluğun· I t N tb d ı t k J sl 
tikleri dört kişilik bir heyeti vali dan tahsilat iki üç gün geç kaldı ve 16 misyonunun tetkili. mpara or ve as u or u arının 8 v ye 
ile görüşmeye me.mur etmitlerdir. mart pazartesiye para tevziatına başlana 2 - Sovyet hükfuneti bunu ka· için yeniden asker toplanıyor 

Ameleler İıtelılerini valiye an- caktı. Tam o gece işçilerimiz çalışmadı- bul ederse hudut ihtilaflarını tet- Londra 17 (A.A.) - Adisababadan Notaya bir çok fotoğraflar leffedil" 

ı ı d b h 
lar. Çahşmak ihtiyacım duymıyan işçi· kik edecek daimi bir komisyonun •imal ve cenup cepheleri hakkında ,.ok mi•tir. 

·atmıt ar ır. Vila~et bugün u u- :ı :s :s 
lerin paraya da ihtiyacı olmıyacağı dü· süratle tetkili. az havadis gelmektedir. Bazı mahafilde ltalyanlaran pllnı 

susta bir karar verecektir. 

Süreyyapa§a Fabrikası iJÇileri ta• 
rafından yapılan grev devam ediyor. 
Günlerini dün akşama kadar kahvede 
geçiren iıçiler aralarında imza toplıya· 

rak greve birlikte karar verdiklerini ve 
istekleri olmazaa hiç bir suretle çalışmr 
yacaklanru tesbit etmişlerdir. 

Söylendiğine göre, ameleler dün 
fabrika .müdürlüğüne istida ile istifa e~ 
tiklerini bildirmişlerse de bu istifalar ka
bul edilmemi§tir. ÇUnkü istifa eden 
ve iJinden aynlanlann hesapları tama· 
men kesilmek lbımgelmektedir. 

Bu sabah fabrika müdürü ile görilt
tük, dedi ki: 

- Elyevm fabrikada 146 İ§çi çalıt 
maktadır. Diğerleri de yavaJ, yavaş ge
lip çalışmaktadırlar. 

şlincesile zaten i§ başrnda bulunmıyan Sovyet dıt işleri muavini bunun saruldrğma göre, bazı Habeş vilayetlerin 
bu işçilere para dağıtılmamı§ ve paralar tekmil hudutlara teşmili ve her ta· de dahili karışıklıklar baş göstermiştir. 
kasada kalmıştır. rafta muhtelit hudut komisyonları Diğer taraftan İmparatorun ve Ras Na-

ı sibunun ordularını takviye etmek için 
şçilerin paralannm geç kalmasına tetkil edilmesini ileri sürmüş, Ja-

.. h. bi b d hterf k 1 yeniden asker toplanmaktadır. İtalyan· 
mu.~ r se e~ e 1:1~ 1 anun a• pon sefiri de bunu hükUınetine bil. lar tarafından mağlfip edilen ordulara 
rın ışçılerden kesılmesı lazımgelen muh· . v• • d • • 
t l·t •1 · tah kk k t h il dırecegını va etmıştır. mensup bazı Habeş muhariplerinin evle 
e ll vergı erın, a u , a s ve ma- ---------------

liye şubelerine tediyesine müeıısise sa- Macar sı·yası·ıer 1• rine döndükleri haber verilmektedir. 
hibini mecbur etmesidir. Bütün bu he- Habeşler ltalyan yol amelelerlnl 
sap işleri ve dahili kontroııar muhasc- Avusturya ve parç•••mı,ıar 
bemizi bir hafta on gün uğraıtınnakta• Jtalyada Roma 17 (A.A.)-ttalya hlikfimeti 
dır ki bu defa 29 §Ubatta kesilen hesap· 9 martta Milletler cemiyetine verdiği 

lar ancak 10 mayısta bitecekti. Araya Macar Bqvekili Gömböt ve bir. notada 13 §Ubatta şimal cephesinde 
dört gün kurban bayramı tatili girdi ve Hariciye nazırı Kenya Viyanadan Habeılerin yol inşaatında bulunan i· 
muhasebede bu itler ancak 14 martta Romaya hareket etmi~lerdir. talyan amelesine karşı yaptıkları meza-
bitmit oldu. Avuııurya Bqvekili Şuşnig limi protesto etmiştir. 

Senelerdenberi bu muhasebe ve tev· Hariciye Nazırı Valdeneg de Ma- MezkQr notada, bu askeri hareketin 
ziat usulleri fabrikamız&. caridir ve car nazırlariyle beraberdirler. mevzuubahs olmadığım ve harp etmiyen 

Asmara 17 (A.A.) - Yeni işgal olıt' 
nan mevzilerin tanzimi hemen berneıı 
bitmiştir. Tatbik edilen plan başlrca ilci 
gaye gözetmektedir. Habeşlerlc terna• 
temin etmek ve ayni zamanda hem ar 
keri hareketlere hem de siyasal ve elccf 
nomik maksatlara h~dim olacak araıi 
ve mevzileri kazanmaktan ibarettir. 

ltalyanlar Noggara 
istikametinde llerllyorla .. 
Aksum 17 (A.A.) - Stcfani ajarf 

sından: 

İtalyan kuvvetleri Noggara isti~8" 
metinde ileri hareketlerine, arazinin çıt' 
hlık, havanın da ağtr 'olmasına ratnseti 
devam etmektedirler. 
Hab•• hUkOmetl, ltaly•nlarlll 

zehirli gaz kullanm••ını 
protesto etti 

Fabrika sahiplerinden 
miıtir ki: 

şimdiye kadar da §ikiycti mucip olma· Nazırlara iktisat mütehassısla- ameleye karşı büyük bir hırsla taarruz 
Atıf da de- mıştxr. edildiğini ve çoklarının dum dum kur 

rı ve hariciye memurları refakat 
Cenevre 17 (A.A.) - Habeı hQkO' 

meti, Milletler cemiyeti genel sekreteri' 
ne gimal cephesinde İtalyanlar tarafısf "- Fabrikamızın kapısı işçilerimize 

açıktır. Kendilerine bir hafta zarfrnda 
paralarının verileceği vadedilmesine rağ 
men İ§C ba§lamamışlardır. Amelenin bir 
kaçı mUstesna hepsi çahşmak istiyorlar 
sa da tehdit edildiklerinden dolayı çalı~ 
maktan korkuyorlar .. 

Dünkü yazımız üzerine Süreyya Pa· 
~ mensucat fabrikası mUdUrü 'Atıftan 
şu mektubu aldık, aynen dercediyonız: 
SUrayyapaşa mUdUrlUOUnUn 

Son defa işçilerimizi tahrik eden şunu ile yaralandığını ve yaralılarla ö · 
bazı kimseler her nasılsa işçilerimiz etmektedir. Romada görüşülecek tenlerin parçalandığını ehemmiyetle kay 

arasına girmiş .ve senelerden beri fabri· meseleler içinde Tuna paktı da deylemektedir. 
kamızda memnuniyetle çalıpn iıçileri· vardır. Bu taarruz son kırk sene içinde Ha-
mizi tehdit ile işe devamlarına mani oı- L h. t n da h d. bcşistana mücavir müstemıekcıere karşı 

dan zehirli gaz kullanılmasını protett
0 

eden bir telgraf göndermiıtir. aab'f 
hük\ımeti bunun 1925 tarihli muka•eJt' 
ye muhalif olduğunu ilave etme1ctedit• muşlardır. Bu hususta aldtğımr.z mele- 0 1 S a ya U 1 yapılan taarruzların bir tifidir. 

w~udanhlri~~zarl~bu~ukff~ aleyhtarııaı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:::;~~~;~~:::~·::~:=,~~ Sinagokta . Bele~i9e . buz dolapla-
yeceğini görecekler ve §İmdiye kadar bomba ! . . -.:J .. -· ., l ı~ 
k~ndi emeklerile para kazandıklarını ve Var,ova, 17- Dün musevi Si- rınuan verqı a QCQIC 

'' Süreyya Paşa fabrikasında 600 böyle boş laflarla karınlarının doymıya- nagok'una bir bomba ablm19tır tf 
işçinin 45 gündUrpara almadıklarından cağını idrak edeceklerdir, ümidindeyiz. Busıradaıinagoktamamen°do- Verginin cezah mı yoksa cezası,_ 

tavzihi 

çahşmadıklanm ı 7-3-1936 tarihli ga- Fabrikaya zarar veren işçiler bilir-
zetcnizde okudum. ler ·ki; memleket kanunları zarar göre- lu bulunuyordu. Bombanın patla- 1 nacagv 1 tetk.ık ed·ıı·ıyor 

İ • d il nin zararım, zarar verene tazmı"n ettı·rı·r. Ylfl büyük bir panik doğurmUf, bir m 1 a 1 §Çilerimizden 45 gün ür para ver • 
mediği tamamen yalandır. Ve bunu tica· Mesele paranın geç kalması değildir, yal çok kiıiler hırpalanmıılarsa da ö- Buz . satışından noksan la şan varidat 
rl Ve musaddak defterlerimizle her an nrz te§Vİk neticesidir. Jen 0lm&Jlllftlr. böylece temine taahşılacak 
gelecek bir muhasibe ispat ederiz. Her Bu cevabımızın lfıtfen yarınki nüs· ~ 
fabrikada olduğu gibi bizim de dahili hamzın ayni sayfasının ayni sütununda lngllterenl~ Belediye, lstanbulda kullanılan 200 -- 300 lira vererek bu dol•f 
bir nizammamemiz vardır ve aylar iki ve aynen ne§rini, matbuat kanunu hü- tayyareleri Frigider, Gelvinatör ve emsali gi- lardan almıtlardır. 
tediye devresine ayrılır. Birincisi ay or küfnlcrine istinaden, bilhassa dilerim.,, Lonara, 18 _ Hükumet bir tebliğ bi buz dolaplarından bir resim al- Dolapların çoğalması lstanb&ıl• 
~---------------ç------------- nqrederek~gilurenin~~sooun~ mayakMunrmiş, h~api~eri da buz~t~mıyüzdekrrk~~e: 

Bı·r kadın orluda 1500 son sistem tayyareden mürekkep müdürlüğünce yapılan tetkikat tinde azaltmış. dolayııiyle beted.•· 
123 hava filosuna sahip olacağını bil· dün Şehir meclisine gönderilmit - yeni.a varidatına da pek çok bit 

t d 1 d 
dirmiştir. ihtiyat filoların sayısı bun· tir. noks.,nhk olmuıtur. 

ren e san CJ an ) lardan haristir. Ve miktarı gizli tutul- Meclisin Mülkiye encümeni bu B~lediye noksanlaşan varid•tı· 
maktadır. ' 

hususta inceleme yaparak kararı · ı nı a:-ltarmak için buz dolaplarJJI 

Çocuğu,Haseki hastahanesinde Tllrk Tıp Cemiyetinin nı yarınki toplantııında verecek. dan bir resim alacaktır. __/ 

ölü olarak ahndı toplantısı tir. Doğu 
vilayetlerimit Dü11 trenle Çorludan lstanbula 

gelen Hanife isminde bir kadının 
yolda birdenbire sancısı tutmuş, 

kadın trende kıvranmaya baıla -

mıttır. 

Tren Çerkesköyünde durunca, 
gar müdürünün zevcesi ebe oldu

ğundan kadının imdadına yetiı
mi§, bir hayli müddet Hanifenin 

çocuğunu doğurtmak üzere çalış
mışsa da muvaffak olamamıştır. 

Hanife büyük sancılar içinde 

kıvranırken tren yoluna devam et

miş, Çatalcada tren durunca tehi
re telefon edilerek doktor getiril-

mittir. 

Gelen doktor kadının sancıları
nı hafifletmek için birkaç enjeksi

yon yapmıı, Hanife baygın ve ço

cuğunun bir kolu dışarı çıkmtf bir 
halde fstanbula getirilmiştir. Tren 
Sirkeci istasyonunda durunca key

fiyetten zabıta haberdar edilmiş, 
cankurtaran otomobili çağırılara"k 
Hanife ıüratle Haseki hastahane
sine götürülmüştür. 

Hastahanede nöbetçi doğum 

d • Şehrimizdeki doktorlar dün, Buz dolaplarında motör bulun-
oktoru kadını muayene etmı§, ço- T·· k t P ce · t• • B vl d k. dugvu i"in Belediye resmi bunların v' .. v ur 1 mıye ının eyog un a 1 %' 

cugun oldügünü anlayınca annesi- b. aıında t l k en kuvvetlerine göre alınacaktır. . ın C>p anra zamanın 

nın hayatını kurtarmak üzere he- ··h· t bbA l l • • ·· .. Şimdiye kadar belediye resmi ve. mu ım ı ı mese e erını goruş -
men ameliyat yapmıştır. Ölü ço- müşlerdir. riJmiyen buz dolaplarından resim-

cuk parça, parça alınmı~tır. Bu meyanda Osman Şevki Çe- lerin cezalı olarak alınması la • 
Bu ıuretle Hanifenın hayatı lik, Ahmet Rasim, Ki.znn lsmail, 

kurtarılmııtır. Tren Çatalcada ve Rı·fat Ahm t E t fından 
Ç 

.. .. · v • • • e , nver ara 
erkeskoyunde durdugu ıçın bır muhtelif mevzular üzerinden kon-

saat e 1 • t" ı ç ge mıt ır. feranslar verilmiş ve bazı tıbbi 

Bir sanda I devrildi 
Yalova çiftliğine ait motör 

dün Haydarpataya giderken bir 
sandala çarpmıt, içinde bulunan 
Rasim, Mehmet, Osman denize 
düşmüılerdir. 

Etraftan yetişenler dütenleri 
kurtarmıılardır. Sandal batmıştır. 

• 
Ekspres bir k6ylilyü 

çlğned~ 
Ankara, 18 - Dün akşam Samsun 

- İstanbul ekspresi Yerköyde demir
yolunun üstünden geçmek istiyen bir 
köylüyü çiğnemittir. 

Derhal ölen köytunUn bir sığır ço· 
bam olduğu anlaşılmıştır. Bundan do· 
layı ekspres gel' ka~ştır, 

meseleler münakaşa edildikten 

sonra dağılmışlardır. 

Erdek zeytin ilk lerl 
harap oldu 

Erdek - Son fırtınanın en geniş 
mikyasta tahribat yaptığı yerlerden biri 
de burasıdır. Fırtına Erdekte 500.000 
zeytin ağacını tahrip etmiştir. Bu mik 
tar mevcut tekmil %eytin ağaçlarının 

aayıaıdır. Balikesirden gelen zeytin mü-ı 
tehassısı Nizameddin, zeytinliklerin ta
bii vaziyete gelmeleri için en a% beş se· 
neye lüzum olduğunu söylemiştir. 

Halbuki bütün bu civar halkı zeytin 
den geçindiklerinden bu hal karşısında 
kasabada bliyilk bir bedbinlik ve teessUr 
bafg8stermiştir. Daha 'imdiden otuz 
kırk aile başka ycrle11c göç etmi§ bulun· 
maktadır, 

zım gelip f!elmiyeceği de mülkiye 
encümeninin tetkikatından sonra 

anla§ılacaktır. 

Buz dolapları üç sene evvel ls
tanbula gelmetıine rağmen son iki 
sene zarfında latanbulda pek ça • 

buk intişar etmif, bütün şerbetçi
ler, lokantacılar, dondurmacılar, 

gazinocular, kasaplar, pastacılar, 
büyük müeaaeaeler ve zenginler 

Feci bir kaza -Bacagı araya 
sıkışmış 

Sarıyer belediye baytarı Hilmi 
dün gece Büyüfölere iskelesine ya. 

naşan Şirketi Hayriye vapurun -

dan çıkarken sol ayağı vapur is -

kclesi arasına &1kıtmıı, fena hal -
de c;.ilmiıtir. Hilmi Beyoğlu Zii

kur hastahanesine kaldırılmıjtır, 

Artık maden kUmorO 
yakacak 

Veni bir şirket 
kuruldu 

·ıı-Kars, 17 (A.A.) - Doğu fi 

yetlerimizin en önemli ihtiyaçl•; 
nndan biri olan yakacak mesele'_ 

vilayetin ve Tür:koflsin yüksek bl 
§arılariyle halledilmiştir. OrlJI'~ 
tarı korumak amaciyle Olti ballı~ 

1' I' 
ya kömiir maddelerini işletme ıt 

çin sermayesi iki yüz bin lira ol~ 
bir anonim şirket kurulmuştur. ~ıt' 
yılında Kars ve ha valisi köyler:, -~'1 

k··oı\Jf"' 
varıncıya kadar maden o ._ 
yakacaktır. Bu şirketin kurulıJ~ 
muhitte büyük bir sevinç uy•ııd 
ınııtır. ~ 

ZA YI - Bisikletimin 2566 11~ 
maralı plakasını zayi ettiın. ~ oJI o 
sini ı.laca.~ımdan eskisinin b~ 
yoktur. 1 
Sehremini lnadiye ıokağıııd• 1 

numarada. ISMAlL 



lşsızoeırn ffilasoo 
teşkDIA'lt:Daındnırm 

maDo? 

Dün, itıizlerden bahsederken 
iki yol olduğunu ıöylemiıtim: 

1 - Şimdi çalıfan itçileri, sen
dika halinde teıkilatlandmnak ... 
~emurların tekaüt sandığına ben
ıer bir kartılıklı yardım sand,ğı 
'-aıtuiyle, itıiz kalanlara muave
nette bulunmak . . 

2 - Sendikaya girememit olan 
it-izleri de, yol yapmak ta1'zmda
tt umumt hizmetlerde boğaz tok
'-aiuna çalııtmnak. 

Fakat: 
Bütün bunlan gelişi güze) yap

lrıaJtp, garptan mütehassıslar ge
tirerek bu mühim içtimai mesele
nin planını onlara yaptırmak ... Ta 
'iti, kat yapalım derken göz çıkar
lbıyalmı, yüzümüze gözümüze bu
l'ıtrrmıyalım. 

~ fit. 11-

Bir dostum, ikinci noktadaki 
'\otaz tokluğuna,, tabirime takıl
lbq: 

- Nedi!' bu? Krunu vuıtada mı 
~tyoruz? insanları bo~az toklu
hna. çah,tırmağı teklif ediyor
•un ! - dedi. 
Acı acı cevap verdim: 
- Türk yurtdatının tam mana

&iyte müreffeh olmasını. yalnız ye
ltıek, içmek gibi tabii ihtiyaçlarını 
değil, radyodan sinemaya, turist
likten tenisçiliğine kada1' bütün 
llıedeni ihtiyaçlarını da temin ede
hilmeıini kim istemez?... Fakat. 
~ıı~eni ter diye bir ıey vardır ... So
lt..kta aç kalan insana temin edile
tek ıey, evvela. boğaz tokluğudur. 
Sırtının pek olması, dam altında 
~'\!nası da bunları takip eder. Bu 
as~ari ihtiyaçlan evvela bir içti
lrıai nıeıele olarak temin ebneli
Yiz. lnıallah arkadan medeni ih
tiya.~ların temini de gelir. 

••• 
Fatiıtlerle komünistler, birbi

tinin müthi, düşmanlarıdır. Fakat, 
F~İzmin marksizmden pek çok is
tifa.deleri olmuıtur. Keza, Markı, 
'kendi nazari hasmı olan Hegel' den 
havli şeyler öğrenmiştir. , 

Ve. tecrübeler, böylece, elden 
~le, ilden ile geçer. durur ... 

• ti(. ,,, 

l!itiyoruz, resimlerini görüyo
~. okuyoruz: 

Na~iler, issizliğin önüne geç
llle'k için, onlan adeti askeri bir 
diaiplin altına almışlar: "Bir lok
laıa., bir hırka,, kanaatk2.rlığryla, 
llınumi hizmetlerde çah§tınyorlar-

~''· ~ 
Naçar kalmış nice gençler, köp-

t\i altlarında, viranelerde kıvrılıp 
)a.tacaklanna, teselliyi esrar çek
lrıekte arıyacaklanna, bataklık ke· 
~"-'l"ındaki pavjyonlarda uyuyor
'"· basit fakat 11hhi yemekler yi
)erek ve ayni uslüp üzere giyine
~'k kurutma işlerinde çalışıyorlar. 
'"lem kendileri kara sefaletten kur 
~luvor, hem de muazzam iıler ba
~lıyor. 

11- 1#- IF 

iste söyl~diğim buydu: 
Mesela, Sovyetlerdeki Stakano

~ıt hareketinin bizim seraitimiz
~ tatbik edilmesi imkanları var 

'-'ı dive na11I araıı.trrmP.l111r yap~ak 
~buriyetinde isek. Almanyada

tu itıizler kamplarını da ayni 
'lıretJe mütalea etmeliyiz. 

,,. .y. ,,. 

~Sanayi hayatına yeni giren Tür
~ enin, bu yolda arı?:asız olan.k 
b..~lernesi içi~, her tedbire baıvur-
~lryız. . 

(Y8-HO) 

Orta tedrisat 
U. müdürünün 

Şehrimizdeki 
tetkikleri 

Bir müddettenberi ıehrimizde 
bulunan orta tedrisat müdiri u • 
mumiıi Cevat, ber&.berinde Maa
rif müfettiıleri bulunduiu halde 
orta mektepler ve liseleri gezerek 
tetkikat yapmaktadır. 

Bu tetkikat daha ziyade idari 
itler üzerinde bulunmaktadır. Bil
hassa muhtelif ıemtlerin lise ve 
orta mektebe olan ihtiyaçlan, 
mevcut mekteplerde yeniden sınıf 
açmağa imkan bulunup bulunma
dığı, bu mekteplerin binalan -
nm tevsii imkanı ve yeni mektep
lerin nerelerde açılması lazım gel
diği tetkik edilmektedir. 

Yeni derıhane ve mektepler 
için ketifler de yapılmaktadır. Bu 
meyanda Eyüp orta mektebinde 
yapılan tetkikatta burada 650 ta -
lehe olduğu görülmüt ve bu mek
tep talebeıinin bir kısmının Ka • 
ıımpafa orta mektebi bir an evvel 
açılarak oraya nakli, Eyüpte de 
bir lise tesiıi tekarrür etmİftİr. 

Ren hadisesinin akisleri 

Pil}asamızla AlmanlJa 
arasında ticaret 

Sekteye mi uğradı 

Milstahslllerin tuzağa dilşmemelerlnl, 
fiyatı dilşilrmemelerinl tavsiye ederiz 

Almanların Reni işgali üzeri • 
ne karıtnn dünya :siyasası beynel
milel ticaret itlerine tesir etmek -
geçmişlerdir. 

Bunun neticesi olarak müıteri
lerimizin baıhcası olan Almanya 
ile ticari münaıebatımız mütered
dit bir ıafhaya ginniı ve ihraç ta
cirlerimiz ıimdilik Almanyaya ih
racatı keımeği daha muvafık gör
mütlerdir. 

ihraç tacirlerimizi böyle bir 
harekete sevkeden sebep Alman
yaya kartı zecri tedbirler tatbik 
edilmesi hatta bir harp vukuu ih -
timalleri ve o vakit §İmdi ihraç e
dilen matların bedelini alamamak 
korkusudur. 

ltalyanm Habeşistana taamı -
zu ve diğer c!evletler tarafından 
alman tedbirler dolayııiyle iyi bir 
derı almıı olan piyasa timdi Ren 
işinin tevlit edeceği vaziyete kartı 

çok haasaa bulunmakta ve ileride 
vereceği neticeye kar§ı tedbirli 
bulunmağı tercih etmektedirler. 

Bütün bu vaziyetlerden dolayı 
ihraç tacirlerimiz §İmdi Alman . 
yada bloke bulunan paralarımızın 
süratle tahsili için de harekete 
geçmiılerdir. 

HABER: Siyaat vaziyeti ya · 
kından takip edenler, artık zecri 
tedbirlerin Almanyaya tatbik e • 
dilmesi ihtimali hemen hemen 
kalmadığını kolaylıkla anlıyacak
Jardır. 

Binaenaleyh, bu havadis olıa 

olsa, bazı açıkgöz toptancıların 
(Artık Almanyaya mal gitmi . 
yor!) diyerek fiatleri düıümıek 

ve ucuz mal kapatmak için uydur
duklan bir hiledir. 

Müstahsillerin buna inanma . 
malarım, fiati dii§ürmemelerini 
tavsiye ederiz. 

Yıldan yıla nüfusu artmakta 
olan lstanbulda ilk mekteplerin 
artıtı nisbetinde orta mektepler 
artamadığmdan orta mektep ta -
lebeleri mektep adedine nazaran 
fazla bulunmaktadır. •---------------------------

Bunun için orta mektep ittihaz BOi Un malzemesi Mütehassıs 
edilen binalann bütün odalan yerli vapurlar 
derıhane olarak kullanılmakta ve Şirketi Hayriyenin Hasköyde- den İZCİ 
ekseri mekteplerde zaruri olan ki fabrikalarında yeni iki vapur t• k 
coirafya, beden terbiyesi, resim yapılmaıı için projeler hazırlan - ye ışece 
ıalonları, fizik ve kimya liboratu· dığını yazmıftrk f • • 
varları hatti. yemekhane bulun_ Bu projeler, Deniz ticaret mü- genç erimiz 
mamaktadır. dürlüğü tarafından tetkik edil • 

BogUn 250 seyyah 
gelecek 

Şehrimize ıık 11k ıeyyab geti
ren Alman bandıralı General fon 
Ştöyben vapuriyle bugün ıehri • 
mize 250 Alman seyyahı gelecek
tir. Vapur ıeyyahlara evvela Bo -
ğaziçinde bir gezinti yaptıracak, 

ıehre çıkarak görülecek yerleri 
gezeceklerdir. 

Seyyahle.r bu geceyi vapurda 
geçirecekler ve yann da tehri gez. 
dikten sonra Yunanistana hareket 
edeceklerdir. 

YUrUkall plAJı 
Belediye bu sene Büyijkadada 

YürükaH plajında yapılacak te· 
sisatın projesini ikmal etmittir. 

mek üzere iktisat vekiletine gön
derilmittir. 

Şirketin burada yapacağı va · 
purlar 75 ve 76 numarayı alaca1' 
ve küçük olacaktır. Bu vapurla -
nn kazanlarından maada bütün 
malzemesi yerli olacaktır. 

1fl9~1PiW TAltYfMİ 

MART - 1936 

mert: 13M Zllb1cce: 24 

.u ... ..,, ... _,.,.. 
8,09 18,19 

v.... ..... Ot» .._ ....... ,.... ._. 

..... 
.. _. 4,46 12,21 115,415 18,19 19,48 4,28 

~ 10,27 6,03 0,157 12,00 1,31 10,09 

Bu proje plaj mevsimine ka ..• ••••••••••••• 
dar ikmal edilecektir. Tesisata 
11,000 lira sa1'fedilecek ve p!aj 
yeni ıeklile asri bir tekle girecek. 
tir. 

GEÇES SESE BUGÜN NE OLDU "r 
Bugün Çanakka.lc zaferlmJztn yıldönUmU 

ı!Qr. 

Almanya Venıay muahedestııı boza1.aıı: 
mecbur1 askerlik usu1Unll kabul etmı§tir. 

1 ESNA F 
n n 

Hükumet hesabına Almanyada 
denizcilik tahsil edecek olan genç
lere ay sonunda hareket edecek . 
leri ve hazır olmaları bildirilmİ§ . 
tir. Bu gençler Almanyada maki
ne ve İn§aiye mühendisi olacak 
lardır. 

Vekaletin evvelce Almanyada 
staj görmelerine karar verdiği bit 
genç kaptan ve makinistin de bu 
gençlerle beraber hareketi muva. 
fık görülmüıtür. 

Beı yıl mecburi hizmeti taah -
hüt ederek Almanyaya giden bu 
gençler dört yıl orada kalacaklar 
dır. 

Avdetlerinde bu genç makinr 
ve inıa.iye mühendisleri Denir 
yolları, Akay fabrika ve havuzlar. 
da mütehassıs olarak çalııacalc

lardır. Bu gençlerin dönmesine 
kadar fabrika ve havuzların yeni 
vapur inıa etmek için bütün nok 
sanları tamamlanacak ve dönüş 
terinde memleketimizin muhtaç 
kadifedendir, ucunda kürk• ardır. 

• 
1 c • 

1 
1 

Akay idaresi 
işçileri işe 

askerden 
almıyor 

dönen 
? • nıu 

Bir İ§çidcn aldıfımız mektupda deniyor ki: 
"Ben üç sene eski Seyrisefain idaresinde başlıyarak 

Seyrisefain dağıldıktan sonra da Akay idaresinde çalıştım 
ve oradan vatani hizmetimi yapmak üzere askere git tim. 

işe alırken, böyle resmi bir müessesenin bana yaptığı mu• 
amele doğru mudur. 

Askerliğim bitip de Akay idaresine tekrar müracaat 
edip eski işimi isteyince, beni en küçük memurlardan biri 
si (bugün gel, yann git) diye atlatmağa başladı. Derdimi 
anlatmak için bilyük memurlardan bir .sata müracaat et· 
tim. O da bana ancak mayısta müracaat etmemi söyledi. 

Vatani hizmetini yapmak üzere i,inden ayrılan iıçileri 
en küçük hususi tirkctler bile askerden dönünce tekrar 

Akay idaresinin 16 adet vapuru vardır. Bu vapurlann 
her birinde 4 tayfa 4 de kömürcü vardır. Bu kadar yer 
varken beni dört aydır atlatmak yazık değil midir? Bu 
şirkete bu kadar emek vermiş bir işçinin çoluk çocuğunun 
aç kalması günah değildirde nedir?( l) 

HABER: Bu işçi çok haklıdır. Değil Akay gibi resmA 

~ir. m~e~sese, bir ç~k husu~i şirketler bile asker~en dönen ı 
ışçılerını derhal eskı yerlerıne almaktadır. Akav ıdaresinin 
bu haksızlığı biran evvel düzelteceğini umuyoruz, \ 

1 

MDzahçu -------.. aonmııeırnmn~ ------·-~~Zııman ccıuuuü.c.ue D. ~. im.;ı:aıile 
ıu satırlar okunmuıtur: 

Meşhur mizahçı Burhaneddin Fele
ğin ilmi konferano;ında bulunan bir 
dramcı söyledi: 

. Mizahçı Felek konferansçı oldu.Hit
lcr gibi cerbezeli .. Türkiye efkanuaur 
miyesini tenvir ediyor. Me§hur mizahçı 
Fzd Ahmet de Fransız efkanumumiyesi 
ni tenvir etmek için konferansçılığa gittiı 
Korkarım dünya mizah~lann eline ge~ 
yor. 

Scvyet -----··-~UJJsyadan ............. -..... 
maıınzarau~ır -...-.. 
Nadir Nadi, Moskovaya vardığı ~ 

ınan üzerinde ha.ıl olan ilk inbbu 
§Öyle naklediyor: 

ilk göze çarpan şeylerden biri de 
ışıklı reklamlann hemen hemen yok de
necek kadar az olması. 

Aspirinden otomobile, piyango giıe
sinden Emlak Bankasına kadar rengl
renk ilnalara al?§mış olan gözlerimiz on• 
ların birdenbire yok olmasını yadırııyort! 

••• 
Karla örtUlU, tenha ve geni§ cad

deler korkunç bir yankaranlık içinde u
yuyorlar. 

Reklamların az1ığı, ferdi teıebbUaihl 
olmamasından ileri geliyor. Kim kiminle 
rekabet edecek? 

• • • 
Burada aspirini de, otomobili de 

devlet yapıyor. Otelleri devlet i§letiyor, 
Sinemaları, tiyatrolan yalnız devlet oy; 
nabyor. 

Burada fert sadece passü bir amele
. dir. Ba~ında bulunduğu iıtc menfaati 

veya mes'uliyeti olanlann sayısı pek ~ 
ikinci inbba da ,u: 
Trende yorulmuşum, sabahleyin. 

biraz geç kalktım. tik işim eve yazmü 
Uzere kartpostal aramak oldu. Yok. Bu 
işle mefguJ olan kız saat bilmem Jra~talj 
kaça kadar otelde bulunurmuş. Bari 
mektup yazayım dedim, pul istedim. O 
da yok. Bütün bu İ§lerc ayni kı.ı bakaı::-

••• 
Ferdi tetebbüı akaaklrklarma fra,,r; 

Sovyetler, Stakanoviat cereyanının ileri 
ıünnütlerdir ki, muhte!if fırsatlarla g .. 

zetemizde bundan bahsettik. Stakano. 
vistlik. işçi.nin, kendi tetebbüaile, iıtihl 
aalini arttırması, buna karşılık da, daha 
fazla ücret almaıı demektir. Nadir Na
di, Ruayaya bu hareketi tetkik için geı. 

len bi.r f ngi.liz gazetecisinin ağzındaa 
bize fUl"lan naklediyor.: 

- Bu, işçiyi i&tismar için yeni bit 
usuldür. Vasati istihsal seviyesi yükGcl" 
diğindcn clolayı amele normal gilndelip 
ni alabilmek için daha fazla bir gayree 
sarfetmeğe mecbur oluyor. Prim alanıı 
lann sav1s1 ise tabii CEkisine nazar .. 
daha azdır. Bu işten klr eden hük\tmei'" 
tir. 

• •• 
Fi.laimizi ıöyliyelim: Sovyet RuSTaıt 

nın bugünkü ıeraiti içinde., lngiliz gaz• 
leci.sinin anladıiı manada "iatiımu.,. 
mevzuubahı değildir. Çünkü iıçi, kenefi 
devletine fazla kir temin ediyor, diğer. 
bir ferde değil- Ayni zamanda da bu 
uıul sayeıinde umumi verim yülueli• 
yor. 

Moakovadaki ilk intıbalara gelince, 
fert teşebbüsünün, batta memuriyet 
tertibi hizmetlerin Sovyetlerde hayli 
aksak olduğu muhakkaktır. Bakal•m, 
Stakanoviat hareket, kartpostal aataıw 
bayanları da heveslendirecek mi? 

(Hat - Sür) 

Bir ~arhoş camide 
Un kapanında Yavuz Sinan 

mahallesinde Fınn sokağında o. 
turan Ahmet oğlu Eyüp imıinde 

biri sarhot olmuf, aklına namaz 
kılmak gelmif, Beyoğlunda ~ 

taniçi camiine ginnittir. 4 

Eyüp cemide namaz kılarkee 
düsüp kalkmaya başlayınca yanm 
dakiler işin farkına varmıt'ar, "°" 
lise şik~vette lmlunmuJlardu. E. 
yüp ıakalan.mııtır. -- -



• 

~ondradaki 
e ı 

Almanya, Ribenlrop 
heyetile temsil edilecek

1 

Lltvinof ve 
kopalı 

TjtüJesko AJmanyaya 11çık ve 
hücumlarda bulundular 

Litvinol 

Londra, 17 - Bugün öğleden 
eonra biri husu;;i, ve öbörü ıı~zli ol
mak üzere konacy iki toplantı yap

ını~tır. Gizli toplantıda İng iltere 

Dıtitleri Bak~m Eden, konseye Al
manyarun da i~tiraki meselesinde 
İngiliz nokt l nazarını anlatmıştır. 
~ e Almanyanın konseye i!tirak et
mek için ileri sürdüğii şartlar tet
kik edi miştir. 

Haber verildiğine göre bu me
sele hemen hemen halledilmiş ve 
:Almanya da müzakerelere iştirak 
edecelini reamen bildirmiştir. 

'Alman hey~ti Von Ribentro
pun riyaıetindc olacaktır. 

Litvlnofun ttutku 

tondra, 17 - Konseyin bu ak
şamki toplantısında Sovyct Dışiş
leri komiseri Litvinof Almanya a
leyhinde oldukça şiddetli bir nu· 
tuk aöylemİ§tİr. ..~., ,ı1 ~ 

Nutkunda ev\lela Fransız -

'Sovyet paktının Alman:ra aleyhin
de kurulmuş bir tuzak olm.c:u:hğınr , 
ne Fransanın, ne de Sovyet Rus
yıının Alman topr~klarında gözü 
olmadığını söyle:likten sonra söz
lerini ~u §ekil de bitirmi~ tir: 

- Mütearrı:za karşı lal<ayt kal
ı:r ~ doğru değildir. Kollektif ted
b.rler almak lazımdır. Hadisele
re karşı kör kalarak şifahen pro
t : !)tolarla iktifa etmek doğru ola-
~az. ---

TltUlesko ne diyor ? 

fa L'ondra, 17 - Gizli tcp!anhda 
(Romanya h'ariciye nazırı Titüles
to da uzun beyanatta bulunmuş, 
1
:ve şu sözleri söylemiştir: 

- Ortada, Milletler Cemiyetini 
kendileri için en eıash de3tek ola
J'2'.k gören bütün küçük devl~tlerin 
~mniyeti ve refahı mevzuu bahsol-

Titülesko 

maktadır. Konsey tecavüze muka
vemet etmelidir. 

Fransanın iki , ..... 
Londra, ı 8 - Son hadise üzerine ha 

ıarJanan Franıı~ projesi şu iki maddeye 
istinat etmektedir: 

1 - Sovyet - Fransız paktının L<>
karno muahedesine muhalif olup olma
dı~ım La.hey adalet divanı tesbit edecek· 
tir. Ve Almanya verilecek kararı kabul 
edecektir. 

2 - Eğer Almanya bunu kabul et
mene LGkarno paktı mucibince İngilte
re Fransa ya mecbur olduğu yardımı ya· 
pacaktır. 

Balçlka tahkimat yapıyor 

Namur 18 - Belçika harbiye nazın 
son vaziyetler üzerine millete hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Beyanna· 
metle Almanyaya kar§t Belçikanm şark 
hudutlarını tahkim için halkın yardımı 
istenmektedir. 

t. mlSnye nasıl temall edllecek? 

Bertin, 18 (Radyo ile) - Fon 
Ribbentrop Cemiyeti Akvam kon.
seyinin yarınki toplantısına işti -
rak edecektir. 

Konseyin bugünkti toplantısın· 

d·a ise Almanyanın Lcndra elçisi 
Fon Höş Almanyayı temsil e~e -
ce' .:tir. 

Sovyetıer:e Romrnyanm 
tektltl r ec!dedlldl 

Berlin, 18 (Radyo ile) - Mil -
letJer Cemiyeti konsey:nin dün 
akşamki aleni celsesinde Litvinof
la pntülesko Almanyanın konseye 
İ"'tirak etmemesini istemişler, fa -
kat konsey bu teklifi re:ldetmi~ -
tir. 

Nazi llt!'er·n·n bir süzU 
Danzig, 11 - Nazi lideri Al

bert T orster bugün söylecllği bir 
nutukta: 

- H'tler Danz.V,i ur.:ufmamı:

tır. Danz;ğ'in de Almanycya c:!5nc
ceği gün uzah değildir Jemi§ir. 

lngilterenin sulh projesi 
(BCJ§ taralı 1 incide) 

nazaı·l-arım La Haye divanı h~zu-ı 
rımda izah etmeğe davet edıle -
ceklcrdir. 

Almanya LS. Haye diva111nın 
hakemliğini ve yahut ki, hükmünü 
kabul etmediği takdirde, planda 
buna dair ayrıca ahki.m bulundu
~u 2anncJ ' liro:·. 

Lokarno ve Fransız - Sovyei. 
andlaşmalarını telif meselesi hal
lolunduktan aonra Rhin hududu -
nuu emniyeti için daimi 
bir rejiım ta&arlanacaktrr ki bun
da arsıulusal bir askeri heyetle po
lis konlroiuna tabi gayri askeri 
mıntakalar 'ri!cuda getirilmesi der
piş edilecektir. 

Almanyanın bu mmtakalar da-

kı olmıyaeak, Fransa da hali h:ı.
zırdalci müdafaa sistemini ta.kviy~ 
edemiyecektir. 

Yeni andlatmayı imza edecek 
olan Almanya, lngiltere, Belç'ka 
ve Franıa, tahdide tabi tutulacak 
olan hava kuvvetlerinin taarruzla
rına karşı topraklarmın masuniy~

tini müştereken tekeffül edecek
lerdir. 

Londra, 18 (A.A.) - Daily Tel
graph gazetesi, Lokarno devlet
lerine verilen muhtıradaki lngili.z 
tekliflerinin, "inkılapcı , bir ma
hiyette olduğunu ve f'n:ı.ns:ı. Bc'çi
ka ve Almanyn hudulb.rıncl.ı d::
varah bir ıulhu temin edecek un
surları ihtiva ettiiini bildirmekte· 

V enizelos Girit isyanından sonra kaçarken vapurda 

• ze os 
ugün saat 

·zde öldü e Venizelos torunlariyle beraber ••• 

V enizelosun bu sabah saat se· 
kizde öldüğünü birinci sayfamız· 
da bildirdik. Daha evvelki telgraf
lar şöyledir: 

VenJzelos .. koma" halinde 

Atina, 18 (Hususi) - Venize
losun hastalığı ağırlaşır ağırlaş
maz bütün Atina mahafili derhal 
telefonla, telgrafla Parisle muha
bereye girişmişlerdir. Hastalığın 
bu kadar tehlikeli olduğuna kimse 
inanmıyordu. 

Fakat gelen telgraflar mütema
diyen hastalığın artmakta olduğu
nu bildiriyordu. Yapılan konsul
tasyon neticesinde artık hayatın

dan ümit kalmadığı anlaşılmıştır. 
Saat sekizde kalbi çok zayıfla

mış ve harareti 38,4 e çıkmış bu
lunuyordu. Ve artık etrafındaki
leri tanımıyordu. Gene konsul
tasyon neticesinde kendisinin nez
fi dimağiden dolayı bu hale gel
diği anlaŞılmışhr. 

Zaman geçtikçe daha ağırlaş
makta ve haleti nezie gelmiş bir 
kimsenin bütün safhalarını göster
mektedir. Bugün saat sekizde Pa· 
rise telgraf çeken Atina gazetele
rine Giritli siyasisinin koma ha
linde bulunduğu bildirilmiştir. 

Halk gece kat'iyyen uyuyama· 
mış, mütemadiyen yollarda dola
§arak Pariaten gelen haberleri bek 
lemi§tir. Herkesin yüzünde bü
yük teessürler okunmaktadır. 

Venizelos 
Hayatında neler 

yaptı? 
Bu sabah, tramvayda gazete okuyan 

lardan biri; 
- Venizelos ağır hasta dedi. Elimde 

ki Kurunu açtım ve orada, zatürreeden 
muztarip olduğunu okudum. Şimdi de 
onun vefatı haberini alıyoruz. Venize
los ölmüş! 

Yunanistanı bilenler, Yunanistanm 
siyasi işlerini takip edenler pekala tak• 
dir edeceklerdir, ki bu Yunan diplomatı 
nın ölümü, Yunanistanda bundan yirmi 1 

beş sene evvel açılan ve bu müddet zar· 
fmda bin türlü vakalarla dolu ve koca j 
ciltler teşkil eden bir tarihin kapanma· 
sı demektir. 

Venizelos, Giridde doğan; orada ye
tisen ve rubu asır Yunanistan mukad· 

:ı 

deratma hakim o!an bir diplomattır. Ve 
bu dip' omat. atılganlığıyle, cür'etile, 
me!hur Yunan Megalo idcasmı meydana 
getirmcğe çah§mış ve kısmen de muvaf 
fak olmuştur denilebilir. 

V cnizelo3 1912 de Balkan devletle· 
ri arasında Türkiye aleyhine yapılan 
bir itti fa k<ı dahil olmı.ı~ ve kara kı.ıvvct
lerini Makedonya ve Epirc, deniz kuv· 
vetlerini de E gedeki Adalara sevkedc
rek burnb.rını işgal eylemişti. Makedon· 
yanın trı l:simi meacleı;inde uyusamadık· ı 
lan tc•n de rn13 de Srr plarln birleşerek 
Bulgflrhı.r rıleyhine harbe ~irmiş ve te· 

yanın büyük bir kıımmı ele geçirmişti. 
Siyasi hadisat biribirini takip edi J 

yordu. Çok geçmeden Avusturya veliah 
dine yapılan suikast ile ortaya çıkan 
dünya harbinde, Yunanistanın emene- 1 
rini biraz daha tahakkuk ettirmek isfr 1 

yen Venizeloı itilılf devletlerine arzı 
hizmet eyledi. O vakit kral Konstantlni 
karşısında buldu.Ve iıJeri dilediği gibi 
idare etmek istiyen Venizelos krahn bu 
hareketi karşt&ında hiddetlendi. 1914, 
1916 senelerinde Venizelos kral ile da· 
hili ve uzun bir mücadelede bulunmuş 
nihayet, Makedonyadaki muvakkat Yu~ 
nan ihtilU idaresinin kuvvetleri, itilaf 
donanması toplannın tehdidi altına alı~ 
nan Atinayı işgal ederek V enizelosu 
mevkii iktidara gelmişti. 

Venizelos, umumi harp seneleri zal'
fında itilaf devletlerine büyük bir yar· 
dımda bulunamadı. Fransız ve İngiliz 
kumandanları, kuvvet karşısında 5tikut 
eden ve bir kıam~ kral Konstantin taraf 
tarlarının elinde bulunan Yunan ordu ve 
donanmasından diledikleri gibi istifade 
etmekten çekindiler. 

Venizelos, mütarekenin imzasını mü
teakip siyasi faaliyete girişti. Ve o va -
kit İngiliz başvekili olan Loyd Corcu a· 
deta teıhir ede: ek ona dilediğini yaptır · 

dr. Venizelos, Yunan Megalo ideasını 

tahakkuk ettirmek için, Yunanistanı bü· 
yUk bir maceraya attı. Trakyayı, Asyayı 
ıuğrayı işgal eyledi. 

Siyasi hayatının en parlak günleri
ni yaşayan Venizelos, kaunacağrndan 
emin olarak üzerindeki ihtilalciliği at" 
mak ve ondan sonra yapmağı tasavvur 
eylediği işlere girişmek maksadile inti• 
babatı ilan etti. 

Ancak netice, menfi zuhur etmiı 

Yunan efkarı umum:yesinin büyük bir 
kısmı Venizelosun siyasetini beğenme• 
diklerini göstermişlerdi. 

Giridli diplomat, yediğ i bu büyük 
darbeden müteessiren Avrupaya kaçtı, 

ve Asyayı suğraya çıkardığı askerin de
nize dökülmesinden sonra Yunanistana 
avdet etti.Fakat bu defaki avdeti onda 
dilediğini yapmak cesaretini kırmış, 

fazla olarak kendisinin yeti~tirdiği bir 
takım diplomatlar, yük' .selttiği kuman
danlar, arzularım bilakaydü şart yerine 
getirmcmeğe ba,ıadı. Son darbeyi bun· 
dan bir evvelki intihabatta yiyen 
Venizelos, intlhabatm ferdasında e
mirlerine körü körüne itaat eden 
bazı askerleri faaliyete egtirerek 
Oiridde yeni bir ihtilal te§ebbilsünde 

olan:ıar111" bulunmuş fakat muvaffak 
tekrar Avrupa yolunu tutmuştu. 

S 1 T .. *k· · ·h· de isı11r ultan ar ur ıyesı tarı ın ıc 

ne sıksık tesadüf edilen Venizelos ~~1• 
mütekebbir ve müstebit bir diploı:ııa et 
Kendisine karşı gelenleri asla aff etfll 
ve ilk fırsatta cezalandmrdr. · Jaf 

Kral Konstantini tahtmdan uıalc ıı 
·ı ıar3 tırmış, Yunan meclisine Ba!2vekı 0 tsı" 

~irdiği gündcnberi, kendisine aleyfl fıı" 
lık eden sonraları da Halk l<i!.' 
kasına riyaset eden Gonaris ve a.r,efl 
daşlarının kendi siyasetini takip erlı} J( 
ihtilalciler tarafrnd:ı!l kurşuna dizilrtlc 
rine mani olmamr!itt. 

~ ·ııı• 
Venizelos, Türklere karş.ı d•1 

/ 

dotsluktan bahsetmiştir. Son Türl<İ~·e ı• 
Yunan dostluk mukavelesini de o ıfl' •• 

·st" 
etmi§tir. Fakat, Venizelos, Yunanı ··tff 

"l<ı.I na gelmezden evvel, bir müddet hll ii"• 
ran olduğu Giridde hemşerilerile ffl 0u· 
tehiplerine karşı verdiği bir nutukt~ıııı
nun bir gösterişten başka bir şer 0 ğr1' 
dığmı söylemiş ve hadisat, en dO j( 

sözlerinden birinin de bu olduğunu 
pat eylemiştir. 

..A., d' ~ 5ırı 
1914, 1916 mücadeleleri ara ·ye 

kendisine kral ile anlaşmağr tall'5~ 
eden dostlarına şu cevabı veriyordll· .'.\.ıe 

d
. j)O, 

- Bahsettiğiniz adam kim ır, 

birisini tanımıyorum. W 
Kral Konstantin onu çok }lıt~ıı· 

mıştr, ölümünden sonra bile onda~ tefİ' 
ııçdildiii zaman hoınutsuzluk 1°5 ıfl' 
yordu. Ne kadar gariptir, ki bundaıt 11ğı 
kaç ay evveline kadar kral aleyllta! ıııl" 
yapan Vcnizelos, bugünkü kralı ~.~0eıı 
gilnkil rejimi kabul etmiş ve ö!Uıtıll )'ar 
iki ay evvel dostlarından birine ıırııt' 
dığı 50n mektupta bugünkü bultr 1119, 

hallinden bahseden satrrlarm pıı:tLlf• 
yaşasın kral 1.. kelimelerini koy1111.l * öl'" 

Siyasi: hayatında bir kaç defa t<B'~' 
ve dirilen Venizelos bugün hayata rııiı1li 
gfü;ıerini kaparken fırkası, en sıı liı.ıııı' 
dostlarından olan Sofulisin elinde. 1,ri!I 

k ı reı• tf nuyor. Yunanietanda fır a ar, 
11 

§ahıslarına bağlıdır. VenizelO~u 11şıe 
k . · tıır rı lümU frrkasını da can çe ,,·r . ifl t • 

getirmiştir. Liberalleri, reislerıll 013'1 

k . b" . t rk•daŞ' ıe yaşlı ve en e& ı ır sıyase a ~ 

Sofulis toplu bir halde bulundı.ırs~- 'J'~ 
· cC"' ~ bu uzun müddet devam edemıye dı>&~ 

nanistanda yirmi beş sen~ evvel et ,.ı 
·b' sıra' Venizelizm de Venizelos gı ~t:ıcal<t'./ 

hayat sahnesinden çekilmiş ~ 

Maksimos 
Muhakeme 011 

edilecek e.ıet' 
'Atinada çıkan Eleftrorı 8' oı' 

·· rirıe t• sinin yazdığı yazılar uze ııt' 
.. e ıı ' 

beı mebusun eski harıcıY . ~' 
. . t )crır 

1
., 

Maksimos aleyhıne hır a ,r ' 
. . p ~' 

zırladıkları ve bu takrın e'-e 
"Ik . . d .. "et .. , W mentonun ı ıçtımaın ... JY•' 

Ieri söylenmektedir. Me~r e5i t<~ 
simoaun divanı aliye ver• ııı .,,~ j 

ht1l5 el Makaimoıun kalemi ına . e 1'' 
d.. .. p· . 11. • d haricıf ı,te' uru ıyıne ısın e ...,e,. 

• tew 
roıundan çıkarılmasını ıs 
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Kur dallar 
Nilüferle beni konuıurken: 

"Onunla karıılatmak bana artık 
kıtı habrlatıyor,, demiştin. Gön· 
lündeki usancı çoktanberi sezdi
ğim için arbk arkandan koşmıyo
rum. Seni kucağımdan kaçırmak 

ilk günler beni öyle dayanılmaz) 
bir acı ile yere vurdu ki. yavrusu
nu çaldırmıı bir ana gibi çılgına 
döndüm. Bütün iç ve dış varlığı
rnı dudaklarından çıkacak tek sö
ze b:ığ)adığım Aydın'ı bir gün ar
tık doyuramamak korkuıu, ilk ta 
njftığımız gündenberi uykulnrımı 
hozan bir kuruntu idi. Kasırga 
yavaf yavaş yaklaştı. Ortada ku
rulmuf ne varsa yıktı, kırdı, par· 
çaladı. Geride yaprakları dökül . 
müt kunı dallardan baıka bir şey 
Dırakmadı. 

Sana bu yazıyı karalarken ha
yalim ilk günlere doğru uzanıyor. 
Üstünde beş on kelime taşıyan 
kiğıtlarıma verdiğin değeri düşü 
nüyo1'Um. Dudaklarını parmakları 
ma dokundurabilmek için nasıl 

günlerce uğraştığın; yağmur, ça
mur demeden nasıl yolumu bekle
diğin gözümün önüne geliyor. 

Bıkkınlık.. Niçin bu duyguya 
ben yabancıyım. Niçin gönlüm, 
bugitne kadar "artık yeter,, deme· 
di. 

Birlikte geçen ayların öyle ta
dı unutulmaz izleri var ki, onları 
düşündükçe son günlerin taş yü . 
rekli Aydm'mı kısa bir zaman için 
gene içime yerleımit buluyorum. 
Belki sen bu hı:ıtıraları çoktan u
nutmuşsundur. 

Bir kı~ gecesi. Gene büyük a
kasyanın altında buluşacak, sine
maya gideceğiz. Birleşme saati 
yaklafıyor. Tam evden çıkmağa 

hazırlanırken misafirler geliyor. 
Gizliyemediğim bir can sıkıntısı 
içinde kıvranmağa baılıyorum. 

Beni o gece pek somurtkan bulan 
misafirler çok oturmayıp gidiyor
lar. Fakat aradan bir saate yakın 
bir zaman geçmif. "Aydın bekle
miş, beklemİf, gitmiştir,, diyorum. 
Ne olur, ne olmaz, bir kere bakma· 
yı uygun buluyorum. Akasyaya 
yaklaıırken gözlerime inanamıyo 
rum. Sen, lapa lapa yağan karın 
altında ayakta duruyorsun. Beni 
bir saat o soğukta beklemişsin. 

Sana naııl içten gelen bir çoıkun· Hatıralarım anlatan : EFDAL TALAT -20- Yazan: IHSAN ARlF 

lukla sarıldığımı gözlerimi hayata El • b b l 
yum~:1:a~~,k;:::~~:~~nc• ıme öyle ir ma Umat geçmzş ise 
kafatasımı açacak olurlarsa, ha · l • J l 
tıralann saklandığı kötede o ge. onu u aşması ıcap euen yer ere 
cenin fotoğrafını bulacaklardır. 

-Dokuzonkiıiyiz.lçimizdesem verdiliime emin olmalısın 
tin en yosma kızı Nergis de var. ~ 

Size ilk geliıi. Onu ba,tan aıağı 
süzüyorum. Benden daha üstün 
bir kız olduğunu görüyor, kıskanç 
lığın içimde bir yanardağ gibi kö
pürdüğünü duyuyorum. Sen beni 
kuşkulandıracak hiç bir harekette 
bulunınamağa dikkat ediyorsun. 
Gramofon başlıyor. En çok sevdi
ğimiz tangoyu oynryoruz. Nergis, 
kendisile meşgul olmamandan bi-

Tavıantaıı yokuıundan Beya· \ 
zıda doğru çıkmağa baıladık. F e· 

ridun, arkadaıları arasında dürüst 
ve terbiyeli tanınmıf. bir gençti. 
Kendisiyle lüzumu kadar samimi 

değildim. Fakat iyi bir arkada~ o
larak tanırdım. Yolda gene öte-

den beriden konu~uyorduk. Bir a
ralık birdenbire ıözü değiıtirdi, 

y · ve: raz sinirlenmiı gibidir. erımize 
oturduğumuz zaman sana soru _ - Efdal, •en galiba bu son 

günlerde küçük bir seyahat yap-yor: 
- Tangoların en çok hangisin

den hoşlanırsınız? 

- T angolita' dan .... 
- Ben eskimiş olduğu halde 

"Krepuskule,, e bayılırım. 
- Si:ze çalayım. 
Nergisin istediğini çalarken O· 

nu dansa kaldırmak, ev sahibi ol
duğun için, bir nezaket vazifesi 
Yüzüme gizlice bakıyorsun. Ben, 
düşünme kabiliyetini kaybetmiş 
bir halde};m. Kaılarımı çatıya -
rum. Batımı sallıyor, "dansetmeni 
istemiyorum;, diye iıaret ediyo · 
rum. Kaba bir ev ıahibi olmayı ka 
bul ediyor, beni kırmıyorsun. Ner
gisi o gece kanatları parçalanmıt 
bir kartal vaziyetinde görmek ka
dınlığımın en zevkine doyulmaz 
zaferlerinden biri oluyor. 

Haklısın Aydın. Yolumun 
tünde hepsi biribirinden alımlı, 

hepsi biribirinden parlak bir yığın 
taze kadın dururken saçlarına ak 
düımeğe baılamıı bir eski sevgili 
ile me§gul olmak bugünkü erkeğin 
katlanabileceği bir fedakarlık de
ğil. 

Hakkın var Aydın, artık baha
rı düıünmek faydasız. Bir kasır· 
ga, kurulmut ne varsa hepsini yık
tı, kırdı, parçaladı. Şimdi ortada 
yapraklan dökülmüı bir yığın ku
ru dal var. 

mıısm.,, 

Dedi. 

Bir sokak fenerinin altına gel
miştik. Durdum ve yüzüne dikkat· 

)e bakmağa baıladım. Feridun. so
ğuk kanlılığını muhafaza ederek 
sözüne devam etti: 

- Benden çekinme! Yaptığınız 
seyahat Bursa ya olmuf.·· Tahmin 
ediyorum ki, sen bu seyahatte bi-

zim tarafa çok faydası dokunacak 
malumat elde etmiısindir. Ben se

ni tanırım. Memleketini seversin. 
Eline geçen bu malumatı, öğrene· 

bildiğin kıymetli hakikatleri bizi 
ve yurdu kurtarmak için çalııan
lara bildirmek istemez misin?,, 

Bu arkadafı aile meclislerinde 
tanımıştım. Arkadaıtık amma, ka
rakterini, daha doğrusu hakiki hü

viyetini, iç yüzünü pek iyi bilmi
yordum. Kendisi hakkındaki ma-

lumatım sathi idi. Bu kadar ha
yati bir meselede ona açılmamak 

ihtiyatkarlık olurdu. Nitekim öyle 
yaptım. Lakayt bir tavırla: 

- Eğer elime böyle bir malu· 
mat geçmig ise onu ulaıması icap 
eden yerlere verdiğime emin ol· 

malısın. Bununla beraber, sırf 
memleket sevgisiyle beni teıvik i· 
çin bu bahsi açtınsa kapa ... Hak
kımdaki teveccühüne teıekkür e
derim.,, 

Sivil memur kolay kolay athya
cak bir adam değildi. Ve kendiıi· 
ne mutlaka itimat etmemi istiyor
du. 

- Kardeşim, dedi, eğer senin 
verdiğini söylediğin malumat la· 

zım olan yere gitmiı olsaydı bizim 
' haberimiz olurdu. Elindeki malu· 
matın çok kıymetli olduğunu tah· 
min ediyorum. Bu malumatın asıl 
kıymeti bir dakika geçmeden yeri
ne gitmesindedir. Biz her !eyi bi
liyoruz. Binaenaleyh, senden tek· 
rar rica ederim; bunun bir sureti· 
ni her halde bize ver.,, 

Cevap verdim: ~-

- Feri dun, ben, timdiye kadar 
gerek ailemin, gerekse yaşadığım 
hayatın tesiriyle asker ruhlu bir 

adam olarak yetiıtim. Bundan ö
türü biraz ha,in tabirtliyim ve sos
yetenin beklediği kadar da neza· 
kete malik değilim. 

ben, o adamın ıahsında aradığım { 
emniye~ ve itimadı bulamazsam 
her §ey biter ve senin için mütki.il 
bir vaziyet hadis olur sonra ... O -
nun için bana bu hususta fada ı~ 
rar etmemeni rica ederim. 

Onun yanında oturan kıranta 
zat, bakı~lan, hal ve hareketleriy
le, insan üzerinde çok müsait bir 
tesir bırakıyordu. Fakat bu tesire 
rağmen, konserin devamı müdde
tince elimdeki vesikalan onlara 
teslim etmek hususunda müsbet - Dü,üncende haklı bulurum 

seni ve dediğini kabul ediyorum. 
Ben, bu gece, bizim burada teşkil 

ettiğimiz gizli grupun amirlerin -
den biriyle Şehzadeba,ında Ferah 
tiyatrbıunda verilecek olan ala -

bir karar veremedim. 
Konserden sonra, Feridun ya

nındaki zatla birlikte geldi ve: 
- Ef dil, sana arkadaılarımız

dan Mustafa Razi (Beyi) takdim 
ederim. Kendisi, sana akşam üstü 
bahsettiğim zattır.,, 

Dedi. Beraber yürümeğe ba§
ladık. Fakat ne onlar bir ıey açı
yor, ne de ben o bahisten konu~ 
mnk istiyordum. F eridunla muta

' bık kaldığımrz ıekle göre, eğer 

ben Mustafa Razi (Beyi) emin 
bir adam olarak kabul ederse e -
limdeki veıikaları verecektim. E-

• ğer mütereddit kalırsam, onlar ıs
rar etmiyeceklerdi. içinden çıkı .. 
lamıyacak müşkül bir vaziyete 

· girmittim. Nihayet meseleyi cezri 
bir şekilde halletmeğe karar ver • 
dim. 

Efdal 1914 senesinde Mektebi Harbiye-
nin namzet sınıfında 

turka bir konsere gideceğim. Ben 
o zatın yanında otururum. Sen 
de oraya gelirsin, uzakta bir yere 
oturur·raun. Yanımda oturan ada. 
mın tahaı sende bir emniyet ve iti
mat uyandırıraa bizimle temas ~ 
dersin. Etmezse mesele kalmaz.,, 

Arkadıın teklifi bana çok mü· 
aait göründü. Esaıen ileri sürdü -

ğüm mazerete verilen bu cevap • 
tan ıonra temaruz etmeye imkan 
kalmamıttı. Kabul ettiğimi söyl~ 
dim ve aynldık. 

FERAH TlY ATROSUNDA 

BiR KONSER 

O gece yemekten sonra Ferah 
tiyatrosuna gittim. 

Feridun ön sıralardan birine 
oturmuş, yanında bulunan kırmı-

zı yüzlü, erkek bakıtlı, kırk yaş -
lannda kıranta birisiyle konuşu • 
yordu. 

Bir aralık döndü, beni gördü 
ve bir göz işaretiyle bahsettiği za. 

tın yanında oturan kimse olduğu
nu bildirmek istedi. B~-ı içeriye 

girer girmez onu anlamııtım. Ye • 
rime oturdum. Bütün dikkatimi 

kullanarak F eridunun arkadaşım 
tetkik etmeğe başladım. 

Feri dunu bir kenara çekereK 
ı eledim ki: 

- Sizden ıüphe etmek ayıp ve 
g·Ünah olur. Fakat beni de mazur 
görünüz. Bu bir hayat memat işi
dir. Benim elimdeki vesikalan ve 

malumatı size verebilmem için, 

bana bu ak§am taru~ırdığın arka
daıın cidden memleketi için çalı

şır bir kimse olduğuna, ya benim, 
ya merhum babamın yakm tanı -
dığımız birisini işhat etmeni mut· 
laka isterim.,, · 

ESAT PAŞA ŞAHiT 

, 
Feridun, babamın sınıf arka • 

daşı olan Merkez kumandanı mir
alay Esat (Beye) - merhum E • 
sat Paşa - giderek bu meseleyi 
halletmemizi teklif etti. Bunu da 
kabul ettim. O gece Mustafa Razi 
ile tanışmakle. iktifa ettim. 

- Zehirli gaz maskesini keşfeden alimler çalrşxyorlar. 

Sen, timdi bana, bu malumatı 
memleketin menfaati uğrunda, i -
vazsız bir ~ekiJde kullanacak diye 
bir adam tanıtınm. Halbuki 

Her hangi yanlıı bir harekette 
bul_;nmaktan ve atlamaktan çok 
korkuyordum. Böyle yanlış bir a

dım benim hayatıma da mal ola
bilirdi. Onun için, F eridunun bü • 
tün teminatına rağmen şüphe ve 
tereddüt içinde idim. 

Ertesi günü tekrar buluştuk: 
ve Merkez kumandanı Esat (Pa
tanın) nezdine gittik. O zaman 
merkez kumandanlığı, şimdi Üni· 
versite olan eski Harbiye Nezare
tine girilen büyük kapının sağın • 
daki ta§ bina idi. Merkez kuman• 
dan yaveri - şimdi levazım yüz
başısıdır - Burhanın delaletiyle 
odaya girdik. Esat (Paşa) bizi gü
ler yüzle karşıladı. Bir müddet ö. 
teden beriden konuştuk. Sonra 
asıl meseleye temas ettik. (Paşa) 
Razi (Beyin) kendisinin de iti .. 
madını haiz, cidden memleket 
için çalışır bir zat olduüunu ve 
kendisiyle beraber çalışmamın 

çok faydalı olabileceğini söyledi. 
Artık bence yapacak bir şey kal
mamıştı. Yunan ordusunun tc1' 
bir kurşununa kadar bütün mev • 
cudunu tafsil ve harekat planlan• 
nı bütün teferrüatiyle izah ettea 
raporun bir ıuretini derhal Ra~i • 
ye verdim. - Acaba şimdi de beşeriyet için hangi faydalı §eyi keşfe uğraşıyorlar? 

- Maskeleri ;tesirsiz bırakacak bir ze hirli gaz arıyorlar. . (Daily Herald) J .(Deva.mı var): 
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Elden seciye anlaşlldığı gibi 

Ayaklara bakılınca bir 
c-~ kadının ahlakı anlaşılırmı? 

?tadro ı~~ 
lSTA.NBUL: B Ey o G L u 

• 18: Orkestra muatk1al. 19: Haberler. 19, aıEı.gK ı ıoo • Klo 
15: Retranamlsyon veya muhtellf plWar. *lPEK Sengapur poatam 
20: Keman solo stUdyo aanatkArl&rı t:ara.tm.. SARAY Primadonna 
dan. 20,30: Stüdyo orkestraaı. 21,30: Son ha· TURK : Venedlk ıarkw 
berter. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının rol) 
gazetelere mahsus havadis aervlat vertıecek· sCMEB ı Dokunma kalbime 
tir. 
,\NKARA: (280 Kh.) - (1960 m.) 

19,30: Tayyareci konuıuyor. 19,46: Karı. 
şık m üzik (plllk n~yab). 20: Karpiç ıehfr 
lokantumdan ııakll '(orkes~). 20,30: Ajans 
naberlert. 20,40: Ankarapalastan ııakll <or. 
kcstra). 
8 t1KB.EŞ: (8%3 KIL) - (SM,G m.) 

18,115: OrkestrL 19,115: Konserin devamı. 
W,15: Birçok memleketlerin havaları. 21: 
Org, orkestra ve kızlar korosu tarafından 

konser. 21,M: Piyano ve viyolonsel t&ratm
dan Maka Regerin 90nab, 22,45: Orkestra. 
konseri (hafif mualkl) 2t: Gece konseri. 
BUDAPEŞ1'E: (M6 KJı.) - (IKfA m.) 

18: Telefon f&brik&amm korosu. 19,20: 
Keman ve piyano. 20,SO: Orkestra konseri. 
24,10: SJg'an orkestram. 
HOSH.OVA J: (174 K.h.) - (l.'1U m.) 

18: SollaUer kon.eri. 18,SO: "Konser .. 
ı!lrpriz,, 19,45: Piyano kon.eerl. 
VABŞOVA: (%24 Kb.) - (1.389 m.) 

18,20: Şarlalar, 20: Polonya Reialcumhu· 
ru Bay lgnace lı!osclcld taratmda.n eöylev. 
20,llS: ''HQr Polonya aakerf,, orkestram tara.. 
fmdazı.) 21.: Oda mu.elldll. 22: Fr. Chopinln 
eeerlerl (piyano). 23,-0:>: Süel :marılar. 23,SO: 
orkeat.ra kon.sert. 
ViYANA: (1592 Kb.) - (606,8 m.) 

21,40: :Viyana tllarmonlk konaer. 23,10: 
Bando mmik& konseri. 24,40: ''Eeki Viyana,, 
(kuartet ve tarlaları). 
PBAO: (638 Kb.) - ('70,% m.) 

20,30: Tiyatrodan nakil (lıtadam Butter .. 
t17., operasmm 1 tncl ·perdeal. 21,(0: Er
ganun kon.ııerl (hallt beatelerl). 
BEBLlN: (MI KIL) - (SGe,7 m.) 

17,45: Orkestra ve koro .• 20: Çift piya
no konseri. 20,30: GCDç Mllletln aaatf. (NOT: 
Ba pıropam bOUbı AJmaıı ı.tuyonlan tara. 
fmclıı.n nakledllccıcktlr). 21,10: Hafit konser. 

23,SO: Kolonyadan gece konseri ve dans mü· 
sııı nakli. 
llUNtB: (7'0 KIL) - (405,4 m.) 

18: lngWz ve ıreıemenk best.eklrlarr. 19: 
Orkestra (Hant prkılı eserler). 20: Çttt 
piyano. 21,10: Hant konser. 23,10: Skeç. 
2•: Stüdyo dana orkestram. 
llAMBURG: (96' Kh.) - (SSl,9 m.) 

un 2t',.:f11i: Skeç. 24: ~u~t konseri. 
l{OLONYA: (658 Kb.) - ('61S,9 m .) 

"23,sÖ:' Gece mnZi'ıı ve danıı. 
STUTTGABT: (ll'74 KIL) - (522,6 m.) 

19: Şarkılı konser (koro ve orkestn.). 
21,45: Bad bestekArlannm eserleri. 23,30: 
Piyano konseri. 24: Dans orkestrası. 
KöNIOSBF:RO: (l.031 Kh.) - 1%91 m.) 

21,10: <(Soprano, Tenor, bariton koro ve 
ıttıdyo orkest1'881 1.§tırak11e) Alman operalar 
rmdan seçme parçalar. 23,40: Kolonyadan 

nakil. 
r&ANKFORT: (t.195 .Kb.) - (251 m.) 

21,10: Varyete {sollaUer ve orkestra). 
24: Robert Gadenl.n dana orkestrası. 
ROXA: ('71S KIL) - (U9,8 m.) 

21,35: Koro konseri. 22,45: Karııık 

konaer. 23,30: Dans mtlzlfl. 
PAR!S P.T.T. (695 Kh.) - (481,7 m.) 

ıt: Senfonik muslkf. 21,40: Senfonik 
mu.slld. 23,llS: Şan ve oda mtlzlll eserleri. 
FABtS (Post Partr.lycn): (959 Kh.)(Sl%,8m). 

20,M: OrkeatrL 21,35: Hafif konser. 
23: Orkestra konseri. 23,15: Konser. 24: Ka. 
b&re. 24,SO: Ha.fit mualld. 
DOYÇLANDSENDEIL (191 KIL).(U'U m.) 

23,SO: Piyano llo şopcn rcsttall. 24: Dans 
' mllz1gi. 

EALUNDBORG: (%88 Kb.) - (1.261 m.) 

23.30: Radyo orkestrasmm konııert.. 

YILDIZ 
TAN 

ELBAI\ffiA 
ŞIK 

Al.KAZAR 

ASRI 

ŞABK 

ASTORYA 

Parla hayatı. 
Lrutrea Borjiya ve qlam 
senindir. 
1ncil1 kadm ve Hata 
Son vals 
Akkartaı (türkçe eözlU) 
ve A§k ve cinayet 
Sokaklarda aıtm ve Harp 
arllestnde 
Bozambo ve Karım ola.. 
cakam. 
Bir qk gecesi ve ~z 
allAhmdır. 

CIDIURlYET ı LUluı vapur yolcuları 
(Türkçe) ve Vahşilere 

hücum. 

ISTANBUL 
ı Sarı§m karmen Te .Aneıı 

Lüpen 
ı Çingene baron ve O da bir 

Z&manıDl§. 

Tarza.n (türkçe eözlü) 
KUÇ{lk anne ve Kaçakçı .. 
lar pe§lnde 
Para kralı Mllton 
Herkes ondan bahaediyor 
ve llalek 4fık çUJııgir 

KADJKOY 
Viyana geceleri 

ı Kanun kuvveti 

ÜSKODAR 
Gllldüren gözler (gece) : 
MUnfr Nureddin ve arka
da§lan konaert. 

BAKIR KOY 
JHfLTtvAnr Viyana qk belde8! 

~!fakohu 
Gece saat 20 de 

FAUST 
rurkçeye çeviren: 
~entha Bedri Göknll 

(* J \. .şıırct bulunan elnemalarm oy. 
ruunaıuıı oldutu veya oynayacafı mm.tere 
alt talellAtı 111\nlaronız arasında bulurııwız. 

Kayıp aranıyor 
Matbaamıza Arapkirli değir -

menci Musa isminde bir ihtiyar 
gelerek bundan beş sene evvel Ö
demitten askerlik için lstanbula 
gelmiı olan oğlu 322 doğumlu 
Mehmet Sabiti aradığını ve bilen
ler varsa ~daki adrese insani
yet namına bildirmelerini rica et
mektedir. Arayamn adresi: 

Arapkirli Değirmenci Musa, 
Karagüınrük Sütçüler kahvesi sa
hibi Hüseyinin yanında. 

* • 
Şişlide Kağıthane caddesinde 

189 numaralı Haydarbey apartı _ 
manında oturan Naile isminde 

K l S A D A L G A L A R Yatlı bir kadın, matbaamıza ge • 
lerek, akrabalarından iki kayıp 

LONDRA.: Clüaa aralıklarla, mnhteW a. muhaciri aradığını ve yerlerini 
zunlııldarda &1lnUn bcr 1&Attndo mUtemadJ. b'J 

ı enler varsa insaniyet namına 
yen çalışır.) k 

ıe: Senfonik orkestra. 16,4:>: Şarkı resi· endiıine bildirmelerini rica etti. 
talL 17,30: Orkestra, prkı {Bariton). 18,45: Aradığı kapıylar ıunlardır: 

Badlbadi yürüyen kadınlar ahmak mıdır? ·Maltl.m değil! 
Fakat, keklik gibi seken güzel yUrtıyüşlil kadınların 
cinsi cazibesi çok olduğu muhakkaktır? 

başparmağının yanı Şarlo ayaklı 
çıkıntılı ayak 

Çingenelerin avuca oakmak su-ı asabidirler. Ayaklan içeriye doğru( 
retiyle insan tabiatine dair bir basan kadınlar, ahmaktırlar.,, 
şeyler ıöylemeğe çahıtığı malfun- Halbuki bir lngliiz ayakkabı mües
dur. Onun gibi, Parisli bir ayak- sesesi sahibi de bu nazariyenin ya
kabı ressamı da, kadınların ayak- lanını çıkaracak ıeyler söylemek
larına bakarak seciyelerini anla- tedir: 
tabileceğini iddia ediyor. "Ayak kusurlannm çoğu, kötü 

Andre Perugia isimli Du adam, ayakkabı yüzündendir! diyor. Bir 
senelerce yaphğı tetkikatın neti- insanın seciyesi ayaklan ile ali.ka
cesi olarak mesela diyor ki: dar değildir. Mesela içeriye doğru 

"Sağlam ve ahenktar yürüyüılü basan bir kadın tanırım ki dünya-
bir kadının cinai cazibesi vardır. nın en zeki kadınlarından biridir. 

içeri doğru bakan 
güvercin ayaklı 

Dıtarıya doğru basan, baş parm•• 
ğının yanı çıkıntılı olan kadmlarJ11 
da seciyesi bu gibi kusurlariyle j .. 

zah edilemez ... ,, 
Ayakkabı itleriyle alakası ol .. 

mryan ve yalnız bir defa karısınıJI 
ayakkabısını başına yemiş olan 
kılıbık bir koca da demiştir ki: 

"Kadının seciyesi daha bir ba• 
kışta belli olur. Bir bakışta bellf 
olmıyanların seciyesi evlendiktell 
sonra meydana çıkar.,, 

Yürüyüfü vezinsiz olan kadınlar ------------------------------

- - . - -

Elektrik sandalye. 
sinde öldürülme
sini istiyen kadın 

Birleşik Amerikanın Txas vila
yeti Auıtin ıehrinde muallim olan 
24 yatmde. Matmazel ıMaria Far
nacian valiye bir istida: verereı 

tifa kabul etmez hutalığınm ız . 
tiraplarmdan • J<urtardmaaı ıçın 
idam mahkUmlarının öldürülmek. 
te oldukları elektrik sandalyasın -
da yahut da başka bir ilaçla haya
tına hateme çekilmesini dilemit • 

tir. Vali bu dileği yerine getirme -
mit ve zavallı kızcağızı devlet 
hastahanelerinden birine yatır • 
mıttır. 

Fakat muallimenin rahminde 
Fibro Sarkum denilen müthiş has
talık tedavi edilebilecek gibi de -
ğildir. Kendisine bundan evvel de 
iki defa ameliyat yapılmış olduğu 
halde, sarkom nüksetmiştir. Kız • 
cağız müthit ıztıraplar içinde kıv
ranmaktadtr. 
ıngiliz Krallnın 

elbisesi 
İngiltere Kralı Sekizinci Ed • 

vardın "Taç giyme merasimi,, n
de giyeceği elbiselerden biri ha -
zırlanmıştır. 

Bu elbise, taçla birlikte 8000 
liraya mal olmu! ve kadifeden ya· 
pılmı!, üzerine mücevherler işlen
miştir. Elbisenin kuyruğu kızıl 
kadifedendir, ucunda nermin 
kürk vardır. 

Bir aşk hikayesi 

Çingenenin oğluna 
gidecek servet 

Çingeneye atık olan Kontes 

Çalgıcı çingene Anton Bazika Budapeto 
tenin en meşhur otellerinden birinin 
balo salonunda Tzigan bandosunu idare 
ederken, Kontes Matla Karpethy'nin 
gözüne ilişmişti. 

Mirasa konacak olan çingene çocuğa 

Evlendikten bir sene sonra Kont~ 
dünyaya bir erkek evlat getirdi ve çoc~ 
Jan adıyla vaftiz edildi. Vaftiz m.erasl' 
minden birkaç hafta sonra da Kontef 
öldü. 

Kemancı çingene oğlunu mükeınaıel 
bir surette yetiştirmek için gücün~ 
yettiği kadar çalıştı ve torununun Jcab 

edilmesi için Kont Karpethy'yi kandıt" 
mağa elinden geldiği kadar uğraştı. iiP' 
tiyar Kont bütün yalvarıp yakarınalar' 
kulak bne asmadı. Bunun üzerine çit" 

"ra• gene Prag yüksek mahkemesine mu 
caat ederek oğlunu mirastan mahrtJ111 

'rı' bırakmak istiyen Kontla ailesi aleybı 
dava açtı. 

Dava senelerce sürdükten sonra nt' 
· tehirı' hayet geçen ay kemancı çıngene Orkestra.. 19,115: Şarkı ve orkestro. 2o.3o: 1 - Dramada muhacir mahal-

Henry Hallın cazbandı. 21,15: SUel bando I • d ---------------
(hatU konser). 22: varyete. 23,40: Skeç. 24: esın e oturan ve oradan buraya 

Macaristarun tanınmış güzellerin· 
den olan Kontes Anton da bir kaç par
ça çalmasını istemiş, çingene de keman.i
le salondakileri heyecandan heyecana sü
rüklediği gibi kömür karası gözlerile de 
Kontesi büyülemişti. "Kızr kendi başına 
bırakırsan ya davulcuya varır yahud da 
zurnacıya,, sözü, meğerse pek de boşa 
atılacak ata sözlerinden değil mi!} 1 Zen• 
gin, güzel ve dik kafalı olan Kontes, 
bu çingeneye Sşık olarak kaçmıştı. Çift
ler Macaristanın Debrecsen şehrinde ev
lenmişlerdi. Bütün bunlar on altı sene 
evvel olmuştu. Kontesin ailesi müthiş 

kızrruıı, Macaristan, Avusturya ve Çekos 
lovaky2da çok büyük malikanelere sahip 
ve Karun kadar zengin olan babası da 
Kontesi red ve mirasından mahrum et
mişti. 

karar verildi. 
·ıe 

Şimdi Jan Bazika Türk para~ı el Dans mUzlgt.1: Triyo konseri. l,SO: Varyete. muhacir gelen, kunduracı Mehmet 
lEE.~L~ (Almanya): karısı Fatma ile çocukları Remzi 
(Kıaa aralıklarla, mu.btellt azunhıldarda İbrahim ve Emine. 

~lln her aaatlndc mütemadiyen (alıftr.) 
16,45: Opera. 18,45: Konser. 20: Globtgtn 2 - Bulgarya Ra§lak Belitzsa-

"Der Lctztc Scblclr,, operetinden k:ısı:mlar. sından buraya gelen ağabeyisinin 
22,15: Tagannı. 22,45: Chcumannm viyolon çocuğu Mehmet Ali. 
!el ve piyano için "Ad:ı.lgo ve Allegro,, beat&o ---------------
~i. 24,So: Şarkılar. ı: Şarkılar. Açık muhabere 

\JOSKOVA: (KıAA dn.lga): (25 ve l50 m.) Gazete müvezzii Naile 
19,45: Senfonik konser. 

ROMA (Kısa dalga>: <25.4 m.) Şikayetiniz polis müdürlüğüne' 
16: Piyano konseri, prkı (Soprano). 1: bildirilmiştir. Her halde adilane 

(Amerika ıçın DC§riyat): Şarkılar ve musiki. bir muamele yapılacağından emin 
YARIN SABAH 
LO~"DRA: 

8,llS: "Kervan saray,. opereti. 9,15: Plya· 
no nııttalt. 11,415: Sinema orgu, 15,30: Dana 

mllz11f. 
ZEEl!lllH: 

ıo,:ıo: Bando. 11,SO: Havadisler ve müzik. 
13-15 arası: MuhteJlt musiki pa~alan. 

olmalısınız. 

ZA Yt - Beyoğlu askerlik fU· 
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gözler ve kulaklar iç n 

hakiki z iyafet. 
cuma akşamı 

iPEK Sioemasıodıı 



·ıncilin içinden 
çıkan servet 

idam rnahkürnile 
Hapishanede 

Viyana mahkemelerini 
.senelerce uğraştıracak bir 

davaya sebep oldu 

Evlenen genç kız 
Budapeftenin Kazar sokağında Halbuki Viyanah akraba kü-

Çırçıplak bir tavan arası odasında tüpbane ile birlikte içinde buluna
toksul bir hayat geçiren Dezo cak her teyin kendisine ait olması 
~&YDflayn geçen sene biç ümit et- li.zım geldiğini iddia etti. Mesele 
Qıediği halde birdenbire zengin o- mahkemeye düttü. Davayı kazan
luvermiıti. Amerikada ölen amca- mak için her iki taraf da Viyana
•• kendisine büyükçe sayılacak bir nın en yüksek avukatlannı tuttu
lervetle birlikte bir de vasiyetna- lar. Mütehaaaısların dediklerine 
itle bırakmıftı. Dezo paraya kon- bakılırsa, bu dava birkaç sene sü
duktan sonra Budapeftenin yaz- rebilir. 

Karnındaki çocuğu isinısiz 
bıraknıamak için bu fedak8rlıga 
katlanmıştı, fakat umduğu 

lık mahallelerinde güzel bir kötk _ç _____ v ______ t __ 
•lınıt ve zevku saf aya koyulmuı- o c ug unu a an 
~undan iki ay evvel yazıhanesini fakat seven 
lcarıttırırken, eline vasiyetname anne 
leçmif, bunu bir daha dikkatlice Amerikanın Okland tehrinde 
okumağa batlamııtır. Vesikanın evlenmemit bir annenin çocuğu, 
'bir yerinde, evvelce gözünden kaç birdenbire bütün ıehrin meselesi 
lbıt olan fU bendi tekrar okumuı- haline girmiıtir. 
llır: 

Çocuğun adı Eva Koıtellodur. 

Nevyorktan )azılıyor: 
Her günkü hayatın seyrinde in

san boyuna kararlar vermek mec
buriyetinde kalır. Bunların bazısı 
kolay, bir kısmı da çok zor olur. 

Nevyorklu on sekiz yqmda gü
zel Anna Downey ise geçenlerde 
vermek mecburiyetinde kaldıiı a
cıklı karan, J&tadığı müddetçe u
nutamıyacaktır. Kızcaiız iıter müs 
bet, istene menfi obun ıeçeceği 

yplda büyük ıstıraplara manızdu. 
Mesele iki yoldan hanrisinin da
ha az acı vereceğini tayin etmek
teydi. 

Kara gözlü Annanm vereceli 
karar gerçekten yürekler paralayı· 
cı bir ıeydi. Dünyaya bir çocuk do"incili mümkün olduğu katlar 

ilk sık okumağı ihmal etme. Bu se
llin zihnine ayrıca layJalı olabile
CefinJen sarfınazar, •enin için çok 
ltı)'rnetli bir takım •ırları da ihtiva 
edebilir.,, 

"Kıymetli 11rlar,, sözlerinin al
tı kırmızı kalemle çizilmitti. Dezo 
huna biraz tattı; sonra da her ne
dense bunda bir hikmet olacafına 
karar verdi. Ancak vasiyetname i
le birlikte kendisine gönderilmit 
0 1an kütüphaneyi çoktan elden çı
karmııtı. 

Doğalı henüz üç hafta olmuıtur. 
Annesi bunu doğurduktan bir ğurmak üzere bulunuyordu •.. Fa- mefe mahlıiim olan Jon 

kat henüz doğmamıı olan bu ço- Kollirı., ölümünü bek
cuğun babası Jon Kollins bir ka- lemek üzere Sing Sing 
tildi ve elektrik ıandalyasmda öl- hapi•hane.ine göntle
meğe mahkUm edilmiıti ! rilmeden evvel karınnı 

Vasiyetnamede yalnız bir tart 
"'"dı. O da; Viyananın Porcellan 
sokağında yafıyan ve Kruppnik 
lllüeaaeselerinde çalıımakta olan 
uzak akrabadan Gyula Vaynftay-
11& bir ıeyler verilmesi idi. 

Tam manasiyle pratik bir adam 
01an ve paranın kıymetini bilen 
lludapeftedeki Vayn1tayn taliin 
~ umulmadık fırsartından tama
laıiyle istifade edebilmek için hiç 
~örınediii ve tanımadığı Viyana
daıci akrabaya pek de eli açık dav 
l'tnnıak istemedi. Gyula Vaynıtay
!ıt. verilecek hi11e meselesi doğru
dan doirııya Dezoya bırakılmıı 
01dufıtndan bu para canlısı miras
)edi, uzaktaki akrabasına para ye. 
l'İne amcasından kalan kütüphane
)) gönderdi. 

. Dezo okumuf olduğu bendi bir 
daha dütündü, amcasının pek öy
le ıağlam akideli bir hıriıtiyan ol
~dıfmı aklına getirdi. Demek ki 
~ilde keıf edilmesi lazım olan 
~İr iıe iıaret edilmitti. Daha faz
; helClemedi. Trene atladığı gibi 
İ)'anadaki akrabaya gitti. 
Viyanalı Vaynftayn Budapeş

~li akrabanın böyle birdenbire 
telıniı olmasma tatmakla beraber 
~ini çıkarmadı ve sandıklardan 

le çıkarmadığı kütüphaneyi mu
'tene etmesine izin verdi. Dezo 
~ll.dıklardan birinin dibinde inci
d i>uldu. Bir kapaiınm lüzumun
~1\ fazla tit olması gözüne ilitti. 
~hinden çakısını çıkardığı gibi 
~ l>flğı yardı; içinden bir bankaya 
\ di edilmit oldukça zengin bir 
eaabı cari defteri çıktı ve dana

... !\ kuyruğu da burada koptu. 
l lludapeıteli Vaynttayn Viyana
~ Vaynıtayna yalnız kütüphaneyi 
~difi. amca Sam Vaynıtayndan 
dl lan paradan hiç bir teY verme
~~ ımnde çıkan banka hesa
~"::ıine ait olduiunu iddia 

ikisi geçen yaz Nevyorkun Har- •on bir Jela daha 
rison ıehrine kaçmıılar, fakat ni- öpmiiftür. 
:kih merasimi yapılmamıftı. An
·na ise çocuğunun adsız doğmasmı 
istemiyordu. 

Eğer Kollinı ile ikinci ve resmi 
bir merasimle evlenecek olursa ço· 
cuk, babası elektrik aanclalyasmda 
idam edilmit bir katilin evladı le
kesini alnında tqıyarak yaııya
caktı ! Buna nasıl karar nrmelf? 
Kendisi de henüz çocuk sayılacak 
bir yafta olan zavallı ana, bu me 
seleye bir hal çaresi bulmak için 
düıündü, durdu. 

Annanın ev hayah daima te -
miz ve hürmete taY&n bir surette 
geçmiıti. Ailesi ona temiz bir adm 
en kıymetli bir mülk olacaion öğ
retmiıti. O da her ne pahasına o
lursa olsun çocuğunun bir ad ıa

müddet ıonra, bir gece götürüp bibi olmasını istiyordu. Buna raf 
bir mektebin kapısından içeri bı· men "yafıyan bir ölü,, ile evlene
rakmııbr. cek oluna, çocuğu hiitiin bayab 

Fakat anne olduğu için, çocu- müddetince ,erefıiz bir ad t&fıya
ğundan aynlmağa mecbur kalsa caktı. 
dahi, onun akibeti hakkında ma- Bu, her hangi bir insanı üzün
lOmat edinmek üzere ayaklannm tüden çıldırtacak kadar acıklı bir 
ucuna basarak mektebin civarında itti. Keder içinde bunalan kızca
dolaımıt, ve içerde çocuğunu na- ğız ileri geri bocaladı, durdu. Han
sı! karıılıyacaklarını, ve ne yapı- gi tarafa baksa kötüydü. Çocuğu 
lacağını öğrenmek lıtemiıtir. adsız doğacak, yahut da bir kati-

Bu vaziyetteyken polis tarafın- lin adını tqıyacaktı ... Gelin de siz 
dan görülmüt ve karakola alınmıt- böyle bir vaziyetin içinden çıkın? 
t Annanın almıt olduğu sagwlam ır. 

Çocuğunu bırakan anne, bir aile terbiyesi nihayet imdadına ye
gece karakolda kapab kalmıı, er- titti ve elektrik sandalyaama otur 
lesi günü sabverilmittir. tulmadan evvel Kollins ile evlen-

Kendiıinin anlattığma göre, meğe karar verdi. Gerçi çocuğu 
çocuğu zaruret yüzünden bu yatı lafımakta olduğu utanç verici a
mektebinin kapısında bırakmıttır. dın hatırasını unutturmak için ha

Demittir ki: yatta müthit bir s&V&f& giriıecek-
"Ben bir otelde çalıııyorum. Fa- ti amma, ne de olsa kendisine piç 

kat onu ne besliyecek, ne de ba- denmiyecek, metru bir ad sahibi o
nndıracak vaziyetteyim. ~bası, lacaktı. Babanın cemiyete kartı 
benimle bir müddet yaıadıktan iılediği suç ileride unutulabilirdi, 
sonra her ıeyi bıraktı ve Los An- likin çocuğun piçliği bütün bir ha
geles' e gittiiini söyledi. O zaman- yat müddetince ıürüp giderdi. 
dan beri kendisinden biç bir haber Anna kararını herkese bildir
alamadnn. Yapyalnızım. Çocuğu- di ve nikib için lazım olan terti
mu seviyorum. Fakat ona bakamı· batın hazırlığına giritildi. 
yorum.,, Kollins idam hücresinden çıka-

Polis, bu hain babayı aramaial nldı. Hapishane binasının ikinci 
bqlamıtbr• katında olan mahkeme salonuna 

Yukarda, 3 haftalık çocuğu an- getirildi. Nikah vesikasını imza· 
nesinin kucalına veribnit olarak lıyabilmesi için ellerinden kelep
sö~•aua. . çeler çıkarılırken etrafım iri yan 

, 

bet polis müf ettiti sardı. 
Anna nikah merasimi için \;aı

tan ayağa kadar koyu siyah elbi
seler giymitti. Güveyin de sırtın
da usta bir makasların elinden çık 
mıt lacivert kostüm vardı. ikisinin 
de üstlerinde taııdıklan biricik ıüs 
yaka iliklerine reçirilmft biter be
yaz karanfildi. 

Aıağılarda görünmiyen elekt
rik koltuğu bu merasime sırıtırken 
belediye nikah bakimi William H. 
Robinsoh, kan kocaya ıu an'anevi 
suali sordu: 

Buntlan on dört ay evvel Kollin•'le 
evlenmİf olduğunu iddia etlen yeni 

Orleanlı Rubi Mun•ell Şvartz 

"- Onu sadık bir kocanın gö
zetmeğe mecbur olduğu gibi sağ
lıkta, hastalıkta, zenginlikte, yok
sullukta sevecek, istirahatini te
min edecek ve sayacak mısın? 
Batka hiç bir ıey aklına getirmiye
rek ölüm sizi ayınncıya kadar ona 
bağlı kalacak m11ın?,, 

Kollinıin gür ıeaiyle: 
"- Evet, yapacağım!,, 
Diye söylediği sözler odada ga

rip bir akis yaptı. Anna, hakim 
sual sorarken sessiz seaaiz ağ 

lıyor, göz yaşlan yanaklarından 
qağıya akıyordu. Kızm verdiği 

cevap bir fısıltıdan ibaret kaldığı , 
için ititilmedi. 
Küçücük odada herkes bu acddı 

olmadı 

ltlam malalıiimu evlilik yii%iijiinii 
kannnın parmağına takıyor. 

merasime mütee11ir olmuftu. 
Hepsi de Kollinsin bundan as 

evvel bir birahaneyi basbğını, de• 
let memurlarından birini öldürdü
iünü ve cinayeti sübut bulc:IUğunu 
biliyordu. Evlenme merasiminden 
az sonra ise hakim Çarlı S. Golden 
ona idam hükmünü tebliğ etti. Fa
kat Anna nikahlı bir kan olmuıtu 
ve kederi arasmda bu bir teselli 
noktası idi. 

k-ada birkaç gün geçince za 
valb kadım eskisinden daha acıli
b bir vaziyete dütüren haberler 
geldi. Yeni Orlean ıehrinden KoL 
linıin Madam Rubi Şvartz adlı bir 
kadınla evli olduğu bildirildi. An
na ile Kollinsin hapishanede yapı-
lan nikah merasimi resimlerini p.
zetede gören kadm, bu adamın 
dört ay evvel kendisiyle Jozef At
ley Şvartz adı altında evlenen a
dam olduğunu tanDDJftı. 

Bu kadının da vaziyeti hbla 
Annaya benziyordu. Gebe kalmıt 
olduğu için Şvartz, yahut Kollinsi 
niki.h kıydırmaia mecbur etmitti. 
Kadın iddiasında israr ettiği gibi 
bunu isbat için de cebinden Kol
linsin bir fotoiraf mı çıkardı Ye
ni Orlean tehri polis dairesi de bu 
fotoğrafı kendi dosyalanndaki fo
toğrafla kartılaıtırarak Kollinıin 
olduğunu söyledi. 

Bununla beraber Kollins bu 
kadmla evlenmit olduğunu kat'iy· 
yen inki.r etmektedir. Anna da bu 
iddialara inanmıyarak: 

- Söylenen sözler dojru değil
dir, diyor, Kollinı son birkaç sene
dir Nevyorktan hiç ayrılmadı. Kı
zın iddia etmekte olduğu zaman
larda o, Yeni Orleanda değildL 
Bundan batka Şvartz adını da h~ 
kullanmamıtbr. 

Belki de bu fÜphe hiç bir n· 
kit halledilemiyecektir. Çünkü ko
calan hayatta olan ortaklar kavga 
edebilirler, fakat duDar hiç ka•p 
etmezler. Tevekkeli atalar "Öküz 
öldü, ortaklık bitti,, dememifler 1 
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Yazan: Murad Serto{lıu Tefrika No. 68 75 ' 
Fariyaninin iıareti üzerine iki 

serseri ve Jülyetto kılıçlarını ıı -

yırmı§lar, ellerinde tutuyorlardı. 
Fariyaninin de elinde kısa saplı 
bir hançer bulunuyordu. 

Kapıyı açan kısa boylu adam: 
-Yalnız çok yavaş! diye· ten

bih etti. Ve sonra hep birden bah
çenin gölgeli bir yolundan ilerli
yerek asıl konağa vardılar. Bura
da da açık bir kapı görünüyordu. 
Hiç durmadan içeriye daldılar. 

Fariyani yemek kokusundan bu. 
ramn mutfak olduğunu anlamıştı. 
Fakat şüpheyi davet etmemek için 
hiç ışık yakmadıklarından etraf 
görülmür:1rdu. 

Önlerine bir merdiven raılndr. 
Çıktılar. 4< 

Sonra geniş bir sofa katettiler. 
Ve yeniden bir merdivene raıla-
dılar. - · 

Gene çıktılar. 
Artık yerler ta§ ve kuru tahta 

"değil, keçe ile örtülüydü. Bir ta
kım koridorlardan daha geçtikten 
sonra kısa boylu satılmıı adam bir 

' denbire durdu. Öbürleri de durdu
lar. Ta karşıda hafif bir kandil ışı
ğı görünüyordu. ihtiyar fısladı: 

- l§te ! Kardinal Borjiyanm 
yatak oda~ı burasıdır. Ve kendisi 
"de içeridedir. 

O istikamette dikkatle baktıkla
rı zaman kapının yambaşmda l' 

Y'lklar gibi bir nöbetçinin durmak
ta olduğunu da gördüler. 

F.ariyani Ancelloya sordu: 
- Şu adamı gık demedn öbür 

dünyaya gönderir, yahut ellerini, 
ayaldarmı bağlar, ağ2ını tıkıyabi

lir misin? 
Ancelo ·cevap vermedi. Sadece 

kılıcını Robertoya verdi. Ve du
varlardan sürünerek ilerlemeğe 

ba~ladr. 
Heyecan içinde beklediler. 
Kendilerine çok uzun gelen iki 

'dakika ııonra kandilin solgun ı,ı

ğında birkaç seri fakat gayri vazıh 
hareket göründü. Fakat hiçbir tı
kırtı bile duyulmadı. Ancello i,in 
'de muvaffak olmu,tu. Nöbetçi el
leri, ayakları bağlı, ağzı tıkalı bir 
tekilde yerde upuzun yatıyordu. 

Hep sevinçle koştular. Bir da
kika sonra kardinal Rodrik Bor· 
jiyanm kapısı önünde bulunuyor
lardı. 

Borjiya, müstakbel papa ile a
ralannda kilitli olmıyan bir kapı 
ve on ac:hmlık bir mesafe ya var, 
ya yoktu. Julyetto kendilerine yol 
gösteren kısa boylu adama fııladı: 

- Sen burada kal gözcülük 
et! 

Bundan sonra yavaşça kapıyı 
açtılar. Ve dördü birden Borjiya
nın yatak odasına girdiler. 

Borjiya kapının tam karı ısın
da geniş bir karyolada uyuyordu. 
Karyolanın bat ucunda yanan 
hafif bir kandil odayı aydmlatı . 
yot<lu. l 

Hep birlikte içeri girdikten son 
ra Julyetto kapıyı kapattı. Odayı 
süratle bir muayeneden geçirdik. 
ten sonra Borjiyanın ha~ ucuna 
yaklaştılar. Fariyani ve Juliyetto 
kukulatalarını çıkardılar. 

Bundan sonra Fariyani Burji
ynyı dürterek uyandırdı. 

Borjiya "birdenbire gözlerini aç 
tr. Parı nın hekimbaşısını ber be. 
rinde üç adP.mla karşısmdn görün 
ce sapsarı kesildi. 

Hekimbaşı yavaş bir sesle ko
nu§tu: 

- Hiç telaş etmeyiniz, kork· 
mayınız muhterem kardinal. Ha. 
yatınız hiç bir veçhile tehlikede 
değildir. Ve biz buraya sizi koru
mak makıadile gelmiş bulunuyo. 
ruz. 

- Fakat bir §ey anlıyamıyo . 
rum, muhterem dostum. Yatağın
dan çıkamıyacak derecede haata 
bir adamı gece yarısı bu şekilde 
rahatsız etmek ne demektir? Ben· 
den ne istiyorsunuz? 

- Hala yalan ve hala dalave. 
re ile uğra§ıyoraun .. Artık yüzün
deki şu sahtekarlık, ıu yalancı
lık maskeıini çıkarman zamanı 

gelmittir. Açık konu,alım Borjiya, 
açık konuıalım I 

- Ne demek iıtiyoraun? 
- Ne demek iıtediiimi pek 

güzel anladığına eminim., 
- Emin ol ki, aldanıyorsun. 

Benim hiç bir feyden haberim yok 
tur. Ve hiç bir i,e de karışmıt de
ğilim. 

- Ya, öyle mi Sen hala bu 
sahte hareki.tınla kurtulacağım 
um. Cinayetlerinin belli olmıyaca. 
ğını zannet. 

- Aman yarabbi ne duyuyo -
rum. Cinayet mi dediniz? 

- Evet, cinayet! 
Aman yarabbi, ne müthi§ ke

lime. Ve bu korkunç suç bana İs· 
nad ediliyor. Benim gibi hasta, 
zaif, bütün ümidi, bütün isteği al
lahma yalvarmaktan ibaret bir 
kimıeye .. Acaba ne günah işledim 
ki, allah beni böyle bir iftiraya 
uğratıyor. 

- Hala mı tecahül? Pek ali, 
cevap ver öyle ise? Neden gizleni
yor ve meydana !fikmıyordun? 

- Affedersiniz amma, zenne
dersem muhakeme olmuyorum. A. 
caba bana bu sualleri sormak hak
kını haiz misin? Ne hakla bana 
bunları soruyorsun? 

(Devamı var) 

Bu sefil mahluk rın heps· de 
şüphe yok ki, içler·nden benim e 
istihza ediyor ar. Ve onlar şüphesiz • 

ı, 

çok tem·z insanlar ır. 
- Alçak köpek ! Sen benimle 

nlay edecek kadar adam oldun 
mu? Ben bütün ömrümü hapiıha· 
ne kö~elerinde geçirecek kadar 
budala bir kadın mıyım? Yılına% 
beni polis müdüriyetine gö!ürdü • 
ğü zaman, zorla burnuma kokaiı> 
çektirdi •• Gevşedim... sersemle · 
dim .. asabım bozulunca sorguya 
başlarhlar ... Gözlerimi açamıyor • 
dum Doktor Şahabı Büyükdere 
yolunda nasıl öldürdüğümü ıor · 
mutlar. Ben de bülbül gibi anlatı· 
vermiıim. Ah bu Yılmaz .. ne kut' 
naz, ne ı:eki bir memurmuı ! Me· 
mur değil bir sihirbaz ... Gözü kot 
olasıca herif heni nasıl da söylet· 
ti! Bunları anlatırken müddei u· 
mumi de ha, ucumda duruyor • 
muş .. hepsini dinlemif .. Bir buçu1' 
saat sonra aklım başıma geldi. rü· 
yadan uyanır gibi, gözlerimi aç• 
tığım zaman, müddei umumi bş· 
na bir kalem uzatarak: 

Aradan iki nat hile geçme · Iiimle. taban tabana zıd olarak ya. 
mitti. şamışım. Bu ıef il mahlukların 

Tevkifhanenin içinde hizmet e- hepsi de !Üphe yok ki, içlerinden 
den maznun çoçuklardan biri er· benimle ist.ihza ediyorlar. Ve on-
keklerin koğuıundan gelerek: lar §Üpheıiz ki, bende az gÜ· 

- Leyla hanım kim ... ? nahkar ve benden çok temiz İn· 
Diye bağırdı. Leyli yattığı yer· sanlardır. 

den batını k•.ldırdı: Sonra birden gözlerini kapıya· 
- Benim ... Ne istiyorsun? rak batını iki ellerinin içine aldı: 
Çocuk elindeki puslayr uzattı: - Bütün ızdıraplara taham -
- Bunu ikinci kojuştan Şakir mül edeceğim. l~kence .• dayak.. 

bey gönderdi. kamçı .. açlık .. hakaret. Hasılı iz. 
Ley lanın yüreği hoplamıştı.: %eti nefsimi kıracak bütün uygun 

Çocuğun uzattığı puılayı tered . ıu:duklara göz yumacağım. Fakat, 
dütle aldı .. Kaşlarını çatarak göz. Nesrinle karşıla§mağa tahammü -
den geçirmeie baıladı. lüm yok. Oh.. İfte onun yüzünü 

Çocuk koğu§tan çıkarken ,sa. görmek istemiyorum. Çünkü, Nes-
nyerli Benli Fatma: rinin yüzüne bakacak yüzüm yok. 

- Şaban! Kim gönderdi o pus- :1o * • 
layı? , Akşam üstü Leyla, Şakirin gön. 

Diye sormuştu. Benli Fatma derdiği puılayı bir daha gözden 
xoğuıun en belalı kadınlarından geçirdi: . .,.,s 
biri idi. Şaban, kadının kulağına "Leyla! Hoş geldin ... nasılsın? 
iğildi: Bugün gazetelerde, şimdiye ka -

- Hani ,u bizim §oför Şakir dar yaptıklarınızı okudum .• ! Ade-
yok mu, Fatma abla? ta tüylerim ürperdi. Kendi kendi-

• - Ey, ne olmuş?! me: (Böyle canavar ruhlu bir ka. 
Şaban gülerek fısıldadı: dımn koynunda üç ay nasıl yaşa. 
- Bu kadın, eıkiden onun dos· mışm1 ?) diye düşündıüm. Meğer 

tu imif... sen ne haşan, ne gaddar, ne müt-
Leyla, Şabanın sözlerini iıitti ... . hiş bir kadınmışsın, Leyla! Mısır

Baıını arkaya çevirdi. Ağzının pa· da iki kişi öldürdükten sonra, bu-
• ymı vermc-.k istedi. Fakat çocuk raya nasıl geldigine şaşıyorum! 
rüz~ar gibi uçup gitmit~i. .:.. . . ~Nasıl, tevkifhaneye a1ışabildin 

Leyla hiddetinden mütemadi • mi? Yarın mahkfım olduktan son. 
yen ~udakfa:·ını rsırıy.:ordu. ra hapishaneye gidersen, belki 

Biı· taraftan Şabanın bo~bo - seni oradıa ziyarete gelirim. Alış 
ğaz!ığına, diğer taraftan da Şa- Leyla, bu hayata alış! Çünkü bun. 
kirin soğuk ve manasız istihzala- dan sonra ölünciye kadar hapis
rına kızan Leyla, ıimdi eli ayağı hane köşelerinde sürüruneğe ve bu 
bağlı bir pehlivan gibi homurda- kulaksız, dıvarlann arasında can 
nıyor, fakat kimseye bir şey söyle· venneğe mahkumsun! 
yemiyordu. Kağıt parçaunı avucunun için-

- Talih benden intikam alı- de buru§turdu ve yumruklannı sı· 
yor .. Meğer ben yıllardan beri ta- karak kendi kendine ıöylendi: 

(ifadenizi imza ediniz, ha· 
nım !) dedi. Gözlerimi uğuıtur~ • 
rak, zabıt varaka11na §Öyle bit 
göz attım .. Aman allahım, neld 
söylemişim .. Neler yumurtlanıı • 
şrm neler! (Devamı var) 

nvn ~n~ 

Terzi mi . 
aıroyoırsuntYJz 1 
işte size bir adres : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erztıt 

lstanbul - Yeolpostanc lı:ırşısı.od• 
Foto Nnr yaoıoda Letafet hını.od• 

noktalarına kadar buz gibi üşütüyordu. 
Acı bir ıstırabın tırnakladığı görutcn bu genç 

erkek çehresi uykulanma kadar giriyor beni rahatsız 
ediyordu. 

fikrile gelmemi~tim.Fakat tel!şla ağzımdan bu soıld 
çıkmıJtr. ( 

Yüzü sanki işitmemiş gibi sakit kaldı. Fakat ~ 
lik rengindeki gözleri düşük göz kapaklan ,ıttıı 
bulandı. Sonra ciddiyetle cevap verdi: 

Ben böyle dütünmekle beraber acaba onun için 
de böyle miydi? Onun ba§ka türlü düşünebileceğini 
kabul edememekle beraber bazı sözleri hatırıma g~ 
liyordu. 

O zaman kocalık haklarını iddia eden bu erkek 
için içerimde küçük bir merhamet uyandr. Yüreğim· 
de bir tarziyede bulunmak ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaç 
iyi olmak .. Fedakar olmak.. Daha doğrusu kı· 

saca kadın olmaktJ 1 İhtiyar Atmetağ:ı ile ko
nu~mak istiyordum. Efendisinin acaba bir kara sev. 
da illetine mi tutulduğunu soracaktım . 

dıf' 
- Samiye Arif Nedretin yeri yalnız burası 

Evimden başka yerde oturamaz. 
İsyan etmeğe hazır birdenbire cevap verdim: t !L 
- Arzularınızı her zaman bana zorla yaptiı"e# "lt 

nızı mı sanıyorsunuz? 
Bana demişti ki: 
"Birkaç hafta evvel ben de sizjn gibi ıizl arzum 

olmaksızın bana bağlanmış bir kadın olarak görUyor 
dum.,, Fikrime saplanan bu sözler beni vicdan aza· 
bile krvrandmyor ve utandırıyordu. 

Acaba bana kar§t böyle değiştiğini söylerken sa• 
mimiy midi? 

Bu dUşünce yUreğimi tırnaklamağa başladı. Ben 
o kadar yüksekten !lÖzlcrimle çok fena hareket et
mi~tim. 

Bana şöyle bağırmıştı: 
"- Çok zalimsiniz 1 Samiye Arif Hanım!., 
Demek ki benim hakaretim, benim istihfafım j!er 

çekten ona dol:unmuştıı. ' 
Hergünkü en küısük hareketlerini daha büyük 

bir dikkatle incelemeğe başladım. 
Tavrı yalnız bana değil herkese karşı düıünccli 

ve dalgındı. 
Gözleri gözlerimden kaçıyor, beni görmek isteı 

mediği, sanki beni yokmU§ sayarak benimle yaşamak 
llrzusunu biitün duruşları iyice anlatıyordu. 

B::ına karşı gösterdiği bu ağır ve boğucu sükut 
i!Serisinde kalbimi sızlatan ne çok manalar vcırdı ya· 
rabbim ! .. Bu donuk. bu karanlık tavırlarda nasıl bir 
infial, ne acı bir elem vardı? Hnttfi ona ıaı s<Syledi· 
ğim, bana cevap vermeğe mecbur olduğu dakikalar
da bile bu çehredeki ıstırap beni ruhumun en derin 

Fakat hizmetçim dahi efendisini kopye etmit gibi 
görünüyordu. Bütün emirlerimi saygı ile, dikkatle 
yaptıft halde o da bu.ı: gibi dondurucu bir tavır ta· 
kmmıgtı. Gözlerinde okuduğum infial genç 
efendisinin kederinden benim suçlu olduğumu göstC" 
riyordu. 

Bunun üzerine beni saran bu eziyetli çevreyi pati> 
çalamak istedim. Kabahatim bu kadar büyük mü idi? 
Böyle işkenceli bir hava içerisinde ya§amak için bir 
cinayet mi işlemiştim? üzerime çöken bu bava sanki 
bir hapishanenin duvarları arasında imişim gibi beni 
bo~uyordu. Kurtulmak istiyordum. 

Gidecektim .• Daha do~rusu buradan uzaklaşmak 
için kaçacaktım ! 

Bu fikir beni sardığı gün Arif Nedreti kabinesine 
girerken takip ettim. • 

Arkasından sessizce girmiştim. Masası başına ~ 
tururken beni birdenbire gördü. Ne şa§ırdı ve ne de 
beni karşılamak için bir harekette bulundu. Yalnız 
gözleri sessiz bir sorgu ile gözlerime dik1lmiştt 

- Arif Nedret Bey .. Size unu söylemek için 
geldim ... Arzu ederseniz hemen buradan gidebilirim. 

Kelimeler titriyen dtıdnklanmdl'.ln çok acemice
sine dökülüyordu. 

• 
Şüplıesizki ona gideceğimi birdenbire söylemek 

Yava§ça bagını sallıyarak: ? \ 
- Hayır 1 dedi. Bunu ize zorla kabul ettireıt'er." 

Yalnız fikrim yerinizin burası, benim evim otdı•f'~ 
dur. Birinci dileğim de eizin de benim gibi dü~üıı' 
burada kalmanızdır. 

ifadenin tarzı ani hiddetimi yatıştırdı: 
- Evinizde kaldığımı mı istiyorsunuz? 
- Evet. 
- Daima mı? 
- Evet. i' 
- Beni gerçekten kannıı olarak mı görme1' l 

yorsun uz. 

- Öyle. ~-~ ~L 
- Hayır ... Siz de biliyorsunuz ki ben sirltı ı?I ~ 

nız değilim. Niçin kelimeler ilzerinde oynuyorat.ıı' ~ ııı 
- Kelimeler üzerinde oynamıyorum. Bana ~ 

karımsınız. Tamamile benim karım olmak yalrt!S ~ 
bakıyor. 

Yüzlimü erguvani bir kırmızılık kapladı. 

- Asla! fi. 
Bugün onunla anla§mak arzusile kabiner;frı~ 

diğim halae bu kelime ağzımdan tiddetle fırl• 1f 
- ''Asla,, diyorsunuz. Bana kargı meydan ok1'1" ıl, 

ufraşmayınz. Benim arzu ettiğim ~ey her .ıarnısrı ( 
kik-at olur. Bunun için sizin "asla .. sözünüze ıcar~) 
de "yakında,, diyorum~ ,(Devamı tJaf, ' 

{!) 
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ı-ramvayda siyasa : 

llar > olacak mı, 
olmıyaeak mı? 

HABER - Alisam ı>ostasr t 

Bu muhavereyi geçen .ıkıam 
teç vakıt İstanbul tarafındakj 
~lllıvaylardan birinin romorkun-
4- dinledim; konuşanların ikjsi de 

~ yaıb birer gezgin satıcıya ' 
"'tlziyorlardı. 

ya gelip içlerinden birisini kim 
vurduya getirerek zavallıyı kötü 
ye boğacaklar ama acaba hangi· 

sini? 

Milli takımın ilk kalecisl Nedim diyor ki: 

- Yağma yok, yapamazlar! 
--- Neden? 

Olimpiyatlara gitmeliyi~ 
L •• Duyduklanmı işte aynen nak
"Clıyoııım: 

- Alaman - Fransız dalgası 
•hıaaız gibi görünüyor ha! 

- Çünkü hepisinin ayrı ayrı 

bir takım hampaları, aveneleri 
var. Birkaçı bir olup ta birisine 

çullanacak oldularm1ydı. hemen 
onun takımı yağma yok, bu yağ. 
lı parçayı kolay ko~ay size yuttu

ramayız; bu ite biz de imıayız, 

parmağımız içinde diyip ötekil~ 
rin karıns1na dikiliyorlar! 

Çünkü sporda mutlak galip 
gelen alkışlannıaz 

Sahayı yuhalarla t:erketmiş n .ce galip t:akımlar vardır 
- Biraz aynasrzmı§ diyorlar! 
- Nasıl, bugünlerde bir çjngar 

Çıkar mı dersin? 

924 olimpiyadla.I Sporda mutlak kazanan alkışlanmaz.I olimpiyadlarda yer verilmelidir. .,.iın-
rında Türk milli Avrupada yuhalarla sahayı terketmiş kU yakında yazdığım veçhile bu onla. 
futbol takımının ka pek çok galip takımlar vardır. rın haklarıdır. Ne olursa olsun onlar 
lesini muvaffaki • Sporda aranılan spor sevgisi, spor! memleketin en eyileridir. 

- Aldırma, boş ver böyle ıey· 
~te, bu gürültülerin alayı palav

\ hepsi de birbirine fiyaka yapı 
tor! 

- Desene ki, Avrupanın işle
ri de artık tıpkı terekelere giren 
bizim koltukçulann hesabına dön
dü! 

,;etle müdafaa et. sempatisidir. Nice sporsular sonuncu 1 Bence bu işlerin en çürük tarafı, 
niş olan, milli tala. geldikleri halde sırf sempatileri yüzün., kuvvetli ve sözü geçer bilfiil spor yap. 
mımızın ilk kaleci. den halk tarafından sevilip el iistün.

1 
mış sporcuların idare işlerinde bulun.. 

si NEDtM'den aşa. de taşrnnuşlardır. mamasıdır. 

-Deme yahu! ğıdaki mektubu al- Eğer bir mUsabakada sonuncu ge. 
dık. leceğiz diye girmiyeceksek niçin bu 

Olimpiyadlara gi. iş için bu kadar masraf ediyoruz. 
~ - Demesi falan yok .. Bugün
~ de çlngar çıkarmak için insan · 

lnangal kadar yürek ister be! 
~lhuki, berikilerin alayı da öd
dtlt, hepsi de birbirinin gölgesin
en korkuyor ! 

- Kurduklan dolap tıpkısı
dır ama, ortada paylaşılacak tere
ke malı kalmadı ki! 

Nedim dilmesinin ne o. Bu nazariyeye göre olimpiyadlara 1 
lursa olsun aley. ancak dünyanın iki kuvvetli takımı gel 

hinde olan gazetemiz, Nedimin fikirleri. meli biri birinci diğeri ikinci olup git. 
ne ilitirak etmemekle beraber, bu eski meli mi? Diğer milletler ikinci, üçüncü 
ve kıymetli sporcunun şahsi fikirleri. ve sonuncu geleceğiz diye müsabakala. 
nin kıymetine inandığu için bu mektu· ra seyirci mi kalmalı? - İt in aslı neymif? 

(! - Atamanlar Fransızların Sen 
) nehrini zabtetmit ler ! 

- Lakin birader. hani yok mu. 
bugünlerde bir top patlıyacak o
lursa dünya !IPtak altüst olur di· 
yorlar! bu aütunlanna geçiriyor. Senelerce uğraştığımız branşlarda 

- Aldırma, onu da hasbi geç. 

senin anlıyacağın b u giditle ne 
lop natlar, ne bir ıey olur. 

lf ıt: • mutlak iştirak etmeliyiz. Sonuncu da 

t - Vay canına ... Ben olsaydım 
tanaızların yerinde ne olursa ol

"ııtı diyip basardım topları! 
~ .. ~ Nereye basıyorsun bizim 
'ltl)ylu., Kar§mdakinin elleri armut 
~ \l topluyor, sen ona basarsın da 

~durur mu hiç, sen Ala.ınanlarr 
le e.beıler mi sanıyorsun, herifler 
11\l>eden tırnağa kadar silahlan -

1tlar ! 

- Franaızlnrm silahı yok mu? 
l :- Olmaz olur mu hiç? Dedim 
~' •tte, herkes §İmdi birbirinden 
~kuYor! 

d· - lngilizler ne yapıyorlar tim
~, Yine hali tavşana kaç, tazıya 

l tnu? 

- Ha şunu bileydin! 

'o - Bana kalırsa bu dalgalann 
111lnda bunların birkaçı bir ara-

Tam bu eralık sokaktan müthis 
bir patlama duyuldu ve beriki ye. 
rinden sıçrıyarak: 

- İtte patladı! 
Demindenberi kendilerini ayak 

ta dinli yen biletçi: 

- O patlıyan top değil, otomo
bil lastiği! 

On srradan yatlı bir yahudi 
bayan: 

- Patlıyan yalnız otomobil 
last;~ olsa ne ise ... 

B iletçi: 

- Ne oldu, patlıyan batka bir 

fey daha mı var? 

- Ne olacak, onunla beraber 

benim de ödüm patladı! 
- Gezgin Haberci -

Bizim memlekette anlayandan fazla 
anlamıyanlan meıgul eden bir saha 
varsa, o da hiç §Üphe yokki spor "itleri 
dir Dikkatle takip ettiğim Olimpi. 
yatlara ittirak edip etmemek meselesi 
ile uğraşmıyan ve bu hususta az çok 
mütaJea yürütmiyen hemen kimse kal. 
mamış. Ben de bu mesele hakkında bir 
kaç satır yaziyle fikrimi açıkca izaha ça. 
lışacağrm. 

Evveuı şunu teşrih etmek lazımdır: 
Bizde Amatör sporculuk nedir ve 

bütün dünyada amatör sporcular ne 
bekliyorlar? r .• 

Mensup olduğu milletin sporcu genç. 
liği arasında her hangi abada olursa 
olsun birinciliği veya en üstilnlüğü el. 
de etmiı bir amatör sporcu için yegane 
mükafat memleketini temsilen olimpL 
yada iştirak etmektir. Bu her zaman a. 
matör sporcunun bir hakkı ve seneler. 
ce çalışma ve didinmesinin bir mükafa
tıdır. Bu hak ve mükafat kendisine ve. 
rilmezse ne birinciliğinin manası. ve 

Hapl•shane yer•ıne ne de diğer yetişenler için bir te§. 
vik imkanı kalır. 

İşte amatör sporcuların hedefleri 

tıgı•lterede eı• Da yet memleketinin en üstünü olmak. 
. Bundan başka hiç bir bekledikleri 

olmiyan bu çocuklann elbetteki olim. 

ng·tanelerı• ftPI}JyOr piyat1ara iştirak etmek haklan vardır. 
Q. y Bizi olimpiyadlara iştiraka davet C-

in ·ı den Beynelmilel Komite. spordaki dere. 
h:_t 2-: terede hala iıliyenleri ha· kemeler. tıbbi enstitülerin faaliye-
·ııq r.emizi bilmiyor mu? Bizi çok iyi bilirler 
4,~ yerine hastahaneye gön- tini gün geçtikçe daha çok takdir Fakat maksat ve gaye dünya gençliği 
' ek için bir yeni hareket baı- etmektedirler. ni bir araya toplamak ve birbirlerine 

!tbr. Büyük "cinayet hastaha· Birçok cinayetler, ya kötülük ve- tanıtarak aralarında sporculuk muhab. 
l,, açılmak üzeredir. ya zaaf neticesinde yapılıyor Fa- bet ve birliğini korumaktır. 

'-.. ~Ondra civarında bu haslaha- kat bir çokları da zihni veya be- f~te aranılan gaye budur. 1924 de 
;tıırı b0 d"! · • · b' l yüce Cumuriyctimizi ilk defa Paris o. ~~L ına e 1 mest ıçın ırço ( deni hastahk dolayısiyledir. 1934 

'tt h limpiyadmda temsil etmek şerefi arka. 
\ Ot Ve ru İyatçılar 20.000 ster- senesinde hakimler 35 kişiyi tıbbi daşlarımla beraber hana da nasib ol. 
~ S>ara temini için te!cbbüslere tedavi altına alınması icin bize 

!llliş1erdir. 
t) gönderdi. Geçen sene hu rakam 

\ı,aha §İmdiden 3,400 sterlin ?5 e çıkmıştır.,. 
b lnnı§tır. M " 
Q odern ve muntazam cinavet ı. U lll'ada İngiltere dahiliye ne-

'tet• hastahanesinin,, yakında Londra 
\.d ı de lngilterenin diğer bir ye- umulu-
•q civarında kurulabileceği e açılmış buna ;henzcr bir mÜ· 
~ tıede yapılnn tecrübderin son __ Y_0 r_. ___________ _ 

~~~ai hakkında bir rapor verme. 
~n cinayet piskolojisi mütehos· 
b l'lıtdan birini memur etmİl'lİr. 1 

ttı~~iliye nezaretinden sa1ahi . 

1! hui demiştir ki: 
~~ Şitndiye ·Jcada:- bu vadide ya· 

~ ·: tecrübelerden memnunuz. 
~ ecrübeler neticesinde cinaye· 

rıı, 'llı ınücadelede büvük bir in· 

~· "iicuda gelebilecektir ... 
~~tr diğer mütehassıs doktor 
~ }et hastahaneleri .. hakkında 
ec~anatı veriyor: ~ hJidınıli" 
~ cinayet hastahanesi bü- Jf. V 
~ !ny,,,etj haiz olabilir. Mü- ;ı,.;.~ 

, •abıka eshabından olmıyar. ~ ~ 
\~ç~Qları çok defa hakiml~r te- ·~ 

~lQ bizlere ıönderiıor. Mah- •" ~ -

muştu. 

Karşımıza dünya üçüncülüğünü ka. 
zanan meşhur Çek mi11i takrmr çıkmış 
tr. Takımımız bu çetin maçta kahraman 

ca çarpıştı ve seyire gelen 20000. 
mütecaviz ecnebi bu seyirci kitlesi ö • 
nünde Çeklere Türk futbolünün kıyme. 

tini Türk futbolcü!erinin yüksek mc... 
ziyetlerini gösterdik. Ve dakikalarca o. 
yunun sonuna kadar alkışlandık. 

Fransız gazeteleri sahifelerle bu 
maçtan bahsettiler ve Tilrk takımını 

arslanlar gibi çarpıştığını bütün dünya. 
ya .ilan ettiler. 

Ayni günün akşamı arkadaşım Ze . . 
ki ile beraber Gathe sinemasına gittik 
ve "Türk kalesini aslan gibi müd:ıfaa 
eden Türk kalecisi.. diye filmde ken. 
dimi görünce memleketim hesabına ka: 
zanmış olduğum muvaffakiyetimizdcn 
dolayı iftiharla göğsüm kabardı. 

Bu benim için pek büyük bir kıy. 
metti, çilnkn amatör bir futbolcil ola. 
rak iştirak etmiş olduğum Paris olim. 
plyadmda memleketimin şereCile mO • 
tenasip bir oyun ~östermiş ve bu suret. 
le vazitcmi hakkiyle ifa etmit bulunu. 
Y,Ordum. 

gelsek sempatiyi kazanmamız kafidir. 
Elverirki Türk takımı orada bulunma. 
hdır. 

Gilreşçilerimiz dünya güre§çiterin. 
den aşağı mıdır? Ben kuvvetle iddia e. 
diyorum ki, güreşte mutlak bir iki sik 
Jette ya dünya birinciliği veyahut ikin 
cilik kat'iyen bizdedir. Ve.puvan itiba. 
rile de bizim takımımız dünya dördiln. 
clisü veya beşinciliğini katiyen alır. 

Futbolda güzel ve temiz bir oyun 
göstereceğimize eminim. Yalnız bu 
bronıta çok iyi bir derece almamıza 

imkan yoktur. 
Atletlerimizle eskrimcilerimize de 

Dev boksör 

Carnera 
nın yeni bir 
galioiyeti 

Carnera Nevyorkta Castanaga ile 
yaptığı maçta beşinci ravund:.m 4 7 inci 
saniyesinde hasmını müsabakayı terket 
meğe mecbur ederek galip ilan edilmiş
tir. 

Carnera hasmına nazaran 27 kilo drı 
ha ağır geliyordu. Boy itibarile de arala
rında büyük fark vardı. 

Castanaga dev cüsseli İtalyan bok· 
sörüne yumrukları ile bir şey vapamıya 
cağını kestirince yalnız kendisini müda· 
faaya karar vermiştir. 

Dördüncü ravundda Cast:ınaga'nın 

sol kaşı yarılmış ve kanamağa başlamış
tır. Hakem yarayı muayene etmiş ve 
boksun devamına mani bir vaziyet gör
memiştir. Besinci ravundun kırk vedinci 
saniyesinde Castanaga hakeme yaklaşa· 
rak bir şeyler mırıldanmış ve maçı ter• 
kt'tmiştir. 

Carnera galibiyetine rağmen ağır dö 
vüş'llü ve kendini gösterememiştir. 

Müsabakanın bu şekilde neticelen· 
mesi maçta hazır bulunan Amerika boks 
federasvonu reisi General Phelan'ı şüp
hey<' dfü;fümilştUr. 

Casdanao-a'mn fstek'.';iz d5vn"n calibi 
dikkat P'ÖriiJ...,U~ olduğun~an Gcnera' 
Phelan her iki boksöre venlt"cek nara 
nın vtınaci!l'r t.,ı.t.:katm neticesine kadarı 
tehirini istemiştir~ 

Nedim Milli Takımda 
oynadığı zaman. 

1924 otimpiyadrnda Türk takımnın 
çalııtınlmasmda ve idaresinde bütün 
arkada~lanm saygı ve sevgisini kazan. 
mıı olan hakiki sporculardan Hamdi 
Emin ile Bunlardan gayrısı maalesef 
uzaktan seyirci bir vaziyette bulunu. 
yorlardı. 

Şahsi otorite ve disiplinin sporda 
pek bUyük ehemmiyet ve rolü vardır. 

Yusuf Ziya gibi çok değerli, kendini 
herkese sevdirtnİ§ ve sözünü geçirt • 
miJ olan arkadaşların bu işin idaresine 
geçmeleri muvaffakiyet için şarttır. 

Bu hususta Sait Setahattin ve diğer 

bazı arkadaştan unutmak, hak~ızhk 

etmek demektir. 
Hülba iyi idareci de iyi sporcudan ve 

tişir. Sporcu olmıyan idarecilerin spo. 
ra hizmeti değil, bilakis zararı dokunur. 
Bunun canlı bir misali de 1924 olim -
pi yadı ile 1928 olimpiyadlan arasında. 
ki muazzam farktır. Diye düşünüyo. 

rum. 
1934 ol'mp•yadı ve ilk 

mllll takım kalEclal 
r.EJIM 

Vüzmed~ 
Bir rekor daha 

kırıldı 
Dünya rekorlarınd<ın biri daha b 

rılmıştır. 

Danimarkalı me§hur yüzücü J ensen 
dört yüz metre kulaç dünya rekorunu 
5 dakika 45 saniyeye indirmeğe muvaf• 
vak olmuştur. 

Eski rekor 5 dakika 50 saniye 2110 
ile Alman Radevacher'e ait bulunuyor-. 
du. 

Futbol turnovasını 
Franstz ordusu 

kazandı 
İngiltere Fransa ve Belçika ordulan 

arasında yapılan futbol turnuvasını 

Fransa takımı kazanmıştır. 

Fransa İngiltereyi yendikten sonra 
ingiltereye 6-2 galip gelen Belçika tr 
kımını da 2-1 yenerek turnuva için Jıo. 
nan kupayı kazanmıştır. 

Tayyarecilikte 
Yeni bir rekor daha 

e?de ediıdi 
İngiliz tayyarecisi Rose İngiltereden 

Kapa altı gün 7 saat bet dakikada gide" 
rek evvel~e bu mesafe üzerinde kendine 
ait bulunan rekoru bq aut larmıttır• 
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Yedek Subay okulu için l~ 
yatak çartafı ve 1000 yastık yüzü 

23 - Mart - 93ô Pazaretsi ııünü 
saat 14,30 da Tophanede satınal
ma komisyonunda pazarlıkla alı · 
nacaktır. l-Jepıinin tahmin \>~deli 
2750 liredır. Son teminatı 412 lira 
50 kuruıtur. Şartname Ye nümu -
nesi komisyonda görülebilir. lı -
teklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (4?6) (1413) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük P"yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 200,000 Liradır 
Aynca; 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye (50.000, liralık iki mükafat vardır •. 

lsta11bul Levazım amirliğine 

bağlı müesseseler için 30 ton zey
tin yağının kapalı zarfına istekli 
çıkmadıjıl)dan pazarlığı 23 -
Mart - 936 Paurtesi günü saat 
15 de T ~hanede Satıncılmıı ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16500 liradır. Son teminatı 
2475 liradır. Şartnamesi Komis -
yonda görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

ı 1 m ı ııııı ııııı mı ıı l!I ıı ıııııı mı~ ·ı '.111 ı~ ijıımrı 
ruı ıın J ~ ı~ 1ım tm l ını ıl~ ı I~ ıı ı~ınnı 

ZAYİ 

8-8-935 tarihinde Doyçe Bank lıı••••••llll'll••••••• 

(457) (1414) 
Harbiye okulu ıçin 260 metre 

kurşuni kaputluk kumaş 19 -
Mart - 936 Perşembe günü saat 
15 de Tophanede Satınalma ko • 
misyonunda pazarlıkla alınacak . 

tarafından namıma ciro edilen beynel
milel ıark nakliyat ıirkctine Pit 43 nu· 
maralı poliı;ali 19-S-935 tarihli bilA 
marka 1106 numaralı Sirkeci gümrüğü r 
nı: gden şapka ıcrltlerine ait ordinoyu 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan cııki 
sinin hU~ınU olmadığını il5.n ed~rim. 

Moriı KOHEN 

Elyevm salışmakta otan 24 yaşlarında 

1 
Viyanalı bir 

Pastacı ve eknle~çl l 
daha iyi bir vaziyet ar~maktadır. ı\lakıv • 
darlann verebilecekleri maaş miktarını 

göıotercn tekliflerini ;drdcki adreıoe gön · 
dermeleri: Ootthilf Siegle Donawitz 20, 

tır. Tahmin bedeli 1426 lira 75 Steiermark, Anı-tria 
kuruştur. Son teminatı 214 ~ira bir -A OOKTOR= 
kuruştur. şartname ve nümunesi Kemal özsan 
komisyonda görülebilir. lsteklile,. lJroloQ - Operatör 

rin b~lli saatte komisyona gelm~· Bevliye Mütehas&ııu 
leri. (455) (1387) Rraköu - f:kselsi11m mağazası 

ııonındn. /ler gün ö(Jlrde11 sonro 
Maltepe Askeri liısesi için 100 

Z . den S · e kadar.. Tl'I ı ı 12.l6 
adet etek ve 100 adet h.ş havlusu l•lll!lllllll .. lllCP-'J!llJllllllll:•••••11'1 
•c 1600 ad~a yUz havlusu 30 ~- de!i 1088 li~c!?r. Jlk ıeminatı 81 
Mart - 936 Pazartesi günü saat lira 60 kuruıtur. Şartname ve nü-
14,30 da TC>Phanede Satmalma muneleri komisyonda ~örülebiHr. 

Tabii meyve usarelcrilt: haıır • 
' lanmı )'cgune mey\'e tuzudur. 

Mide, barsak, karaci~er, höhrck 
hastalıklarında f e,·ku lfıdt> fn r dn lı_ 

dır. Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı 

izale eder. 
f NGIUZ KANZlJK ECZANF.SJ 

kogıisyonunda açık ekıiltme ile latcklilerin belli aaattc lrnmiıyona lll•-.. •~IUIMlllila!l•llll•-.ı 
alınacaktır. Hepıinin tahmin be- gelmeleri. .(452) (1312) 

fl~ynğlu - lstanhul 

18 MART - 1936 

35 f aşında bir kadın 
19 yaşında sarışın bir kızın 

Nişanlısını kaçırıyor 
Mahirane hlyanet 
35 ya§larında bulunan ~ 
yan Sacide, 19 yaJlıtrında 
bir ~rı§tn kızın zen~ bir 
tücqır olan nişanlrsrm a• 
yartmağı ve aşkına rakip 
olmağı kurmuştu. Bayan 
Sacide uki ve dessas idi. 
1',laksadına nail oldu. Çün· 
kü, o da rakibesi kadar 
gen; ve HY~nı arz" gö
rünmeğe muvaffak ol· 
muştu. O, Biocel 

dilen ve h er beşereye gen~lik ve gü· 
zellik veren kıymettar bir cevherin 
Viyanada ke§l~dildiği hakkında ya· 

zılan makaleleri okumuıtu. Cilt için 
elzem bir unııur olan i3bı,ı rıevherin 
Tokalon kremi terkibinde b4lundu
ğunu öğrenince hemen hergün mun· 

bu cevheri iade edince bunlar taınJtı1ejl 

tazaman Tok14lon kremini kullanma
ğa Qaşladr. Bir ay zarfında buru~ukluk· 
ları tamamen l2İ} o)du ve cildi her 

genç kızın cildi kcıdar taze ve f!Çık bir 
hal aldı. 

Cilt, Biocel cı;vherin\ kaybedince 
yüzün adaleleri zayıflar ve buruşukluk· 
larla çizgiler meydana çıkar ve cilde 

zail olur. 

V• 4~ • • • f ö .. dolctof 
ıyana unıversıtcsı pro es rµ • il( 

K. Stejskal, bu kıymettar cevherı d'ıı' 
katle seçilmiş genç hayvanların cild1ı' 
den istihsale muvaffak olmuıtur. J{eıl' 
akfarn yatmaıdan evvel cilt için el,~ 
bir unıur olan Biocel Toltalon l<''rır 
kullandrkta her kadın, bu çizgi ve bil~ 
§Ukluk)ardaq kolayca k4rtulabilir. _ $..20 
muş cildini gençleştirebilir ve lCI-""'"" 

yaş daha genç görünebilir . 

ZAMAN Manifatura 
Ltd. Şirketi 

Merkezi: 
Şubesi: 

fıtanbul, Sultan Hamam, Na. 26 
İzmir Pettemalcılarbatı No. 46 

Fantezi, iQef<li, yünlü. pamuklu 
ve kazmir mağazası 

Büyük. Parça Sergisi 
lstanbulda batka tube~ia )'okt.~r. t" 

1 1 2 1 1 

~: ::· ..... , .~ŞTANBlT~J . HA nicı ASKERİ · ·«: .. ·· 
: .. . . . . KlTAATI iLANLARI I . 

1 ~ı· 
52 inci Topçu alayına ait 14 - 6650 kilo toz şeker pazar 1 

/ 

11 - 935 tarih ye 2-4 cilt ve 104 alınacaktır. Pazarlığı 30 - S ~6-
bin 564 ı"yıh doldurulmamı§ bir 936 Pazartesi günü saat 15 de ~U' 
adet ayniyat makbuzu zayi edil . lebur~azda As~eri Satınahnll ~· 
miştir. Bulunduğupda hülcmü ol . misygnunda yapılacaktır. şıır~~ 
madığı. (626) (1416) meler her gün komisyonda g~jf 

Ordu •ıhhi ihth;acı i~in ilaçıı2 lebilir. Mııhf\mmeıı bed~li ı;, 1 

olarak ecza sandıkları satm alı • lira, ilk teminatı 129 liradır· ~o' 
k teklilerin belli gün ve saatte 

naca tır. Sandıkların içinde hu . 
misyona müraccıatları. 

lun.acak maddelere ait listeleri al. (
627

) (1415) 
mak ve fazla malumat edinmel ~ 

•ıı$1l 
iıt1yenlerin Ankarada MiJli mü . Çorluda 300 yat:ıklı bir 1 'ıe1l 
dafaa Vekaleti Sıhhat işleri dai . hastanesi yaptırılacaktır. 1f1'9,6 
resine, lstanbulda Komutanlıl< kapalı zarf usuliyle 30 - 3 ,........ 1 • 

sıhhi fiat tahmin komisyonu reis- Pazartesi günü ıaat 16 da Y';e~ 
liğine bat vurmaları lazımdır. Bu Jacaktır. Yapının keşif bt-1'' 
it için olan hususi vasrflariyle bir.- 484716 lira 85 kuru§tur. M~" ~ıt· 
likte fiatı da gösterir tekliflerin kat teminat akçesi 23139 )ırt.1~~ 
ve nümunelerin Mayıs 936 aonu~ Talep vukuunda !artname 91e p 1"' 
karlar Milli Mµd•faa Vekaleti ve diğer evrak 2424 kurut ı1'11 ~~ 
Sıhhat İ§leri dairesine gönderme. bilinde komisyondan verilil'·şi' 
leri. (618) (1311) baptaki şartname ve evrak• . .'~ 

1 
. .. k . t. ı h gil" 

htanbul yedinci icra ı w reyı gorme 18 ıyen er er t e<' 
memur ugur· , ekıiltmeye gireceklerin kantJtl ·

1
,11 

dan: ' k .ki . tfe.1 . .t 
BI. bo t d 1 h 1 ra ve vesaı e ve temına I ..ıP' r rç an o ayı ma cu.ı o up pa p l''..I 

raya çevrilmesine karar verilen 2587 birlikte ve · teklif mektu <(f'.. 
piaka numaralı ERSKiN markal: taksi belli gün ve saatten bir ıaal e tfı~ 
otomobili 23-3-936 tarihine tesadüf 1 komisyon başkanlığına 91el' f 
eden Pazartesi günü saat 13 den 14 de suretiyle Çorluda komisyorı" (}91 
kadar Kadıköy Mühürdar caddesinde racaatları. (619) (lS \İ' 
80 sayılı Dikranın garajında hp.ur bulu· ~J' 
nacak pıemur tarafından 2. inci açık art-- Hepsine biçilen ederi 2 1ı bel 
trrma ile satılacağından talip olanların ra olan 24600 metre &antalı '11~1 
satı§ f!Ünü mahalli mezkfırda memuru· kapalı zarfla eksiltmeye ko~ .-~•' 
n;:ı miiracaatl;ın ilan olunur.. lh l · 36 ·ıııu 

tur. a eaı 27 /3/ 9 gt l''' 
Scyoilu Dördüncü ıulh 

mahk~şi~den: 

hukuk 15 dedir. llk teminatı 201 1 ;l)ıiJt' 
kuruştur. Şartnameıi 135 "t-<J' 
M. M. V. Satınalma kom,İ~Jıl,t 
dan alınır. Eksiltmeye gır 

3 
~ıı~ 

inanç ile kanunun 2 .,, ıı b' 
maddelerinde yazılı beli~~' f 
likte teklif mektuplarını ı _wr,d' 
atinden bir aaat evvel ~rr;,~• 
M. M. V. Satınalma Koı1'111 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Yorgi PanJyotidiıe ait tczayı tıbbiye 
ıtrıyat, ve esans gibi mcvadı büyük 
çar§ı llelcdiye mezat maballindt 19-3-
936 perşembe gj.ipU ıııat 1 S buçukta açık 
arttırma suretj)c ıaıılaqktır. fatektl!erfn 
meıçl:tir gUn ve ıoaatte yukapda gösteri· 
len mahalde hazır bulunmaları ilan olu-
nur. vırmelerb "i}Ş,1 "JUln 
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Türk 
Tamamı ödenmiş serrnayesi : 2.200.000 T. L. 

EN MCSAiT 
Ticari krediler 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 
Teminat mektuplan 

ŞARTLARLA 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emlrieri 
Vadeli mevduat 

SARFiYATI 
Elektrik 

ÇOGAL TIR 
tesisatı 

VE 
Faizleri her ayın birinde Udenen 

Kuponiu Vadeli · Mevduat 
1 izahat için Hanka gişelerine mUracaat ediniz. 1 

ANKARA Merkezi: . 
lstanbul Şubesi: Dördüncü Vakıf Han 

·:·lj·)" 1 '.ıı 1,'I 1' .' li",::,ııı 
,ıı'ı ıı 1 ' 

Bir defa Yapılır 
iViSiNi 

yaplırmnk menfaatiniz leabıdır. 

S-AT • 
ı E 

en mükemmel tesisatı 

12 AY VADE iLE 

YAPAR 

-=· hhll S a t ı l ı k =-.::::::.-=:: SAT ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜD~Rl.UGÜ - - • 
ı E ': :• 

Çok kıymettar ve !~ 
:· 

Satınalma Komisvonu ilanları 
, 

mllblm bir arsa !i 
tıtanbulda Mahmutpapda ŞcreCÜ 

sokağında mefsuh ittihat ve Terakkili 
ınerked umumisi olan merhum Arifin 
IJafa konıfmın arsası temel tatlan h 
ve derunundaki mahzen ile birlikteli 
aatıtacaktrr. Ü 

Muhtelif Elektrik Malzemelri 
Şubelerine mUracaat kAlldl.r. 

Evvelce de ilin edilip tartnamelerinde delitildik yapılan ve tah 
min edilen bedeli (30.000) lira olan yukanda mıktan, cimi yazdı mal· 
zeme Aıkerl Fabrikalar Umum müdürlülü satınalma komiıyonunca 

. . 

istnnbul f)enlz Levazınu Satmalma. 
Komisyonu IIAnları . · ··-, · .. , 

Talip olanlann Bet ikta§ ikinci r 
ııuth hukuk mahkemesine 20 mart 936Jİ 
&aat I 4 de mUracaat eylemeleri itan:: 
olunur. ii 

4 Mayu 936 tarihinde pazartesi günü aaat 15 de kapalı zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname (bir) lira (50) kurut mukabilinde komia-

. . 
Mtırmara Üaiibohri Saıınalma Komi•yonundan: 

:: 
.:ı:wwwwwwww:aa: 

yondan verilir· Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkGr ıünde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkt\r sün ve •atte. koaiaı-.. JQiiracaatlan. 

Nümune ve evsafına uypnauzluğundan dolayı reddedilen 5000· 
kilo zeytin lzmitte Tersane dahilindeki Usaübahri satm.-Jma komisyo-
111111cla 23 Mart 936 pazarteai günü ıaat 15 de açık arttırma suretiyle 
aba. .ı,.,..i•...t• ~her sün lzmi~~balui ~zım 
.. JaWqaa 111iiı'açul Uo ~ s&"meleri. (1397) 

52 FAUSTA 

lettanın dini ııktı. Ve daha hızlı 
yürümeğe batladı. Bir köprünün 
iki tarafı boyunca uzanan evle . 
rin arasından geçerek r.ch:- ~n ö:. ·· 
sahiline atladı ve ıola döndü. Bu· 
ruı çok tenha idi. Site deniler 
yerde, Orsen,, Danfer ve Kluvat 
aibi bir takım karanlık ve kan,ıı 
yolların batlangıcında bulunuyor 
lardı. 

. Site yahut il dö Pale dedikler· 
hu yer iki burunla nihayetlenme~ 
teydi. Bunlardan biri batıda. Vt-,.. 

baılanmıt bir köpriinUn ayağını 

teıkil etmek Uzere huıuıi olarak 
doldurulmuf bir yerdi. 

Bu noktaya yirmi altı ıene 
aonra Dördüncü Hanrinin yapıl . 
mıı at üıerinde bir heykeli dikil. 
mitli. Zamanımızda bile bu yerr 
ıırf ıürüp selen bir ahıkanlıktan 
dolayı Ponnöf, yeni köprü deni) 
mektedir. 

Doiuda, Notrdamın ve ba[ 
peakopoaluk daireıinin arkasında 
dil gibi bir arazi bulunmaktaydı. 
Buraya adeta el ele lulufmUf iki 
kız karda§ gibi yanyana iki bina 
yapdoıııtı. 

Birincisi ufak tefek, ince ve 
ıık, ıörünütü gayet güzeldi. Pen· 
cerelerine göz alıcı çerçeveler ko 
aulmuttu. Kapıımın Bnündeki la~ 
merdivenlerin üzerinde ıüalilce 
ltir levha duruyor"u. Bu levhanın 
üzerinde belki tarap yapılan bir 

yer y&hut bazı hatıralara delalet 
eden fU kelimeler yazılmııtu 

PRESUVAR DO FER 
OTELi 

Ruıet ye Paııet 
Öbür ev pek büyüktü. Cephesi 

sessiz ve korkunç, duvarları yo • 
ıunlu, bazı yerlerinin sıvalan dö • 
külmüt Ye çatlamııtı. Birkaç kı • 
pıtık pencere lmranm yıkılmak. Ü· 

zere bulunan bir harabe oldujunu 
göıteriyordu. Görenlere kaıvet, 
seyredenlere korku veriyordu. 

Demir kapııı, kocaman tunç 
halka11, eve bir iatihkim mama • 
ra11 veriyordu. Belki de bu bazı 
sırların ıömüldüiü hortlaklar ta • 
rafından beklenen ıizli bir kale 
idi. 

Bu burun timdi yavaı yavaf 
suların tesiriyle aıınmıt, yenmit 
ve bu korkunç ev de ortadan kalk
mııtır. 

Buıüo bu evin yerinde alçak 
bir bina vardır. Nehrin dalıaları 
onun temeline çarparak Pariıin 
bu noktuındaki eaki korkuyu ya -
tatıyor ıandl1'. Bu bina ıamanı· 
mızda Morg olarak kullanılıyor. 

Belgoder Viyolettanm elini t>ı
rakm11arak bir an kadar Preıuvar 
dö Fer otelinin &nünde durdu. Fa
kat baımı ıallayarak yanmdaki bi. 
nanm demir kap11ma doğru d8n • 
dü. Knıcatız etrafına tafkın ıat • 
kın bakınıp: 
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- Gerek bana ve ıerelue beni 
gönderene ıöre ıiz sanatınızdan 

çekilmit birisi deiilainiz. Ben ve 
körü köriiDe itaate borçlu oldu • 
iunuz kimıe ıizi hlli celllt ola
rak laıuJOraZ.. Bak l · 

Mantomnun -1tmdan aai elini 
çıkardı •• uzattı. Bu elin orta par. 
mağmda ıenit bir halka, onun ü · 
zerinde demirden yapılmq bir 
levha vardı. Levhanm üzerinde 
'bir takım· eırarenıiz çizgiler çizi. 
liydi. 

Klod, halkayı göriince titredi 
Büyük bir hürmet ve korkuyla 

eiildt 
Yabancı: 

- itaat ediyor muıunuz? Diye 
ıordu. 

Klod boiuk bir seıle: 
- itaat ediyorum Monsenyör! 

Cevabmı verdi. 
- Pekili ! Netrdamm arkasın 

da, Sitedeki eve ıeleeeluin. idam 
saat onda olacaktır ... Gelecek mi
ıin? 

Klod hmltıya benzer bir ıeıl~ · 
- Geleceğim Monsenyör. Fa· 

kat ıizi göndermit olan muhtererr 
kimıeye l6tf en aöyleyiniz ki, yor · 
aun, hem de pek yorgunum. Kor· 
ku, ıecelerimi dayanılmaz bir it . 
kence haline tokuyor. Viccianımı 
eziyor... Olecefimi biimit oiaam 
hundan ıonra adam aldürmiyece
lim ... Yarın aramızdaki mukaTe
le)'i feahedecefim, dedi. Sonra a · 

yağa kalkarak ilave etti: 
- Bundan sonra Monsenyör, 

artık bana biç bat vurmayınız. Ve 
hiç giic:e~eyiniz 1 Bu aktaınki 
idam, IOD kötülüğüm olacaktır. 

Yabancı: w , 
- Sonuncu mu? Peki! •• Klod, 

timdi artık demindenberi ıenden 
ıizlemit olduğum yüzümü açabi • 
lirim ... Dedi. 

- Elinizi gördükten ıonra, yü. 
zünüzü görüp görmemit olmalC 
bence birdir. O uiunuz demir JÜ• 

zük beni ıize kati olarak itaat et• 
tirmiyor mu? Haydi gidiniz Mon • 
senyör! 

Yabancı neredeyse hıçkırıklar• 
la boğulacak olan bir ıeıle: 

- Fakat yüzüm il görmeni2 her 
halde lazımdır, dedi. Çünkü artık 
bir celladın karıııında bulunma • 
dıiımı hiuediyorum. Sen de artık 
F auıtanın bir elçisiyle konuımı • 
yorsun. 

Ça&ucak bir hareketle batm • 
dan baılığını çıkardı. Yüzii görün. 
dü. Bu yüz bir ölününki kadar ıa
nydı. Klod geri geri çekildi. Solu
yordu. Korkuyla, vicdan azabiyle 
kantık bir seıle ve adeta meydan 
okur gibi! 

- P•kopoa ! ... Prens F arnez r .. 
Çocuğun babası! 

- Evel, benden çaldıtm çoe. 
tu~! lıte o ben im; ıana o zaman 
linet eden de benim 1 Çektiiim 
acılara hiç merhamet etmedijin 
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için ıana bili linet eden ıene 
benim! Fakat daha doiruaumı 
.CSylemek lizmı geline tuıa llnet 
eden ben dejilim. Şaunuz bir ü • 
mit beni bu güne kadar yqattı. 
Evet hl1& -.1orum: itte beni sa
na getiren bu sonsuz umuttur ••. 
Dinle! Hayatında bir kere olsun 
bir inaan olcluiunu dütündün mü? 

Klo.I, bir an kadar tereddüt 
etti ... Sonra batını salladL F amez 
bekliyordu. Soluk aobMa iki tara
fına aallanıyordu. Klocl özür dile
yen bir tavırla: 

- Hakikat! On bet ıene e•vel 
1-na bq vurduğunuz zaman al. 
mıı oldujunuz cevapta istediğiniz 
hakikat vardır, dedi 

F arnez tepesine bir balyöz ye • 
mit gibi sendeledi. Klod aoiuk · 
bnblıkla sözünü tamamledı. 

- Öldü. Dar aiacınm dibin · 
ilen alıp götürdükten üç gün son
ra öldü. Onu emzirmeıi için tut . 
mut olduium kadınm kobarı ara
tın da can verdi. 

Kardinal biç bir teY söylemi . 
Jerek ellerini aöie kaldırdı. Son • 
ra bu kollar yavq yavq iki yanı
na düıtüler. Kukuleteıini bqma 
geçirdi ve içini çekerek kapıya 
dojru yürüdü. Klod acele arkası -
na bir manto aldL Farnezi takip 
etmele bqladı. Tam eokaia ayak 
buacaiı zaman papaa yetiıti . 
Koluna dokundu ve korkak kor • 
ka1r: 

- Affederıiniz ! •• Bir söz ela • 
da •.• Dedi. 

Farnez titredi. Kafuı karma • 
kantık ve ıayua dütüncelerle do
lu olduiu halde: 

- Ne istiyor1un 7 Dedi 
- Bu akpmki icla•m nerede 

yapılacaimı haber venneti unu • 
tuyonunuz Monsenyör!. •• 

Farnez dalgın dalım: 
- Ben de bilmiyorum! Dedi. 
- MahkUm acaha bir erkek 

mi? Yokta bir kadın mı? 
- Kadm! •.. Bir kız!.. 
Klod titredi. Bir kız .•• Öldüre· 

ceii zavallı mahlUk, nazlı, ince, 
halıiz bir kızdı demek! 

- Zavallı talihsiz! Diye mınl· 
dandı. 

Bu anda Notrdamm çanı çalın
dı. Gecenin karanlığı içinde, uy -
kuya dalmıt gibi duran Sitenin 
lot bavuı yeİlli bir inilti ile •r · 
ııldı. Kardinal ile cellat ıustular. 
Tunç çanın vurduju darbeleri 
saydılar. Katedralden gelen reı 
diner dinmez Kardinal bojuk bo
iuk: 

- idam aaati ! Dedi. 
F amez elini kati bir emir ve • 

recekmit gibi kaldıktan sonra ya

ftf yavq, aeuiz adımlarla yürü • 
meje bqladı. Bqı öne ejik, o • 
muzları çökük bir halde uzaklaıtı. 

Cellit, alnını kaplıyan ter ta 
nelerini ıildi... Notrdame., Site • 
nin nihayetine, Prenses F auatanm 
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euarenciz evine ıitmek için, ace. 
' le ediyor: 
~ - Son idam! Son kurban! ... 
Di1e homurdanıyordu. 

5 
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Simon en yakın mezarbfa, ,.. 
ni Sen lnnoaan mezarlıtma gö • 
müldü. Daha doiruıu bu mezar . 
Lğm dinaizlere mahıua olan köte

ıinde açılan bir çukura atıldı. O • 
zerine haç filin gibi bir ,ey ko · 
nulmadı. Çünkü kadmcaiız bir 
cambaz kumpanyuından, bir çin-
gene ıürüıünden, bir göçebe ala • 
ymdan kısaca inaanhktan kovul • 
mut insanlardan bir zavallıydı. 

Tabut açılan çukura indirilip, 
mezarcı tarafmden bir kaç kürek 
toprak atılır ablmaz, Belgoder Vi
yolettanm elinden tutarak ıürük • 
lemeie batladL Kızcaiız hiç kartı 
gelmeden onu takip ediyordu. Fa
kat ölüm derecesinde müteeuirdi 
ıBuz gibi ke.ilen çingenenin avucu 
içinde tir itr titriyordu. Artık or -
talık iyice kararmıfb. Şehrin içi 
korkunç bir tenhe.lık gösteriyor . 
du. Kızcatız gittiği yollarm, götü
rüldüiü yerin farkında değildi. 
Yalnız karanlık düfiinceleri ara • 
ıında bir yüz, bir tek yüz parlıyarak 
aanki kendiıini korumak için gibi 
hiç kafuından çıkmıyor,, ,Uya o • 

na dünyada ,-buz bulunmadıiım 
anlatmak iıtiyordu. 

- Berrak ve aaf bakqb, okta· 
yıcı aeıli olan ıu delikanlı... Şu 
güzel delikanlı acaba gelecek mi? 

Yazık ki, onun iımini bile öi
renememifti. Fakat o, arabaya 
lmcaiı çiçek dolu olarak tirdiii 
zaman kencliıine o kadar teVIİ ve 
tefkat dolu bir bakıfla bakmqtı 
ki, onun henüz qk dayculamı • 
dan uzak duran küçük kalbinde 
delikanlmın bu bakııı timdi tek • 
rar habrladıkça bir ürperiı, ıebe
bini anlıyamadıiı l>ir heyecan u • 
yandmyordu. 1 

Anneıinin matemine bile bu 
anda ne olduklarım anlıyamadıiı 
bu heyecan kanııyordu. 

Evet, o gelecek! Çünkü öyle 
dem itti .•• Yarın! Yarın sabah. O,, 
onu görecek! Simonun aon aözleri 
kulaklarmda çınlıyordu: 

- Bu delikanlL .. Seni kurta • 
racak •• Çünkü •• O seni aeviyor. · 

Onun tarafmdan aevilmek ! Ne 
tatlı hayal? Birdenbire aklı bqı • 
na geldi Belgoderin ne Grev IDeJ'• 
danma ne de Eaperana oteline ç .. 
kan Tiaanderi caddesine doina 
yürümedi.imi farketti. 

Yeniden korkuya kapılanli 
Belgodere: · 

- Beni nereye ~ • 
nuz? Diye sordu. 

Belgoder hiç cevap vermedi. 
Y almz daha kuvvetli olarakYilo-


