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Düşündürecek bir istatistik 
Paris - Soir gazetesinde okun muştur: 

Almanyada her beş dakikada onbir kişi 
ölUyor, onyedi kişi doğuy .. ,~r .. 

19 Mart 1936 Perşembe Sene: S·Sayı: 1509 

Hitler, dün · akşanıki nutkunda dediki : 

ar 
dö 

rı dan ki 
düremez! .. Şehir meclisinde 

.......... -=:ııı;z:ııı:::ıı:mıımıı-.ı11:m::~-~ 

Ve gene kendisi söyledi : hararetli müzakereler 

''Almanya demek, Hitler demektir! Hitler demek 
Almanya demektir! Ben sulh mübeşşiriyim ! ,, 

Vali, 
aktörleri 
cezay 
çarpt·a 

' t 

if\§1~$ n ll®ırU ifil 
~D~lkaıso 

Şehir Meclisi şoförlerin plaka 
resimlerini ay başlarında ve peşin 
'7ermesini karar altına almıştır. Bu 
husustaki yazımız 2 nci sayfada
dır. 

lngilizlerin fikri : -Şoför er 
Hiç içki içmemeli 

Kendilerine koyu çay 
tavsiye o.unur 

İngilterede şoförlerin otomobil sür~ 
dilkkıri zaman içki içmemeleri Hizımgel· 
diği hakkmdaki cereyan gittikçe kuvvet 
bulmaktadır. 

Mesele, nakliyat nazırı tarafından 

parlamentoda da mevzuu bahsedilmiştir. 
Müteaddit salahiyet sahibi doktor 

lar şoförlerin kat'iyyen içki içmemeleri 
hakkında şiddetli beyanatta bulunmak • 
tadırlar. 

Bir Londralı operatör demektedir ki: 
"Bir şoförün içtiği içkinin, otomobil 

sürmek kabiliyetine ne derece dokuna
cağını tayin etmek güçtür. Bu içki az 
tniktarda da olsa, şoförün gene bir ka· 
za çıkarması mümkündür.,, 

Bir otomobil mütehassısı yarışçı şu ı 
nu diyor : 

" Bana kalırsa, otomobil veya oto·! 
hüs süren adam, hiç içki içmemelidir. E l 
ğer şoförler, yorgunluklarını gidermek ' 
için. bir münebbih arıyorlarsa, lokomo
tif ınıkinictleri gibi yapsınlar. Onlar, 
ltoyu ~ay i~erler. Ben en şiddetli yarı~
Iarımda bu usulü takip ettim. Koyu çay; 
içkiden de iyi .. ,, 

Almanlann cukerileştirdik
leri Ren mıntakasını ve di
ğer münaziünlih Danzig'i 

gösteren harita ... 

Lokarnocula-
rın dediği .G 

Lokarnocular, dün 
gece, aralarında gö
rüşerek yalnız Al
manyada yirmi kilo
metrelik gayri as
keri bir mıotaka ku
rulmasına ve bunun 
beynelmilel kontrol 
altına alınmasına 

karar verdiler. Bu 
karar konseyin tas
vibine arzedilecek. 

Almanların dediği: 
Hitlerin Londradaki murahhası 

ibentrop'un söz eri : -
Almanya, bitaraf mıntakanın Fran
sa ve Beıçikada da yapılmasını ve 
Fransız istihkamları ortadan kalk· 
madıkça Almanyanın da ayni şe
kilde Reni tahkim edeceğini bildirir 

işi Adalet divanına 
havale edebilirsiniz 
Fakat kararlara uyacağımızı vadetmem 

Londra, 19 - Fon Ribentrop dün saat 18,30 da hariciye nezare· 
tinde Eden ile görüşmüştür. 

İngiliz hariciye nazırı, yapılacak müzakerelerde Almanyanm ne 
gibi fedakarlıklara mütemayil olduğunu muhatabından anlamak iste
miştir. 

Siyasi mahafile nazaran, Fon Ribentrop Fransız - Sovyet paktı 
ile Lokarno misakının kabili telif olup olmadığı meslesinin tetkikini 
Lahey adalet divanına havalesine itiraz etmemiş, fakat Almanyanm 

Hazım Vasfi 

ı Hazımla Vasfi· 
nin onar günlük 
yevmiyelerini 
kesti :Yazılan 2 incldeJ 

Süreyyapaşa işçileri 
Bugün işlerine başladılar 

Fabrika Jşçtlerln alacaklarını 
. bir hafta İfinde verecek 

Kafile halinde valiye müracaat ettiklerini dün haber ıJerdiğimiz greıJ
cüerden bir grup ... 

Süreyyapaşa fabrikası işçile -
rinden 150 kişinin dün öğleye 
doğru vilayete gelerek Valiyi ara
dıklarını, Valiyi burada bulama
yınca belediyeye giderek araların
dan seçtikleri dört kişilik bir he -
yeti Vali ile görüşmeğe memur 
ettiklerini dün yazmıştık. 

Bu görüşmeden sonra Vali, Fa
tih kaymakamı HalUk Nihadi fab
rika müdürü ile görüşmeye me -
mur etmiş, Haluk Nihat görüşme
si neticesini valiye bildirmiştir. 

Fabrika müdürü bir hafta zarfın
da amele yevmiyelerinin verilece-

ğini söyleyince bu söz amele mu • 
rahhaslarına bildirilmiştir. 

Emniyet müdürü Salih Kılıç 
d·a işçilere sükUnetle işleri başla
rına gitmelerini söyleyince ame -
leler Balata dönmüşlerdir. 

Ameleler hu sabah gene mesai 
saatinde işe başlamıyarak F atili 

kaymakamı ile görüşmek istemi'°' 

(Devamı 2 incide) 
Liheyde v~il&~k~a~übi okca~rudavadclmem~ti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rene gelince: Fon Ribentrop Fransa ile Belçikaya karşı da ayni e a d 1 n 
şekilde tedbirler alınmadıkça Almanyanın hakimiyetini ihlal ede-
cek her hangi bir tedbiri kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 

Hariciye ne:ıareti mahafilinde müzakereler esnasında hu nokta- a s 1 
mn hayati ehemmiyeti haiz olacağı söylenilmektedir; zira Almanya, 
Fransız istihkamlarının muhaf~za edilmemesini istemektedir. 

Vaziyetin hülôsası 
Almanyanm Ren kıyılarını işgalden sonra kopan fırtına yavaş 

yavaş sükunet bulmkatadır. Fakat bugünkü vaziyet hiç de Almanya
nın aleyhine değildir. Ve bütün emareler Fransanın yalnız ha· 
şma kaldığını göstermektedir. lngiltere kendisini Lokarno muahedesi
nin taahhütlerinden kurtarmış. Fransa. Almanya arasında hakem ro· 
lünü takmmış, Almanyanm bütün milletlerle müsavi telakki edilmesi 
ni kabul ettirmiştir. Daha ileriye giderek Hitlerin dünya barışını 

temin edecek yeni tekliflerinin mutlak müzakere edileceğini vadetmiş
tir. Belçika, hatta Fransamn müttefiki olan küçük itilaf devletleri bile 
Almanyaya mutlak surette aleyhtar bir vaziyet almaktan çekinmişler
dir. 

Hitler hundan istifade ederek bir taraftan mil1etlerle müsavi 
~artlar dahilinde konuşmak için Londraya murahhas gönderitken~ 

diğer taraftan da Königsbergde verdiği nutukta Ren kıyılarını hiç bir 
zaman tahliye etmiyeceğini söylemiştir. 

\-----si ı .m iyo 
Bulgaristanda 1f t:ne 

Türklük aleqhtarlığı 
Şimdi de 60 sene evvelki bir 
isyanın bastırılmasını vesi e 
ederek merasim yapıyorlar 

Bir Yunan gazetesine göre 

avv re alrn ş ar 
(Yazısı 2 nci sayfada) 



HABER - :.\Ktam posfaıı -==================== 
Şehir meclisinde müzakereler Süreyya paşa 

işçileri Vali, aktörleri 
cezaya çarptı 

Haz mla Vasfinin onar günlük 

(BQf taralı 1 incide) 

lerdir. Bu vaziyet üzerine ıalahi -
yelli bir zat ile görüştük. Bize de
di ki: 

- Dün i1e ba!hyacaklannı 
vaadeden amele hu sabah da işe 

batlamamıf, Fatih kaymakamı Üe 
görüımek istemitlerdir. Kayma -
kam aralarından bir kaç kişiyi ka
bul etmif, vaziyeti anlatmıştır. 
Paralarının verileceğini anlıyan 

amele hemen işe başlamış, fabri
kadaki mesai normal şeklini al -
mıştır. Vaziyet şudur: 

yevmiyeler·ni kesti 

Fabrika amelenin her on beş 
günde bir hesaplarını kesmekte -
dir. Şubatın hesabını nihayet Mar
tın on beşine kadar kesmesi la -
zmı gelirken verememiş ve amele 
bu yüzden işlerini bırakmıştır. 
Defterler üzerinde yapılan tetki
katta amelenin aylardanberi de -
ğil, ancak Şubat ayının tamamını 
almadıkları anlaşılmıştır.,, 

Şehir Tiyatrosu aktörlerinden bir grup ... Dün fabrika müdürü Hayri tl
menden ifÇilere verdiği sözün ma
hiyetini anlatan bir mektup aldık 
Aynen koyuyorum: 

Şehir Meclisi dün §Ubat devre
sinin son toplanbsmı yapmıştır. 

Ekmek ve Francaıa 

Francala ve ekmeklerin fenni 
ıartlar dahilinde alındığı zaman
dan itibaren 24 saat zarfında kim
yahaneye sevki ve kimyahanede 
dört gün içinde muayenelerinin bi
tirilmesi kabul edilmiştir. 

Tiyatro 

Bazı mazbatalar okunup kabul 
olundulttan sonra tehir tiyatrosu 
bütçesinin müzakeresine baılan
mıştır. T.iyatro açığının kapanma
sı için 50.000 lira yardım faslı oku
nurken azadan Hamdi Rasim söz 
alarak demittir ki: " 

50 b in m • 70 bin mi? 

"- Şehir tiyatrosu bütçesinin 
elli bin lira açıcı var. Fakat ha
kikatte bu miktar elli bin değil, 

yetmi§ bindir. Elli bin lirayı nak
len ödediğimiz gibi bahçeyi ve 
Gardenban da artistlere terketmiş 
bulunuyoruz. Buna mukabil tiyat
ro bize lazım gelen randımanı ve
remiyor. Ben tiyatro ehli değilim 
amma, gazetelerde gördüğüm an
ketlerden bunu öğreniyorum. Bu 
müeSsesenin iyi randıman verece!: 
bir şekilde çalışmasının temi~i la
zımdrr.,, 

Cezalanan aktörler 

Vali ve belediye reİ$İ Muhiddin 
Üstündağ bu söze şu cevabı ver
mi§tir: 
"- Bahsedilen anketten sonra 

kendilerine lazım gelen tenbihat
ta bulundum ve cezalandırdım. 
Onlar gazetelere beyanatta bulun
makla şahsi surette gevezelik et
mi,lerdir. Randımana gelince biz 
tiyatrodan iyi randıman alındığı
na kaniiz.,, 

Validen sonra azadan Abdülka
'dir Ziya söz alarak demiştir ki: 

Tiyatro boş 

"- Tiy·a:tro daima boştur. Ge
çen senelere nazaran devam eden
ler azalmııtır. Şurası muhakkak ki 
alınan ücret pek fazladır. Birkaç 
sene evvel elli kuruş alınmasına 

mukabil şimdi bir, bir buçuk lira 
isteniyor. Gidip gelme nakil vası
tasiyle rahatça bir tiyatro seyret
mek bir aileye en aşağı altı liraya 
mal oluyor. 

Biraz daha yardım .etsek, halka 
bedava tiyatro seyrettirebiliriz.,, 

•ıyatlar yUksek fakat netice iy 

":!! ..._ ;S; .Jarak demi!iİr 
M: 

.•- Fiyatlar hakikaten yüksek
tir. Halka ağır geliyor. Ancak mev 

sim sonu olduğundan bu ıene fi
yatları değiştiremedik. Gelecek 
sene bu ciheti nazarı itibara ala
cağız. Maarif vekaleti Berlinden 
bir tiyatro mütehassısı getirtti. Fa
ust piyeSini gören bu mütehassıs 
bana aynen ıunları söylemiştir: 

"Faustu yirmi iki memlekette 
gördüm. Sizi temin ederim ki ls
tanbulda gördüğüm Fauıt piyesi
nin temsili, gördüklerimin en mü
kemmellerinden biridir. Gerek 
sizi ve gerek rejisörü tebrik etme
yi bir vazife bilirim.,, 

Mütehassısın bu sözleri randı-
man hakkında bir fikir verebilir.,, 

Valinin bu izahatından sonra 
şehir tiyatroSu bütçesi kabul edil-

· miştir. 
Cezalananlar kimlerdir? 
Aldığımız malumata göre, va

linin cezalandırdığı artistler Ha
zımla Vasfidir. 

"Gazetenizin 17 - 3 - 936 
günlü nüshasında., işçilere verdi -
ğim vaitten döndüğüm ve bu su -
retle onları aldatmış olduğum ya
zılmaktadır. Verdiğim teminatta 
paralann bir hafta sonra. daha 
muntazam ve birden verilmesi i • 
çin lazım gelenin yapılacağını 
söylemiı ve bu sözüme kar~ılık da 
kendilerinden ıu hafta zarf mda, 
hiçbir zorlu te~ebbüıte bulunmı -
yacaklarına dair erce söz almış • 
trm. Bu anla§ma üzerine bütün 
daireler çalıtmaya hatladığı hal · 
de bir kısnn dokumacıların <.:.alı -
şacak arkada~larmı da te~vik ede
rek fabrikayı terketmeleri üzeri -
ne biz de yalnız çalışanların para
larını tevzi ettirmiştik. Çalışmı -
yanlardan bir çoklarının paraları 
da iş batında bulunmadıkların -

Bu artistler bir müddet evvel a- dan fabrika kasasında saklan • 
çılan bir ankete cevap verdikleri maktadır. Şunu da ilave edeyim 
sırada kendilerinin az para aldık- ki, bir çok işçilerin tahakkuk et -
tarından, tiyatro sanatkarlarının miş olan topu topu on beş günlük 
himaye edilmediğinden demvur - alacaklanna mahsuben avanslar 
muşlardır. dahi verilmişti. 

Darülbedayii parçalanmaktan Matbaamıza gelen birkaç grevcl 
kurtaran ve artistlerin gözlerini ti- Bugün saat on birde matbaa -
yatro gişesinden ayırtan kar ve za- mıza üç işçi gelerek şunları söy -
rar hesabiyle artistlerin alakasını lediler: 
keserek kendilerini on seneden be
ri himaye eden vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ artistle
rin bu beyanatları üzerine onar 
günlük yevmiyelerini kesnıittir. 

" - Söylendiği gibi grev bit -
miş değildir. Devam ediyor. işte 
bizim çalı§mamaklığrmız da bunu 
iıbat etmiyor mu? Çalışanlar ka -
dmlarla birkaç işçidir.,, 

Şoförlerin plllka 
resimleri 

Her ayın başında peşin ahnacak 
Şoförler cemiyeti borç plAka resimlerinin 

uzun vadelerle tahsili tçio belediyeye 
yeniden baş vurdu 

Şoförler cemiyeti belediyeye baş· bir müracaatta daha bulunmuştur. Bu 
vurarak, i§sizlikten kıvranan §Oförler• müracaat etrafında Şoförler cemiyeti ~ 
den alınan pliika resminin indirilmesini kinci reisi Ömer bu sabah bir muharri
üç aylığı peşin olarak alınan bu resmin rimize demiştir ki: 
işledikten sonra alınmasını istemişti. 

Şoförlerin bu istekleri belediye Da· 
imi encümenince ve Şehir meclisi bütçe 
encümenince görüşülmüı. neticede bele-1 

diye bütçesinin mali darlığı yüzünden 
plaka resminin bu sene indirilemiyece· 
ğine karar verilmiştir. 

- Şoförlerin plaka resminden birik
miş bir çok borçlan vardır. Elli liradan 
tutun da üç yüz liraya kadar borcu olan 
~oför çoktur. Bunlar borçlarını vere
meyince otomobilleri haczedilip plaka 
resmi tahsil edilmektedir. Bu yüzden 
3-4 bin liralık otomobiller 300--400 li-

Yalnız şoförlerin vaziyetlerinin bo-
raya gidiyor. zuk olduğu takdir edilerek ptaka resmi-

nin bundan s9nra her aylığının ~in Ziraat Bankasının çiftçiye ve Emlak 
olarak alınması kabul edilmiştir. Nisan· bankasının mülk sahiplerine yaptıkları 
dan itibaren plfika resmi yeni tekle gö· gibi belediyenin de birikmiş plaka resimle 
re alınacaktır. rinin ödenmesi için uzun vade vermesi• 

Diğer taraftan aldığımız malUmata nl istedik. Bu müracaatin hüsnü suretle 
göre, Şoförler cemiyeti belediyeye yeni karıılanacağına emin bulunuyoruz.,. 

19MART-1936 

Bulgaristanda gene 
T ü,.klük aleqlıtarlıqı 
Şimdi de 60 sene evvelki bir 
isyanın bastırtlmasını vesile 
ederek merasim yapıyorlar 

Bir Yunan gazetesine göre 

50 tayyare 
işte, Bulgaristan ufuklarından 

gelen iki yeni haber: 
"Türkler tarafından yapılan Ba

tak katliamlarının 60 ıncı yıldönü
mü münasebetiyle 4 mayısta bü
tün Bulgaristanda büyük merasim 
yapılacaktır. Bu münasebetle Bul
gar maarif nezareti daha şimdi

den bütün mekteplerde o gün Ba
tak katliamları hakkında talebeye 
konferanslar verilmesini emretmi~ 
tir! Batakta bu münasebetle bü -
yük bir heykelin ve katledilenlerin 
isimlerini havi mermer levhalar 
dikilmesi için de İane toplanmağa 
baılanacaktır .,, 

Atina, 18 - Kozmos gazetesi 
Bulgaristanın gizlice silahlandığı
nı, muhtelif çapta toplarla, pek 
çok mitralyöz ve 50 tayyare aldı-
ğını yazmaktadır. -

• • • • 

Bulgarların Türkler aleyhindeki 
hissiyatını kuvvetlendiren 

HACI D1M1TER AB1DESt 

halkı parçalasaydı, vahşet ve cŞ• 
navarlık daha az, daha masum o
lurdu. 

Biz bunları neden yazmıyond 1 
Biz, bugünleri neden kara günlef 
diye anmıyoruz? Yeni yetiten ne-' 

sillere Bulgar düımanlığını nedeJI 
Bunlardan birincisi 16 mart ta- atılamıyoruz? 

rihli Bulgar gazetelerinde çıkmış- Bir §eyden çekiniyor muyuı 1 
tır. Hayır •.• Bir !eyden korkuyor Jll\l" 

Merasim yapılacak olan ve kat- yuz? O da değil. .. Bunu yapmaınıa: 
liam diye tesmiye edilen Batak ha- mız sırf banfı sever, mert ve i1' 
diseSi bundan altmış yıl evvel bas- kalbli imanlaı olduğumuzdandır· 
tırılan bir isyandır. O zamanlar Bakalım Bulgar dostlarımııııt 
Bulgaristan bizim bir eyaletimiz bu Türklük aleyhindeki çirkin bJf. 
halinde idi. Burada çıkan bir is- kırmaları ne zaman sona erecek\ 
yanın bastırılması da gayet tabii ikinci havadise gelince, Bulga" 
bir hadisedir. ristan esasen çoktanberi bağlı ol" 

Bulgarların bu hadisenin yıl- duğu Nöyyi muahedesinin hüküf11"' 
dönümünde büyük merasimler yap leri haricinde işler yapmakta dıı" 
mal arı, konf eranslaı:- vermeleri, rup dinlenmeden silihlanmakt•" 
nutuklar söylemeleri acaba neye dır. Acaba bu hazırlıklan kir11e 
delalet eder? Bulgar dostlarımız kartı yapıyor? • 
bunu kutlulamakla ne demek isti- Bir tecavüze uğramamak için 1111 

yorlar? kuvvetleniyor? Hayır .. Bulgariıt•• 
Bunu yapmakla güttükleri fikir nm böyle meıru bir silahlaİmı3•' 

her halde: sebebi yoktur. Çünkü dört bir yıa" 
"Memlekette çıkan isyanlar bas. nını ıarmı~ olan devletler, ıulhd 

tırılmama ı, bu çok fena bir şeydir. korumaya çahıan devletlerdir. t .. 
Yaşasın asiler!,, ğer Bulgaristan aleyhinde kötü bit 

Propagandası yapmak değildir. niyetleri olsaydı, Bulgar toprakları 
Burada güdülen fikir masum ve timdiye kadar çoktan bafka def'' 
temiz Bulgar dimağlarına Türk letlerin malı olurdu. O halde bıl 
dü~manlığını a~ılamak, ve evvelce silahlanma tedafüi bir sebebe de• 
aıılanan duyguları kuvvetlendir- ğil, taarruzi bir gayeye müstenit" 
meldir. 4 mayıs günü körpe çocuk · tır. 

dimağlarına Türklerin fena insan- Bu 0 kadar açık ve o kadar a1" 
lar olduğu söylenecek, altmı§ dınlık bir şeydir ki üzerinde dul"' 
sene evvel Bulgarlan kıtır kıtır kes mak, düşünmek bile yersizdir >.: 
tikleri anlatılacak ve bu hatıranın caba Bulgaristan kafasını hnog1 

ebedile~mesini temin maksadile a- kayalara vurup parçalamak jsti• 
bideler yapmak için de halktan pa- yor? 

ra dilenilecektir. Neyse ... Fazla yazmıyahm. 811" 
Bulgar dostlarımız bunu neden nu da zaman gösterecektir. 

yapıyorlar, ve biz bunu neden yap. --------------
mıyoruz? ALMANY ADA Y AHUDt DOK.TOlt • 

Bulgarların her sene birçok ve- LARI HASTANELERDEN K.OVUYO!t 

siJelerle Türkler aleyhinde nüma- · LAR (Gazetelerden) 
yişler yapmalarının sebebi gayet 
basit .. Her vesile ile ve mütemadi
yen Bulgar milletini Türkler aley
hinde kı~kırtmak .. 

Biz neden yapmıyoruz? Yapa
cak vesileler mi yok? 

Çok! İfte Balkan harbi .. işte E
dirnenin sukutu.. insanlık tarihi 
burada Bulgarların masum Türk 
hallnna yaptıkları işkencelere ve 
vahşetlere benzer bir hadise kay· ı 
d~tmemiştir. Bu canavarlığın bir 
e~ini görmemiştir. 

Eğer Edirneye Bulgarlar yeri
- Demek aen Yahudiliğine ~ 

dan temiz kanlı Arileri ölümden kurt 
ne, dokuz ay karlı dağlarda aç kal. mağa cüret ettin ha! 

mı§ olan kurt sürüleri hücum edip .(Dcyli Herald)d.Jll 
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Venizelosa daiır 
enstantaneJleır 

Venizelosun ölümünü ilk defa 
, haber veren gazetemizde, 
~ fU meıhur beyit hatırlatılmı§
: 

~ekendi eyledi rahat ne halka 
verdi huzur 

Yıkıldı gitti cihandan dayansın 
ehli kubur. 

na, ahbap ahbap resimlerini g3rü
yoruz... Şa§ıyoru:z:... Hav&alamız 

bunu almıyor ..• 

Garip hale alıımaklığmııza 
meydan kalmadan, Yunan mille
tinin bizimle beraber, fakat Veni-

Et fiyatları 
yükseliyor 

Et fiyatları kurban bayramın
dan sonra tahmin edildiği gibi bir 
düşüklük devresini müteakip tek
rar yükselmeğe başlamıştır. Fakat 
bu yükseliş toptan hayvan satışla
rında görülmediği halde peraken
de et satııında kendini göstermek
tedir. Esasen toptan hayvan 5ah§ı 
ile perakende et satışı arasında 

nisbet kabul etmez bir aykırılık 
vardır. 

Unkapanında işliyen 

Araba vapurundan 
ü·cret almak 

zelosun Balkan andlatmuı aley -
hinde olduğunu görüyoruz ve ge -

Tamam ile kanuna muhaliftir 
Sunu yazan arkadaşımızı ten

tıt edenler oldu. 
~ - Ölmüş bir adam hakkında 
))e ıöylememeliydi ! 
, .._ Peki amma, bu me,hur be -
~1 diriler hakkında söylenemez 
1 
' Onu bugün de kullanmasak, 
ıaınana saklıyacağız? 

t:o ~ ~ 

~_ leondiliıten ıonnı Venizelos ! .. 
\_1i fu '~ir sizden, bir bizden!,, 

ası ... 

.. 
Şu fıkrayı hatırladım: 
l>~Jamentoda verilen reyler 

. \'İ gelince, reis, pİftovu çek -
1t, nıuhaliflerden birini vurmuş: 

~ - Şimdi ekseriyet hasıl ol -
~· d . ·- emıf. 
~ ~ondilisin ölümünden sonra, 
hın dünya: 

~ - Hah, timdi iktidar Venize -
~~rtle kalabilecek! Çünkü teh -
~ lı siya.si "tesavi,, bozuldu! -
~i'ti 
ı:- ~ . 

~ a.kat, felek yar olmadı. Terazi. 

ık bir kefesinden Kondilis kalk
~ lan az sonra öbür kefeden de 
~t\izeloa kalktı. Böylelikle, Yu . 
~ de.bili siyaseti için ebedi bo-

11 lafma imkanlan bozulmamış 
1d\l tı 

.. "' . 
Bir 8'-kadaşımız dedi ki: 

lq .._ YenizeJos öldü ... Yetmiı kü
t;:aıındaki bir ihtiyarın sönüp 
~ eainde hiç de pıdacak bir 
~ Yoktur ... Asıl şayanı hayret o
~• hu yaman Giritli çetecinin, 
~" tediıinden yetmişine kadar1 
~lit" 
'tı iktidarlara kartı kazan kal-

ne ona kartı yüreğimizde bir kır
gınlık, bir kızgınlık bathyor 

Fakat, artık onun biraz da kes
kin sirke, biraz da deli fişek bir 

siyasi olduğuna kani olmuıuzdur . 
Ve bundan sonra zararının bize 

pek o kadar dokunamıyacağına 
çoktandır kani bulunuyorduk •.. 

• 
Venizelosu hayatımda yalnız 

bir kere gördüm: Yunan meclisi-

ni ziyaret etmittim.. Giritli dip
lomat tam orta yere yan gelmiş; 
nazırlar, önünde, pervane gibi dö

nüyorlar; kulağına hürmetle eği
liyorlar, bir ıeyler fısıldıyorlardı. 

O, çevik, yaşından umulmıyacak 
kadar canlı hareketlerle, kendile
rine talimat veriyordu. 

Ne.zrrlar, ancak bundan sonra 
kürsüye çıkarak nutuklanru söy -

liyorlardı. O ise, oturduğu yerde, 
ba§ıru hP.r parça sonunda tasviple 

sallıyor, talebesinin denini dinli
yen bir hocaya benziyordu. 

• • 
Bizimle olan müna.ebeti her 

ne olursa olawı, onu bugünkü Yu
naniat.anın en büyük baniıi olarak 
tarumağa mecburuz. 

Tramvay 
Beygirleri çiğnedi 
Kadıköyünden Bostancıya gi -

den 267 numaralı tramvay ile Şa

banın çift atlı arabuı Bağdat cad
desinde çarpıfmıtlardır. 

Araba parçalanmıf, beygirle • 
rin ikisi de ölmüştür. Tramvay 
da hasara uğramıştır. 

Hayvan borsasının resmi ra • 
kamlarına nazaran bundan üç gün 
evvel pay mahallinde avnkta diri 
kasaplık hayvanların kilo satışı 
ıu fiyatlar üzerinde olmuştur: 

Karaman 21 kunıı. dağhç 28 
kuruş, süt kuzusu 17 - 30 kuruş, 

öküz 10. 19 kuruş, inek 9 - 15 ku
ruş, dana 9 . 12 kuruş, manda 6 -
11 ve malak 12 kuruş. 

Şimdi bir de bu hayvanlarm 
kasaplarda perakende satış fiyat
lannı gözden geçirelim. Bunların 
dışarıda ktlosu halka muhtelif 
semtlere göre fU fiyatlarda satı) -
maktadır: 

Karaman 50 - 60. dağlıç 60 - 75. 
süt kuzusu 50 - 80, öküz, inek etle
ri 45 - 60. dana ve malak 50 - 60. 

Şu vaziyet gösteriyo1' ki ayakta 
satılan havvanın fivatından ka
sapta satılan etin fiyatı 2,5 - 3,5 
misli fazladı?'. Vakıa sakatat deni-

len baş, ciğer, ayak gibi feyler 
hayvandan çıktıktan sonra tartısı 
bir hayli eksilmektedir amma, sı
ğır ciğerinin kilosunun 40 kuruşa, 

paçanın düzinesinin 50 - 80 kuru
ta, dalağın 6 kuruşa ve koyun ci
ğeri takımının da 80 kuruşa satıl
dığını buna ilave etmek lazımdır. 

Fakat arada borsa ücreti, mez
baha resmi, soğuk hava, nakliye ve 
daha birçok ücretler vardIT ki eti 
balkın bu kadar pahalı yemesine 
ıebep olmaktadır. 

Can veren sultan 
ve manzun efsaneler 

~ n uinin sehpada, kazıkta, 
\ llda, ıuikatta ölmeyip de ra -
~ döıeğinde, çoluğunun çocu -
~ \in yanında, 1 Mart bezime -
~den tam bir sene sonra, ıiya • 
, ~ galip bir şekilde dünyaya 

·-------------ı Doktor Rahmi Duman'ın bu isimle 
Hav 8 kurumunun yazdığı eser Tıb Talebe cemiyeti tarafın ~da etmiı bulunmasıdır! . . . ,,. derileri dan kitap halinde çıkanlmıştır .. Otuz 

kuruşa satılmaktadır • 

v . 1 ' enıze oı ..•• Hava kurumu kurban hayra • ---·----------
mında epeyce deri toplamıştı?'. ~l ~u isim alda neler 

er ... 
getiriyor, 

Cemiyetin lıtanbul merkezinde 

~ Çocukluktanberi beslenilen 1393 koyun ve keç~ 142 tane de sı
~ nefret... "Girit bizim canı- ğır derisi toplanmııtır. Bunlar sa
\ ' feda olsun kanımız!,, diye tılarak parası cemiyete veridat kay 
~~ltll'dığımı:ı zaman, karşımızda dedilmi§tİr. 
~ gibi dikilen o zamanki koyu -------,.-------
\ ıakalh çeteci ..• Balkan har - Kızılay "ongrelerl 
...._· 1lıınir işgali... "Zito Venize -
'"'·,, Kızılay kurumunun ıimdiye ka-
>m_Yirmi yirmi bet yıl evvel bü _ dar bütün nahiye ve kaza ıubele-ı 
""tJerimizin: ri kongreleri yapdmıfbr· Hava ku
d......., Ah, bizim de böyle bir milli rumunun İstanbul merkezi lağve

PERŞEl\mE 

MART - 1036 

Hicri: ISJJ • ZJlblooo: 25 

·-
.. -

- '·" 12,21 15.46 lS,2S 10,49 4,27 
~ 10,2• 6,01 9,27 12.00 1,81 10,06 ~i ~tlıuiz zuhur etae de milletimi- dildiği için bu seneden itibaren 

~ '\Qltarsa ..• - dediklerini hatır- kongre yapılmıyacaktıT. Yalnız · • 
~t'\un. şimdiye kadar yapılmıyan nahiye GEÇEN SE~E BUGt.TN NE OLDU't 

İngiltere Ve:rsay muahedesinin ilgası tl
zerlne Almanyaya bir nota vermıııur. ı:ı, lier yerde ayni temenniler iti- kongreleri yapılmaktadır. 

"'ıtd· ı. 
-'1 Qru;aralar: 

~~1'v enizelos "hırsız,, manasına 
~ ~ "Grec,, kelimesini Fransız 
~'-tinden attırmağa çalışıyor ... 

Şehir meclisinin Azapkapı ile 
Unkapanı arasında araba vapuru 
itletilmesine karar vermesi üzeri

ne belediye dün Şirketi Hayriye i
le temas etmiı ve tir ketin (Sahil

bend) isimli araba vapurunu üç )'ıl 
için kiralamıttır. Öğrendiğimize 

göre, belediye araba vapuru için 
Şirketi Hayriyeye yılda 10.000 li
ra kira verecektir. 

Araba vapuru için gerek Azap
kapı, gerek Unkapanı sahilinde bi. 
rer iskele yapılacak ve ağır nakil 
vaııtalariyle hamallar buradan va . 

pura bineceklerdir. Belediye bun 
lardan bir lafıma ücreti alacaktır. 
Henüz tayin edilmiyen bu ücret 

birçok itirazları mucip olmakta ve 
mevcut köprü resimleri kanununa 
aykın görülmektedir. 

Bundan a)tı yıl önce köprüden 
geçen beher şahıstan 40 para ve 
nakil vasıtalarından da muayyen 

bir ücret alınırken sonradan bir 
kanunla bu para kaldırılmış ve bu-

na mukabil vapUl', tramvay ve tü
nellere binecek yolculardan 30 ar 
para fazla ücret alınmasına baş • 
lanmııtr. 

Naki! vasıtaları bilet ücı-etleri
ne ilave edilen bu ücret ha1on alın
maktadır. Bu kanunda artık köp-

Uyuşturucu 
maddeler 
inhisarında 

Suistimal yokl !lr 
Uyuşturucu maddeler inhisa

rındaki yolsuzluk tahkikatını ya
pan iktisat vekaleti baş müfettiti 

Hüsnü bu hususta yaptığı tahki
kat eV?'akını müfeltit Ki.mrana 
devretmittir. Diğer taraftan inhi
sar idaresi de yolsuz yapıldığı tes
pit edilen haşa§ satıfı itini tetkik 
etmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikat 
uyuflurucu maddeler inhisarımn 
bu işte hiç bir zararı olmadığım 

meydana koymuıtur. Bazı gaze
teler bu iti bir ihtilas veya para 

yolsuzluğu şeklinde göstermişler
dir. Halbuki mesele bir para yol-

suzluğu değil, tamamen usul hari
ci yapılmış bir satışa taalluk et-

mektedir. Bunun için evvelce İf· 
ten el çektirilen memurlardan baş-

ka hiç kimseye itlen el çektirilmi~ 
değildir. Bu hususla yapılacak 

tahkikatın vereceği neticeye göre 
vaziyet tayin edilecektir. 

1 Y enizeloı, Loyd George'un 
~' V enizelos itilaf ordularının 
\ '-rı... Bize saldırıyor.. Ve Gene krem meselesi 

llrtbiyet. 

\u11tt~ o zamandan itibaren bu \! lıderi beğenmemeğe baıhyo
~ · Bizde daha iyileri olduğunu 
.,.~. 

ttih.. .. ı ın·· .. il .... y_., smet onu e yanya-

Unkapanı Atlamataşı caddesi 3 numaralı dükkanda ts
mail Dikmen kardeşi l\'Iakbule Dikmen'e: 

Mektubunuzdaki çok haklı şikayetiniz~ alakadar mües. 
seseye bildirdik. Müracaatların çokluğundan kreminizin 
yollamlmasının geç kaldığını ve hediyenizin biran evvel yol 
lanacağını vadettiler. Bu vaziyet Uzcrinc ,ene almazsam• 
bize yazınız . 

AÇIK KONUŞMA: 
Küçük İzzetpaşa yokuşu 11 numarada Bay Kamil'e: 
Hakkımızdaki iltifatınıza çok teşekkür ederiz Mektu

bunuzdaki arzunuzu ıtıaalcsef yapmamız imkan haricinde· 
dir. Çünkü isteğinizi sütunlarımıza &cçirmek, gazetemizin 
prensiplerine uymamaktadır, 

rülerden geçecek nakil vaııtalann 
dan ve fertlerden hiç bir ücret a
hnmıyacağı da tasrih edilmekte
dir. 

Şimdi belediye, yaptıram3dığı 
Unkapanı köprüsünün vazifesini 
görecek olan araba vapurundan 
ücret almağa kallnşmaktad11 ki 
bu kanuna tamamen aykırı bulun
maktadır. 

nsalb>etsnz __ ................ . 
lb>Dır g@ırtYış 
....... ıiiiiij; .......... 

lndı mutrucalan ckıeri1a hof" rideıi 
Peyami .Saian.uı, siyasal barekeUen bir 
gazeteci gibi takıp etmediğı, V cnizeloe 
hakkında yazdığı yazıdan aı:ıJaıılıyor1 
V cnizeJoa, 1935 mar l isyanında mağhiP. 
olupka~llğı gün, belki, yinni dört ...at 
müddetle, onun artık manen öldüğij aa. 
nılnuıb. Fakat, mütealtip hadiseler ba
nu tekzip etti: 

En bariz misali de son intihabatta 
Verüzeliznnn muvaffakiyetidir. Giridli 
diplomatın ölümünden sonra bile, Veni. 
zelizm.in devam edip etmiycceği mesele. 
ıidir ve nihayet bir sene evvel idama 
mahkum olan bu mağlup iıiye, timdi. 
milli matem yapı!masıdIT. Muhalif ga. 

zeteler bile onu göklere çıkarıyor. 
Halbuki, Peyami, §Öyle yazryorr 
Ölilmü. onu yalnız ismiyle tanıya!l"' 

larda pek az hayret uyandıracaktır, 

Çilnkü bu ismi canlandıran mana çoktan 
ölmüştü. 

Giritte doğan bu cansıktntJs1. Re. 
mayı ateşe veren Neron gibi. gönlilnn 
eğlendirmek için bU•ün memleketini y1f" 
kacaktı. Kendi yandı, o zaman yandı ve 
kut oldu. 

Bugün ölen Venizetos değil. dünya. 
run herhangi bir gözlilklü, beyaz sakat
tı, yetmişlik ihtiyarlarından bir taneo 
dir. 

~ 

VennzeOcs ve 
Tü ır~ lhı tt$SD"7'al'ltı 

Nadir Nadi yazıyor: 
Hiç unutmam, bir yaz akşamı araba 

ile Kexiörcndcki bağımıza gidiyorduk., 
Çıplak tepeleri dolduran köstebek yuva· 
ları yarı karanlık içinde büyüyorlar, iı> 
sana, içinde cinlerin saklandığl ac:ayiP. 
birer mağara hissini veriyorlardı. 

Yolda birine rastladık. Babama yak
laştı: 

- Size bir mUjdem var, V'.nizelos 
ölmUşl 

dedi. 
O anda duyduğum sevinci, o ramatr 

danberi tekrar duyduğumu zannetmıyoıı 
rum. Sanki V enizelosun ölmesile yı:

gane düşmanımız ortadan kalkmış, kur 
tulmuştuk. 

Türk - Yunan dostluğunun kUo 
rulduğu günlerdi. V enizelosu bir defa 
Viyanada gördüm. Benim Tilrk olduğU" 
mu öğrenince yanıma yaklaştı, elimi 

Siktıydı. 

O gün Venizclosun yanmdan aynl· 
dıktan sonra, bir zamanlar en bilyük 
düşmanım sayd•ğım bu kurnaz ve seıno 
patik yüzlü ihtiyann elini sıkarken t "il!* 

den eski hi<11erin içimde canlanmad•ğl • 
kendi kendime - biraz hayretle ... 
sormuştum. .. 

V enizelos öl dil. 
Zerre kadar sevinmiyorum; hattl 

biraz llzntUyor gibiyim. Ve gene hayret 
ediyorum. 

İnsan ne kadar değişiyorıı 



' 
Am la konsey 

t p • 
ısına ugun 

_ ·şt·ra ediyorlar 
lngilterenin hazırladığı proje Fransada 

garip telakki edildi 
Fransa. ıngilt:ere ve ıt:alyadan 

Hud dun nuhaf azası 
t 

ıçın asker istedi 
Bu teklif lngilterede müsait karşılanmadı 

ita ya ise, talya üzerinden zecri 
tedbirler alkmadıkça hiç bir 
yardım a bu unamıyacak 

Almanyadan Londraya gelmiş olan 
murahhas heyeti Milletler Cemiyeti kon· 
seyinin bugünkü toplantısına ~irak 

edecektir. 
Almanya, Milletler Cemiyetinden 

sıktığmdanberi ilk defa olarak Milletler 
Cemiyeti ile teşriki mesai eder vaziyette
dir. Bununla beraber, henüz ne diyecck· ı 
Jeri, bilhaııııa Fransız ve Belçika murah 
haslan tara!mdan ileri sürülen iddialara 
ne gibi bir cevap verecekleri beklenmek· 
tedir. 

Konseyin bugün bir karar alması 

mcmuldür. 

ça, ftalya Lokarno paktının za.mini sıfa· 
tile kendisinden beklenen taahhütleri 
yerine getiremiyccektir. 

İtalya, Ahnanyaya karşt zecri tedbir• 
le:r alınmasına muhaliftir.,, 

Konseyin bugUn karar verip 
vermlyeceğl belll de§ll 
Londra 19 (Radyo ile) - Dün geç 

vakit haraya gelen Alman heyeti reiai 
Von Ribbentrop, Hariciye Nazırı Edeni 
Avam kamarasında ziyaret etmiş ve gö
rüşmüştür. 

19 MART - 1936 ~ 

1 a 
Dün gece b·r oplan.:ı yaptılar 

Aralarında epeyce bir itilaf husule geldi 
Londra, 19 (Radyo ile) - Lokamo 

misakını imzalayan devletler mümessil
leri dün gece sabahın saat üçüne kadar 
devam eden uzun bir toplantı yapmış· 

lardır. Toplantıya iştirak edenler Fran
sız ve İngiliz noktai nazarlarını biribiri
nc yaklaştırmak maksadilc Belçika Baş-
vekili Van Zeland tarafından hazırlanan 
raporu müzakere etmiştir. Uzun müna• 
kaşalardan sonra toplantıya iştirak eden 
murahhaslar arasında tam bir itilaf hu
sule gelmiştir. 

Toplantıya, lngiltere namına, Harici 
ye Nazırı Edenden başka, Sir Osten 
Çemberlayn, Lord Halifaks ve Makdo· 
nald iştirak etmişlerdir. 

Hariciye Nazın Eden ve diğer na
zırlar sabahın saat 3 ünden sonra yat· 
mışlardır. 

Dün gece husule gelen itilaf Cem~ 
yeti Akvam konseyinin bugünkü toplan
tısında müzakere edilecektir. 

Ahnan malGmata göre bu anla§ma 
esaslan §Unlardır: 

A) Sovyet - Fransız misakının Lo
karno muahedesine muhalif olup olma· 
dığ1ru tesbit etmek için Lahey beyne!-

milel divanına müracaat edilecektir. 
B) Almanya toprağında bitaraf, ya· 

ni gayriaskeri bir mıntaka kurulacak 
ve ihtilaf halledilinceye kadar burası 

beynelmilel kuvvetler tarafından kont· 
rol edilecek. 

C) Fransa, İngiltere ve Belçika 
umumi erkSm harbiyeleri arasında bir 
anlaşma yapılacaktır. 

Fransız Dışbakam Flanden içtima 
dan sonra gazetecilere beyanatta bulu
nurken, müzakerelerin en zorlu tarafı 
bitaraf mıntakarun tcsbiti ve kontrolu 
meselesiydi. Bunu da atlattık,, demi~tir. 

lnglllz kabinesi de gece 
toplandı 

Londra, 19 (Radyo ile) - Lokarno 
misakını imzalayan devletler mümessil· 
leri müzakerelerine devam ederken, ka· 
bine de gece toplanmı~ ve saat bir buçu 
ğa kadar vaziyeti tetkik etmiştir. 

Hariciye Nazın Eden bir müddet 
kabine toplantısına iştirak ederek Lokar· 
nocularm müzakereleri hakkında izahat 
vermiştir. Kabine bugün de toplanacak
tır. 

Hitler 

Süµısa: 

Hitlerin kaçırinadığ' 
fırsatlar 

cJ 
Ren kıyılarının Alman orduS~;f.I 

işgalinden doğan heyecanın yatıştJo r 
iddia etmek hata olur. Bununla berabt 
vaziyeti olduğu gibi görmek, baıı ııs~ 
katleri kabul etmek fikri her tarafta f1 
tikçe yer kazanmaktadır. Barı§tn ııe~ 
tursa olsun muhafazası ise yaını:ı 0 ıl> 
yanın değil, Almanya ve Fransanıl1 
menfaatidir. ~ 

Hitlerin bütün milletleri heyccafll ~ 
ren kararlara bir sok mecburiyetler rrl 
fırsatlar sevketmiştir. Bunlar nedetı 1 

rettir acaba? 

in llt renin hazırladığı proje 
Fransada garlp telakki ed!llyor 

İµgilterenin Franszz - Alman hu
dudunda iki tarafh gayriaskeri mıntaka 
ihdasını tasavvur etmesi, bazı Fransu 
mahafilinde garip telakki edilmektedir. 
"Böyle bir teklifi tasavvur eden kimse 
Frnnsn psikolojisine yabancı olsa ge

Yon Ribbentrop, Uluslar Kurumu 
konseyinin bugünkü toplantıSlnda Al
manyanm muahedeleri ihLil ettiğine da· 
ir, Fransa ile Belçika tarafından vaki 
olan iddialara cevap verecektir. Ayni 
mesele hakkında konseyin bugün kat'i 
bir karar verip \'ermiyeceği daha belli 
değildir. 

Bir mllyon kişinin 
ot:urduğu bir 

mınt:aka "Ren sahillerine 
Suların as ını- gHnderdığı°! askerıer 

na uğradı Yerlermde 

Bunların bir kısmı hissi, bir ~ 
da siyast ve iktisadidir. Hitler serı'tıı' 
denberi Alman milletine diğer ınil!e,. 
le tam bir müsavat vadediyordu. ıJı ~ 
tini Versay muahedesinin bütün bBJ 
rından kurtaracağını, Alman de'llt~ 
bütün Alman topraklarında hakim 1 
cağım ilan ediyordu. Versay muıı?ı • 
sinin tamirat, askeri fasıllan ort~ 4' 
yok olduktan sonra Ren sahillerif. ~ 
Alman hakimiyetinin aksak kalı:n~51 ~ 
Alman vicdanlarım, tatmin edcbih#' 
de onları feveran ettiren Hitlerin 

Birkaç yüz kişinin kalacaklardır 
rektir,, diyorlar. 

lokarnocuların anıa,ttktarı 
noktalar 

Londra, 19 - Lokarnocuların 

dün geceki toplantısından aonra 
gazetecilere §U beyanat yapılmıt· 
tır: 

boğulduğu söyleniyor Dünyada hiç bir 
kuvvet: bana bu 
kararımı geri 

aldıramaz,, diyor 

Fransızlar nglllzlerle 
Halyanlardan ask r tstcdller 

Röyter ajansının haber verdiğine 

göre, Fransa, Lokarnoyu zıman altına 

almış olan devletlerin, yani İngiltere ile 
İtalyanın şark hududunun muhafazası 
için Fransularla birlikte hareket etmek 
üzere müfreze göndermelerini teklif 
etmiştir. Bu teklif, İngilizler tarafından 
pek mUsait karşılanmnmıştır. 

Konseyin hususi toplantıs.nda 

Milletler cemiyeti konseyi sok kısa 
süren hususi bir toplantrdan sonra dün 
alcnt bir celse de akdetmişti. Söz alan 
murahhaslar arasından Eden "Alman 
yanın muahedeleri ihlal etmiş olduğunu 
ingiltere hükumeti namma bir daha tc
y:t etmiş ve lazımgelen tedbirleri alır
ken yarınki sulhü de temin için çalış-1 
ll?'ak icap ettiğini unutmamağr .. hatırlat 
mıştır. 

Halya zecri tedbirler 
kalkmadıkça yardım 

yapamıyacalt 

.,, İtalya elçisi Grandi de, İtalyanın 
Beynelmilel muahedelerle üzerine aldı· 
ğı taahhütleri yerine getirmeği prensip 
itibarile kabul ettiğini söyledikten sonra 
şunu demi§tir: 

"Fakat zecri tedbirler, İtalyanın ha· 
rici siyaseti üzerine çok mühim tesir 
yapmakta.Iır. Zecri tedbirler kalkmadık 

Lokamoyu imza eden dört dev
let arasında bir prensip itilafı ha
sıl olmuttur. Bu itilaf Fransız iti
razlarının kısmı azamını tatmin et
mektedir. Lokarno paktının kabi
li telif olup olmadığı meselesinin 
tetkiki Lahey adalet divanına ha
valeye karar verilmiştir. 

Bundan başka yalnız Almanya
ta yirmi kilometrelik r,ayri askeri 
bir mıntaka kurulacahtır Bu mm
taka beynelmilel askeri kuvvetler 
tarafından İ§la' edilecektir. 

Bu gece Loke.rnocular tarafın
dan hazırlanan itilaf metni Cemi
yeti Akvam kor.seyinin ta3vibine 
arzolun~~ktJr 

Alman l<or.scy top'antasına 
llkönce ge df 

Londra, 19 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyinin toplantııında 
hazır bulunmak üzere Saint Ceyms 
sarayına ille evvela Ven Ribenlrop 
ve diğer Alman delegeleri gclmi~
tir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

an harbında 

t 
g 

Roma 18 (A.A.) ._.Mareş~l ~~dog· ı 
lio ı 58 numaralı teb!ıgınde bıldınyor: 

İtalyan tayyareleri, Achiangi gölü
nün cenubunda görülen Habeş tayayre· 
sini tahrip etmişlerdir. 

Birçok Habeş şefleri, bu arada bil 
hassa eski Tembien valisi Ras Seyyum' 
un oğlunun mürebbisi Dedjar Amarc 
Chere Silassi mutavaat etmiştir. 

Somali cephesinde kayda değer bir 

ıey yoktur. 

Fransız Kızılhaç hsyztJ 
Habeşlstan .. a 

Adisababa 18 (A.A.) - ilk Fransız 
seyyar ktıtlhaç hastanesinin resmi açd?Ş 
töreni, Prenses Çehainin huz~runda ya· 

pılmıştrr. 

Bu hastane yakında 
hesine gidecektir. 

Rlket Adleababay 

Ogaden ceP"' • 

cldfyor 
Londra 18 (A.A.) - Maliyeci Rı • 

cket, tayyare ile Hartumdan Cibutiye j 
[!C!miştir.Söylendiğine göre Richet, ıliplo 
mntik bi: vazife ile Adis.:babara gide
cektir. Ricketin bu ziyartti kısmen pct· 
rol imtiyazile de alakadlrdır. 

Habeşıerln bir te.·z lıl 
Londra 18 (A.A.) - Adisababadan 

gelen haberlere göre, İtalyan tayyare}~ 
ri Koram şehrini yeniden ~·ddetli &~ret 
te bombardıman etmişle:dir. 

Habeş hHkômeti, ftalyayı zehirh gsz 
kullandığınd:ın do'ayı Ctmiycti Akvam 
nezdinde protesto etmiştir. 

Nevyork, 18- Karların erime
si yüzünden Pansilvanyada bir 
milyonkişinin oturduğu bir mınta
ka sular altında kalmıştır. Birçok 
yerler yıkılmıştır. Zarar çok bü
yüktür. Nevyorkun bütün sıhhiye 
teşkilatı yardım için seferber edil
miıtir. Yardıma koşulan halkm 
miktarı 4 milyondan fazladır. Nü
fus zayiatının miktarı belli değilse 
de bunun birkaç yüzü geçtiği tah
min edilmektedir. 

7000 bin nüfuslu Piçl>urg şeh'ri 
de seller altında kalmıştır. Şehrin 
merkezinde çıkan müthiş bir yan
gın hala devam etmektedir. itfai
ye bütün gayretlere rağmen seller
den yangının bulunduğu yere gide
memektedir. 

Şehirdeki gaz depolarının pat· 
lamasından çok korl.. •lmnkto.dır. 
Eğer bunlar patlıyacnk olursa bü
tün !Chir mahvolacaktır. 

B 
IU 

• ars 
mal liô 

a 
ları 

Kr-aıa atları için 
müracaat. ett'8er 

Sofya, 18- Hükumeti devirrne
ğe teşebbüs suçundan dolayı ida
ma mahkum edilmiş olan Miralay 
Velçef ile St"-'r:çef'in dltvrlarını as. 

keri temyiz heyeti tetkik etmekte
dir. 

Gerek mernleket içinden ve ge
rek memleket dışından başvekil 
Köse lvanofa birçok mektup ve 
tclgraflo.r gelerek kendilerinin af
fedilm2!iıini temin etmesi rica edil· 
miştir. 

Başvekil de bunun iizerine eski 
bnşve.dl Gorgiyefi çağırmış, ve af· 
fedilmeleri icin u:sulen kmla bir is
tida vermeleri laztm celdiğini söy
lemiştir. Gorg\v .. f de derh~l hapis· 
heneye gitmiş. Volçef ve Stan· 
çefle uörli"'mÜş ve bunlerın yaz
dıkJa ... , istidaları biz.zat Köse !va
nofo. götürmiiştür. 

Başvekil de bunları harbiye ne-

Hitler Königsberg' de bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

"Almanyanın şeref ve hürriye
tini iade etmek harici siyasetimi
zin esasını teşkil ediyordu. Ver~ay 
muahedesiyle Lokarno paktını ih
lal ettiğimizi iddia ediyorlar. Fa
kat biz sıı.dece realist olarak hare
ket ettik. 

Versay muahedesi milJetler ara. 
aında müsavatın teessüsüne mani 
oluyordu. Halbuki yer yüzünde 
sulhu tesis için yegane çare bütün 
milletlere müsavi haklar temin et
mektir. 

Üç sene süren bir mücadeleden 
sonra Almanya bug-ün müsavi hak. 
larmı elde etmiş bulunuyor. 

Gene müsavi hakları olmadığı 
için milletler ce;r.iyctinden çekildi. ı 
ği gündenberi Almanya ilk defa 
olrırak bugün diğer devletlerle mü. 
savi haklara sahip olarak Londra
da toplanan milletler cemiyeti kon 
seyine iştirnl< etmit bulunuyor. 

68 milyonluk Alman milleti, 
diğer milletlere el uzatmııtır.,, 

"Diğer mil!etlerin de, on bet 
senedenberi ayrı bir muamele gö
ren Almanların ilanihaye buna mü 
samaha edemiyeceğini nihayet an
lı)'acahlarmı ümit ederim.Kararla. 
rımı almak i~in, bir ekseriyete da
yanmıya ihtiyacım yoktur. Benim 
imzam kafidir. Ancak kuvvetli 
milletler hah:'arını kabul ettirebi· 
lirler. Ren SQhil!erine gönderdi
ğim askerler yerlerinde kalaC".ak-
1 rdır. ün e.da hiç bir kuvvet 
ban bu kerarrmı geri aldıramaz.,, 

znretine havale etmiştir. 
dal rı, birer raporla birlikte krala 
verilecektir. 

Kralın bunu naz rı itibara ala- 1 
rnk kendilerini affedeceği muhak-1 
kak sayılıyor. 

gelebilirdi. 
Polonya ile anlaş-na. Polorı}" 

Almanyayı ayıran meehur koridO 
vazgesmcn,Avusturya hakkındaki j 
emellerinin güçJükiere çarpması .;t • 

hayet muvakkaten suya düşmesi_ ~~ 
rizmi yeni bir harekete sevked~ C. 
Almanyadaki yeni dinin parljik bır 
vaffakiyete ihtiyacı vardır. 

Ve sonra Avrupanın ve diil1Y-t 
ııon aylarda vaziyeti fırsatlarla dolıl / 
İtalya Habeşistan söllerinde bir rıl'J 
ya atılmıştJ. Orta Avrupa ve Re!1 
leri bir behçiden mahrum kalmışU· f 
sada derin bir siyasi buhran göze ~ 
yor, Fransa İtalya ile 1ngiltcre ıır• 
da bocalıyordu. ) 

İngiltere ise bir tarartan Mf' 1 

Japon, Afrikada İtalyan ihtiraslari~..ı 
pı,ıyordu. Ordusu hiçe inmiş, ta}'J: 

kuvvetlerinin ehemmiyetsizliğ~ ııel~ 
nonmasınm eksiklikleri ayyuka Ç1~ 
tr. Belçikacla Valon. Flaman kil ı; 
büyümüştü. Ve sonra da AlmanY8 

1 
!etler Cemiyetinin muhtemel zecri 
birlerinden de çok korkamazdı. J\1 

yada milyonlarca lira yatırmış 011111,d 
r,iliz bankerleri buna nasıl ruı olıl e 
Almanyaya bütün ihracatının dört1çr 
rini yapan Yugoslavya. Romanya· r f 
oslovakya ve daha ibr çok dcvletlt 
manyaya nasıl karıır gelebilirlerdi? 1. 
bu sebeble Hitler. korkusuz, ve P;,1 
sız, Framnzlann birar. da haklı 0 

/ 

iddia ettikleri gibi Franıız - soı 
misakının tasdikini fırsat bilcrı":k• 1' 
tarını aldı, tatbik etti. / 

Önümiizdeki günler zarfında ş 

yan edecek müzakereler de hep yıılıc 
asydığımrz hakikatler, hadiseler. ıı' ~ 
atler ve mecburiyetler htı.klm oıac• ~ 

Hitler dünyanın dalgınhğtndıttl•. 
kesin dertlerinden istifade eımesil1~ 

miştir.Gözler açıldıktaan, herkes ıa', 
re bulduktan sonra ne yapacaktı~ a~ 

Bunun içindir ki, Hitler şıı11tf 
dünyayı teskine çalı§ryor. Bir t t 

"kahramıınhk ve aııkerlik zihni)'~ 
hiçbir zaman ölmemi§tir ve nıai!~ 
mamıştır 1.. derken, diğer taraf 

1
,1 

barış sözleri serpiştiriyor. Bazı rı1 e 
rin korkusundan.bazılarının zaaf~ 
faat hissinden istifade ederek rrııt 

yetten muvaffakiyete koşuy~1r. M~~ Raif~~ 
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Suya düşen 
prensip 

•yramın bir araya topladığı ı 
uzak, yakın bütün Qile kadınları 

Ergin'in batma üşüıüyorlardı: 
- Kuzum artık evlendirelim 

•eni. Yatın otuz beıi aıtı. Sonra, 
bu geçen çağın arkasından dövü -
nüp duracaksın. 

Ve hiç durmadan aoruyorlar · 
dı: 

- Nasıl, sarı'ın mı olsun, es -
ıner mi? Hangi renk gözlerden 
hoılanırsm? 

Ergin ellerini kaldırdı: 
- Şöyle oturunuz da iyice ko· 

nuıahm. 

E•lenme meselesindeki düşün
celerim, görümlerim belki size 
Çok aykırı gelecek. - Sosyal cep

hesini bir yana bırakalım - iki 
insanı biribirine bağlıyarak "Bir 
daha hiç ayrılmıyacaksm,, diyen 
cemiyetin kanunlarını ben hazme
demiyorum. Bir kadınla bir erke
lin; bütün tanıdıklarını, bildikle
rini çağırarak: '~Ey eı dost! Ha -
beriniz olsun, biz çiftleıiyoruz,, 
diye bağırır gibi düğünler, der -
llekler yapmaaı sinirime dokunu • 
Yor. Ben dütünüyorum ki, nasıl sık 
Yapraklı bir ağacın yeşil gölgele
rine galenen iki kuıun seviımesi 
hiç kimsenin gözüne çarpmıyorsa, 
aönlüıne giren bir kadınla bir a -
rada yaıamama da, sıkıcı, gülünç 
etiketler karıımasın. Her itimize 
burununu sokan tescil ve iıtatis -
lik hiç olmazsa seviımemize ve 
iatediğimiz zaı;nan tek bafına kal
lllatıırza iliımesin. Duygularımızın 

"e zevklerimizin yaptığı tecrübe -
ler bize anlatıyor ki, tabiatin ka -

llunlarına göre iki insan arasında
lci bağ ölgüsüz olamaz. Sonu gel -
rn iyen bir değiıiklik zincirinden 
baıka bir ,ey olmıyan "hayat,, ın 
Sembere tahammülü yoktur. Ta -
biatin kanunlariyle insanlann ka
nunlan arasındaki bu uçurumu 
&ören bir adamın evlenmesi im . 
kansızdır. 

Ergin, sözlerini bitirirken sa -
loııun kapısı açıldı. Kadmlar hep 
bir ağızdan: 

- O!. Ayıel! Diye bağrıştılar. 
Ergin başını çevirince bir gü • 

Zellik abidesiyle Ynzyüze geldi. 

lialaıı iki genci tanııtırdı. Aysel, 
flilenin lstanbuldaki komıu kızla
rındand ı. Üniversiteyi yeni bitir -
lrıiıti. O da bayram için gelmitti. 

Genç kıza birden öyle ısım -
~erdi ki, ealondakilerin hiçbiriyle 
"ttık mqgul olmuyor, yalnız yeni 
lrıisafiriyle konu.fuyordu. Bu ıa
~İıniyet hiç kimsenin gözünden 
-.çmıyordu. 

Ayael, az oturdu. "Gene görü
~Ürüz,, diye ayrıldı. Ergin ıoran -
llrll yalnız "enfes bir kız,, dedi. 

,,. .. . 
. Bu genç kız bambaıka bir tip

tı. Bir kaç buluıma daha oldu. Ay-

'el hepsinde bir erkek kadar cid
d!, ına.kul ve ölçülü idi. Ona Er -
••nin "evlenme,, meselesine dair 

~lündüklerini de anlatmıtlardı. 
iki bu anlatılanlar da çok te -

tik d d .. . 1 avranmasın a mue11ır o u -
tordu. 

Miaafirlerin son gecesi idi. Ay
~~ aralarmda idi. Ergin, içi ..qoj,.. eorda• • • 

- Yenn, ıiz de btanbula dö -
lıti Yor musunuz? 

- Ben birkaç gün daha kala · Habralarını anlatan ·: EFDAL TALAT -21- Yazan: IHSAN ARiF 
cağım . 

. Erginin yüzü aydınl~ndı, g.eniı Miralaq Harinn çantasın -'a mu··1ı,·m hır nefes aldı. Duydugu ıevınce ;6 , U ~ 
herk•· dikk·: .d!yo:du. .. raporlar, Londranın qolunu tutuqor 

Ayıel, bir hafta kadar kaldı ve O tt b h .. ı · b 1 ·ı· · d h f 1 k k · · aaa e u rapor enuz ngı- u genç ngı ızı a a az a azan- etme ıstıyorum: 

bu bir hafta içinde ne olduysa ol- liz kumandanlığına verilmemiı mağa çalııtım. Ve bir saatten faz· Casuıl~k bir hutalıktır. Öyle 
du. bulunuyordu. (Aradan seneler la süren bu konuımadan sonra, bir hastalık ki, tıp ilmini, inaan ta. 

Erginin konferansında bulu- geçti. Şimdi istihbarat hizmetinde gece, Kırmızı konaktan ayrılırken, kat ve tahammülünü aciz bırakan, 
mınlar, ondan, bir gün ansızın bir bulunan Aziz Hüdai lıtanbul is • , manevi kuvvetim, gelecek günler geçmiyen, kronik bir hutalık ... 
düğün davetiyesi aldıkları zaman tihbarat itlerinde çalıımak üzere için daha fazla ümit beslememe Mesela, ne bileyim, kamer gibi_ 
hem taıırdılar, hem de uzun uzun geldi. O zaman kendisiyle tamı- müsait bir hale gelmiıti. Alkolik olmak bir illettir. Fakat 
güldüler. tık ve bu rapordan bahsettim. tedavisi kabildir. Morfin, eroin, 

Gene ayni ıalonda Erginin ha- Kendiıi, böyle bir raporun Erkim CASUSLUK BiR HASTALIKTIR kokain kullanmayı bir iptila hali-
ıına üşüımüılerdi. Her ağızdan harbiyenin eline geçmit bulundu - ne getirenler ve bu zehirlerin 
bir ses çıkıyordu: ğunu kati surette temin etmiıti. Yüreğim çok rahattı. Çünkü, müptelası olanlar da iyilettirilebi-

- lnsanların kanunlarından Raporumun Erkinı harbiyenin Galata rıhtımında Bursa seyaha- lirler. Kumar bir hastalıktır. Önü-
artık ürkmüyor görünıüyoraunuz. eline geçtiii muhakkaktır. Yalnız tine karar verdiğim zaman bu it- ne geçilebilir. Daha böyle, hayat • 

_ Böyle eıi, doıtu çağırıp: Suphi Nuri ve Mustafa Raziye ten, dütündüğüm gibi, kendi tara- ta hastalık halini almıı bin bir i~ 
"Ey beni tanıyanlar! Haberiniz verdiğim raporlardan hangisi git- tila vardır ki, çaresi bulunur. 

mittir? Bunu, öğrenemedim. Za - Fakat casusluk hastalığı tedavi 
olsun, biz çiftleıiyoruz,, diye hay-

ten büyük maksat huıl olduktan kabul etmiyen bir illettir. o~ bü • 
kırmak ayıp değil mi? sonra, bu noktayı öğrenmeye de tün tehlikelerine, acılarına, kor • 

-- Haydi bakalım, timdi ağaç- pek lüzmn kalmamıttı.) kulanna rağmen inıanı mütema • 
lann yeıil gölgelerine ıığınabili • O ıün öğleden sonra Kınnızı diyen içine çeken bir uçurumdur. 
yor musunuz, görelim? konağa gittim. Bursada Yunan Onun eline düşen iradesini, benli-

Ergin, hepıine birden cevap generalinden aldığımız malumat, gini, hürriyet ve hüviyetini tama • 
verdi: Türk eairlerinin tarafımdan bilil- men kaybeder. Caaus olan insan 

- Ne söyleseniz haklıaınız. tizam tahrif edilmiı ifadeleriy _ miknatise tutulmuı bir toplu i~ • 
Ben de kendimi artık tammıyo • le edindiğim mütahedelerden te _ nedir. 
rum. Balık ana yavrulannı çev - rekküp eden ve lngilizce olarak Casusluk öyle bir bataklıktır 
resine toplamıı, insanların balık- hazırlanmıt olan rapor cebimde ki, insan çırpındıkça batar, çır • 
lan nuıl avladıklarmı, oltaya tu- idi. Doğru Miralay (Haring) in pındıkça gömülür ve nihayet ..• 
tulmamanın çarelerini anlatıyor . yanına çıktım. Bir koltukta pipo _ Bir gün .. Ben yukarıda da bir vt> 
muı. Birden, hepsi kendilerini bir ıunu çekiftirmekte olan istihbarat sile ile söylediğim gibi bir tesa • 
ağın içinde bulmU§lar, Ne olduk - zabitinin ilk tözü beni sabırsızlık- düfle casus oldum ve bu sahada 
lannı soranlara balık ana: "Bu- la beklemekte olduğunu .c>ylemek Efdalh1 eon reelmlerlnden biri temiz duygularla bir amatör ıpor-
na tepeden inme derler. Çareıi fi
lin yoktur,, demİf. 

Salon alkıttan çınlıyordu. Hep 
bir ağızdan bağrrııyorlardı: 

- Atkolsun Ayıele ! 

----------------------
Mevkuf 

şoförlerin 
teşek kftrtl 

lıtanbul hapiıbanesinde mev -
kuf toförler matbaamıza bir mek-

tup göndererek Şoförler cemiyeti-
nin kendilerine yapmıt olduiu 

yardımlara alenen teıekkür et -
mektc.dirler: 

"Bizler, t.tanbul tevkifhane -
sinde otomobil kazalrı yüzünden 

mevkuf veya mahkUm olan toför
'eriz. 

Şimdiye kadar bizim aibi bir 
kazaya uğramak bedbahtJıima 

dütmü9 olan ıoförlerin hiç bir ha
misi ve haklarını müdafaa edecek 
bir iatinatgihları yoktu. 

Geçen ıene yapılan intihaptan 
sonra idare heyetine seçilmit olan 
yeni ,oförler cemiyeti idarecileri 

hemen girittikleri ve bafUDl-.ğa 

uğarftılan hayırlı itler meyanın • 
da, talihsizliğin en acı bir tecelli-
sine uğrayan biz arkadatlarmın 

da iındadına koımağa imkan bul
muı ve gerek hukukumuzun esaslı 
surette müdaf aaımı ve gerekıe 
imk4 n nisbetinde zaruri ihtiyaçla
rımızın teminine bqlamqtır. 

Bizleri bihakkın minnettar eden 
bu hareketlerinden dolayı cemi -

yeti!niz idare heyetine alenen te -

ıekkür ettiğimizin aaym gazeteni-

ze dercini rica ederiz.,, 
Mevkuf tofarlerden 

41417 Salih 4736 Seyfi 

oldu. Bir aureti bizimkilerin eline f b" f d · d d cu gibi çalıştım Fakat, onun bü -nnıza ır ay a temın e İp e e · yülü eli benim de kalbimi ke.vra-
geçmiı olan raporu cebimden çı - miyeceğim çok ıüpheli idi. (Evde- dı. Ben de onun hastaaı oldum. 0-
kararak kemali hürmetle kendisi- ki hesap çar§ıya uymaz) sözü her 
ne uzattım. Raporu alarak köte - iıten daha ziyade böyle neticesi 
deki yazıhanenin baıına 'geçti; karanlık ve tehlikeli bir ite uyar -
bana da yanında bir yer göıterdi. dı. Belki hiç muvaffak olamaz • 
Y anyana oturduk, raporu battan dmı. Belki, bu macera, beni hatır 
ataiı dikkatle okuduk. Bu sırada ve hayale gelmiyecek fena bir akı
Kapiten .(Rikataon Hat) de odaya bete ıürüklerdi. Ve belki Entelli-
girdi. 1 ı 

Raporun okunması on bet da -
kika sürdü. Miralay Haring rapo
run tetkikini bitirdikten ıonra 
bana döndü. Memnun olduğu yü -
zünden i!ikir bir ıurette okunu -
yordu: ı 

- Bu yardımınızı unutmıyaca.. 
ğım. İtimi çok kolaylaıtırdınız. 
Buradan sizin gibi iyi, sadık bir 
dost kazanmıt olarak ayrılacağım. 
Çok tefekkür ederim.,, 

Dedi. Sonra Kapiten Rikataon 
Hata döndü: 

- it müstaceldir. Hükiimet a
lacağı bazı ke.rar ve tedbirler için 
benim tetkiklerimin neticesini 
bekliyor. Bu raporu derhal götür
meliyim ve bu akf&Dl Londraya 
hareket etmeliyim.,, 

Yanm saat sonra Miralay Ha
ringin yolculuğna ait bütün hazır

lıklar tamamlanmıfh. (Mister) Ha
ring, Rikabon Hat ve ben, üçü -
müz bir otomobille Sirkeci garına 
gittik. Kolonelle ayrılıtımız çok 
samimi oldu. İngiliz istihbarat za
biti, latanbuldan vazifesini kolay
lıkla ve muvaff akiyetle bitirmit 
bir adam neıeıi içinde ayrıldı ve 
ben onu, daha iyi bir vazife ifa et
mit bir insan ııururiyle tefyi et • 
tim. 

Tren kalktıktan sonra Kapiten 
Rikatson Hatla tekrar kumandan
lık binasına döndük. Ona Buna 
seyahati etrafında tifehen ve mü
temmim bazı malumat vererek e
ıaıında Türklere mütemayil olan i 

cenı Servisin bir memuruna bile -
rek veya bilmiyerek, istiyerek ve
ya istemiyerek ilet olmakla kalır
dım. 

Bir Türk çocuiu için, l<endi 
milli varlığını çiğnemek ve esir 
etmek için uğratanlara bazice ol -
maktan gayet büyük ıerefıizlik 
mi olurdu? Şükür ki, bu çok kork
tuğum ihtimaller tahakkuk etme
mit, it berakiı olmu9tu. Ve ben A
nadoluda teref ve istiklal uğruna 
çarpıtan kardeşler için faydası 

dokunabilecek malUnıatı iki kol -
den göndenniıtim. 

işte, vicdan denilen manevi 
varlığımı dolduran huzur ve sürür 
buradan geliyordu. 

Şurada, sayın okuyuculara, 
müsaadeleriyle bir noktayı iıaret 
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nun esrarengiz cazibesinin verdi • 

ği bir merak ve tecessüs ıaikaıiy
le dünyadaki bütün cuualarm ha· 
yat ve hatll'alarını okudum. Casus 
olup da ıonra kurtulanlar ve istik
bali kazananlar, yahut, amiyane 
tabiriyle (felah) bulanlarla, bu 
korkunç sanat uiuruna kurban o

lanlar e.rasında, birinciler heaa • 
hına, bir nisbet kwmak çok abes
tir. 

Ben bir aaker olarak yetittiril
mif idim. Evim, bir uker evi idi. 
Çünkü, babam, kardeıim, enit .. 
tem, dayım hep ukerdiler. l 

Hayatım, disiplin içinde geç • 
mişti. Fakat, fU küçük Buna ıe • 
yaba.tine çıkan maceralar ve on • 
dan aldığım tehlike dolu zevk ba
na caıuıluk illetini çabucak a,ıla
mıf bulunuyordu. Artık, hayatını 
muayyen vazifeleri haricine çı • 
karmayı düşünmeden, inzibat 
dütkünü bir ıubay namzedi değil
dim. Benliğimi ,..ınız meıleiime 
bağlıyan manevi bağlar çoktaD 
kopmuftu. 

Artık, gizli itler yapmak, teh -
likeli maceralara atılmak, badire
ler geçirmek, gizli ve esrarlı 
mevcudiyetlerle mücadele etmek 
İştiyakını duyuyordum. Ve bu it· 
tiyak içimi tatlı bir ıztırap halin
de kemiriyordu. 

Bu sebeple, evvel, İngiliz ku • 
mandanının musırrane daveti üze
rine istemiye istemiye uğradığım 
Kırmızı konağın timdi en devam
lı mü,terisi olmuıtum. Evvelce o
raya bir f enahğe. ilet olmak 

korkusiyle gitmek istemiyordum. 
Şimdi oraya bir çok feyleri bir 
(gaye) ye alet yapmak arzuıiyle 
aidiyordum. 

(Devamı uGT j 
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18: Dana muııUdıd. 19: Haberler. 19,15: 
lıluhtellf plAkl&r. 20: Sıhhl konteraııa. (Dr. 
Recep Ferdi tarafmdan ) • 20,30: Stlldyo or. 
:a.tram. 21,80: Son haberler. 

Saat 22 den ııonra Anadolu apanaınm 

gazetelere mahsus havadis aerviıd verilecek· 
tir. 
\NKABA: (ISO .Kii.) - (1960 m.) 

19,30: Hukuk ilmi yayımı. 19,4:1: mllzlk 
plt.k yayum. 20: Karptç f8hlr lokantaamdan 
nakil. 20,30: Ajana haberleri. 20,40: ~iç 
§ehlr lokalltumdan nakil (orkeatra). 
8VKREŞ: (8%S Kb.ı - cssı,6 m.) 

18: Orkestra konseri. 19,15: Konserin 
dovaııu. 20,llS: Tagamıl 20,45: Pllk yenlllkle.. 
rf. 21,15: Bükreı filarmonik orkeııtraamm 
118Dfomk koıı.ııerl. (Rumen "Athene,,sinden 
uldl). 
BUDAPEŞTEı (M6 llb.) - (M8,6 m.) 

18,30: Casband. 20,40: Mllaııodan DaJr.. 
len cataıanının "La Vally,. 1a1ml1 operam. 
28,20: Bela K1alD Slgan orkeıtraın. M: 
Salon orkutruı. 
llOSllOVA 1: l 174 Kb.) - (1..114 m.) 

19;1.IS: Orkeatra (Sovyet 'beetekArları) 

21,llS: Kon.ler. 23,alS: Konaer. M,U: Konser. 
VABŞOVA: (Dl K.b.) - (1.139 m.J 

18,llS: lıloa.rtm piyano için beatelert. 19: 
Haftt mu.sild. 20,4:5: Polonya reiaicumhur 
Bay tgnace. Koacicld tarafmdan söylev. 21: 
JComer, 22: Sabık reı.tcumhur B..J.Pllauadkl 
iÇID kamer. ve edebi suvare. 22,40: Şan. 23, 
ıo: Şan. keman, harp, vtyolODMl ve piyano 
dan mtlrekkep kentet. 23,50: Damı muııtldst 
(~ orke.truı) . 

vttAJırAı (llJ &la.) - (ISll,I m.) 

20,40: 8entonlk kouer. n: StbeDJn 
"ll:gmont.. ı.tml1 plyeai. 23,20: Johann ve 
Joeeph stramdan valalar {orkestra), 24,M: 
Casband. 
PRAO: (811 Kii.) - ('70.1 m.) 

20,30: C&zband. 20,50: Jlendelııeohnun 

"ilk bahar prlaaı,. 22: Çek tllormanl ork811tr 
raııı kon.teri.. ve (koro re!akatue). 23,1:1: 
Kate kamer prkılan. 
BEBLl."11: (8.U Kb.) - (111,1 m.) 

18: Piyano. 18,ao: mtıerc1 gençUttn p.r. 
kıl&rL 19: Kanfık kamer. 20: Flaman prkı
ıan ve dan.alan (Kentet t&ratmdan). 21,10: 
Bir çok otellerin dam orkeatralan. 23,30: 
Dana orkMtruı. 
BBESLAV: (~KIL.) - (116.8 m.) 

18: Kandolb1ler orkutram. 23,80: Dmı.ıı 
orkutraaL 
MONm: ('HO illa.) - (Ml.4 m.) 

19: Şehir pol!slerlnden mürekkep orkes. 
tra. 21,10: Kllnthln filarmonik orkestruı ve 
2000 çocuktan mürekkep koro (mektep ve 
mllll prlulan). 22: SUel bando {halk eııerle 

rt). 24: Oda muııUml. 
8TUTJ.'OART: (51-1 Kb.) - (Gn,1 m.) 

21,10: Piyano ve orke.tra. 23,30: Ş&J"o 
lalı Jmn.eer. 
ILUIBURO: (90& iDi.) - (ISl,1 m.) 

20: Şen mOztk o(aollstler ve orkeatra) 
21,10: Rlo Gebhard ve 80ll8tlerl (dam) 23,~: 
Opera. l: 80e1 mQzlk. 
KOLONYA: (6:18 Kb.) - (W,9 m.) 

19: Hatıt konser (orkestra). 21,10: 
Qerbard Kaasmı besteleri (orkestra) beste.. 
lrArm ldarelJlnde.) 22,20: Çaykoırvkynln o.dur 
1r.eman 1cı1n komıert. 23,so: :r.s. Bachm be.ate. 
imi. 24: Berllnden dana orkeatrası. 
JlOıırtoSBZBOı (1.0Sl iDi.) - (191 m.) 

ıt: Kouer. Soprano ve ııtnctyo orkeatra 
• (mahteuı operalardan 11eÇ1De parçalar). 
21.10: n.m orkeııtruı ve prlular. 23,40 : 
PoUllerla lııaron 24,10: BerUnden D&k1L 
FaANllPOll'l'ı (1.111 Kii.) - (161 m.) 

22: ı>a- orkutrul. 24: Yeni Alman 
be8te1erf. (Keman ve orkeatra.) 1: Dreadner 
ıDoımulml ve ııollstler (koruıerl). 

BOllAı (111 D.l - (419,B m.) 

ıs.ıs: 11oprano lf11raldle konaer. 21,84: 
Qaoftdm nakf1 Vagnertn ''Lohengrin,, o. ,.... 

.iUıeMal~ 

MJ!!1.11)8. 

iPEK 
SARAY 

SUMER 
YILDIZ 

TAN 
ELllAMRA 

ASRI 

ŞARK 

BEYOGLU 

1 

1 

Klo • Klo 
(Suvarede) : Kukell b&Jo 
Seııgapur postası 

Primadonna 
(Suvarede): Küçük Albay. 
Venedlk §arkıaı (Barka. 
rol) 
Dokunma kalbime 
Parla hayatı. 
(Suvarede): Madam Du. 
barry (Kralm metresi). 
Aşkım eenindtr. 

Ismarlama çocuk vcı 

13.444 No. lı paaaport 
Son vals 
Akkartal (tUrkçe ııözUl) 

ve A§k ve cinayet 
Sokaklarda altın ve Harp 
arlfeıılnde 

ı Bozambo ve Karmı olıı. 

cakalı. 
ASTOBY A 1 Bir qk geceııt ve Söz 

ııllAbmdır. 

OUllUBIYJ:T ı Lülaı vapur 70lculan 
(Türkçe) ve Vahfllere 
hücum. 

ISTANBUL 
Nlnon ve Son ııGz 
Çingene baron ve O da bir 
Z&m&nml§. 

Fl:BAB Tarzan (tOrkçe ıı6zltl) 
MiLLi KüçUk anne ve Kaçakçı

lar pefinde 
BiLAL Para kralı Klltcm 
KEMAi.BEY ı Herkes ondan bahaedfyor 

ve llalek &§ık çlUng1r 

KADI KOY 
BALiı ı Viyana geceleri 
S'OBl:yy A ı Kanun kuvveU 

BAKIR KOY 
lllLT!YADJ Vlyaııa qk be!deaf 

BALAT 
Daktilo evleni)'Or ve kanlı 
karsa 

FAUST 

l"RANSIZ 'ftY ATBOSU 
Gece aaat 20,30 da 

HALiME 
ll878k IU'k opereti 

( Doet Yunaııfatanm kıy. 
mew artlııtlerl, Zozo Dal. 
mu ve Konflnyotlaiıı tı 
tfrakfJe.) 

Veni neşriyat: 

Jstanbul Magazin 
Bu mecmuanın 3 Uncü sayısı zengin 

yazılar ve güzel Tesimlerle çıkmıştır. 

Enelt 
Latin pirlerinin en büyüğü olan 

Virjilin bu en meıhur eseri Servetifü
nun edebiyatı Ustadlarından H. Nazım 
Rqidin kalemile tercüme ve ''Dün ve 
Yann,. külliyatında neıredilmittir. 100 
kurup satılmaktadır. 

Üniversite maçları 
Geçenlerde yağmur yüzünden oyna 

tılamryan Mülkiye - Ticaret maçı dün 
Şeref stadında oynandı. Mülkiye takı· 
mı 2-1 galip vaziyette iken şiddetlenen 
yağmur yüzünden maç gene yarıda kal· 
dı. 

TOL1'Z (......,...>: (111 Kii.) - (128,8 m.) ZAYt 

22,•: '&kılar ve caz. 23,lO: Şarkılar. Karagümrük idman yurdundan: 
21,2&: saeı martJar. 24: ''Bir bpanyol kaba. 

...... ,. n....- _._ l c 11" Kulübümüzün ruhsatnamesi kaybol-....ınde.. ..... ,.,.,,: ...,r-.. tlenwu. : az. , .,; 

l'Umleri!en parçalar. 1,40: K&rl§1k sahneler. muıtur yenisini çıkaracağımızdan eski-
2: Hatif mualld. sinin hükmü yoktur r 
PABIS (Poat Parlz.tym): (99 IDl.)(81!,8m). =====-=~::::::=::::::::::-=:======== 

Keman. 23,iÖ:T;i;.2~ D~llzlM 21,@: Çltt piyano. 22,M: Opera veya " .. 
plyea naklL 1: Piyano relllall. 

PARIS P.T.T. (896 IDL) - (fll,7 m.) ZICESEN (Almanya): 

18,30: Şarlalar. 18: Çocuklar için. 20: (Kıa •ralıklarla, mabtıl'Uf manhıldarda 
Kanfık k01U181'. 21,aıs: Kanf1k konser. 22,30: COaDn ber •atinde mOtemadlyen ealıırr.) 

Lalonun "Le Roj d'ys,. operası (opera komik 16,30: Mllzlk. 18,45: Süel bando koııaert. 
den nakil.) ve Çaykvsldnln (Sclımamıenae) 19,80: Hafif konser. 20: Bir halk tUrknııtı. 

baleU. 20,1/S: Süel koruıer. 21,30: Şen piyes. 22,30: 
OOYÇLANDSENDEB. (191 Kll.).(1J571 m.l Kla.stk parçalar. 24: Mllzlk. 1 : Kllzlk. 2: Şar-

23,30: KOçUk orkestra taratmdan serenat kılar. 
konaerl. 24: Damı mualklııl. MOSKOVA: (Kıu !lalp): (13 ve 30 m.) 

KALUNDBORG: (ıaB K.11.J - (1.!81 m.) 19,30: Şarkılar. 
JC: Casband. ROMA fKıM dall{a): (!5.f m.) 

K. Is A DALGA LA R 16: KlAafk konser, 18,30: Şarkılar. 1,20: 
Senfonik kt>naer ve Brezilya ııefirln1ıı konte. 

LONDRA: (llma U'alddarla, 11111.btelU a. 
amlnldarda ırQnDD ller mt1nde mtııemadl. 

ıea caJıpr.) 

18: Orkestra. 16,15: Gala prora.mı. 17: 
Kral! bUrlJ9 buıd08U. 18,lti: Şarkı reeltaıl. 

18,48: O.. mGz11L 19,llS: Daıuı muslldal. 
20,l!S: Jlt3'UO. 20,40: Skeç. 20,45: eoprano 
ve trio komert. 21,80: İngiliz köylU daıuılan. 

(orlr..tra). 22: llualldll piyes. ''Kervaııaaray,, 

• paco. ~ '" IOl18tlel'. ~l· 28: 

ransı. 

YARIN SABAH 
LONDRA: 

8,lti: Şarkı reattaıı. 8,:5:5: Org resitali. 
9,2:1: Varyete. ıs : (Kervansaray) muslldlf 
piyes. 14,20: tıkoçya p.rkılan. H,80: Dans 
mualkfsf. 1~.20 : SOel tıando. 
7.EE!'EN: 

10,50: Havadlaler ve p.rkılar. 11,4:1: Mu 
ldld. 18: KOzlk. l!S,OG: Bavadlaler. ve p.rJa. 
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Biz.im halkın "Con Kikirik,, diye lakab taktığı "Con Bul,, yani lngil tere, Avrupanın iıte bu ıekilat11 ol· 

Juğunu görmek Ütemıif... (ltalyan karikatürü). 
.... 

lstanbula gelmesi mevzuubahs olar 

Meşhur Uruguvay takının 
Nedir ve nasıl futbol oynar ? 

Uruguvay futbol mümessili Paris-( İşte şehrimiz halkına ve sporcuları f bir cevap gelmemiştir. 
ten gCSnderd~Iİ bir telgrafla tatanbul?a na bu derece yüksek şöhrete sahip fu~ Bu ha f:::t-a---=k~,--""-
27 martta bır maç yapmak arusunu ız· bolcuların oyununu seyretmek fırsatı • 
har etmit ve Futbol federasyonumuzun verilmiş olacaktır. L 1 k nı aç arı 
bu husustaki ıeraiti müstacelen bildir- Gerçi o zamanın meşhur oyuncula • -- ·-" 

·nı · tm" t" Lik maçları ikinci devresinin jjdP-
mesı nca e ıı ır. nndan bugün takımda yer alan ancak ·--' 

B üh. • t 1 f :ı- • 1. • L haftası maçları önümüzdeki cumarıcı-" u m ım e gra ı.uenne evve ısı a&- birkaç kişi kalmıştır. Fakat ağabeyleri-
pm fevkalide olarak toplanan federar nin bıraktıkları boşlukları dolduranlar· ve pazar günleri yapılacaktır. 
yonumuz bu teklifi memnuniyetle kar Futbol Heyetinin bu maçlar hakkd" 

• . da onların futbol sahasındaki şerefti mev da tebliği şudur. 
playarak merkezı umuminm de telefon· kilerini düııilrmiyecek kadar yüksek · .. fil 

:r 21-3-936 CUMARTESi YPILAC~ 
la müsaadesini aldıktan sonra Uruguvay 
mümessiline maçı 27 mart cuma gilnü 
yapıldığı takdirde ikibin, cumartesi gü
nil yapıldığı takdirde iki bin bqyilz ve 
nihayet 29 mart pazar günü yapılmas~ 
nı kabul ederlerse 3000 Türk lirası vere· 
ceğini telgrafla bildirmiş ve cevaplarının 
21 marta kadar gönderilmesini istemit
tir. 

Bu vaziyet brpsmda çok kuvvetle 
ihtimal verildiğine göre Uruguvay mO. 
messilinden müsbet cevap gelince maçm 
yapılmasına artık muhakkak nazarile 
bakılabiliyor. 

Uruguvayın şehrimize gelmesi.. Ha
kikaten inanılamıyacak bir havadis .. Bu 
memleketimiz futbolil için kıymetine pa 
ha biçilemiyecek kadar büyük bir fırsat 
ve nimettir. 

Uruguvayın futboldeld f(>hret ve 
kıymetini acaba bugün dünyada işitm~ 
mit veya duymamıı bir tek sporcuya te
sadüf edilebiliyor mu? 

1924 Olimpiyatlarına kadar bir çok 
kimsenin ismini yalnız Coğrafya kitaP"' 
lannda okuduğu Uruguvay karşısına 

çıkan bütün takımları silindirden geçirir 
gibi ezerek dünya futbol pmpiyonu o· 
tunca her yerde berkesin ağzında Uru
guvayın ismi dolatmağa baıtaınııtı. 

Hele 1928 Amsterdam olimpiyatla· 
nnda da Uruguvay ikinci defa olarak 
dünya 1ampiyonu ilan edilince artık 
futboldeki şöhreti dillere destan olmu~ 
tu. 

tki olimpiyadda arka arkaya futbol · 
de dünya şampiyonluğunu kazanmak o 
zamana kadar hiç bir memlekete nasip 
olamıyan fevkalide büyük bir muvaffa· 
ki yetti. 

Uruguvaylılar ikinci defa da dünya 
şampiyonluğunu kazandıktan sonra a~ 
tık futbolde teknik ve taktiğin haddi 
kusvaya gelmit birer nUmunesi olarak 
g8steriliyorlardı.. . 

Petrovelerin, Scaroneleıin hanku
llde oyunlarına hayran olmamak elden 
gelmiyordu. Bütün Avrupa bu futbol 
üstatlarına meftun otmuıtu. 

kabiliyettedirler. MAÇLAR (B. TAKIMLARI) 
Avrupa spor münekkitleri Uruguva· Fener atadı: 

yın futboldeki muvaffakiyatının sırrını Fenerbahçe _ Eyüp B takımlan ,t' 
tahlil etmiıler ve bunun nereden gel- at 14 hakem: Ekrem Ersoy. 
diğini anlamışlardır. Uruguvaylılar yu Vefa _ Beykoz B takımlan ,,,C 
varlak metin top oyununda ileri gitmiş 15,45 hakem: Feridun Kılıç. 
her memleketin kendine has meziyetle-- Şeref atadı: 
rinden beğendiklerini seçmişler ve bun- B ta" _t.di Hilal - Süleymaniye .ımu--
lan biribirine harcederek bir oyun sis saat 14 hakem: Bahaddin UluCSz. 
temi vUcude getirmişlerdir. Beşiktaı - Anadolu B takımları~ 

Uruguvaylılar Utinlerden seri oyun at 15,45 hakem: Samim Talu. 
sistemini, Merkezi Avrupadan müselles Taiıim ıtadı: 
paa usulünü, İngilizlerden uzaktan sıkı Galatasaray _ Topkapı B taJaıDlld 
şilt tabiyesini almışlar ve bunlan kendi saat 14 hakem: Rıfkı. 
tampermanlarına uydurarak muvaffaki- Güneı _ tstanbulspor B ta~ 
yetle tatbik etmek imkan ve melekesini saat 15,45 hakem: Kadri Celil 
elde etmişlerdir. 22-3-936 PAZAR YAPILAC~ 

Uruguvaylılann sUratle kaleye akar 
ken, birdenbire durarak derhal kilçilk MAÇLAR (A TAKIMLARI) 

Fener ıtaclı: 
paslarla ilerlemeye baılamalan, yahud Alan gözcüsü: Saim Turgut. 
kale önünde paslapcaklan zannediliyor Altınordu - OrtakCSy A ~ 
ken, kaleye ıimşek gibi şiltler yağdır saat 12 hakem: Adnan Akın. 

4 malan hasım tarafın bu ele avuca sığma· Vefa_ Beykoz A takunlan ... t 1 

yan futbol üstadlan karşısında ne tabi hakem: t.M. Apak. Yan hakemleri: P 
ye kullanacağını tamamile ıaıırtmakta- ridun Kılıç, Rıfkı. 

dır. Fenerbahçe - Eyüp A ~ 
Olimpiyatlar arifesinde futbolcuları- saat: 15,45: hakem: Saim Turıut. ~ 

mrza şeref verecek ve ayni zamanda on- hakemleri : Namık, Rıfkı. 
ların hakiki kıymetinin miyarı olacak Şeref ıtadı: 
bu mühim maçı bütün memleket spor Alan gözcüsü: Basri Bütiin. __ _,, 
culan büyük bir aabınrzhlda beklemek- Feneryılmaz - Beylerbeyi A ~ 
tedir. lan saat 12 hakem: Sabih. _ ~t..d 

Sadi KARSAN Süleymaniye - Hilfil A ~ 
Henüz hiç bir cevap saat 13,45 hakem: Ahmet Adenı. 'Sf 

hakemleri: Talat özışık, Mebnıet 
gelmedi 

Uruguvay takımının Sofyaya gelme 
si, Bulgar federasyonile kulüpler ara• 
aında çıkan bir ihtilaf yüzünden Bulgar 
milli takımının kuvvetli bir ıekilde tC'" 
ıekkül edilememesi yüzünden hemen
hemen suya düımüıtür. Bulgarlar, U · 
ruguvaylılara red cevabı vermek için, 
hükl'tmetin döviz müsaadesi vermediğ~ 
nl bahane etmekte imişler. 

Diğer taraftan, Uruguvay tatmmn
dan, federasyonumuz tarafından yapı

lan tekliflere gazetemiz makineye veri
linceye kadar ne milabet ne de menft .., 

söz. 
Beşiktaı - Anadolu 

saat 15,30 hakem: Supbi 
hakemleri: Tank, Tahsin. 

Takıim ıtadı: 

Ata~ 
Batur• i 

Alan gözcüsü: Şazi Tezcan. ~ 
Karagümrük - Doğanspor A 

lan saat 12 hakem: Şazi Tesc:do _ _ f141 

Galatasaray - Topkapı A ~ 
aat ı S,45 hakem: Kemal ~ _. 
hakemleri: Mehmet AH. Tallt ~ .... 

GUneı - tstanbulapor A ~ 
saat 15,30 hakem: Cafer. Yan ~ 
ri: Sa.mim Talu. Ekrem Enoı; 



yanlar! 

• z 
f::>;şmiş tavuğun başına gelenler ayni le 

bir genç kızın başına da geldi 
olarak gezmiştir. 

Hakim, kıza demiştir ki: 
- Platin sarışınlığını nereden 

öğrendiniz? 

- Kızlarda gördüm. Hoşuma 
gitti, ben de yaptmnak istedim. 
Bilhassa güzellik müessesesinde 
bir kız vardı. Onun gibi olmak 
istedim. 

O kız da mahkemeye getiril
mişti. Hakim baktı. Ve sordu: 

- Bu cazip bir şey midir? Size 
öyle mi geliyor? 

- Evet, bana cazip görünü · 
yordu. 

Bu mükalemeden sonra. ha -
kim Güzellik müessesesi aleyhine 
tazminat kararını vermiştir. 

Kızın saçları 12 ay sonra gele
cektir. 

Güzellik müessesesinin kullan
~-~ mahlulün pek tehlikeli oldu-

lngilterenin Birmingan ş .,.J anlaşılmıştır. Hatta hayatına 
tnahkemelerinden birinde bir Lı. bile tesiri olabilirmiş. 
bir güzellik müessesesi tarafı~ - --------------
dan başına getirilen felaketi ha -
ıin bir ifade ile anlatmıştır. 

29 yaşında olan Edit Vedon 
''tnindeki hu kız, neticede mah -

kenıenin karariyle güzellik mües -
aeıesinden 50 !sterlin tazminat 
alın ıştır. 

Edit saçının tabii rengi kır -
bıızı olduğu halde "Pilatin sarışı -
llı,, olmak istemişti. 

Müessesenin işçilerinden birisi, 
lcııın başına geçmiş, ve usulünü 

~tbike başlamış. Bu usule göre, 
Örıce bir iki dakika kızın başı iğ -
llelenir gibi olacak sonra geçe -
tekti. Fakat beş dakika sonra ız
tıı-ap müthiş ilerlemiştir. 

Güzellik işçisi, kızı tebrik et -
bıiı ve iyi dayandığını söyliyerek: 
''t> 
'lazı kadınlar asabiyete kapılı -

l'orlar. Sizde ise müstesna bir mu

ka\'emet görüyorum .. Aferin, bir
&.ı daha dayanın!,, demiştir. 

F crkat saçının kurumasını bek
lediği sırada ıztırap daha artmış, 
l'e kız nihayet: 

"Aman bunu yıka, daha fazla 
daYanamıyacağım,, diye haykıra -
•ilk "platin sarışınlığından,, vaz · 
teçtiğini söylemiştir. 
~ Bir müddet sonra elini başına 
l 0Yduğu zaman birçok kabarık · 
&.ı- görmüş ve gece uyuyamamış -
tır E . .. . 1 " lA t• · rtesı gun ıse saç arı p a ın,, 

}'etine "ham limon,, rengini almış
ltı-. 

~· F' akat bu iş burac!a bitmemistir. 
\ 1Şnıiş tavuğun bac:ınn gelen bu 
•~ın da başına gelmişti. Kız has-

:&.haneye gitmiş ve orada doktor-
i\ı- l k . 1 . . . sa~ arının esı me"ını tavsıyc 

~h~· l d" ·•11~ er ır. 

Kız buna razı r!.,- ... mıc:sa d~ 
~l'tesi gece vaziyet o kad~r f e -
' . 
,, - • • • • 1. ··ı f ~~uıa~tır Kı, tu. u n Lnı 1:1.mr.:ıu e-

:l'kıemiş, yeniden hastahaneye 
tıtrn· • B d·ı . . V h· ı§tır. a!ı tıraş e ı mıştır. e 

ıı- ltıüddet ilaçlarla başı sargılı 

Gündüz 
tayyörleri 

İşte birkaç çeşit gündüz tayyörleri, 
eteğini başka jaketini başka kumaştan 
yapabilirsiniz. Lakin daima etekler ko· 
yu renk olmalı. 

Modanın en son cilvelerinden biri 
de hakiki kelebeklerdir; bunların kanat 
lan hususi bir ameliyatla sertleştiril· 

dikten sonra, saça takılmak üzere broş. 
lann üstün~ yerleştirilmektedir. 

Güzellik için 
248. 500.000 lira! 
Güzellik meselesi Amerikalılara 

çok pahalıya mal olmaktadır. Son gün 
lerde neşredilen resmi statistiklere ha· 
kılınca Amerikan kadınlarının sadece 
güzel görünmek için 1935 yılında koca. 
larınm keselerinden 248.500.000 Türk 
lirası harcadıklan anlaşılıyor. 

Birleşmiş Amerikada mevcut 30.000 
güzellik enstitüsünün varidatı yukarıya 
yazdığımız mühim yekftnu tutmakta· 
dır. 

1900 senesinde bütün Birleşmiş A
merika da yalnız 262 güzellik salonu 
vardı ve bunları yaptıkları işin yekunu 
869.500.000 lira tutuyordu. 

Bir gece tuvaleti 

• ve erle 
a 

Ayni •• rne 

\ 

Bu sene eldivenler gene 
renklidir. 

Mesela düz gri bir el· 
bise veya manto ile yeşil 
yahut mavi bir eldiven 
giyiliyor. 
Ne şapkanızın ne de giy 
diğin~ bir şeyin aynl 
renkte olması lazım gel• 
mez, bilakis onun yap. 
yalnız zıd bir renkte olu• 
şu makbuldür. 

Pek arzu edilirse keme· 
riniz ayni deriden olabi
lir. Bir de çantalarla eı 
çeşidde eldivenler en 
son modadır. 

MA 1 
Daha şimdiden moda gazetelerinde görülen modeller 
önümüzde yaz esnasında Avrupa ve Amerikanın plaj
larında kadınların çırçıplak denecek bir şekilde boy 
gösterecekleri anlaşılmaktadır. 

Burada modelini gördüğünüz mayoyu 
Amerikanın en şık pl§j şehri olan 
Miamide modistralardan Doroti Rid 
dikmiştir. Elbise balık ağını andırmak 

tadır. Zaten denize gi· 
rene de balığa benze
mekten başka ne yakr 
şır ki. 

Bu kostüm güneşin 

Ultra viyole şuaını vü 
cude bol bol verecek 
biçimdedir. Halbuki 
eski mayolar bütün kıw 

salıklanna rağmen gUneşi bütün vücut· la temas ettirmemekteydi. 
Resm i gördüğünüz son moda mayolar daha şimdiden Tahiti plajlarında kulla· 
nılmağa başlanmıştır. 

Şimalin soğuklarından kaçan zenginler şimdi Tahitinin ılık denizlerinde bol bol 
plaj safalan yapmaktadır. 

----~------,.-~----~::-------------Ev adını için tavsiyeler 

)$.. Porselen.den kaplar ateşte 
kullannıla kullanıla kararırlar. Bu 
kirli rengi gidermek için kapları 

Borakslı ( tenekar) h suda bir kaç 
saat bırakmalı, sonra bir bezle si
lerek ılık suda çalkatamalıdır. 

Yeni bahar 
şapkaları 

Avrupa kadınlarının 1900 yılında 

giydikleri şapl:alar tekrar moda olmak 
tadır. 

~Çaydanlıklar bir müddet 
kullanıldıktan sonra hoş gelmiyen 
bir koku neşrederler. Bunun önü
ne geçmek için çaydanlığı ıyıce 

yıkayıp içine bir şeker parçası bı
rakmalıdır. Şeker kokuyu giderir. 

Kazak kakülleri 

Siyah ipekten bir gece tuvaleti. Be. Resmini gördüğünüz şapka Parisin 
lindeki kuşak dallı bir kumaştan şapka- bahar için yeni icatlarından biridir. Bu 
nın arka kısmile eş. Bu elbise kır bal0o- üstünde süsü olarak bir demet çiçeği 

1arında akşam yemeklerinde giyilir ve bulunan hasır şapkadır ve ön tarafında 
pek şıktır. • uzun bir file peçesi vardır. 

Parisin en son saç ondülasycr işte 

resmini gördüğünüz ve Kazak Kfikül. 
leri denilen ba§ tuvaletidir. 
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Nesrin, an.nesinin göğsünde, ağlar 
F ariyani cevap yerine Borjiya- r Öldürülmemin §ahidi siz olun! Size • • 

mn eline koynundan çıkardığı ve son vasiyetim olsun. Eğer !saya i- Qlbl konuşuyor: 
papanın mührile mühürlenmiş bir man ediyorsanız yarın papanın ö- s ı k h ı b• k d • v • 

kai}ıt tutuşturdu. Borjiya yattığı nünde gördüğünüz ve itittiğiniz - en me e UY U lr a lnSln, anneClglm••• 
yerde kağıdı okudu. Yazıyı, şeyleri aynen söyleyin. Kardinal B . t b. a 1 1 k 1 1 
mührü, imzayı dikkatle tetkik et- Borjiya ~on nefesini verirken pa- U iŞ e lr Y n iŞ 1 0 ma 1 ... 
ti. Vakıt kazanmak için çabaladı. panm hayatı için dua etti, deyin .. Leylanın kızı neler - Sen bir günBeykozdaki e-
ğı belli oluyordu. Nihayet: Bundan baıka size gene vasiyetim an 1 attyO r t vimize geldiğin zaman, ben. ka-

Kocama: (Çok sevdiğimiz aile 
dostlarımızdan bir kadının bat•· 
na nasılsa bir felaket gelmiş .. Si· 
ze küçükken çok iyiliği dokunınuf 
tu. Onu yoklamağa gideceğiın !) 
dedim. Tirene atladım, geldiat· 
Yarın cuma olmak münasebet:le 
kendisi de lstanbula gelecek. A· 
man anneciğim, yarın seni t~krat 

- Doğru .. hakkınız var.. Bu ve nasihatim olsun, Fariyaniden . 'k' .. •1 . pıdan içeriye girmek isteyen sıs· 
kAğ d · b • km k k k ' ç·· kü" "'th' b' .... Nesrın 1 1 gun sonra %mıtten ka, pı's bı"r kedı" yavrusunu tekme a ı sıze enı sorguya çe e or un . un mu lf ır sır og- l . . 
h kkı · p 1 · d' · O .. d'.. · t lstanbula ge mıttı. a nı verıyor. apa nnosan sı- ren ınız. , yaptıgı ıger emaye - A • 'fh k 

b h kk · S ı ı · h' 1 · · 1 t d k 1 Leyla hır sabah tevkı ane o--
ile dı,arıya atmak istemiştim. Sen: 
{Günahtır yavrum, onun da bir 
canı var! Bir lokma ekmek ver ... 
ya,asın.) demi§tİn. Böyle bir ka
dın nasıl katil olur? Ben bunlan 

ze u a ı vermış. orunu%. erın ta ıt erım nası or a an a - k 
- Vatikandan niçin kaçtınız? dırdıysa, bu cinayetten sonra siz- ğuıunda yatarken gardiyan apı-

Ve neden buraya gizlendiniz? leri de öylece ortadan kaldıracak- dan bağırd~: h 
- Buna vereceğim cevap cok hr. Ben son nefesimi verirken ııi- - Leyla anım .. idareden ça-

baıittir. Çünkü diğer muhte;em zin de sırtınıza zehirli bir hançer ğırıyorlar ... 
kardinaller ve papaya sadık şah . saplanacaktır. Aman dikkatli o- Leyla çarç~buk kalktı •. Saçını senin ağzından bile duymuı olsam, 

yine inanmam, anne! Sen talihsiz 
bir kadınsın 1 Hayatta tatmin edil-

ziyarete geldiğimiz zaman beni ••· 
kın kocamın yanında mahcup et
me! Saadetimi, ıükutunla ta~111· 
lıyacaksın ! Çünkü, ben Celil jle 

ıiyetler gibi ölmek istemiyordum. lun ! baımı düzelttı. Sırtına mantosu -
Çünkü bana hazırladığın suikaste - Sus! nu attı .. Müdüriyet dairesine geç· 
"diğerleri gibi düşmek istemiyor . Borjiya sustu. Hafif bir sesle in- ti. Buradaki bekleme odasında memiı ve ızdrraplarını kendine 
dum. Çünkü papa lnnosanın he- cilden latince bir dua okurken yan yarım saattenberi sabırsızlanan zevk edinerek yaşamqsın ! Hiç 
kimabşısı Fariyaninin zehri.le öl- gözle de hekimbaıının arkasında Nesrin, annesinin geldiğini gö • merak etmeO# Bu iftiralardan kur-

tanııtığım zaman, ona: 

b 1 k 'k d d ru'"nce •evı'nmi•ti. tular .. •n' Mahkeme elbet haklıyı mek istemiyordum. u unan üç ki§İyi tet ı e iyor u. 0 :s ..... • 

- Yalan söylüyorsun! Katil Sözlerinin bunların üstünde tam Birbirlerine hiç bir şey söyle • haksızı ayırd eder, &en de yakm-

(Annem çoktan öldü!) demiıtiJll
Celil çok temiz kalpli bir çocuk· 
tur. Onu görürsen, çok ıevecelı•, 
. ' 

sensin? Bütün cinayetleri İfliyen bir tesir yapmış olduğunu görün- meden sarıldılar .. öpü9tüler .• kok- da hürriyetine kavufursun ! 
sensin. ce memnun oldu. Fakat bu sevin- lattılar... I.:eyla hafif bir göğüs geçirdi .. 

sın, anne. 
,,_ ,,_ .. 

- Aman yarabbi ne çirkin if. 
lira! Sen istediğini söyliyebilir ve 
istersen beni öldürebilirsin. Nite -
kim gece yarısı yatak odama ka. 
dar girebilmen her türlü cinaye. 
ti yapabileceğinin en açık delili -
dir. Hatta yataktan krmıltiıya . 
mıyacak, canını nerede ise allahı
na verecek bir ihtiyarın müdafaa-

sız ve açık göğsüne zehirli han
çerini de çekinmeden saplıyabilir-
sin. Bunu senden bekliyebilirim. 
Fakat nekadar uğraşsan, ne kadar 
çabalasan hakikati hiç bir vakıt 
gizliyemezsin. 

Siz asil ve kahraman senyör . 
ler, silahtörler ! Allah rizası için 
vak'aya şahit olun. Bir caninin 
bir bigünahı nasıl, öldürdüğünü 
siz görün! Çünkü yarın adaletin 

önünde siz elinizi vicdanınıza ko· 
yarak §ahadet edeceksiniz. lıte bü 
tün söyliyeceklerim bu kadar. Ar-

tık hiç bir şey söylemiyeceğim. 
Haydi tereddüt etme, öldür beni! 
Öldür de sıra papaya gelsin! 

F ariyani bu sözler karşısında 
kudurmak derecesine gelmitti. Bu 
ıeytanet karşısında ne yapacağım 
ıaşırmı,, kan beynine hücum et· 
mişti. En ziyade kızdığı noktalar
dan biri Borjiyamn bütün mesele
yi apaçık anlatması, yabancılara 
kim olduğunu ve meselenin iç yü· 
zünü duyurması idi. 

Sonra en ziyade kızdığı nok
talardan biri de Borjiyanın bütün 
bu sözleri büyük bir aktöre yakı. 
§acak derecede ustalıkla söyle ~ 
mesi idi. Yüzüne öyle bir ifade, 
sesine öyle bir ton veriyordu lci, 
buna knpılmnmanın, kendisini 
magsum zennetmemenin 
yoldu. 

imkanı 

Ve Fariyani bundan dolayı 

Borjiyamn fazla söylemesini , ko
nuşmasını da istemiyordu: 

- Sus diyorum sana koca ıar~ 
latan? Allahın hakkı için yalanda 
§eytandan daha mahirsin ! 

Borjiya inler gibi konufmakta 
devam etti: 

- Haydi Fariyani daha fazla 
tereddüt etme! Öldür beni! Par
makların bir de hasta kanına gir
;ln ! 

!onra Jülyetto ile iki serseriye 
dönerek onlara hitap etti: 

- Son sözlerimi bari •İz duyun. 

cini kat'iyyen belli etmedi. Bilakis Nesrin çok !•k, çoli temiz, çok Sonra birden kızının yüzüne ba . 
büyük bir aktör gibi yüzüne derin güzel bir kızdı. Oturdular.. karak gülümsedi: 

Nesrinin bu sözü ıabahtanl)eri 
Leylamn kulağında çınlıyordu. 
ce tanımamıtmıydı? bir teessür hissi verdi. Ve gözle- Nesrin ağlamamak için kendi- - Evet yavrum, mahkeme hak-

rinden yaşlar dökerek hüngür hün ni güçlükle tutuyordu. lryı haksızı ayırd edecek ve ben O, Nesrinin kocasını ondan Öll' 

Celal Büyükadada Leylanıll 
peıinden az mı koımu§tu? 

gür ağlamağa ve: - Anne .. seni neliadar göre· belki de idama mahkUın olaca· 
- Alla hım, son nefesim de seni ceğim gelmiıti, bilsen .. ! ğım. 

anıyorum. Madem ki canımı ala- I.:eyla kızmm yüzüne öakma · 
caktm, neden bu ite böyle bir ca- ğa utanıyor gibiydi. 
navarı, böyle bir haini memur et- - Yavrum, ben de seni · bir 
tin? Ne günah itledim ki .. diye in- lierecik olsun görmek için - Mı
lemeğ baıladı. sırdan l>uraya geldim. içimde sa. 

Fariyani hiddetin.den ıcu·durmak na kartı sönmez bir atef var, la 
derecelerine ıeliyordu. zım ! Seni her dakika yanımda 

Birdenbire, göz yumup açmcı- görmek istiyorum! 

Odanın içini korkunç bir ıes
ıizlik kapladı .. bir müddet ikisi de 
sustular. 

Nesrin yutkunarak mırıldan 
dı: 

- Ne diyorsun, anne .. Suçla
rın, aeni idama götürecek kadar 
büyük mü? 

Zavallı telil ! Severek aldıi' 
Nesrinin annesini tevkifhanede 
görse acaba ne yapardı? 

Leyla koğuşunda o gün ortf" 
lık kararıncıya kadar düşündil .. 
Beyni ıulamncıya kadar düşündil· 
Kendini kaybedip sızınciya 1'1' 

dar dütündü. 
ya kadar bir zamanda müthit bir Yavaf yavq konuımağa liaı · 

la.dılar: · - - - - · Leylamn gözlerinden birkaç 
fiareket oldu. M d ~ ld' damla yaı döküldü.Vücudünü sanki 

Artık Leylinın beyni itlemiya'' 
du .. 

Jülyetto, ve iki aerıeri Jjunun - ısır an na&ıı ge ın, an· 
? bir buz tabakası kaplamıştı.. Sıt-

karıısmda tat kesildiler. ne· Ga t l • 1.:._d ? malı hastalar gibi titriyordu. Nes· 
Bir aralık kulağının dibi11d1 

sivrisinek vızıltısına benziyen sel' 
ler ititti: Gözler fal taşı gibi açıldı. - ze e erı Oö.u un mu 

Hayret! Bin defa hayret! - Okudum, anne! 
Ne idi o? - O halde bana bir ıey sorma. 
Yatağında bir ölüden daha hal- - Ben okuduğum vak' alarm 

siz, en ağır bir hastadan da a bit- hiç birine inanmadım, anneciğim! 
kin bir halde yatmakta olan ihti- Sen melek gibi bir kadmsm ! Bu 
yar kardinalin o fimtek gibi fırla- itte bir yanlıılık olmalı. O kadın 
yııı ne idi? birkaç adam öldürmüf ... 

rin: 
- :A'nne ! dedi, üzülme .. Ne O· 

luyorsun? Yüzün sapsarı oldu. 

Biraz da beni dü~ün. Benim de 
diyeceklerim var ... Biraz da beni 
dinle! 

Leyla fasılalı lüçkırıklarla ağ
larken, Nesrin sözüne devam et. Nasıl da fırlamı§? Elinde tuthı- - Dojrudur yavrum, öldür · 

ğu kısa hançeri daha kımıl damağa müf. ti: 

- Hanımcığım yemek yeıni1" 
cek misin? 

Eleni, Leylinın batı ucuııd' 
dolaşıyordu. Leyla batını iki .,... 

tığın ara.sına ııkııtırmıttı.. Kol"' 
şun gürültülü ıve boğucu ba'fal' 
(25 kocalı kadın) ın uykulO.,.. 

bile vakit bulamıyan Fariyani'nin - O , sen değilsin, değil mi an- - Anneciğim! yann kocam da Is 
kaçırmıyordu. Leyla o gece ye.ti' 
ğında sabaha kadar uyanın.ad_., 
yatmııtı. boğazına nasıl da saplamıştı? neciğim? tanbula gelecek. Ben gazetelerde 

(Devamı var) - • • • • • resmini görünce dayanamadım .. (Devamı var) 

Te'tril<a No. 76 

- Hayır 1 Bunda ikiye ayrılıyoruz. Benim de bir 
arzum var. Siz bunu unutuyorsunuz, 

_._ Sizin arzunuzu bir tarafa bırakalım Samiye. 
Eğer ~u yeryüzünde her ikimizde kalırsak benim aı
zum sizinkini parçalayacaktır. 

Onun kendisine bu kadar güvenmesinden kıza· 
rak: 

- Peki 1 Niçin sizinki benimkini parçalıyacakınış 
Arif Beyefendi diye bağırdım. 

- Karakter meselesi .. 
- Karakter mi? İstediğiniz kadar taş gibi bir ka· 

rakterde olunuz. Ben sizin karınız olmasını istem~ 
dikten sonra elinizden ne gelir kil .. İşte arzunuza 
kartı geliyorum daha diyeceğiniz var mı? 

Mavi gözlerinden bir ışık geçti: 
- Benim arzuma karşı geliyorsunuz ne 

luk! 
çocuk-

Fakat ben sözlerimin nereye varacağını düşün· 
meden haykırıyorum: 

- Evet size kar§ı geliyorum! Size meydan oku· 
yorum. Benim de sizin kadar inatçı olduğumu ıöre
eekalnfz. 

Biraz kederli bir tebessümle: 

- öyle olsun 1 dedi. ileride göreceğiz. 
Birkaç saniye düşUnccli durdu. Sonra ilave etti: 
- Böyle gülünç bir şey için sizinle atışmak iste-

miyordum. Fakat bana karşı gösterdiğiniz istihfafa 
karşı ben de mukabeleden kendimi alamıyorum. E · 
vct ileride göreceğiz 1 

tşte o zaman hiddet ve öfkemin ne kadar gülünç 
ve manasız olduğunu anladım. 

Onu böyle kızdırmak için hangi şeytan heni fi
tillcmişti? Hem de böyle bir mevzu üzerinde? Halbu 

ki ben oraya aramızda sürüp giden anlaşamamazlığı 
kaldırmak fikrile gelmiştim .. Böyle olmakla beraber 
daha ilk sözlerde biribirimizle çarpışmaya başladık. 

Acab:ı artık Arif Nedretle kavga etmeden konuşa 
mıyacak mıydık? 

Çok sinirli, pek beceriksizdim. İyi niyetime rağ
m~n arzularımı yerine getiremiyordum 

Bununla beraber? .. 
Demir bir çemberin olanca ağırlığıyla beynimi 

sıkıştırdığını hissediyordum. Şakaklarıma şiddetli 

bir ağn yapıştı. Göz pınarlarım hücum eden gözyaŞ" 
larile yanıyordu. 

Yakınımdaki bir koltuğa bitkin bir halde kendi· 
ıni bıraktım. Başımı iki elim arasında sakladım. Bir
denbire bütün varlığımı karanlık düşünceler sarmış. 
tI. Kocam dirıseği masaya dayalı, dalgın, bu duruıu
ma karşı tamamen yabancı gibi gC>rUnftyordu. De:nOe 
bilirdi ki benim orada olduğumu bile belki unut~uş
tu. 

Fakat içerimde tutmağa muvaffak olamadıl~ 
boğuk bir iç çekişini işitmişti. 

Başını bana çevirdi. Donuk bir bakışla uzun uııl~ 
'hana baktı. 

Uzerime çevrilen bu bakış öyle aertdi iri "°"' 
benim jçin en küçük bir merhamet kelimesi .ı;yıetl 
ye~ğini sanıyordum . 

Fakat zorlanarak ayağa kalktı. Yanıma doğı1' 
geldi. Koltuğuma eğilerek: 

- Ne var Samiye? Neyiniz var? .~ 

Ellerimi yUzUmden ayırmak için ince bilekltı'İY 
tutuyoı·du. 

- Ağlıyorsunuz! .. Niçin? ,,1 

Tuta.madığım bu göz yaşlarından utanarak bir 
mı eğiyar, kızarmış gözlerimi göstermemeye uğr•f 
yordum. Tekrar etti: 

- Niçin ağlıyorsunuz? Ne var? 
- Bir §ey yok. Aptallık ediyorum. 
- Fakat boJ yere ağlanmaz. 
- Sıkılıyorum. 

- Sıkılıyor musunuz? 
- Müthiş surette. fi' 
Elimden ne gelir? der gibi bir hareket ~ 

Sonra sanki besıim bu §ikayetime ehemmiyet "' 
miş gibi tavsiye etti. t1 

- Kendinlrl eflendtrlnk. .... Mt .,.,. 
IDIJ'0f9Unuz? ~ 

- Çıkmak ~? Gene ıizin tUphelennld ~ 
dmnak için r • .(Devamı ~ ' 



Amcazadelerimizll 
~~ -- ... _ _, ~ - -

Maymunlar insan-
lara nasıl yarıyor? Gızli korkuıar Hediye __ kazananları -
~ ·sıhhate nasıl · 
rren makasçılığı yapan bir maymun hiçbir t . d adlarını yazıyoruz 

kazaya sebebiyet vermemiştir esır e er 
Maymuna ancak insanı güldü-( 

ten tuhaf bir taklitçi ve maskara 
lllzariyle bakıldığmdan b~ hayva
llın ekonomik bakımdan olan hiz
~eUeri ekseriya unutulmaktadır. 
t,kat insan oğluna hizmetkarlık 
ttpa.n maymun, bir çoklannrn dü
lUndüğünden çok daha mühim rol
ı,I' oyna.maktada. 

Maymunlar sahnede teşhir e
diirnıekten ve bir takım roller oy-

"-ırıaktan baıka birçok hizmetler 
de kullanılmaktada. Seyyahların 
!ltırıanlarda maymunları ağaç te
~lerinden af&ğıya Hindistan ce-

"İıi atmağa kandadıklarına dair 
11kuchığumuz birçok hikayelerden 

~t.fı nazar bu hayvanlar hasat it
d ttnde gerçekten kullamlmakta-
ll'le.r. 

d· Sumatra adasında yerliler, Hin
~·~n cevizi haıadında bugün bile ' 
"~k cinsinden bir maymun kul-
1'ııtn.ktadırlar. Terbiye edilmiş 
'°e bu iti görebilecek surette yeti§· 

~tilnıiı bir Makak maymunu ora- 1 

'35 ila 70 Türk lirasına satılmak 
~dır. Hasat itinde maymunun I 
lla.ndması gayet sade bir surette 

0~ktadrr. Sumatrah çiftçi, may
~nun beline bir ip batlamakta 
~e • • 1 d 1 d. ona seçtiğı ağaç ara tırman ır-
~t .an ıonra bu iple idare etmek-
dir, 

il 'Iaymun cevizleri koparıp ata
~, 'tmaktada. 

Bütün klasik yazılarda mayrnu
"'ın hizmetçi meselesini hal için 
t_ IJ~nılmıt olduğunu okuyoruz. 
,, kı Mısırın duvar resimleri bu 
ılerimizin doğru olduğunu gös

l'ir. Bazı resimlerde yüksek bur. 
ağaçlarına tırmanmış maymun-

l'ın, &fağıda bekliyen esirlere 
a attıklannı görüyoruz. 

. On dokuzuncu asrın nebatat 
1tinleri arasında ün almıt olan 
~bert F ortune Çin de çay hasa -

da kullanılan maymunları an-

~aktadrr. Ancak bu işte may
nlar pek ten bel ve alakasız dav. 
lııaktadırlar. Sazan öyle uyu
hlk gösterirler ki, ç.iftçiler kı
k bunlara tat atmak yanlışlı· 

da bulunurlar. Maymunlar ise 
~ a mukabil çayları köklerinden 
erek parça parça ederler. 

4Erikada seyahate dair on ye-
1\ci asırda yazılmıf bir seyahat 
hı o günlerde Habeşista:ıda e
tibt kullanılmakta olan üç dn~ 
hnun olduğunu anlatmaktadır. 
~bın bazı sabrlarım aynen ah-

ı:. . 
'"'aymunu bir havanda darı 
~rken gördüm. Başka bir yer· 
lttıYUdan çektiği su dolu helke
l~atiye bo~ltan ve sonra lesti
~e taııyan bir maymunu sey

illt. Bundan başka eski zama
~raylarmda palyaçoluk yapan 

tılar gibi Habeşistanda da 
,tinlerin konaklarında sahiple-
1 \te misafirleri bin bir maska· 

'~la eğlendirmeğe alıştırrlmıf 
~llnlar vardır. Bu konakların 
Fa.Jdannda a!çıya yamaklık e
tle atef üstünde kebap !işleri
~e"İren maymunlar pek çok-.,, 

~"-"1nlann buyruğu altındaki 
1 ~ıarrda maymunlar yalnız 

trıertebesine çıkarılmakla 

kalmamı§, fakat bunlara pratik it· Bazı hutalar doktorların mua- 29-2-936 tarihli 
ler de gördürülmüttü. Şebek may- yene odasına girince yüzlerinde hediye kazananlar: 

bilmecemizde} deposunda Hayri kızı, 50 - Hayat Do

munlarının meşaleci olarak terbi- gizli bir korkunun izleri görülür Büyük bir kolanya 
ye edildiklerine ve bilhasaa büyük Bununla beraber korku tabii kazanan 
Z·ıyafetlerde bunlara me•ale tuttu- bir hiıtir. Hepimizde az çol< bu 

T Birinci: Ayten Usküdar Bağlarba 
rulduğuna dair birçok kayıtlar var- duygu vardır. Bu koruyucu bir şı 60, 

histir. 
da. 1 Bir kut:u bisküvi 

Meıaleciler umumiyetle gayet Her halde korku acak bir fey var kazanan 

ğertim Beyazıt Sovanağa Daltaban y.r 
kuşu 6, 

Defter kazananıar 1 ._ __ _ 
ki, içimize böyle bir hiı giriyor; terbiyeli davranırdı. Fakat arası-

ra bunlardan birisi taka olsun di- fakat mantıklı bir temeli olmıyan ikinci: LQtfullah Şevki Özengin İ• 44 üncil okul 389, 56 - Necla Kam.u 
tanbul lisesi 728, Bakırköy birinci okul 180, 57 - Semiha 

51 - 1. Erol Beşiktaş ıu ıncı okul 
437, 52 - Kemal tlsküdar 21 inci o
kul 208, 53 - Lem'i Kadırga 84, 54 -
Muzaffer 27 inci okul 584, 55 - Macide 

korkular boftur ve bize en büyük 
ye elinde tuttuğu metaleyi kaldı

taaala.rı çektirenler de bunlardır. 
X: 9 Cildi kazanan Erenköy 4 üncü okul 50. 58 - Vahan 

rıp misafirlerin arasına atar ve Üçüncü: Nejat Beyoğlu 12 inci okuJ 
Birçok kimseler kendilerinin di-yarattığı heyecana bakarak kıı kıı 213, 

ğerleri kadar kuvvetli olmadıkla- -----------
gülerdi. Bu ıebekler askeri bir rmı tahayyül ederler. Ba,kalan . BlskUvı kazınanıar =ı 
diıiplin altında tutulurdu. nın rahat ve huzurunu bozmadığı _J 

1902 ·hı· t 1 d kud 1 - Nermin 29 uncu okul 191, 2-tarı 1 gaze e er e 0 u- takdirde bu kuruntunun bir zararı 
C b Af ·k Pantazi Kurtuluş Kuyularbaşı 25, 3 -ğumuza göre, enu i rı anm olmıyabı'lı'r. Ancak her hangı· bı'ı U Recep 64 üncü okul 316, 4 - Rabia s-

lngiliz ıömürgeıi olan Pretoryanın haıtalrğı kapacağım korkusiyle kUdar Yenimahalle Mescit sokak 25, 5 
yafamakta olan bir adam kendi • - Sami Feriköy 44 üncil okul 110, 

siyle temasta bulunanlar için ger . 
çekten çok üzüntü verecek bir ki . 
tidir. 

Nezle,kızamık ve yahut bunla 
ra mümaıil bulatık hastalığa tu -

tulmut bir adamm gidip yatağın.rı 
1 sokulmaktan çekinmek gayet ta • 

biidir. Orada mevcudiyetinize hiç 
lüzum yoksa, gitmeniz zaten bir 

Makak cinai bir maymun 

Johannesburg ıehrinde alil bir i
taretçinin verdiği kumanda ile de
mir yolu iıaretlerini çeviren bir 
Sabun maymunu varmıt ve bu 
maymun birçok seneler hizmet et-

tiği bu itte hiç bir kazaya sebep 
olmamıf .• 

Port Elizabet müzesinin dosya
larında bu maymunun hatrrasım 
yadetmek için bir muhtıra var
dır. 

• • • 
Kürk piyasasına deri yetiştir-

mek için dünyada türlü türlü hay

vanlar varken ve bu hayvanlar· 
dan bir çoğu hususi çiftliklerde 
üretilirken, derisini almak için sü
rülerle maymunun her ıene avcı
lar tarafından ifna edilmesine hiç 
bir mazeret bulunamaz. 

Afrikanın uzun tüylü Öuereza 
ve Diana maymunlarının nesilleri 
bu yüzden tükenmektedir. Kırk 

deliliktir. 

Fakat 11hhatte olup daima heı 
hangi bir hastalığa tutulacağım 
korkusiyle titriyen adam, büsbü · 
tün batka bir korkudan ıztırar 
çekmektedir. Onun hayali hasta -
dır ve hiç bir sebebi yokken bu 
hayal onun vücudünü de he.ta -
landırır. 

Meseli bulaşık bir grip günle
rinde korku onun mukavemet 
kudretlerini azaltır, zaten çekin • 
gen olan tabiati de onu bu hasta · 
lığa kartı alabileceği muafiyetle~ 
den de mahrum eder. 

Birçok kimseler yalnız korku 
ve tasalariyle kendilerini gerçek . 
ten belalı hastalıklara çatmıt sa
nırlar; kendilerinde bunlardan 
hiç birisi olmadığı halde genç Yat
larında ölümü .bekleyip dururlar. 
Böyleleri ne acınacak insanlardır! 
Hemen bütün doktorların muaye
nehaneleri ile hastahaneler bu gİ· 
bi insanlarla doludur. 

Korku o kadar taamnıüm et · 
mit bulunmaktadır ki, §İmdi o da 
ayrı bir hastalık sayılmakta ve 
ayn bir hastalık olarak tedavi e . 
dilmektedir. 

Çok tesadüf edilmekte olan di. 
ğer korkular da insanın muhiti ile 
alakadar olanlardır. Bazı adamlar 
kalablrğa ve kalabalık olan yerle
re yakla§mak istemezler; diğer 
bir takım insanlar da açık havaya 
tahammül edemezler ve yalnız 
kalmaktan korkarlar. 

Bütün bu hallerde hastalığın 
ıebebi zihnin kötü düşünmeğe a . 
lışmıı olmasıdır. Çok bilmek ve 

Şekerleme kazananlar =ı 
6 - Şevki Galatasaray Ortaköy ih

zari 1157, 7 - Ulkü Arman Samatya 
Etyemez Şimendifer caddesi 45, 8 -
Refia Ayazpa§a Münirpaşa apartımanı, 
9 - Nihat özcan İstanbul lisesi 803, 10 
- İsmet Serim Galatasaray, 

.pekli mendll kazananlar 1 
11 - Hüsameddin lstanbul lisesi 

618, 12 - E. Özek Pertevniyal lisesi. 
13 - Cengiz öncel Beşiktaş Karakol 
sokak 11, 14 - HUsniye Güner Cumhu 
riyet orta okulu 275, 15 - Necdet Ay
dın 35 inci okul 325, 16 - Sakip 7 inci 
okul 213, 17 - Refia ÖzTurga Ulcli 
Şair Haşmet sokak 31, 18 - Münevver 
Birinci okut 185, 19 - Hilmi Bakırköy 
akliye hastanesinde, 20 - Edibe birinci 
okul 168, 

, --Birer kitap kazananlar 1 
21 - Celfil Beşiktaş Serencebcy yo

kuşu Döngel sokak 9, 22 - Berç Çağlı 
Samatya Millii Müdafaa caddesi 52, 23 
- Acar Bele Şişli Terakki lisesi, 24 -
Fahreddin Alpay Beşiktaş Kılıç Ali POS" 
ta caddesi 7 5, 55 - Hacer Çetiner Kız 
ortaokulu 455, 26 - İbrahim 2 inci 
okul 540, 27 - Jan Bıçakçı Beyoğlu 

Rum katolik mektebi 107, 28 - Kirkor 
Mutaf Kurtuluş caddesi 19{3, 29 -
K. özek Beyoğlu 42 inci okul, 30 -
Mehmet Ali 54 Uncn okul 315, 31 -
Nüzhet Türkan Edirnekapı 20 inci okul 
167, 32 - Sallhaddin İstanbul lisesi 
562, 33 - Turgut Bayhan KUçUkaya 
sofya fmn aralık sokak 5, 34 - V. 
Onomay Beşiktaş Garaj sokak 10, 35 -
Yaşar Usküdar 21 inci okul 263, 36 -
Zerefşan 59 uncu okul 466, 37 - Saba-
haddin Bomonti 44 üncü okul 54, 38 -
Şükran Esenci tlsküdar 22 inci okul 53, 
39 - Panayot Gerkoa Harbiye Çimen 
sokak 219, 40 - Osman Şemsi Falay 
Bakırköy Zeytinlik 100, 41 - Muzaffer 
Bahçekapı Taşhan yanında berber. 42 -
İsmet öğünç Pertevniyal lisesi 550. 
43 ,... Halime Edirnekapı Gülgeçmez ma 
hallesi, 44 - Erdoğan Beyoğlu 49 uncu 
okul, 45 - Cezmi İsmet AyazpaJa Os
man paşa apartnnanı kat 7. 46 - Bü
lent Varol Boyacıköy 115, 47 - A. Ha 
vati 44 nncn okul 274, 48 - Gülgeç SU.. 
teymaniye 6. 49 - Göksel Şişli tramvay 

sene evvel yalnız bir yılda bu may. 
munlardan 200.000 tane öldürül • 
müıtü. On sene sonra ise bu may

munların derisine piyasalarda ta
lep eskisinden çok daha fazla ol

duğu halde avcılar ancak 1067 ta
ne bulabilmiılerdi. Şimdi ise ge

niş ormanlarda bunlara ancak tek 
tük tesadüf edilebilmektedir. 

sağlık itlerin.de anlayıth bir ala · I===================== 

Maymunun ekonomi alanında 
olan faydalarım gözden geçirir

ken, medeniyetin en son icadı o
lan zehirli gazlarda da yapageldi

ği hizmetleri unutmamak gerek
tir. Son senelerde binlerce Resüs 

ve diğer cins maymunlar. Avrupa
nın en kültürlü ve medeni milletle

ri tarafından komıularmı mahvet
mek için yapılan tecrübelerde kul-
lanılmıı ve bu zavalh hayvancık
lar zehirli gazlarla öldürülmüttür. 

ka peydahlamak hiç fena değildir. 
Fakat bu bilgi ve anlayıf insanı 

üzüntüden kemirir bir hale geldi 
mi hemen vazgeçmek gerektir. 

Eğer kendinizde her ne suretle 
olursa olsun bir rahatsızlık oldu -
ğuna inanıyorsanız; üzüntü ve ta 
sayı bir tarafa bırakarak hemen 
doktora bat vurunuz ve onun öğü. 
dünü alınız. F aket bunda ne ka • 
dar erken Gu7ranınaruz, o der~ 
iyi edeniniz. 

Korku uabmızı ve düşün

cenizi haraP. ettikten sonra dokto 

ra gitmekle geç kalırımız. 
Eğer zihninizi kötü ve karan 

lık düşüncelerle yormak sizde bi 
adet halini almıt ise, bundan kur 
tulmanın çaresini bulmalısınız. 

Bot durmayın çalıtın; böylec< 
zihninizi daima enteresan §eyler 
le yorarak kötü düıünmesine va 
kit bırakmazsınız. 

Korku hayatı zehir eder. Hal 
huki buracia ya.-vacağrmı:ı. ıene 
1er o kadar azdır ki, acı ve ıztı 
raba deymez. 

DOKTOR 

Zartaryan Heybeliada, 59 - Nuriye 
Hasan Beyoğlu 29 uncu okul 425, 60 -
Saba Suner Haydarpaşa 21, 61 - Ma
like Capa kız mua11im mektebi 345. 62 
- Süha Beyoğlu 29 uncu okul 77, 63 -
Hulfısi tnönil orta okulu 866, 64 - Ce

mal Kabataş lisesi 779, 65 - Burha• 
neddin İstanbul lisesi 108, 66 - Arapa• 
pu:yan Pangalt1 lisesi I 7, 67 - Sühe; ... 
13 Beşiktaş 18 inci okul 271, 68 - Ha
lit Kücükpazar aralık dolap sokak 8, 
69 - ismet Güner Kadıköy Çanakkale 
sokak 17, 70 - MeH'ihat Yücesay Bakır
köy dördiincU Cumhurivet sokak 21, 

( Kartpostal kazananıa.:-ı 
71 - Ziya Beşiktaş Akaretler köşe

başı 13, 72 - Yusuf Tenkirgan, 7S -
Saime Gaziosmanpaşa orta okulu64, 74 
- Ahmet Ersay Küçükkaradeniz oteli 
75 - Hüsnü Abdürrahman 25 inci okul 
181, 76 - Sabahat Beyoğlu 15 inci okul 
248, 77 - Simon Der Meliksetyan Ge> 
dikpaşa Mersopyan okulu, 78 - Altın

gül Bakırköy 2 inci okul 734, 79 -
Blagey Hütikof Beyoğlu Bulgar mekte
bi 16. 80 - Seyfeddin lstanbul lisesi 
372, 83 - Seza Beyoğlu 13 iincü okul 
376, 84 - L. Boci Kumkapı çeşme sc> 

kak I, 85 - Suzan Baru Beyoğlu 29 un
cu okul 214, 86 - Salahaddin Aybct 3 
Uncü okul 481, 87 - Asüman Nedim 
Beyoğlu Mahmutağa yokuşu 14, 88 -
AHieddin Kumkalc Beşiktaş Hasan paşa 
caddesi 64, 89 - GUner Türker Aksaray 
Cellfit çeşmesi Araplar sokak 16, 90 -
Atik Akman Beşiktaş Akaretler 3, 91 
- Ay Doğan Beşiktaş Meddah sokak 
15, 92 - Bercuhi Ara payan Cihangir 
caddesi 18, 93 - Kemal Kumkapı orta 
okulu 266, 94 - Muiz Bener Kasımpa" 
şa Merkez eczanesi, 95 - Sabahat kız 
lisesi 195, 96 - Adnan Kadıköy Misakt 
milli sokak sokak 83, 97 - Burhan Se· 
zer İstanbul lisesi 1767, 98 - Mah
mut Bilyilk istiklal oteli altında berber, 
99 - Ahmet Önsay 43 üncü okul 268, 
100 - Makbule özet Beşiktaş Karakol 
sokak 11, 101 - Armağan ihsan 29 un
cu okul 547, 102 - Muzaffer Erbakan 
Ankara birinci erkek orta okulu 327, 
103 - Nihat Davutpaşa orta okulu 89, 
104 - Azmi Üçer Aynaltçarşı Siirurt 
yokuşu 23. 105 - Nihal Rumelihiııar 
29 uncu okul 54, 106 - Reşit Arnavut 
köy Bekyan apartımanı 3, 107 - Saba
haddin Sezginer Kavala oteli Mehmet 
oğlu, 108 - Ahmet Çamlı Aksaray Hor 
hor Halit bey sokak 18, 109 - Nubar 
Taksim 412, 110 - Sata.haddin Can 
Kurtuluş Perraz sokak 1 O, 111 - Yaşar 
Aybet Kadırga 21, 112 - Nevzat Arar 
KüçUkpa~ar değirmen sokak 10, 113 -
Bilge Bilgiitav Büvükada Kanarya so• 
kak, I 14 - Nil:ola Papaıfooulos ~enbe
nova lisesi 234, 115 - Yako 45 inci o
kul 616, 

nvn BDR 

7erzi mi 
aıruycırslYlınUJJ(iğ ? 
işte size bir Ddres ı 

iHE'AN YAVUZ 
Kadın •• Erkek T erzfıj 

lstanbul • Yeolpostıne tırşısıodı 
F'nto '\:ur vanında ı.eıarer hanıodı 



10 

,.. 

I 

Her sabah aç karnına bir kahve 
ka§ığı alınız. 

KABIZLIGI 
defeder. 

Yemeklerden birer saat sonra 
alındıkta 

HAZIMSIZLIGI 

HABER - '.Akşam postası 19 ?ııfART - 1936 

Cümhuriyet 
BANKASI 

141311936 vaziyeti 
AKTiF il Lira Kes11ı. 

Altın .ı ıı ._ilo11,r ;ı. ıı ıo.927,788 ı L 23.810.287. 51 
12 uıknoı ............................... ., 14 073.417. -
Ut a);.Jı., ...................................... ~ .969.114.20 S88~2 818 71 

OahUdchi f'/ uhablrler . 

ı · 1 UT• 1 3"1 ......... .................... l L 304.270.21 ~27021 

t er.çfekl t/uhablrlcu . 

~lrın ~arı kıloµııın 4.a98.279 "> 186.531. 64 
Altını ıh"ılı kahi !-eıbc ı dovı7.le oSI 435 66 
Oıjteı dc"I\ .zlcı \1: !'cır\· u ldirıng ~ 
b:ıkiyl'leri ·· .......... l 16.150.881.53 2296884881 

Hazine TuhvUlerJ: 

PASIP 

Sermaye ···-----------
lbtluı ılı:\ c~ ı ................ .. ---------·-·· 

1 ea•wlddelu Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktJye L. J 5&748.~M.

Kınunun o ve 8 incı madde· 
1 eriııc ıevfi , an hazine tarı · 

tından o ı r ~rlinı ı l.332.810.-

Deruhte ~ıl·I, • vru ıııı "'' 

0!(1fCC ···•·•··--· - ·- - · - 147.415.753.-
'arşıh • ım,mcr aıt ıl:ua 

18.000.000. -

Lir 

ıs OOo-
1 ~6.75 

ı) eruhtl' ,.dılerı ,.vrak'l ruıktıvı 

aışılıtı ~L 158.7.a.563.-

•cdııvü!r ılhcıen vuedılen , 1. 
Reeskon• mukabilı ifheten ~ 
teıiavül· vazedilerı - - - 1654f:ıi75· 

{ınumı H.· 8 ım ı nııd ! 
pelerın rv an lb:r.ıne ıarıı • JI.J32.8JO.- 147,.1575.i 
ındaıı 'ıık• ıedıvaı 

Sencdat CUzdanı 

______ , 
Türk Lirası Mevduatı ----....... ı 5.?46 sı5 

Döviz TaahhUdatl 

1 l:ı.zınt l'nr o'nr ... ··················· ı L. l 727.000 
ficın senet1t'! •••••••···· ••••••••• J ,. il 782.816~( 13459.816.36 

Altına tahvili kabil dövizler / 
Diğcı dövizler ve alacaklı 

kliring bakiyeleri ••• , 

2355035.12 

18.261.510.7!; ~O 616 s4• 
Esh~m ve Tahvilat Cüzdanı~ 
J Dcruhır edılt>n -vnkı nak

~ l tiyrnin kar§ılıgı etthım ve 
tahvİlit ıtibari kıymetl e 

Muhtelit _ ............... - ......................... --- .-:"" - .. 0 _.ss 

li S.ı be f h:ı"t •f'TıhYflit 

Avanslar: 

Altırı \c dö\"12 üzerine .ıvın c 
r ıl'- vil~r ll7rrine avın• 

34.289.747.56 

- 4.435.240 66 .38.724 988 22 

,. 23.605.-
4.414.502 36 4.438 ı 07.36 

Hiasedarf ar ................................. --·-·-···-· · 4 500000 -
3 871 40698 muhte:if 

YekQn 7 4.036.009.67 YekQn 2740.Ki.oQ9 

• =z: 
2 Mart 1983 tarihinden ıtibaren 

fskonto haddi yl!zde 5 1·2 - Altın üzerine avana yUzde 4 , .. ı 

lstanbul 4 Uncü icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf ta

rafından tamamına 1142 lira kıymet takdir edilen Kocamustafapa
tada Kocamustafapaşa mahallesinde ve sokağında eski 421, 423 ye
ni 361 No. lu üstünde 36 No bulunan maa bodrum bir dükkanın ta-

MİDE EKŞiLiK 1 
mamı açık arltmnaya va2edi!mit olduğundan 28 - 4 - 936 tarihine 

ve yanme annı .. d'f l .. 14 d 16 kad d . d b' . . "d . A- d- L· I _ k musa 1 ıa ı gunü saat en ya ar aıre e ırıncı arttırması 

lstanbul Levazm1iımirli,ii 0 

ları için 90 ila 120 metre 00~ 
melik muşamma, 160 ila tSO t1I 
re mukavva ve 2 adet mu~ıııtltl 
perde 23 - Mart - 936 Pat.il 
si günü saat 14,10 da Tophe.11e 
Satmalma komisyonunda pıtııı9 

gı erır. gız A-Kl tatsız ıgı ve o- . . . A b d ı· k · h · C'1 75 · 
k . l d HOROZ kal ıcra edılecektır. rttırma ~ e ı ıymetı mu ammenenın o m 

uyu ıza e e er. mar ı b ld d . • b k 1 k Ak . kd' d ambaıa·ma dikkat. u uğu takdir e müıtensi üzerınde ıra ı aca tır. s1 ta ır e 
D ~ MAZON BOTTON en ıon arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd. 

eposu. ve d l d. d'l ek 13 5 936 'h' ·· d"f h ·· ·· 
d 8 h k 1 B et e tem ıt e ı er - - tarı ıne musa ı çarşam a gunu ecza epoıu, a çe apı, ş an- . . 

k k d N 12 saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ıkınci açık arttır· 
ası ar asın a o. .. . h • · b l d -masmda arttırma bedelı kıymeti mu ammenenın % 75 nı u ma ıgı 

"""'.t.• .· ... ~l'Plıl'•·"fT• ~t"'"'"f4. • • • . 

Devl~f,-~i~~~tni.tYQlları · ~E IJimanlarıf· .~ 
• ·. : ·~. ,··At (\, ·,•,· • •. • . ' · :· -··,"';;. 

işletme ·.} ;JJn.ı~~ . · .ıdaresi Ilanları:~=·:~'. . 
. ·· .. :,, . 

Afyon nakliyatında tenzilat 
1 - 4 - 936 tarihinden itibaren seyrihafifle taşınacak afyonJa.

rm seyri hafif 1 inci sınıf ücretleri alınacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (593) (1425) 

Muhammen bedelleriyle mikdar Te vasıfları ır.şağıda yazılı (6) 
grup malzeme hizalarında yazılı günlerde Haydarpaıada gar bina
ıı dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Bu İ~e girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncii 
maddesi mucibince beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa~ada 1 inci işletme komisyonu ta
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 616 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 330 adet muhtelif eh' 
atta adi bina camı, 410 adet muhtelif eb'att~ dubl bina camı, 45 adet 
muhtelif eb'atta. dubl yeşil cam muhammen bedeli 2730 lira 85 kuruş 
ve muvakkat teminatı 204 lira 80 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi 
günü saat 10 da. 

2 - 700 M. kırmızı ve yeşil ~ali ''iıaret bayrağı imali için,, mu
hammen bedeli 343 lira 64 lcuruş ve muvakkat teminatı 25 lira 80 ku
ruş ·olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

3 - 100 metre pirinç çubuk yuvarlak, 100 m. 4 kö§e: pirinç çu
buk muhammen bedeli 661 lira ve muvakkat teminatı 49 lira 60 ku
ruş olup 6- 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

takdirde sah§ 2280 No. lu kanunahkamına tevfikan geri bırakılır 

Satış pe.~indir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham
menenin ""c 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunma.lan lazımdır. Hakları tapu sicilli ile ~a 
bit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer nlakadaranın ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan id
dialarını evraln ınüspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli ile sa bit olmıyanlar salı:} bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit belediye r:usumu ve vakıf İcaresi ve 20 senelik vakıf ica
resi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak istiyenler 10 - 4 - 936 taı:ihinden itibaren herkesin göre 
bilmesi için dairede açık bulundurulacak artırma şartnamesi ile 
93412008 No. lu dosyaya müracaatla mc:du'.ir dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (1460) 
- - ---- ------------------------

.. TekirClağ için 70-0-0 ve Malka~a 'ı 
ıçın 4000 kilo T az şekere lalıp 

çıkmadığı~dan pazarlığl 31 -
Mart - 936 Salı günii saat 15 de 

ve lô ya bırakılmtştır. Şartname 

muhammen bedel ve muvakkat 

teminatı eskisi gibidir. Pazarlığı 

T ekirdağında A:ıkeri satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Pa -

rı 270 liradır. tik teminatı 21 lira· 
dır. Beher l<ilosunun muhammen 

bedeli 9 kuruştur. Evsaf ve fera 

İtini görmek istiyenlerin her gün 
münakasaya i tirak e:ieceklerin 

vesaik ve teminatlariyle birlikte 

belli gün ve saatte Çorluda Kor 

Satınalma komisyonuna müraca -
atları. (628) (1456) 
~~~~---~~-------

1 
.. ıe 

lıkla alınacaktır. hale günı.ı 
lim edilecek olan işbu rnalı:0 
için isteklilerin belli saatte 
misyona gelmeleri. ( 458) 0 4 

9 uncu Kor ıçın pazııtl .. 
20 - Mart - 936 Cuma. lıt' 
saat 15 de Spor malzemesı " I 
caktır. Muhammen tutarı ~ 
radır. Son teminatı 450 Ji,-Ş ıJ 
Ş . h .. k · .. yoıı artnamesı er gun omı... ·Ji 
muzda öğleden evvel göriiJeb 

isteklilerin son teminat rıı'~rl 
veya mektuplariyle beraber d~I 
günü vakti muayyen inde f ııl ~ 
da komutanlık arttırma ve e 
me komisyonuna gelmeleri. ) 

(1164 .. .. :,. . 
i~ 

Gümüşsuyu Hasta yurdı.ı 11 

1200 tavuk açık eksiltıııe .. •' 
20 - Mart - 936 Cuma giiJ1il"" 

•A }1JI'" 
at 15,30 da alınacaktır. ın&l ; • 

men tutarı 720 liradır. llk t~~e 
nah 54 liradır. Şartnaıne51 

11ıı 
gün öğleden evvel koıniJ~~ıetİ 
muzda görülebilir. istek 1 i)'I 
ilk teminat veya rnektuP1'°1,f 

• 111tS 
birlikte belli gün ve vakt• ,. 
yeninde Fındıklıdaki arttır~etİ• 
eksiltme komisyonuna gel~:) 

cıı~ 
4 - 100 kub.1 "4 litrelik kutular içinde,, ve 5000 kutu "l litrelik 

l:utular içinde,. haşarat ö dürücü mayi muhammen bedeli 3645 lira 
ve muvakkat teminatı 273 lira 40 kuru~ olup 6 - 4 - 936 pazarte
si günü saat 1 O da. 

zar lığa girecekler 249C say1lı ka -
nunun 3 üncü maddesinde yazılı 

İstanbul Müddeiumumiliğin • ----------

5 - 15 adet yol açıklık gabaırisi tesviye ruhu muhammen bedeli 
409 lira 20 kuru ve l!'uvakk t teminatı 30 lira 7G kuruş olup 6 - 4 -
936 p zartesi günü saat 1 O da. · 

6 - 30 kg. düz freze başlı hr naklı cıvata, 3000 kg. demir perçin 
çfvi i muhammen bedeli 577 lira 95 k1•ruş ve muvakkat temir.atı 43 
lira 35 kuru~ olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

belgeleri beraber bulundurmaya 
mecburdul"lar. (629) 0455) 

Jç. • • 

Oç bin kilo mazoton eksiltmesi 

2 - 4- 936 Perşembe günü saat 16. 

• 30 da yapıla-caktır:. Mecmu tuta~ 

den: 

Kütahyada avukatlık yapmak .. 
ta iken lstanbula geien ve Hopa 
hakimliği~ tayin edilen Mehmet 
Şevketin hemen memuriyetimize 

müracaat etmesinin gazetenizle 
ilanını rica ederiz. 

... HA B E fl ,,~ . 8~' ~ 
ıstanbuıun en c;oK g gıd ' 

ete . 
hakiki akşam gaz; ,ı'• . 

;ıantarını HASI! ı•'' 
verenler kar eder 



19MART-1936 HABER - Alişam poıtaıı 

''Tam Bir Hafta '' Herkesin gazetest ole<-ak, fş ~ııatlerlnin yorucu ağırhğtle bunalan kafaları dinlendirecektir .. 
Türk matbuotının şimdiye kadar görmediği btr şekilde diyoruz; çtlokfl: 
1 - Kıt'ası 37 x 55 dir; 

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

3 - 4 bütün sayfası baştan başa 4 renkli resimdir 
4 - içinde iki büyük roman. röportajlar, seyyahat ve casusların kendi ağızlarından din· 
leyeceğiniz hat:ıraları, yalnız resimlerden ibaret: macera ve heyecan sinema romanır:.rı, bil· 
hassa kadınları yakından alakadar eden bahisler, onlar için sayfalar; seçilmiş t:arihi vak'a
ıar, en güzel hikayeler, okuduğunuz zaman hayret: edeceğiniz ve yalnız okumanızla ikt:ifa 
et:meverek başkalarınca da okut:acağınız veya anıat:maktan kendinizi aıamıyacaAınız dün
ya h&diseıeri, haftanın · en mühim vak'aları, müsabakalar, eğlenceler, haftanın t.enkidi bu
lunacağı gibi gene bir haftanın belli başll yerli ve yabancı hadiselerini vazıh ve güzel fo
toğrat•arıa da tesbıt etmiş olacaktır. 

Tam Bir Hafta 
Türk matbuatının gör~ediği bir mecmua olabilmek için aylardanberı hazırlanıyordu. NI· 

hayet bugün Türk matbuaf:ında boyla bir mecmuanın çıkarılabilmesine imkan olduğu gö
rülmüş ve neşredilmeslnin çok yakın oıduOunu bildirmek fırsatına erilmişt:ir. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolo11 - Operatör 

Bevliye MUtehassı•ı 
K.rakö11 - Ebeltlyor mağazası 
yanında. Her utın öğleden sonra 

! · den 8 • e kadar - Tel ı 41235 

:t. t'" 't 4 

. ' . 
Istanbul · Belediyesi:.· · ııa.nıarı 

. . .. . . . ..... 
Hasköy ÇaJ'§ı caddesi 209 No. lu harap dükkan sahipleri beledi

yece malUın olmadığından ihtarname yerine kaim olmak üzere 15 gün 

içinde sahipleri tarafından mahzur izale edilmediği takdirde beledi
yece yıktırılacağı ilin olunur. (8.) (1466) 

56 "'FAUSTA F.AUSTA 53 . • 
-----------------·----~~---------------------Klod, ba§ını kaldırdı ve ellerini 

Fauataya uzattı. Fausta: 
- Ne o? Bize bir ,ey mi söyle

mek istiyorsunuz? Pekila ... izin 
veriyoruz. Dedi. 

Cellat titriyerek: 
- Hatmetpenah.. Mukaddeı 

ayaklarıruzm dibinde diz çökmüt 
bulunan bu aciz köleniz yüksek 
Ye muhtetem vicdanınızdan bir ri. 
cada bulunacaktır. 

- Söyleyiniz Cellat. Gerçi 
dünya yüzünde bulunufumuz aıi • 
lerin ve dinıizlerin cezalandrrıl -
ması maksadı içinsede, bir çokla
nru teselli etmeğe de mecburuz. 

- Teselli .•. Evet, hana da la . 
nm olan budur! Gözlerimi kırp. 
madan geçirdiğim geceler, bir ıü
rü kabuslarla dolu bulunuyor. En 
uf ak bir rüzgar; idam etmiı oldu
ğum, işkence çarklarında parçala
dığım zavalldarm merhamet isti-

. yen, lanet eden seslerini kulağıma 
kadar getiriyor. 

Benim, insanlarm adalet dağı
tıılarında körü körüne bir alet ol
maktan başka bir suçum yoktur. 
Fakat bunu düşünmek beni sakin
le§tİrmiyor. Allahtan, bana biraz 

teselli bahşetmesi hakkmclaki du
am kabul olunmıyor. Bu anda, ö
lümü anlatılmaz ıekilleriyle ve 
tok yakından görmemiş ol!aydım 
intihar etmek hiçtir. Korkuyorum 
Haşmetpenah, lutfen vait buyur -
muı olduğunuz affa ve vicdan ra-

hatlığma kavuımadan ölürüm di -
ye korkuyorum. iki sene oluyor 
ki, size itaat edeceğime yemin et
miş ve mukaddes emirlerinizi bu 
odada üç kere yerine getirmit bu· 
lunuyorum. Sen nehri, kollarına 
bıraktığım cesetlerin sırrını hiç 
kimseye söylemedi! 

Klodun hançeresini müthit bir 
hıçkırık hırpaladı. Şu iri yan he -
rifin bütün '1Ücudü, batıl inanış • 
ların doğurduğu iirpermelerle ıar. 
sıldı. Batını dö§eme taşlarına vur
mağa ve şuursuz bir halde tunları 
ösylemeğe batladı: 

- Yirmiden fazla doktora bat 
vurdum. Sanatimi öğrendikleri 
vakit hiçbiri bana cevap vermeğe 
bile tene.zzül etmedi. Yüz taneden 
çok papaza yalvardım. Hiç biri 
ruhuma şifa verecek, acılarımı 

dindirecek takdis işaretini yap

mağa cesaret edemdi. Tarafınız -
dan gelen Prena F arnezin teklif 
etmiş olduğu parayı da reddettim. 
Fakat günahlarımın affolunacağı
nı duyar duymaz hemen onunla 
anlaşmağa razı oldum. Sonnıdan 
yaptığım üç idamın üçünde de a· 

ğız açmadan itaat ettim. Fakat 
artık tahammülüm kalmadı Haş -
metpenah. Bana acıyınız. bana 
merhamet ediniz. Şimdilik beni 
kurtaracak olan yalnız mukaddes 
merhametinizdir. 

F austa ıefkat dolu bir ıeıle ce
vap verdi. 

- Neredeyiz? Dedi. 

Belgoder cevap vermedi. He 
men kapının kocaman tokmağı -
nı kaldırarak kuvvetle indirdi. 

- Korkuyorum ..• Oh, korku
yorum! 

Demir kapı gürültüsüzce açıl -
dı. Viyoletta geriye atılmak iste -
di. Fakat çingenenin kuvvetli kolu 
onu yakaladı. Bir an sonra, her 

ikisi de birden üzeri büyük 
kaygan tatlarla döşeli geniş bir 
koridorda bulundular. 

Duvarları çıplak duran ve ga -
yet hafifçe aydınlatılmış olan bu 
yerde, insana farkında olmıyarak 
bir korku hissi geliyordu. 

Kapının yanında ellerinde me
şale, yüzleri maskeli ve kemerle -
rinde çıplak birer hançer asılı o -
lan iki ki§i bekliyordu. 

Kızcağız: 

- Neredeyim? Neredeyim? 
Diye çırpmmağa başladı. 

- ismim Belgoder. Şu kızı ge
tirmek için bana emir verilmişti. 
yanlıt gelmedik ya? 

Muhafızlardan biri: 

- Hayır, hayır! Y anlıı değil. 
Dediğiniz yer burasıdır, dedi. 

Hemen o anda ayni muhafız 
Viyolettanın batına bir çuval attı. 
Ve hemen bir sicim boğazını sık -
mağa başladı .. 

Birdenbire neye uğradığını an
. hyamıyan kızcağız büY,ilk bir kor-

ku ve şaşkınlığa kapıldı. Ne bağı
rabildi, ne çırpmabildi. Bazı ka. • 
buslarda insanların uğradığı de • 
rin bir uyuşukluk ve korku içinde 
olduğu halde yerden kaldırıldığı• 
nı, bilmediği bir yere götürüldü •' 
ğünü hayal meyal hiıetti. Muha .. 
fızlardan öbürü iıe Belgodere içi 
altın dolu bir kese uzattı. 

- işte istediğin yüz Düka al .. 
tını ... Dedi. 

Haydut herif homurdanarak: 
- Bunu istiyen ben değilim. 

Mösyö Lö Dük her birinde on Dü
ka altını bulunan on kese veririm, 
demişti. · 

Muhafız hayretle: 
- Mösyö lö Dük mü? Salim 

bu dediğin Mösyö lö Prens olma· 
sm? dedi. 

-Prens veya diik ! Bence hepsi 
bir. Maksat hasıl oldu ya? 

- Doğru. Öyleyse al paranı ve 
git. Buradan uzaklaş. Yalnız şunu 
d-a bil ki, eğer derinin diri diri yü
züldüğünü, tırnaklarmm sökülüp 
dilinin kopanldığmı istiyorsan hu 
akşamki vakayı bir batkasma an
latman kafidir. 

Sana bir nasihatim daha var. 
Bu evi hemen aklından çıkar. Şey. 

tana uyup da se.km bu civarda do
la§ma ! Haydi bakalım, şimdi dı -
tarı! ..• 

Çingene yerlere kadar eğildi. 
Dudaklarında alaylı bir gülümse • 
me hasıl olmu§tu. Geri geri çeki-
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lerek dışarıya çıktı. Karanlığa da
larak gözden silindi. 

*** 
Notrdam kilisesinin çanı gece

nin onunu vurdu. Belgoder orta -
dan kaybolalı epey zaman olmuş
tu. Bu andaydı ki, Metr Klod, §U 
korkunç eve yaklaşmış ve tıpkı 
~ingene gibi tunç tokmağı çal -
mıştı. 

Çingeneyle Viyoletta geldikle
ri zamanki gibi kapı hemen açıl
dı. Kızdan sonra cellad da geli 
yordu. Şi,iphesiz ki, kapının dibin· 
de duran maskeli muhafızlar Klo
clu tanımışlardı. Çünkü onlardan 
biri cellada kendisini takip etme
aini işaretle anlattıktan sonra he-

men öne düşerek evin içine doğru 
Yol almıştı. 

Şüphesiz ki, Metr Klod da evin 
içini biliyordu. Çünkü gördüğü 
şeylere hiç şaşmıyordu. Bununla 
beraber insana hayret verecek, 
düşünceyi alt üst edecek bir çok 
şeyler vardı. 

Koridor geçilince, cephesi de-
1 ik deşik olmuş, harabe haline gir
miş ve yıkılmak üzereymiş gibi 
duran içi Asyalı bir Prensin sara
yı kadar muhteşem ve esrarengiz 
bir hal alıyordu. Biribiri arkasın-

dan gayet geniş ve son derece süs
lü salonlardan geçildikten sonra 
ıeniş bir salona giriliyordu. 

Orada, sırmadan bir saçağın 
altında, altından yapılmış üzeri 

kıymetli taşlarla işlenmi§ bir taht 
duruyordu. 

Bu salonların hepsinin tavan • 
ları işlemeli idi. Yüksek duvarla • 
rmın iizeri Primat is, T entore, Ka· 
rej, Veronez gibi büyük sanatkar· 
ların eserleriyle süslenmişti. Mo • 
hilya görünmemiş derecede lüks • 
tü. Mozayik parkeler, gayet ağır 
perdeler, parlak silahlardan ya • 
pılını§ armalar, kısaca insana 
hayret verecek yüksek bir zevkle 
seçilen bütün bu süsler ortalığa 

tam bi r saray haşmeti veriyordu. 
Taht salonunda bulunan yek· 

pare altından yapılmış on iki ka-
dar §amdanın her birinde pembe 
balmumulu on iki fanus vardı. Bi
ri mermer öbürü akikten yapıl -
mış iki sıra sütunların üzerinde 
kırmızı somaki vazolarda eşsiz 

palmiyeler, parlak çiçeklerden 
yapılmış kocaman demetler duru
yor, yüksek arkalıklı koltukların 
her biri üzerine kıymetine paha 
biçilmez Acem halıları serilmiş 
bulunuyordu. Bu arkalıklı koltuk
ların üzerinde papalık tncı bir F 
harfi altında salip şeklinde iki a -
nahtar işlenmişti. 

Sütunların arkasına konmuş o
lan mermer heykelleriyle şu salon 
adeta bir rüya, binbir gece masal
larında söylenen bir efsane man • 
zarası gösteriyordu. Her biri bat
tan başa zırhlar giyinmi, ve kı -
mıldanınadan duran yirmi dört 
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nefer, kısa mızrakları ellerinde 
olduğu halde tahtın sağında ve so
lunda on ikişer on ikişer ayrılmış· 
lardı. 

Bütün bu süs ve haşmetin altın
da, istediğine aşk, istediğine ölüm 
sunan şarklı bir melikenin ihtiras
lı ruhu ~eziliyordu. 

Cel bütün bunların arasın-
dan öniındeki muhafızı takip ede
rek gidiyordu. Böylece bir salon
dan öbürüne geçilip nihayet sara
yın sonunda, Sen nehri üzerinde 
bulunması lazım gelen bir odaya 

varıldı. Bu oda taikp edilen kori
dora amut bir vaziyette bulunu -
yordu. Odanın duvarları çıplak, 
soğuk, ıslak ve yosunlu taılardan 
yapılmı~tı. Döşeme namına hiçbir 
!eY yoktu. Yalnız duvarların bo -
yunca sıra ile mıhlanmış kocaman 
demir halkalara birer zincir rap . 
tolunmuştu. 

Bu hazin oda büyülü perilerin 
tekinsiz evlerinde idam olunacak 
kimselere mahsus bir zindan ka · 
dar müthişti. 

Odanın bir köşesinde siyahlar 
giyinmiş, siyah dantelden bir pe -
lerini omuzuna atmış bir kadın 
duruyordu. 

Yüzü gülmiyor, yalnız parma . 
ğmda Prens Famezin parmağın -
dakine benzer bir halka parıldı . 
yordu. 

Aralrındaki fark, kardinalinki 
demirden olduğu halde, bu kadı -

run elinde bulunan halka sc:u al• 
tından yapılmıştı. Üzerindeki işa
retler ise elmas kakmadandı. Ve 
odayı kaplıyan loşluk içinde şid
detle parlıyordu. 

Bu kadın, Grev meydanındaki 
evde görmü§ olduğumuz ve kardi· 
nal F amez tarafından Sa Sentö • 

te ( 1) diye anıldığını duyduğu • 
muz kadın, yani Prenses F austay• 
dı. 

ilk bakışta, Klod kadının par
mağındaki yüzüğü gördü. Hemen 
titredi ve diz çökerek: 

- Haşmetpenah ! Diye mırıl • 
dandı. 

Korkuyla karışık bir hürmetle 
titriyerek yüzü yere dokunurcaıı -
na eğildi. Adeta secde etti. Fausta 

insana hem okşayıcı, hem ürperti
ci gelen ahenkli fakat resmi ve so
ğuk sesiyle: 

- Cellad ! İtaat etmeğe yemin 
etmiş olduğunuz yüksek tarikatin 
en büyük reisi olan biz, her ne pa· 
hasına olursa olsun başarmağa 
karar verdiğimiz en mühim bir 
işimizde bize engel olan birisini 

muhakeem ederek idama mhakum 
ettik. Siz ilahi emirlerin bu gibi 
gizli hükümlerinin yerine getiril
mesini üzerinize almıştınız. Şimdi 
idam salonuna giriniz. Mahkumu 
orada bulacak ve Allahın adaleti· 
ni yerine getireceksiniz, dedi. 

.(1) "Zatı Akdesleri,1 


