
Müsabakamızın neticesi 
-------------------------------*------------------.. Gönderilen cevapların tasnıfi bitmiştir • 

Kazananlar ve alacakları hediyeler pazartes 
günü ilan edilecektir. 

5 Kuru~_ Telefon: 23872 20 Mar't 1936 C U M A Sene: 5 ·Sayı: 1510 
~~==~~~~~~~~====================~~~~~~.~~~~~~========================================~--~ 

Sulh konferansı 
toplanacak 

Lokarnocu devletler bu kararı 
verdiler ama iş Almanyanın 

kabulüne bağlı 
Lahey divanında Sulh konferansında 

Renin işgali meselesi 
~tkikedilecek.Lakin Fransa 
buna~ Almanyanın karan 
evvelden kabul etmesi 

şartile razı oluyor 

Hitlerin ileri sürdüğü sulh 
tek lifleri ile silahsızlanma 
meselesi ve iktısadl işler, 

ıstiyen her devletin, 
iştirakile görüşülecek 

. Londrada toplanan konsey içt:imada 
ltiilesko (Romanya), 2 Tevfik Rüştü Aras (Türkiye), 3 Mank (Danimarka), 4 Guinazu (Arjantin), 5 Barika (lapan 
'. 6 Grandi (İtalya), 7 Flanden (Fran sa),8 Brus (Avusturalya reis), 9 Avenol (Fransa, Milletler Cemiyeti Umumi 
bi). 10 Eden (İngiltere), 11 Litvi nof (Sovyet Rusya), 12 Raskinski (Lehistan), 13 Monteyro (Portekiz), 14 Ed-

vard (Şili ), 15 Zaldumbide (Ekvador), 16 Van Zeland (Belçika). 

Milletler Cemiyeti Konseqi 
ı anvanın Lokarno muahede
sini bozduğuna karar verdi 

('/azıtan 4 üncü sayfada) 

Babasından 
para çalan 

çocuk 
Yoğ~unda tuttuğu 
aparlı manda 
yakalandı 

Seyfi isminde yirmi yaılarm • 
bir genç bundan bir hafta ev
babasının çekmesinde mevcut 
O lirayı .alarak ortadan kaybol
nu. 
Seyfinin akıbetinden endiıe e
ebeveyni meseleyi polise ha- Şu binalara bakınız, kargir ve mun tazamdır. Fakat bulundukları •o· 
\'enrrlfler ve polis de bundan kak daha doğrusu ıokak olacağı sanılan yer topraktır! Düpedüz de 
RÜn evvel maceraperest deli - • değil, ecİ§ bücüı! 
lıy, Beyoğlunda kiraladığı ve 
et lükı bir şekilde döJediği a
rmanda bularak ailesine tes • 
etıniştir. 

Seyfinin ailesi kendi evlerin -
Çok daha lüks olan ve bir ae-

ik kontrab yapılan apartnnanı 
' çok bcğenmİ§ olacaklar ki, 
dilen de çocuklarının yanına 
itlerdir. 

Belediye lıalkın 
terakkisinden geri mi 

kalıqor? 
(Yazısı 3 ürncü sayfada) 

1 HARP 
Çıkaca·k mı? 
Bir lngiliz diplomatı 

Kentli gUrUşllne göre anlatıyor 
Almanya Lehistanıa birleşip Rusyaya· 

saldırabilirmiş ı .. 

Bu resimlerden sağdaki Almanyarun bugün Londradaki elçisi Von Hoş'u Mil
letler Cemiyeti konseyinin toplandxğı Sen Ceyms sarayı civarındaki parkta dü
şünceli düşünceli dolaştığını gösteriyor. Ne gariptir ki 1914 senesi ağustosı> 

nun 3 üncü günü de Almanyanm o zamanki Londra elçisi Prens Liçnonki aJ'I' 
ni düşünceli tavırla parkta dolaşmıştı. Soldaki resim de o zamanki Alman sefl-
ridir. Acaba bu tesadüfi benzerlik ne ifade eder!? (Yazısı 4 Uncüde) 

Çarşaf giyerek 
gezen bir genç 

zabıta tarafından yakalandı 
hakkında takibat yapıhyor 

Dün gece Şehzadebaıında do-{ 
laıan zabıta memurları sinemadan 
çıkan halkın arasında Beyazıda 

doğru giden çarıaflı bir kadının yü 
rüyüıünden !Üphelenmişler ve pe
tine takılmıJlardır. 

Sert adımlarla yürüyen bu ka
dın biraz ileride bir arsaya sapmıf, 
yere çömelerek değil, bir erkek gi
bi ayakta abdest bozmu!tur. Ken-

disini takip edenlerin §Üpheıi art
mıı, kadını ayaktaki iti bittikten 
sonra yakalamak istemitlerdir. 
lerdir. 

Arsaya doğru resmi memurla
rın ilerlediğini gören kadın birden 
bire yan ıokaklardan birine doğru 
tabanları kaldınnııtır. Memurlarla 
halktan bazı kimseler de kadının 

(Devamı 2 incide) 

lngiliz Kralı kiminle 
evlenebilir? 

Bir lngiliz gazete~i b~ş isim 
sayıyor. Bunların ·hepsi de 

lngiliz Krahnın tebaasındandır 
Veliahtliği 

zama mn dan be
ri evlenmemiş 

olmakla bütün 
dünyanın hususi 
bir mevzuu ha · 
line gelen lngil. 
terenin şimdiki 

krah Sekizinci 
Edvarda, parla
ır ""-"o t<'•:- fı•ı 

dan tahsisat ay- ~ 

rılırken, bu ıene 
evlenmesi ihti -
mali göz önün -
de tutularak ona 
göre bir miktar 
tayini düJünül • 
mektedir. 

Leydi Eşli Kuper, Leydi An&la Skot 

Bunun böyle olmasını kral par
lamentoya gönderdiği bir mek
tupla bildirmiıti. 

Şimdi İngiliz gazeteleri Kral 

Edvardla wlMmesi muhtemel o
lan kızlarm resmini koyuyor ve 
yaılarmı yazıyor. 
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a Cibuti 
emtryo nu 

kesmiye· ça ışacak 
Yeni ltalyan ~aarruzunun 

gayelerinden biri bu imiş 

Edi . ney· gene su bastı 
Suyun i tif aı Tuncada 4,39 
Meriçte 4,35 nıe reyi buldu 

Edirneyi gene 
ıu basmıttır. Bal. 
kanlarda ve E
dirne havalisin

Londra: 19 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: 

noda bulunduğu ve Somali cephesine de günlerden he
yollanılan yardımcı kuvvetlerin başında ri yağan yağmur-

ŞimaJ ve cenup cephelerindeki şid~ 
dctli bombardıman devam etmektedir. 
Harrardan Röyter ajansına gelen bir 
telgrafa glSre İtalyanlar Ogaden cephe
sinde btıyUk bir faaliyet göstermeğe 

başlamışlardır. Ogaden mıntakasında 
yağmurların durması bu faaliyete imkan 
vermi~tir. Adisababada düşünüldiiğüne 

göre general Graziani uzun zamandan 
beri beklenmekte olan büyük taarruza 
pek yakında giri ecektir. Harrar ve 
Cicigaya karşı yapılacak olan bu taar· 
ruz; motörleştirilmiş kuvvetler vasıtasile 
Cibuti demiryolunu kesmek maksadını 

takip edecektir. 
Daggabur ve Sasabaneh yeniden 

bombardıman edilmiştir. 
Eritre mahafilinde söylendiğine gö

re, general Gradanl pek yakında Ras 
Nasibu ordusuna kat'§ı bir taarruz ha
reketine girişecektir. 

Habeşistana gelen son haberlere gö 
re bazı Habeg vilayetlerinde ve ezcUm
le cephelere yakın bulunan mıntakalar
da dahili karışıklıklar ba§ göstermiştir. 

Halieş milliyetperver cemiyetinin dün 
Adisnbabada yaptığı toplantı, bozguncu· 
lara karşı §iddetli tedbirler alınacağı i· 
lanı bu haberi teyit eder mahiyettedir. 

Ras Destnnın mahpus bulunduğu 

haberi Adisababada resmen yalanlan· 
maktadrr. Bu kumandanrn §imdi Sida· 

olduğu söylenmektedir. lar buna sebep 
Yeniden bombardıman olmuş, nehirler 
Resmi bir Habeş tebliğinin bildirdi- dün gece birden

ğine göre, bir İtalyan tayyare filosu ye-
bire yüksehni~niden Gerami bombardıman etmiş ve üç 

saat süren bir bombardımanda gazlı bom tir. Nehirler ke
balar da kullanılmıştır. İtalyan tayyare- narındaki arazi 
teri öğleden sonra tekrar gelerek bir ve mahalleler sı. 

kaç bomba daha atmışlardır. Halkın altında kalmıştır. 

büyiik bir kısmı, §ehri tahliye ettilinden Feyezan saat 
ve gerek Goram, gerek şehir mıntakası 

Edirnede Selimiye camii ve geçen ~ene kabaran Meriç .•. 

dahilinde yatmakta olan yüzlerce yara· 23 te başlamı!tır. 
S l M "c boy d t!-~ -tl"k d..._ dirnenin bazı mahallelerini ve ci-lı emin yerlere banndırıldığından gazın u ar erı~ un a .:>ogu u ..-

tahribatı mühim değildir. nilen büyük ormanı aşarak Edir - var araziyi su kapladı. Suların ir-
Cephelerde blrşey yokmuf ne - Karaağaç yolunun mühim tifaı 4, 70 metreyi bulduktan sonra 

Roma: 19 (A.A.) _Mareşal Badog bir kısmını da basmıf, bu yüzden atı.baha kar§ı durdu. 
lio telgrafla bildiriyor: Karaağaçla Edirne arasındaki Vilayet icap eden tedbirleri za· 

iki cephede de kayda dehr bir badi- münakalat durmuştur. mamnda almıştır. Kayıklarla sular 
se olmamıgtır. Eritre cephesinde Habeş Sabaha karşı Tuncada suyun üzerinde dolaşılıyor. Hiç bir teh· 
hava toplarının ateşine maruz kalan bir yüksekliği 4,39, Meriçte 4,35 met- like yoktur. Nüfusça zayiat da ol· 
İtalyan tayyaresi, işçilerinden biri müs- reye çıktıktan aonra durmuftur. mamrştır. Bahçelerde hasar var
tesna olmak üzere bütün d.kipleri yara· Bu sabah telefonla Edirne vi- dır. Suların akşama doğru yavat 
landığr halde İtalyan hatlarına inmeğe 

]ayetinin salahiyetli bir adamiyle yava§ inmeye başlaması muhtemel 
muv:ıfEak olmu§tUr. 

13 ıer Londrada toplandı görüttük. Bize dedi ki: görünüyor. 
- Arda ve Tuncanın yu""kselme· Son vazıyet 

saat evvel durmuştur. Ve ayn~ dlt~ 
gunluğu muhafaza elmektedır. 3 
kadar ev su altında kalmış ve b" 

b•· evi ıerdc oturanlarla eşyaları ıa 
ta ve itfaiye taraf mdan hazırlan•" 
sandallarla kurtarılmışlardır. in • 
sanca ve hayvanca zayiat yoktu'' 
Vaziyet Gazimihal köprüıündell 
ve diğer yerlerden tarassut edil" 
mektedir. Zabıta ve itfaiye kıJf" 
vetlcri tetiktedir. Mustafap•f'" 
dan alman haberlere göre, feY' • 
zan orada daha fazla zararl•" 

Londra, 20 - ltalya, Hahetiı-
tamn sulh tekliflerini tetkik eden ... ,.si·i-le_M_e ... r.iç_tı_k...,n ... n_d_ı._B_u....,y•ü•z•d•en_E.,.·" .. __ E_d ... ir .... n .. e_,_2_0_< A.....,.A_. >_-: ... s ... ı: ... ıl_a_r_i_k_i _m_u_c.,ip-ol•m•u-t
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on üçler komitesi bugün saat onda 
Sen Ceyms sarayında toplanmış- iki kadın Pr. Huıasi Behçetin konferansı 
tır. 

Yankesicilikten 
Ayrı ayrı bir çocuğun 

annesi olduklarını 
iddia ediyorlar 

Frengiyi memleke -
timize Yahudiler 

ya alanan Deli Nuri 
o is nezare hanes·nde bile 
b. ·s·n·n 7 lirasını çarptı 

Zabıta memurlan dün gece yaman 
bir yankesiciyi yakalamışlardır: 

Uncuyan apartımam kapıcısı İbra • 
him dün gece on bir de İstiklal caddesin 
den geçerken bir genç birdenbire: 

- Babacığım nasılsın, iyi misin. Ben 
memleketten geldim. Seni arıyorum di· 
yerek boynuna sarılmıştır. İbrahim hiç 
tanımadığı bir adamın boynuna sarılma· 

sından §Üphelenmiş: 
- Ben seni tanımıyorum. Hangi 

memleketten geldin! deyince meçhfıl 
genç yanıldığını söyliyerek uzaklaşmış· 
tır. tbrahim bir kaç dakika sonra cebini 
yoklayınca yirmi lira bulunan cüzdanı· 
nın aşırıldığını anlamış, hemen merkeze 
koşarak başından geçen vakayı anlat
mıştır. Bu §ikayet Uzerine iki sivil zabr 
ta memuru tstiklAl caddesinde araştmna 
yapmışlar, deli Nuri isminde bir sabı-' 
kahyr yakalamışlardır. Nurinin eşkali, 
tbrahimin tarifine uyduğundan hemen 
iizerinde araştırma yapılmış, kapıcının 

Çarşaf a ezen 

cüzdanı bulunmuştur. Meşhur bir yan• 
kesici olan deli Nuri diğer vakalar~ı o
lup olmadığının tahkiki için Beyoğlu 

merkezinin nezarethanesine konmuş· 

tur. 
Deli Nuri nezarethaneye girince et· 

rafına göz gezdirmiş, bir adamın köşede 
uyuduğunu görmüştür. Uyuyan adamın 
ismi Vehbidir. Kendisine memur süsü 
verdiği için yakalanmıı, nezarethaneye 
konmuştur. Deli Nuri bu adamın 

uyumasında istifade ederek üzeri· 
ni yoklamış, bir fırsatını bulup Vehbinin 
eebinaeki yedi lirayı çalmıştır. 

Vehbi yatım saat sonra uyanıp da 
Uzerindeki parasının yerinde yeller es· 
tiğini görUnce şikayette bulunmuş, deli 
Nurinin Uzeri tekrar aranmış, biraz ev
vel ç:ıldığı yedi lira çorabının altında 

bulunmuştur. 

Deli Nurinin daha bir 
dolandırdığı anlaşılmıştır. 

~aç kişiyi 

Ven·ze~osun . . 
cenazesı erkek 

(BCl§ taralı I incide) Harp gemlslle Yuna
nistan o götürülecek peıindeın koşmuşlar ve kendisini 

yakalamrşlardır. 
, Yüzündeki peçe kaldırılınca ve 
çarşaf açılınca bunun 17 yaıında 
bir genç olduğu görülmüş, karako· 
la götürülerek sorguya çekilmiş· 
tir. 

Sultanahmette bir pazarcının 

oğlu ve ismi Abdullah olan bu genç 
verdiği ifadede demittir ki: 

"- Çar§aflı gezmeyi merak et· 
tim. Evde giydiğim bu çar~fla 

Şehzadebaşına kadar geze geze 
gittim. Sinemaya girdim. Maksa
dnn efiencedir.,, 

Za1nta bu genci bırakmamı§tır. 
Hakkında eaaah takibat yapılı-

Yor. 

A:1'1a, 19 - Venizelosun ölü
mü burada birçok muhitlerde bir 
matem havası yaratmıttır. Dıtit·ı 
leri Bakanı Demircis gazetecilere 
verdiği bir beyanatta, Venizelos 
hakkında çok sitayitkirane sözler 
söylemiş ve "Yunanistanın kay· 
bettii(i büyük evladının yurt se· 
verliği ve aönen zekası kar§ısın· 

da hepimiz ağlamalıyız,, demit· 
tir. 

Venizelosun, resmi cenaze me· 
rasimi Atinada yapılacaktır. Ce
naze Fransız ve İtalyan toprakla
rından geçerken resmt merasim 
yapılacağını bu i~i hükUınet bil
dirınittir. 

Dün Sultanah· 
met 2 nci aulh ce
za hakyerinde 
enteresaan bir 
davaya bakılmıı
tır. Davacı F at-

getirmş ·ıerdir 
yahudi doktor tarafından ted•; 
edilmiıtir. Barbaros yahudi do p 
torun kendisine vermiı olduiU hl 
lardan Fransa kralına da hedif' ~ 
diyor ve bunların ismi Pilül 

ma, dava edilen 
mahElllebici Meh 
met Ali .. Davacı, 
Mehmet Aliden 
5 yaşındakJ Ner-

min isimli çocu· Mehmet Ali 
ğu istemektedir • 

Fatma davasını hakim Reşide 
şöyle anlatmı,tır: 

- Bu çocuk benimdir. Ben an
nesiyim. Mehmet Ali benim ne 
kocamdır. Ne de Nerminin baba
sı. Nermini yanında tutmasına hiç 
hakkı yoktur. Bu adama benim ço
cuğumu yanında zorla tuttuğu 
için ceza, bana da çocuğu veriniz. 

Buna karşı da Mehmet Ali şu 
cevabı vermiıtir: 

- Bu çocuk benimdir. Ben Ner
minin babaııyım. 

Fatma ne benim karımdır, ne 
de çocuğun annesi. Gerçi Nermin 
bir müddet onun yanın.da bulun • 
du, bulundu amma bu annelik do· 
lay11iyle değildi. Ben bakması için 
kızımı bu kadmm yanına bırak -
mııtım. Jç 

Bu iddia üzerine hakim tahit-
leri dinlemiş, sonunda F atmanm 
avukatı, Nerminin kimin çocuğu 
olduğunun ancak kan tahlili ile 
belli olacağını söyliyerek: 

- Fen iti kati surette halleder. 
Kan muayenesi yapılsın, demiıtir. 

Mehmet Alinin avukatı bunu 
kabul etmiyerek dem ittir ki: 

- Kan tahlili nesebi isbata 
yüzde yüz yaramaz. Olsa olsa, 
bazı ihtimallere iıaret edebilir ki. 
bu da hakikatin kati olmasına 
yetmez. )ı( ~ 

Bu iddialar üzerine Fatma ile 

Üniversite Tıb Fakültesi pro
fesörlerinden Hulusi Behçet dün 
üniversite konferans salonunda 
frenginin tarihi hakkında bir kon-
fcrn.ns vermiştir. 

Hulusi Behçet frenginin tarihi 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 
"- Frengi 1744 - 1750 senele

rinde ba§lamıştır. Fakat 1895 de 
Tokyo civarında bulunan taı dev
rine ait insan iskeletleri üzerinde 
de frengi tahribatı görülmüştür. 

Bunun üzerine tıb aleminde fren
ginin dünyaya Japonyadan yayıl
dığı fikri kuvvetlenmiş ise de son· 
radan Dahi adlı bir profesör bu id. 
diaları çürütmüştür. 

Avrupada frengi af eti sekizinci 
Şarlin Napoli üzerine yürürken 
mağlup olrnnsı ile başlar. Şarlin 
ordusunda Kristof Kolombun tayfa 
ları da bulunuyordu. Bu sefer es-
nasında ordunun peıine takılan 800 
fahişe yi.tzünden frengi bütün or
duya ve ordunun mağlubiyeti ile 
bütün Avrupaya yayılmı,tır. Bu 
öyle korlmnç bir afet halini almıt

tır ki birçok krallar ve prensler bi
le bu hastalığa yakalanmaktar 
kurlu lamnmıılnrdır. 

Bu sıralarda Nis seferini yapan 
Barbaros Hayreddin bile bu has
talığa yakalanmıt ve sonradan bir 

Habeşistana 
gönderilen 

Afyon işi Milletler 
cemiyetinde 
konuşulacak 

Ankara, 19 - Habeşistana gön
derilen afyonlar işi 18 mayısta mil
letler cemiyetinin bu işle alakadar 
komitesinde görüşülecektir. Uyuş
turucu maddeler direktörü Ali Sa-

Mehmet Alinin ve Nerminin kan- mi de bu toplantıda bulunacak, 
larmrn tahliline karar verilmiıtir. mesele etrafında izahat verecek 

Barbaros oluyor. , 
Frengi memleketimize tspaıt, 

vadan kovulan yalrdiler tarafıı1, 
dan getirilmiştir. Fakat bu 1" 
manda bizde fahiıelik olmadığ•"1: 
dan bu hastalık mevzii olarak 1'' 
mıcı.tır. 

:>' ~,, 

Frengi Türkiyede bilhassa ti 
rım ve 93 muharebelerinden soft , 

yayılmağa batlamıştır. Abdüllı~~ 
mit zamanında Golç pafa oJ1

1

1
, 

Türk doktoru ile Anadoludaki t;,, 
kikleri neticesinde bu feci hastll·r 
ğm korkunç tahribat yaptığı .b~e 
çok vakalara rasgelmiştir. aııı,· 
ilk mücadele umumi harpte btı.~ 0 
mış ve cumhuriyet deVTinde b~ftİ' 
kadar fazlalaımıştır ki bugün 1 '6f 

harla söylüyorum, talebelere 1 ti~ 
terecel< vaka bdamıyoruz. Bt1~11, 
bütün terefi Sıhhiye Vekaleti 

aittir.,, ··\İ' 
HulUsi Bchçetin yukarıda fı\J <' 

sa ettiğimiz konferansından 10" ;ı 
frenginin muhtelif safhalarıtı~ 'ıt 
projeksiyonla resimler gösterıltl'f 
ve profesör uzun uzun alk1t1' 
mıştır. 

Türk Hava KurutJI" 
balosu 11 . 

Ankara, 19 - Türk baY• r 
rumu Ankara şubesi 21 nıatl ıoı" 
nü r.k~amı Ankara halkevi ti> ; 

ı d ~ · b.. "k batoı> arm a verecegı uyu 
haıırhk~arını bitirmiştir. 

Bulgar haydutla~( 
Bir köyü bastı lv..ı; 

·111·.ıı 
Atina, 19- Bulgar çeteC1 1'6Yr 

den bir grup Dedeağaçta bit 
soymuılardır. · 



eoecanye, haDkaıro 
terak~nsnıncıceın 
•rı mn lkaOoyoır'? 

......... ...,...,....,..nı•mı•ıı••ıııa&ss __ _,. __ _,.,wwwaımmıırmti4UiiW....--ı 

Bizim halkımız gerçekten çok 
ttııilik meraklısıdır. Siz ona sade
~ eıtu yeni teYi yapın,, deyiniz. 
'""tla münevver kitle olmnk üze-
1' onu hemen kavrar. 
r Yeni ıey daima modadır da ... 
~t halkımız yeniliklere yalnız 
~a olduğu için uymuyor sanı -
"-1, o bir yeniliğe haf vururken, 
'-i kalmamak duygusile hareket 
'diyor. Bu ıuretle modaya da uy
~ ne ili ... 
Şu latanbulun eski halini dütü

"-a. .. Ahıap evlerin kibrit gibi 
~bilecek gevrekliği bütün 
"hıin ıokaklarını tutmuf olduğu 
~ları dü§ünün. Salkım saçak 
~er. eğri büğrü, kapalı, sıhhat-

Ayakkabıların 
sağlamhğı 

Damgayla ga
ranti olunacak 

Ayakkabıcılar cemiyeti çok 
mühim bir karar vermit ve bir de 
halkın ayakkabıcılar aleyhine git
tikçe büyüyen huıumetinin önüne 
geçmeğe çahpn tedbirler almağa 
baılamııtır. 

Son yıllarda halk ısmarlama a
yakkabı yaptırmak uıulünü tama
men terketmiı gibidir. Ismarlama 
ayakkabı yaptıranlar çok mahdut 
bir zümredir. Buna mukabil bitta
bi hazır ayakkabı ıatııı çok art -
mııtır. 

Bu belki de hazır ayakkabıla · 
nn daha iyi yapılmasını icap etti 
rirken bilakis haz1T ayakkabıcılar 
çok kötü ayakkabı satmağe. baıla
mıılardır. Daha giydiği gün ayak
kabısmm patladığım söyliyenler, 
topuğunun yerinden çıktığmı gö -
renler çoktur. 

imtihan 
talimatnamesi 
Değlşlklfkler Kflltilr 

direk tör lilğüoe 
blldlritdl 

Küİtür bakanlığının lise ve orta 
mektepler, imtihan talimatname -
ıinde yapbğı değİ§iklikler dün 
maarif müdürlüğüne bildirmi~tir. 

Yeni talimatnameye göre ikin
ci imtihanlar bir nisandan 15 ni
sana kadar sürecektir. Orta mek
tep talebeleri kanaat notu alacak
lar, lise talebelri ise askerlik, içti
maiyat ve ruhiyattan bafka ders
lerden vekalet tarafından tertip e
dilen suallerle imtihan edilecekler
dir. 

OndUlas~1on 
makineleri 

muayene edilecep 
Belediye riyaseti tehirde mev· 

cut bütün altı aylık ondüle maki· 
nelerinin muayeneıi hakkında ya· 
pılan teklifi kabul ve tasdik etmiş
tir. Bunun için belediye fen mü -
dürlüğü bir telimatname hazula
mağa başlamıştır. 

Evkaflo Belt>dlye 
arasındaki 

ihtilafh sular 
meselesi 

Evkafla belediye arasında yük
ıek bir hakem heyeti tarafından 

tetkik edilen ihtilafların halli i§i 
henüz bitmemiıtir. 

Bu tetkik edilen meseleler me
yanında Evkaftan belediyeye ge

çen, fakat çok pürüzlü olduğundan 
bir türlü işin içinden çıkılamıyan 
ıular meselesi de vardır. 

Belediye sular işini çok ehem
miyetli gördüğünden ve her gün 
bir manile karşılaştığından evkaf· 
tan devredilen sulara ait tapu ka
yıtlarını birer birer tetkik etmek 
ve bu sulardan evvelce evkaf ta -
raf mdan satılanlan veya miiteveJ
Hlerce devredilenleri ayırıp bu sa
tış i~lerini tetkik etmek üzere bir 
te,kilat yapılmasını lüzumlu gör • 
düğünden bir heyet tefkil edil· 
mi!tir. 

Bu heyet derhal çah,mt\1arm2' 
başlıyacak ve işini süratle bitirme
ğe çalışacaktır. Bu husustaki ka · 
yıtlarm çıkanlmasında tapu ida 
resi kolaylık gösterecektir. 

GUlhane 
mUsamerelerl 

Bu halleri göz önüne alan ve 
ıikayetleri haklı bulan ayakkabı· 
cılar cemiyeti ayakkabıcılar koo -
peratifi vasıta.siyle tehrin en ka · 
la.balık yeri olan Eminönünde bir 
büyük mağaza açmaqa karar ver
miıtir. Burade altlan ayakkabı
cılar cemiyeti tarafından mühür
lenmİf •yakkabılar satılacak VP 

bu ayakkabıların saqlamlığını ce
miyet garanti edecektir. 

~~ binalar uyanmağa Jüzum gör- Ayakkabıcılar cemiyeti bundan 
~}'.en bir düıünütün atıl muraka- sonra ayakkabısmm sağlam oldu-

Bu talimatname mucibince 
mevcut permenand makineleri hü· 
kumet tabibi, bir elektrik mühen
disi ve berberler cemiyeti reisi ta
rafından teşkil edilecek bir heyet 
tarafından muavene edilecektir. 
Bu karann süratle verilmesine se· 
bep son günlerde Kadrköyünde 
bir berberin elleri ve bir beyanın 
da ıaçlarımn yanmaaiyle neticele
nen kazadır. 

Gülhane seririyatı 936 senesi 
dokuzuncu tıbbi müsameresi aym 
on üçüncü Cume günü saat t 6.30 
ila 18.30 da Gülhane seririyatmda 
yapılmıttır. Müsamerede: 

•ı altında üreyip duruyordu. ğuna emin olan eınafın bir hevet 
la Vaktaki bu memleketin ufuk. huzunınrl• ayakkabılartn1 muave· 
~ ~a pf ak söktü. Dünyaya eni ne ederek ayni tekilde damgala. 
.ıorıu katıldık. yeni mimari, yeni mağı da düşünmektedir. 

Profesör Dr. Abdülkadir Noyan 
tarafmtlan (Guddei nekfiye ka· 
naatını tafıyan bir laf vak'aıı) 
Prof. Dr. Murat Cankat tarafın · 
dan (Ameliyatla iyi edilmi' bir 
ıevki akab vak' ası), Bevliye ba• 

t lıı, Yeni hayat düşünüşleri her -------------
~- dal budak saldı. Nizamlar, 
~llnlar, çıktı. Evlerimizin kapı
( • kapılarının içi, pençeresi, so

~· tahta botu yeni telakkilere uy 

Şehrimizde 200 altı aylık ondü
le makinesi vardır. Bu makinelerj 
kullananlar hiçbir yerden ihtisas 
vesikası almıf değillerdir. Berber
ler cemiyeti yakında yapılacal< 
muayenelerde tabii olarak bu ma
kineleri kullananlar İşten menedi
leceği için berber mektebinde biı 
kurs açıldığını ve makine kulla· 
nanlann derhal bu kurıa gelmele
ri ve imtihan olmalarını alakadar
lara bildirmiştir . 

' il k neticesinde tamamen değİf· 
' Şehirde yeni bir irtifa belirdi 
' ~· irtifa diyorum. Çünkü bu ye
- ~ lııahsusllerin havaya doğru çı-
~ il kısımları düpedüz yerde gi
r ı.erinden daha mütekamildir. 
.. ~ı, yeni yapılan evler, yeni ya

tak yollardan daha ileridir .•. 
~•tanbulun bazı semtlerine ba
~ ı. Herkeı, kirgir ve güzel ya
"'llJ> '-t ınalanm , sokak .olmaıı ta-
'ıt ~n . yerlerin iki yanma na

du'l bir hat czere dizmitlerdir. 
'Şöyle yandan bir bakıyorıu
~ iki dizi bina .. Hepıi de mo
ı.~ Daha doğruıu hepsi de az 
~ı..Yeni bir uslubün, c!oğru bir 
\._l ve güzellik an!ayışınm, 
~ Örneği haline konulmak İs
~ İ!tir. Fakat gelgeleJim bulun
~ları sokağa... Yahut s~kak o
'-t lı zannedilen yere: Toprak
\ Düpedüz de değil, ecit bü
~OPrak. .• 

'~Yerler iki tarafı yeni ıırma
~· 1tlenmit ve ortası erimit bir 
~~an havluıuna benziyor ... 
, .... ma bütün istirahat vasıta. 
' 

1 haiz bir otel kumıut ta yolu
\ )aPrnamıt gibi görünüyorau -
~ehrin ahalisi, yeni fikirlere, 
\... ~ lara günü gününe uyare.k 
L:tıli ortaya koyuyor.Ama, çok 

' ~\l eaer, bir çöl ortaıınday
tihi cascavlak kalıyor. 
~lediye, yollan yaptırmak. 

buram iD.Ş'& edilen yeni ev-
't olabilecek kadar güzel so

)1..._ daıemek hususunda ahali 
-~ edemiyor mu dersiniz? 

Hikmet Mllnlr 

Nak llyatta tenzlJAlh 
tarife 

Şark demiryollariyle Yunan, 
Yugoslav, Çekoılovak ve Alman 
demir yollannda yaf ıebze, mey. 
va, tütün ve yumurta ile diğer ha· 
zı maddeler için tatbik edilecek 
tenzilatlı tarifenin eıaılan Viya· 
nada h"zırlanme.ktadır. 

Tarife Nisan batından itibaren 
tatbik edilecektir. ---·-----------

TUlOneOler blrllğl 
Uzun yıllardanberi yalnız teh

rimiz tacirleri tarafından tetkil e

dilip burada çahpn tütüncüler 
birliği Türkofiıin tetebbüıiyle bü 
tün memleket tütüncülerini içine 
alacak bir birlik haline konulmak
tad1T. Bu huıuıta bir proje de ha
zırlanmaktadır. 

iş arıyorum 
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GEÇEN SENE BUGtrN NE OLDU T 

Yirmi bir yatında bir Türk kı
zıyım. iptidai mektep mezunuyum. 
Ha.ıt.ahanelerde çalııtım. Mükem- ' · 
mel ruaça biliyorum. Ne it olursa 
olıun yapanm. Suriye ın1111yetperverıert aralarında btr 

An.p lmparatorlufu kurmak fsternektedir. 
ıer. Zarfın üzerine Ut anyan Ş.) 

iıareli konularak Haber gazetesi- 1 
ne t!.ektupla müracaat edilmesi .• J 

Franmzlar, Almanların Veraay muahe 
dostnı Ugalan üzerine SovyeUerle blrle§tyuro-
yorlar. { 

asistanı Dr. Fuat tarafından bir kil 
yekisti idatiki vak'a11) <"ildiye •u
beıi fahri asistanı Dr. Necdet T o 
sun tarafından · (Huıuıiyet ~öste · 
ren iki tark çibanı vak'ası) , Bevli
ye asistanı Dr. Sadettin tarafın

dan (Bir ren polikistik vak'ası} 

gösterilmiştir. 
Vak1alar hakkında faydalı mli

nake.şalar yapılmış, münakaşala · 
ra: Prof. Dr. Abdülkadir Noyan 
Fuat Kamil, Mim Kemal Öke, Sa. 
ni Yaver, Murat Cankat, Burha 
nettin Oıman T ugan, Bur harı 
Remzi Urus ve Dr. Nejad, Musta· 
fa iştirak etmişlerdir. 

Kızılay Eyüp kongresi 
Kızılay kurumu Eyüp nahiye 

tubesi kongreıi Pazar günü Eyüp 
orta mektebi binasında ıaat 10 
da yapılacaktır. 

TeşekkUr 
Sevgili annemiz Bayan Hikmetin 

ameliyatını büyük bir ihtimam ve mu
vaffakiyetle bitiren kıymetli profesör 
Bay Ali Esada ve asistanları Bay Saim. 
Bay Necati, ve Bay Muzaffere ve hem
tire Bayan Peymana sonsuz teşekkilr ve 
minnettarlığımızın sayın gazeteniz va
ııtasile iblağını rica ederiz. · 

Kızları, Nimet Esat, Nezahat Esat 

Konservatuvara girnıek için 
M.C.G. rumuzile bir okuyucumuz soruyor: 

.. Musikiye hevesliyim. Bilhassa keman öğrenmek isti 
yorum. Konservatuvara girmek için ıerait nedir?,, 

CEVABIMIZ: Konservatuvara yalnız eylQl ve §Ubat 
devresinde talebe a1ınmektadır. Girme ıeraiti konservatuvar 

talimatnamesinde uzun uzun gösterileceği şekilde olacak· 
tır. Bir talimatname edinmek için ya bizzat Konservatuva· 
ra müracaat etmeniz, yahud da, adresiniz yazılı ve pullu 
bir zarfla, talimatname Ucreti olan ı O kuruşu bir mektupla 
Konservatuvara yollayıp. size bir UWınatnamc ~önderi!· f 
mesini talcbetmcııiz lhımdır, 1 

G~zen lbnır ......................... 
pırcpa~aın©ıeı 

eseırı .... ___ _ 
Matbuat Umum l\'Judürlüğü ıou 

günlerde .. Muaaır Türkiye,, adıyla trar.
aızca çok aıüzcl bir propaganda eaeri 
neıretti. Peyam.i Safa bueünkü yazıaıDo 
da bu muvaffakiyctli eaeri haklı olarak 
methediyor: 

''Oradaki arkadaıtanmızı tebrik e> 

delim. Türkiyeyi bir kaç muhabirin cep 
defterindeki dağınık notlann uyandırdı
ğı müphem bir tasavvur içinde tanıyan 
garp dünyası, bizi bizden dinlemek ister. 
Matbuat Umum Müdürlüğünde timdiye 
kadar bu ihtiyacı ilk idrak edenler Vf!
dat Nedimle arkadaşları oldu. Muvaffa
kiyetlerini hatalan gibi kaydetmek, hat 
ta bu muvaffakiyctlerin o batalan çok 
aıtığrnı söylemek, dürUst bir müthik ol
mamn ilk ıartıdır.,, 

* ıstaın bl\J' 1 
ıradycsun da 
........ ıııııiıl ......... mııM ..... mL.J 

lhl lYı ırmet sü kütlYJ ............................. _ .... 
Hikmet 1-' eridun geçen gece htan ... ul 

radyoawıu diıılerken spikerin Mai çıala
mıı: 

-:- Parla ... Venizelos ölmUttllr. Ter 
rar ediyorum ... V enizelos ölmu~tür. 

htanbul radyoıu, bu haberi gazcı.o 
lerden alb yedi saat aonra venniı ve bir 
dakika hiç ıea çıkannamıf. Hikmet Feri. 
dun bunun ıebebini "hünnet eseri" dt
ye anlatıyor. 

Bize kalma mesele öyle değildir. 
htanbul radyoıu her zaman böyle ya. 
par. Mesela bakanınız bir plik çaldık. 
lan ıonra şöyle der: 

- Biraz aonra orkestralanmızı din
liyeceksiniz! 

Siz merak ederıiniz, acaha iki ork ... 
tra hep bir arada mı çalacaklar diye.. 
Sırf bu merakla iatuyonun o methUI' 
"vınlama11na,. tabmwuül ederaini. U • 
kin aradan dakikalar seçs. .. .... 
yok. Aııari dört dakika 10nra ayak ıea. 
leri, patırdılar duyulur, ıöyle bir aeaı 

- Şimdi .. 
Otuz a:aniye tu-

- Size... , 
Tekrar otuz saniye ıütnit..ı 
Acaba bize lstanbul rad&·oau ne ma

rifet gösterecek? 
Nihayet mesele anlaıılll': 
- Orkestralarmuz muhtelif parça. 

!ar çRlacaklardır. 
Onun İçin radyonun o aktam hi:r 

dakika ıuımaıı Hikmet Feridunun d• 
diği gibi hünnet e•e:ri miydi aaaba?. 

* Venızenos 
Abidm Uaver bugün Venizeloau an. 

!atarak ıöyle eliyor: 
''Venizelos, kendi nevinden olan btt

tün adamlar gibi, memleketine hem iyt. 
lik hem fenalık etmittir. Fakat, siyasi 
hayatının bir blançosu yapılırsa, iyilik 
tarafı daha ağır basar. Yunanistanın o .. 
manlr imparatorluğu aleyhine ~enişliyen 
bugünkii huduttan onun eseridir. Fakat, 
ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu her 
defada yere vuran Giritli, nihayet Renç 
Tfirkive Cumhuriyeti kar§mnda, pes de
miştir . ., 

Yeni çıkacak 
kanunla 

720 ınhlsar memuru 

Açıkta nıı 
kalacak? 

Ankaradan dönen inhisarlar Umum 
Müdürü Mitat dün İnhisar Müdürleri
nin bir toplantısına riyaset etmiştir. Çolı: 

uzun süren bu toplantıda İnhisarlar t. 
daresinin yeni kadrosu görüştilmüştür. 

Bir sabah gazetesi yeni çıkacak tabo 
didi sin kanununa göre 60 yaşından yU'" 

kan memurlann çah~tTnlmrv<\ca~nı. b11 
suretle İnhisarlar idaresinde 720 mr 
murun acıkta kalar~lhnı vazıyordu. 

Dünkü toplantıda da bu meselenin 
tekrar görfisüldü~ünO ilave ediyordu. 

Bu sabah İnhisarlar Umum MüdU • 
rltnO arad•k. Meselenin m11hiyetini so1111 
mak ist~dik Su cev:ıbr 111d·k. 

- Şimdr irtimadayım. Bu huauata 
cevap veremem, 
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Milletler Cem·yeti HARP 
çıl<acal< mı ? 

onseyi Su lıl konferansı 

A aya a acak 
kralt n iliz 

~imine ev.le
nebilir? 

(Baı taralı 1 inci sayı/ada) 

5 ,,. 
Bu sabahki posla ile gelen · a ,. 

dey Ref eri gazetesinde "harP ç 
Al Eiıı· 

kacak mı?,. başlığı altında ın I 

Fra ısız murahhası not alıp, Sovi' t mur.ahhası 
gazete oimrken Hıtler:n aaD woıu 

Londra, 20 - Lokarnocu devletler 
arasında yapılan anlaşmaya göre on4-
müzdeki mayıEta Brükselde veya Cenev 
rede bir sulh konferansı toplanacaktır. 

F.akat bu konferansın toplanması Al· 
manyanın Lokarnocuların kararını ka· 
bul etmesine l:iağlıdır. 

Tasavvur olunan bu konferansa yal· 
nız Milletler Cemiyeti azası olan devlet-: 
ler değil, arzu eden her devlet, bilhassa 
Japonya ve şimali Amerika da iştirak 
cdebHeceklerdir. 

Kral Edvard, evvela, tabaa . 
aından 613 kiıinin rizası olmadık
ça evlenemez. ~raliçesini seçtiği 

vak:it onun iamini Avam kamara
sına bildirmeğe mecburdur. 

yanın n:ısıl harhe geçec.eği i~ti~~ 
lerini ve bunu takip edecek ıtU .. ,e 
sistemlerini kendi görüşüne-> go 
anlatan İngiliz diploatik servisi .ee

1 
.1 

_ _..ı.mt e 
ki mensuplarından ve beyıı.,v- ıı 

Ribentrop Almalil tezir.li anlattı: Bu sade::e bir merasimden iba 
ret' değildir. lngilterenin kanun • 
ları İngiltere kralının seçeceği ge
lini Avam ıcamarasmm tasvip et· 
mesi icap ettiğini amir bulunuyor. 

i!tlcrde sa~ahiyet · sah1bi tanıll9 , 

'Lo ar o A manYıa aha 
Konferansın programı şu olacaktır: 

1 - Hitlerin yedi mart tarihli nut
kuyla ileri sürdüğü sulh tekliflerini tet
kik. 

'"S er r<;t• 
Graham Skot ez cümle şunu ı) ş 

Almanya, Lehistan olına<h~, 
Fransaya, Ri:ısyaya, Çekcslovıı~ 
yaya, ltalyaya l>ir şey yapaf'l1 il 
Onun için nazi hükU~ti Oarıı I 

Fr.ansızlar bozm rf,, 
~enden 

vazgeçti 
•ransu şimdilik, Al 

asker.lerini çekınesi 2 - Merkezi Avrupa 
halli 

meselesinin • ıı , 
koridorunu cebren lehistanchı.fl 

MiJletler Cemiyeti konseyine, lifleri hiçhiı- tefsire muhtaç de • 
Milletler cemiyetinden çıktıkla • ğildir. 

3 - Silahların tahdidi 
bir anlaşma hazırlamak. 

etrafında 

Avam kamarasının tasvibi ol -ı 
maUsızın val<i olacak her nangi 
izdivaç gayri kanuni . sayılmakta
dır. 

A \ram kamarasının yalCınils 

böyle Bir meseleyi tasvio etmel< 
vaziyetine gireceği !anıhy~r. 

I · · F l t' cJebr.f' ma :e ıstemıyor. a cat ne ıce . ~e 
l<a bir yerde arazi mübadell"5!' e 
elde etmeği istiyor. Fırsat geh~ 
mesela Japonya ile Rusya }is.~iİ' 
tutuşunca, l;ehistan, Rusynya , , 
cum etmek için l>ir ballane b'ıl: 
caktır. Almanya o zaman ~e~ 0 
tan yardım edecek, ikisi bır t, 

r,ındanheri ilk defa olarak gelen Bu teklifler. 0 kadar genit ve 
Almanlar, dün Ren meselesine anlaıılması 0 k:n:lar kolaydır ki, 
dair fi.kirlerini söylediler. Avrupanın refah ve emniyetini 

4 - Dünya iktisat konferansı esas· 
larma göre malt ve iktisarlt meselelerin 
halli. Bunlar arasında dövizlerin istik
rarı, ticaret seı-bestisi. umumi ve hususi 
krediler meseleleri vardır. 

Kralın yakın arkadaşları ken· 
disinin evleneceğini Kati görüyor
lar. Ve evleneceği kızın munak· 
ICak bir İngiliz kızı olacağını sanı· 
yorlar. 

Gelen haberlere göre orada cidden iıtiyen her- ha~i bir dev -
bulunan Fransız dış hakanı dur • let adamı, ancak §U veya bu ş.ekil
madan not almıt, Sovyet dış ha . de tahakkukunu gprmeyi arzu e _ 
kanı rahat rahat gazetesini oku • debilir.,, 

MUzak reler da iki devre 
Londra 20 - Lokarno misakını im· 

zalamış olan devletler arasında yapılan 
anlaşma etrafında henüz rer..:nt malQmat 
verilmemiştir. Hazırlanan anla~a met
ni dün gece Fransız ve İngiliz kabinc
lerince tasdik edilmittir. Bugün Avam 
kamarasında tngiltere Hariciye Nazırı 

Eden, Fransa meclisinde de Flanden 
anfaşma etrafında şifahi izahat verecek· 
terdir. 

.. çtı 
Ruayadan Okranyayı alma .. c~ <f 

Iııacaldnr. Eğer Rusya magltıP t·İ 
makla val<it geçirmiştir. "Almany,a muahe-

lhgillerenin içtimai hayatı kra~ 
lın şimdi seçeceği kıza mütevak • 
Kıf gibi görünmektedir. O krzm 
şahsi zevkleri. belki bütün İhgilte. 

re kadınlarının zevlCleri olacaktır. 

Bilvasıta da evvela, onun tesiri İn .. 
giltere ICadınlarının ahlakını, üs -
lubunu ve adetlerini idare ede
ceKt.ir. İngilizler Öu kanaattedir
ler. 

• dtl' 
lursa, Okranya, Karadenıı 
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, .NUtuK Almanca söyJendiğin . deyi bozmuşt:ur :,, 

Odesa limnnjyle Lehlere bır~1 d• 
cali, buna mukabil Lehistan ,fi 

Nlmtmyamn kendisin .. yaptığı 1 ef' 

dıın için Danzig koridoru ile Sil 

den ancak birkaç delege takip Alman murahhasmın n•ıtkun -
edebilmiştir. Sonra İngilizce ter: - dan sonra konseyin aleni celsesi 
CÜin'!tSİ okunmu§ ve Eranıız dış kapanmı§tır. Bundan sonra huıu
bakaniy:le Sovyet dış bakanının si bir celıe yapılmıştır. 

yayı ona verecektir. . i,. o pek hususi lialleri bu esnada Reis bu esnada Almanyanm 
Muh rrir sonra ~u foraziyeYl müphede edilmiştir. • Lokarno muahedesini ihlal ettiği Anlaşma etrafında alınan malumata 

göre itiHif metni, müstakbel müzakere
ler için iki devre dUşilnmektedir. Bun
lardan biri müzakerelerden evvelki dev• 
re, diğeri sonraki devredir. 

leri siirüyor: ,.. 
Her Fon R•bentr.op 

klman r.oktai nazannı dÜn 
[ondtada toplanan Milletler ce : 
miyeti konseyinde Hitlerin sağ 
kolu mesabesinde olan Fon Ri • 
bentroP, anlatmı§tır. 

Nutkun bat tarafı, Almanyanın 
Ren havzasını işgal etmelerini 
halfü gösterecek mahiyetteydi. 

Fransızlar Sovyet - Fransız 
pnktmı imzalamakla l:.okamo 

muahedesini zaten oozmuş olu -
yorlardı. Almanlar da kendi mem. 
Ieketlerinde en iptidai hakimiyet 
haklarını elde etmek üzere Ren 
gayri askeri mıntakasını işgal et • 
tiler. /- / 

275 milyonluk "kuvvet 
te,ekkl)t etll 

'.Alman marahhaaı, bilhassa 
Sovyet-Fransız miı~ı üzerinde 
dcraralt bu iki devletin müstemle
l~e:eri de hesaba Katılırsa nüfusu 
275 milyonu bulduğunu söylemiş
tir. Sonra her iki taraf da dünya • 
nın en kuvvetli askeri devletleri -
dirler. ~ .. 

1 

~ İttifakın münhas:.nn .Almanya. 
ya müteveccin olduğu görülüyor. 
Sovye't Ruıya, Almanyadan uzun 
bir mesafe ile ayrılmış \fe Al1116n. 
ya, taarruzdan U?.tttk bir mevkide 
buluhmutken, Çe.lfoslovakya ilt: 
de bir ittifak yaparal< nudutlatını 
doğru:da.n doğruya Alman hudu -
duna kader ilerletmiştir. Bu vazi
yette Almanya Ren ha vzasmı iş
gal etmek mecburiyetinde kaldı. 

Zaten Lokarno Sovyet - F ran
sız ittifakı üzerine kıyn:etini kay
betmişti. Onun için l>u muahedeyi 
Almanyanın iliUll ettiğine dair it. 
hamlan hiç l>ir ze.man kaöul ede-
meyiz. 

Atmanyanın su h tskllfterl 

Alman murahliası Ribentrop, 
bundan sonra, Almanyanın yaptı.' 
ğı sulh tekliflerine geçerek, Al -
manyamn eski hataları işlemek

ten c;ekinen bir zihniyet ta~ıtlığ'ın 
aöylemi~ ve bilhassa c' enıiştir ki-: j 

"Alman Başvekili, bu düşünce ı 
ile, Avrupacla yirmi beş !eneı:Jt 1 

trı 1"U"atmak için, midi gö-
riilmenıit tarihi bir teklif yaptı. 
Konseyin, bu leklifle-:n müzake • 
resi i in salahiyetli bir teşekkül 
olmadı_ğmı anh)~orum. A:lman tek-

ne dair Fransa ve Bele ika murah
hasları taraf mdan ko~seye veri -
len mütterek takriri reye koymuf, 
neticede konsey .A:lmanyıı.::1 mua • 
hedeleri ihlal etmekle &uçlu gös -
teren Fransız - Belçika miilterek 
karar suretini "1,, muhalif ve "1,, 
müstenkif reye karşı müttefikan 
tasvip etmittir. 

Müıtenkif kalan Sili murahha
sı idi. Alman muralihaaı da muha· 
lif rey vemıittir. Eakat bum~ -
lede alakadar bulunan· Fran:ıe. 

' 
Bel_çika ve A!.."tlanyanın reyleri 
sayılmadığından Fransız - Bel -
çika takriri müttefikan tasvip ~ ' 
dilmi! sayılmııtır. 

Almanyanın muahedeyi bozdu
ğu hakkında böylece ittifak hasıl 
olduktan sonra Alman murahhası 
Ribentrop bir defa daha ayağa 
kalkarak §unu demittir: 

" - Muhterem kl)nsey azalan 
nutkumu tetkik edeceli vakit bu
lamadılar. Kendilerine böyle bir 
fırıat ver'.lmiş olsaydı, be:r halde 
ıimdi verdiklerinden bfübütün 
başka ~ekilde rey verirlerdi.11 

Bundan oonta celae l<a;>anmış
tır. Konsey huwsi bir toplantı da
ha yapacaktır. Ve ton karar-dan • 
sonra takip edeceği yo!u tehir e-
decektir. 

Müzakerelerden evvelki devreye ait 
malumat §Udur: 

MUzakerelere ba~layıncaya kadar Ren 
de gayriaskeri tiır mıntalfa kurulacak ve 
bu müddet zarfında I!okarno misakile 
Fransız - Sovyet paktının kabilitelif 
olup olmadığını tayin iıi Llhey adalet 
divanına havale edilecektir. 

ikinci devreye gelince; mayısta bey
nelmilel bir konferans toplanarak teklif 
ettiği sulh şartlarile silahsızlanma ve 
beynelmilel iktisadi meseleler görüıülc
cektir. 

Almanya kabul edecek mi? 
Londra 20 - Lord Eden bugiln 

Avam kamarasında harici siyaset har 
landa bir nutuk söyliyecek, Lokarnocu 
devletlerin müzakerelerini anlatacaktır. 

lngilterenin müstakbel krali· 
çesi olal>ileceK be§ isim zikredil 
mektedir. 26 yaşındaki te~i Meri 
Grosvenor bunlardan biridir. 

ikincisi, 29 yaşında.Ki Cedi.He 
lena Fitzvi)yam'dır. 

Diğer üçü de şunlardır: 
22 yaşında Ledi An Hop. 
25 ya§ında Ledi Eşli Kuper. 
30 yaşındaki Ledi Angela Skot. 
Bu ıon kız~ lngiltere kralının 

bir diğer karde~ olan Kloıester 
dükünün karısının kardeşidir. 

Kralın tal>aası arasından bt· 
beş kızdan birini Kraliçe olarak 
seçeceği !mti görünüyor. 

Siyasi mahfiller, Lokamocu devlet-
lerin tavsiyelerinin müsbet mahiyette o- Avusturya v:e 
tuşu, bunların Almanya tarafından ka· Macafı!i st:an 
outunü kolaylaştıracağı kanaatindedir. Başvekiller.i 
Bununla beraber Alman murahhaalan • 
karar etrafında mutalea bildirmekten ir Buakşam Rom ada 
tinkaf ediyorlar. Bu sebeple Almanya· b U 1 U n aC a k 18 t 
nın karara şiddette muhalefet edeceği Tuna ve Orta Avru
sanıhyor. 
Fransa kabu1 edl~or. ama .... pa meseleler,iai 

h. ttıJ' 
"İngiltere Almanyayı Le ıs l'J.t 

la l:;irlikte Rusyanm Avrup:lda ~ ,.~ 
velini kırme.sına müsaade etıı',,I 
d,erec~sinde me.duııhtk gö~1e71,t 
takdirde Tiirkler de, - rneıt .~;r 
halis ıartlar lfondisine v.adecl\,r 
se - Almanlarla müttefik olıl~ 16 

ve biz İngilizler Şarki Akde.J11~ 
İran petroJ sahalarımız aras•~e' 
sahip olduğumuz her y~ri,.ıkD' 
deriz. ,(' . , ~ı 

Süvey~, Kızıl denizin ikı. ~~ 
Aden, artık İngiliz idaresııt 
mahrum kalır.,, ;;ı 

İngiliz. muharriri bir takıJ'I\ ~ır 
li\hazalar daha serdederek Alı1l fi 
yanın• inkişaf mı anlattlktan s0~, 
Rusyanın Okranyadan zararııı1 ·r 

l"' lafi etmek emeliyle, İranı B. ''dil' 
tam, Efganiıtanı_, hatta fi•'\~:~ 
tanı, yani İngiliz roenfaatlcı1 f' 
bilhana temerküz ettiği o ..4~, 
memlektlcrini alma.ğı clü uneb' ~ı: 
cegını yazıyor. Ve fakat diyor r 

l:.akin bizi burada alfıkodıt1',ıı' 
den bund n elli sene sonraki f~~,. 
zi tehlikeler ı değil, A:vrupaY' JI 
men bugün tehdit eden tenlilt0 

<lir.,. ~6' 
Ve lngiliz muharr.iri en )'~ / 

tehliKe olarak da1 ~lmanyet'!l!\ / 
icap edcrae silah kuvvetiyle .• e 

Paris, 20 - Yarı resmi mahfiller, görüşeceklermiş 
Fransanın Renin i galile çıkan ihtilfi.fı Avusturya Başvekili Şuşnig Maca· 
Lahey Adalet divanına vermeği kabul ristan Ba§vekili Gömböş beraberlerinde 
edeceğini, ancak Almanyamn bu divan Avusturya ve Macaristan Dışbakanları 
tarafından verilecek kararlan kabul edt>- da olduğu halde öu akş'lm Romaya var· 
ceğini evvelden vadetmesi lazımgeldiği- mış olacaklardır. Avusturya ve Macaris 

FYanaa, ~mCUllk tmenta;eın t d ni bildirmektedirler. an evlet adamlan 1934 senesi 17 mar el el' 
kendisine Versay muahe e~ı 

asker:or nl çekmesi f krinden Göbel6ln kısa kee!len nutku tında imzalanmı' olan Roma protokolu 
vaz g~çlyor . 

yapılmı~ olan llaksızhkları do ~~· 
mal<, Orta ve Şarki Avnıpac." t' 
kim kuvvet olmak istemesİt11 

. Bcrlin, 20 (Havas ajansı) - Siyasi mucıbince İtalyan ri":alile beraber Tuna 
Lokamo mua!1c4eıini imzalı - o bir nutuk söylemek üzere Breslava git· ve rta Avrupa meselelerini müzakere 

yanlardan dört devlet Frar.ta, el- miş olan Propaganda nazırı Doktor edecektir. 
c;ika, İngiltere, İtalya araıanda Göbels ani olarak Berlinc çağrılmıştır. Avusturya ve Maczristan ricalini 

teriyor. 11' 

vukubulacak anlaşmanın bir şekli- Bir l<tıhine i timaile alakadar olan bu Papa da kabul C"decektir. 
Almanyanın kaöi se üç s~f'I~ 

dar harp et-meli istemediğin• 5 ~d 
ni diinldi. sayımızda vermi~tik. davet dolayı ile Göbels nutkunu kısa ke-

Son gelen haberlere göre bu serek hemen tay,yare ile Berline dö1ımüş 
ı · . . ' . tiir. 

an aşma proJesmde ba~ı tadılat Al 1 
ya9ılmıttır. 

mım ar k abul Ftmlyecek glbl 
Bertin, 20 (A.A.) - Nachtau Sga· ı 

Meaela, Fransız - Alman nu· be gazetesi, neşrettiği husu8İ bir niisha· 
dut mıntalresınô~ licynelmile! Dir da diyor ki: 
polis teıisiyle gayri askeri bölge- "Lokarno itiİafın·n metni hakkında 
nin Alman !utaııtı tcrafından bo· Londradan gelen ve henüz resmen teey
~altılması haHmda!ci Fransız ta- yüd etmiycn haberler doğru ise, Le>
leoi dün öf leden sonra Dış bakan- kamo devletlerinin teklifi Almanya tara 

1 !ından l-abul edilemez.,, 
rğında paTafe edi!~ıı proJ·edcn Bu makalenin, J.ondradaki Alman 
'Kaldırılmıştır. delegasyonundan doğrudan doğımya 

Fransız - Sovyet p;;.'c~ı ile La- mülhe-m olduğu tahmin edilmektedir. 
karno muahedesi =n ka ·11 telif o- Naeht • Ausgabc eztlimle diyor ki: 
lup olmadığı me8elesi Lıi Hay a· "Milletler cemiyeti konseyi, Alman-
dalet divam a öniimUzdekİ" gün ~ nın mahkfimiyet; karannda çok istical 
lel' içinde veril .o:ekt:r. etmic;tir. Almanya Ren m•ntakası dahi· 

A.l~an: r:ıuı ~ ~! '"'~! Fon Pibt-.,.., 
frop frtgiliz d1ş balia'l'il Edenle 40 
dakika kadar göriişmüştür. 

li:ıdeld ha'{imlyct hakkrınr herhangi 
bir t., ·lide t1bi tutulmasını l:abul ede-
mez. 

Şaycd Almanyada bitaraf mıntak ı 

Yor. O zamana kadaT hazırle ' 
ihdas edilecek olursa Fransa tarafından / 
da ayni şelCilde bir mıntaka tesis edil bulunacaktır. ~ıl 
me!idir. Fransız - Sovyet paktJ f,okqı· - ~~ 
no muahedesinin biribirile kabili telif Yen noteri k k a 11 ll ~~ 
olup olmadığı meselesinin Lahey annulu Layiha bugün ter'~( 
sal divanına tevdii, hukuki olmaktan zi· ka mut:aya verifi~' ( 
yad: siyasi olan, meselenin halli ma- el•' 
nasınr ifade etmez... Ankara, 19 - Adliye .; .1, ~·· 

Na G:htausga?.e Fransız _ İngiliz lince hazırlanan yeni noter~;l 
've Belçika erkanı harbiyeleri arasında nunu layihası bugünlerde 
ltuııulü ihtimalinden bahsedilen itilaf• taya gelecektir. fi' 
.. r hnkkında, Almanyanın da buna işti· Yeni noter.lik kanunuı:Jtl f I 

rake davet olunması! üzumunu yazmak· noter olmak istiyenler:, iJd fJ1,ıef' 
tadır. ,e .. 1 ter. dairelerinde staj ıöre .... ,ıı 

ıtalyanan vazıyeU dir. Bu. stajyerler eylül • 1,P. 
Londra, 20 (A.A.) - Havas ajansı bir imtihana tabi tutulac•~~ı'; 

muhabirinin tavzihan bildirdiğine göre, Hem tahriri, hem de ~f hı OJ ~i 
T .. okarno tekliflt!rİ Almanya tarafından ~t , 
rcd ol!Hdiği takcliı.--de, İtalya dahi Fran• .>lan bu imtihanlarda iki 

5~ııt'1ıf' 
sa, İngiltere ve _Belçika gibi, Lok·uno vaffak olamıvanlar noter 0 

muahedesini müdafaayı kabul etmi§tir, caklardır. 
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B~na kahve 
getiren kız 
Kôpriinün üstünde, beş altJ 

ıenedenberi yüzünü ıörmediğim, 
eıki bir arkada,la karııla§tık. 

- O .• Sen nerelerden çıktın 
böyle? Diyordu. Öpüttük, samıaı 
dolat olduk. 

- it in var mı? Diye ıordu. 
- Hayır, latanbula biraz hava 

almaia ıeldim. Günlerimi öldür -
mekle meıculüm. 

- Oh, ne ali .. Ben de ayni va
ziyetteyim. Düt bakalım pe§İme. 

Bizim hovarda arkadatın beni 
ıötüreceii eğlenceyi tahmin et -
mi,tim: 

- Yalnız, dedim, herkesin ma
lı kadınlar ar~smda ne kadar ıı
kmtr duyduiumu bilira ~n. 

- Bugün ıeni yepyeni bazı tip
lerin araıına karııtıracağım. Mu -
hitinin iç yüzünü bir türlü kavrı -
yamıyacakıın. 

Bu epeyce karanlık izahat, te -
ceaaüıümü kamçıladı. Yola düt -
tük. 

Bir apartımamn üçüncü katın
da, bize, güler yüzlü bir hizmetçi 
bir kapı açtı. Şapkalarımızı iliıtir
dik. Ozenilerek döıenmiı bir salo
na ıirdik. Çok beklemedik. Salo -
na Yetil, al, sarı bir yığın kuma9la 
bir kucak tebe11üm doldu. Gözle
rim bütün yüzlerde birer birer do
latırken arkadatımm aöyledikle -
rini doiru buluyordum. Bu çeh -
relerin her hanıi birini bir aile 
meclisinde ıömiüt olsaydım, ben
de aiırbatlı bir ev kadmı intibaı 
bırakacakları muhakkaktı. 

Salona sirdiiimiz kapınm kar
tıaıncla, aralık duran, ikinci bir 
kapı vardı. Orada gözüme bir ka
dın bqı itilti. Benim dikkatli 
haktıirmı ıörünce ıealendiler: 

- Zerrin, yanımıza ıelıene. 
lçerden hiç ıeı çıkmadı. Biraz 

ıonra ayala kalktım. Yavat yavaş 
lcapı:fa ,.J<lqtım: Solgun bir yüz. 
Bazı ıeceler, ayın böyle tılsımlı 
bir urarma11 vardır. insan bakar 
bakar. "Sonra derin derin içini çe
ker. 

Bakltlarmıza ilk çarpan uzun 
kirpikler ve iradenizin bileklerini 
ıımııkı tutan gözler. 

- içeriye gelsenize, dedim. 
- Kusuna. bakmaym. Rahat -

ırzım. 

Bütün kadmlar yanımıza top -
landılar. Etrafım çevreledik. 

Saatler naııl geçti, bilmiyonım. 
O tözler, o kirpikler, beni bir ıe
le yakalanmrt saman çöpüne dh
dürmüttü. 

Apart11DaDm kapıımdan çı -
karken arkadatlanna hutalrğmı 
•ordum. 

- Tüberkül, dediler. 
içimde öyle bir ıancı tfuydum 

ki ... 
iki gGn sonra apartnnana, bu 

aef er yalnız batıma, gittim. 
- izin verineniz, dedim. lıtan

bulda kaldığım müddetçe ıize ırk 
•ık uifıyayrm. Konuşur l'Öriltü • 
tiiz. 

- Ama iki kardeı gibi. 
- Siz naııl iaterıeniz. 
Zaten bu kadının kartıımda 

ciıuiyetimi unutuyordum. Bakıt • 
larındaki kudret, kanımın. etimin 
\'e m~ nevi yatımın bütün ihtiyaç -
larını doyurrna.~n yetiyordu. 

Buıünkü 11ayata. na11l P.tıldığı. 
Jıı bana l>ir tnrlü anlatmadı. 

- Ne lftzum var? Diyordu, an-
11.tacaklamnı dinlerken, belki, "a-

Habralarını anlatan : EFDAL TALAT -22- Yazan: IHSAN ARiF 
caba doğru mu IÖylüyor? ,, diye 1--------------------~----------------------

içinize bir tüphe ıelecektir. Doıt- 'nıC11•l1•.z zahı•tı•le ı•çtırCiz•mz•z SU ayrı 
luğumuz niçin bot yere ıölıelen- .L ~ O ;o 

;;;:~~;:'::'.:~:: :::;;:::~ ~~; gitmiyor ve o henden hiç bir şeq 
sarhotluk içinde ıeçirdim. Bu ka- • l • d 
dına, ıönülden bir alaka ne bağ- gız emllJOT U 
lanmıttım. 

Onu her hafta muayeneye ge
len doktor: 

- Haıtahiın en korkunç dev
resinde, diyor ve bu hakikat beni 
harap ediyordu. 

Ayrılık çok acı oldu. Seneler
denberi biribirini anyan iki doı -
tun bet on ıünlük bir arkadaıhğa 
doyamadan ayrılmalarına benzi -
yordu. O kadar iıtemediiim hal
de, iıtaıyona ıeldi ve bakmaia 
kıyamadığım trlıımlı ıözleri yaı -
la dolu, beni uturladi. 

Aradan dört bet ay ıeçti. Sık 
ıık mektuplqıyorduk. Y azılarmın 
hiç birinde haıtalıiına temaı et -
mi yordu. Bir ıün hir telıraf mı al
dım. "Bir iki ıün için latanbula 
ıelemez miıin?,, diyordu. Hemen 
yola çıktım. 

- Zerrin hastahanede, dedi -
ler. Haıtahaneye koıtum; fakat 
geç kalmıttım. 

Bana uzun bir mektubunu ver
diler ve gömüldüiü yeri aöyledi -
ler. 

Mektubunda: 
"Seni tanıdıktan sonra, ancak 

hayatı ıevmeğe ba9lamıttım. Di
yebilirim ki, yirmi bet ıenelik öm
rümün içinde ancak altı ay yqı • 
yabildim. Çok kısa bir hayat de -
ğil mi? Fakat sen kartıma çıkma -
saydın, bu kadarcık bile ömür ıü
remiy~cektim.,, 

Diyor ve Erenköyünde, halası
nın yanında, on ya,ında bir kızı 
olduğunu, onu himaye etmemi 
yalvanyordu. 

lıte, azizim, ıana ltahve geti
ren tirin kız, bu acıklı hiklyeden 
kalan canlı bir httıradır. 

Bir karında 
5 çoc uk 
Geçen ıene Kanadada bir ka • 

dın bir batında beı çocuk doğur
muftu. Şimdiye kadar bu çocukla
rı. 200.000 kiti ziyaret etmit, ço . 
cuklarm babalı küçüklerin fotoğ· 
raflarını 1&tmak ve çocuk mamur 
fabrikaların reklimlarını kabul 
etmek suretiyle 15 bin lira kazan
mıttır. Ayrıca bir sinema tirketin
den de 50 bin dolar almııbr. 
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Solıilıi oe N•ır•11•I Mi,iri: 

Hasan Rasim Us 
\ Beııldıfı 11rr (YAKm mathaaıı 

O zaman, lıtanbulda milli hü
kumet hesabına çalıımak üzere 
kunılmut olan gizli tetkilatın ele
manları olan Mustafa Razi, Feri -
dun ve daha bir sürü iıimlerini 
hatırlıyamadığım arkadaılar mu -
hitimi çok aıkı bir tekilde ıarmıt 
bulunuyorlardı. Eıat (Pata) nın 
tavaiyeıinden ıonra teması ııkla~ 
tırdıiım bu arkadatlar da Kapi -
ten Rikatson Hatla abbaplıiı iler
letmemde ayrıca ıırar ediyorlar • 
dı. 

Artık her ıün Kırmızı konak
ta K•piten Rikataon Hatla bera -
berdik. Tabir caizse içtilimiz ıu 
ayrı gitmiyordu. Ve bu kibar ta • 
biatli, biraz da safça çocuk ben -
den hiç bir fey saklamıyordu. O- 1 - Hasköylü Bahar, 2 - Antipas Leo nida, 3 - Varjabetyan, 4 - Kuyumcu
nun beni bu kadar mahremiyetine yan, 5 - Mısır patriği Turyanın kardeşinin kızı Arşeluı Tuıyan. 6 - Benliyan, 
almaıınCla benim kendiıinde haııl sonradan ihtida ederek Necati adını almı!J, 7 - Baıçavuı Ayveri, 8 - Rus, 

tt'ğ' b" ··k · · . . 9 - Kıbnılı Çorç, ıo - Efdal. e ı ım uyu ıtımat ve emnıyetın 
fÜpheıiz ki, büyük bir hiıaeıi ver. 
dı. 

Kapiten Rikataon Hattan öğ -
rendiklerim Kırmızı konağm di -
ier sakinlerinden duyduklanm 
teylerden bir çoğu alelade hayat -
ta iken belki bir kıymeti olmıyan 
haberlerdi. Fakat o zaman bizim 
ümit edilmiyecek kadar çok itimi
ze yarıyordu. Ben, baze.n vaktinde 
alınmıt küçük ve zahiren kıymet -
ıiz görülen bir haberin, ne kadar 
büyük ve havsala almaz felaketle
ri önlediğini burada gördüm. 

GiZLi TEŞKiLAT A AJANLIK 

Razi, etrafın füpheaini celbet
meden her aktam evimde beni zi
yaret ederdi. 

Gece, perdeleri kapan-
mıı ve •f ıiı kıadmıı odama kapa
nır, duvarlann kulağı olduiunu 
bi2e her an hatırlatan bir ihtiyat
karlık içinde o güni~n itlerini ko -
nuturduk. Ben ona o pn lnıiliz 
kumandandan öğrenebildiklerimi 
ve ıair çalabildiiim haberleri ve • 
rirdim. 

Razi hemen benden aldıiı ha • 
berlerin ehemmiyet ve faydaları • 
na itaret ederdi. Ertesi günü gene 
ayni saatte bulutmak üzere biri -
birimize veda eder, ayrılırdık. 

Kuman :lan Rikataon Hat, in • 
gilterenin Pariı sefirlilini yapmıt 
olan Lord (Derbi) nin kuzeni ve 
ölen kralm Goldıtron tabir olunan 
alayına mensup bir z·abitti. 

Ayni zamanda, Düveli ltilifi
ye ltte.nbul umum it1ral kuvvetle
ri zabltai askeriye kumandanı ko
lonel (Balar) in yaveri idi. Bina -
enaleyh, bütün bu vaziyetleriyle 
kuvvetli bir mevki ve tahıiyet ıa· 
lıibi bulunuyordu. 

Memleket hakkında alınacak 
töyle veya böyler büyük veya kü . 
çük, ehemmiyetli veya ehemmi. 
yetaiz her karar ve tedbirden ev • 
vela o haberdar oluyor ve bütü11 
bunları emin ve mahrem bir arka
datı aıfatiyle bana taylemekte hiç 
tereddüde diltmiyordu. 

Mejel~, Yun3.nhlam tu ıekildc 

yardım edilecek, ıurada Ane.dolu-ı 
ya kaçırılmak iıtenen bir cepha • 
ne yakalanacak, bu adamın evi 
basılacak, tunlar ıüriilecek, bun -
lar .hapsedilecek, kabine dütürü -
lecek, Anadoluya kartı yeni bir 
tedbir alınacak, paditaha §U mak
.. tla bir irade imzalatılacak •.. Bü
tün bunlan, vukularmdan en aşa
ğı yirmi dört .. at evvel, 1emimi 
doıtum ! Rikataon Hattan öğreni • 
yor ve bittabi vakit geçirmeden 
Milli teıkilatı haberdar ediyor -
dum. 

Rikatıon Hat bu 11rada Harbi
yedeki karargahta General Ha • 
rinıtonla diğer müttefikin İşgal 

kuvvetleri arasında cereyan eden 
bir takım mühim ıiyui ve askeri 
müzakerelerden de beni fÜDÜ gü
nüne haberdar ediyordu. Ben de 
bunların raporlarını birer birer 
Razinin eline ııkıttırıyordum. 

INGILIZLERIN HUSUSi 
KATIPLICI 

Bu aıralarda, hükumet kara ve 
deniz orduıuna ait kuvvetlerin 
miktarca azaltılması hakkında 
bazı karar ve tedbirler alıyordu. 
Bu arada bizim sınıfa menıup ıu
bay namzetlerinden iıtiyenlerin 
- kendi arzulariyle ve hiç bir ta
viz mukabili olmaksızın - mes -
teklerini bırakabilecekleri hak • 
kında bir kararname ne§redil 
mişti. 

Evvelce, aıkerliği bırakarak ta
mamen istihbarat hizmetinde ça -

htmam için ısrarla yapılan teklif
leri reddediyordum. Fakat Oı -
manlı hükumetinin bu kararname. 
ıi çıktıktan ıonra, merhum Eaat 
(Pata) ile her gün temaıta bulun
duğum istihbarat memuru Razi 
bu teklifleri tazelemeğe, bu ka -
rardan istifade ederek bahriye ile 
alakamı biiıbiitün katetmemi ve 
kendi nam ve heıaplarıne lngiliz
lerin bir memuru ııf aliyle gizli i,. 
lerde ~alıamamı ısrarla tavsiye et
me~e baıladılar. 

Bir ıün Esat (Paşa) beni mer
kez kumanclanbjma çajırdL Da· 

vetine derhal icabet ettim. içeri 
kimıeyi ıokmamalarmı emrettik • 
ten sonra kapıyı kapadı ve beni 
bir kenara çekti: 

- Oğlum, dedi. Bizim ıenden 
ötedenberi rica ettiğimiz vazife
yi almaktan ne için çekiniyorsun? 
Askerlikle alikanr keamek için 
mevcut mehzurlar ortadan kalktı. 

Maksat vatana hizmet ise bundan 
daha ala bir fırsat bulamazsın. Se-
nin burada yapacağm itlerin bir
çok noktalardan büyük ehemmi • 
yeti vardır. Belki bir zabit olaralC 
böyle mühim ve memleket için 
faydalı itler görmeğe fırsat bula
mıyamıyacaldın.. Vatanm hali 
mıyacaktm. Vatanın hali malum. 
Şimdi böyle çalıfmak icap ediyor. 
Yann icap ederse silaha aarılmz.,, 

Merhum çok samimi ve biraz da 
heyecanlı konutuyordu. Batım ö
nümde, gözlerim ıslali, onu kıpll'
damadan dinliyordum. Daha bir 
sürü şeyden bahsetti. Bana latan -
buldaki gizli vaziyet ve teıJrilatt 
anlattı. Hiç. bir fey söylemedim, 
hiçbir cevap vermedim. Daha 
doğrusu veremedim. Dediiim gi • 
bi, gözlerim yasermı§h ve boğa • 
zıma bir yumruk tıkanmııtr. De • 
diğim gibi, gözlerim yafarmıftı ve 
boğazıma bir yumruk tıkanmı§tı. 
Her nedenıe, hayatımı bu dönüm 
noktasından büsbütün baıka bir 
istikamete ~evirdiğim o dakikada 
aıabıma hakim olamamııtım. 

Esat Paıamn teklifini kabul et
tim. 

işin garip tarafı, arkadatım 
Rikataon Hat da benim askerlik • 
ten ayrılarak kendi yanlarında bir 
vazife almam için didinip duru -
yordu. O, benim ıahsımda kendi • 
ne en emin ve dürüst bir doıt bul
duğuna emindi. 

Ne yalan söyliyeyim, tahıl ve 
huıuıi arkadaşlıkta bu temiz 
kalpli lngiliz çocuğuna kartı açık 
yürekli bir dost olmaktan bir an 
uzaklatmadım. Fakat aldığım 
gizli vazife icabı onu ve vaziyeti
ni hissettirmeden mümkün olduğu 
kadar fazla iıtiımar ettim. 

.(Deva:nı var) 
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l!adyo 
ISTA.NBUL: 

Sı11e1Halar 
BEYOGLU 

18,30: Operetler ve hafit mua1k.I (pl!k). MELEK 
19: Haberler. 19,H: Oda muslkisl. (pl!k) . *İPEK 
20: Halk muslklal (Osman pehlivan tarafın· ~SARAY 
dan). 20,30: Stüdyo orkestraları. 21,30 : Son TORK 
haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu aje.nmun, stJMER 
gazetelere mah.!ua havadis servisi verilecek. YILDIZ 

Ur. TAN 
A.~KARA: (230 Kh.) - (1960 m.) El.HAMRA 

19,30: Çocuklara teknik öğütleri. 19,45: 
Karışık müzik (plAk ne§riyatl). 20: Karplç ŞIK 
gehlr lokantasından nakil (orkestra). 20,30: ALKAZAR 
Aja.ıı.s haberleri. 20,40: Karplç §Chlr lokanta. 
smdan nakil (orkeatra). ASRI 
BUKREŞ: (82S Kh.) - (SM,5 m.) 

18: Rumen musildsl kon.seri. 19,lö: Kon- ŞARK 
ııerln devamı. 20,35: Rumen operasından ne.. 
kil. 24: Rumen halk danslan konaert. 
BUDAPEŞTE: (646 Kb.) - (648,6 m.) 

ASTORYA 

' 

1daııkell balo 
Brodvay melodi 1936 
KüçUk Albay 
Venedlk ıarkısı (Barka. 
rol) 
Dokunma kalbime 
Madam DUbarry 
Aşkım ıenlndir. 

Ismarlama çocuk ve 
13.444 No. II pasaport 
Son vatı 
Ak kartal (tUrkçe sözlü) 
ve .A§k ve cinayet 
Savq prkısı ve Bltmlyen 
ıstırap 

Bozambo ve Kanm ola. 
c~m. 

Bir qk geceal ve Söz 
sflAhmdır. 

Heykeli dikilen 
inek 

Amerikada Vaşington eyale -
tinde Elliot körfezinde bir ay ev • 
vel dünyanın en garip heykeli di
kilmiıtir. Bu heykel ne bir sanat
karın, ne de büyük bir kumanda
mndır; bir ineği temsil etmekte -
dir. 

Bu inek günde 45 litre, yani 
normal bir ineğin verdiği sütün üç 
misli süt vermekteydi. 

Ölünce, sahibi bu rekorcu in.e • 
ğin hatırasını ebedilettirmek iste· 
mit, hükiimetten müsaade alaralc 
ineğin bir heykelini yaptırmıştır. 

18,30: Slgan orkestrası. 20: Konaer. 21, 
40: Senfonik konser. 23,40: Cazband. 24,30: 

OUMURIYET ı Lüka vapur yolcuları 
(Türkçe) ve . Vahşilere Dç defa idam 

Sfgaıı orketrtraaı. 

MOSXOVA 1: (1'7i K.b.) - (L'TU m.) 

18,80: Konser. 19,llS: StQdyo orkeıtran. 
20: KIAafk kC>Dller. 
VARŞOVA: (%"'4 •Kb.) - (LISI m.) 

ısı: Şan ve piyano taratmdan operet ha. 
valan. 21: Orkestra konseri. 23,50: Avrupa 
iat.uyODlan ara.smda gezinU (muht.ellf fehlr-. 
ıerden :MStransmıayon). 

vtYANA: (581 D.) - (608,8 m.) 

20,30: Bar muslktBl. 21: L. Von Beetho.. 
venJn "Putorale,, eseri (Graz &1ehrlniD tıen.. 
tonik orkestram tarafmda.n). 21,415: Hant 
orkestra konseri. 23,10: şan. 24,15: Viyana 

hucum. edilmiye götürülen 
ISTANBUL binbaşı 

AJ.JCMDA.R Ninon ve Son ~z 
AZAK Güzeller resmi geçidi ve Binbaıı Enrike 

Mumyalar müzest l Perez Faras tam 
Tarzan (tUrkço ıözlU> j üç defa Barse • 
KUçUk anne ve Kaçakçı-
lar pe§lnde fondaki hücre -

KEMALBEY ı Herkes ondan bahsediyor sinden hapisha -
ve Maıek A§ık çllJııgtr ne avlusunda 

KADIKÖY bekliyen idam 
Klo - Klo 
Kanun kuvveti 

OSKODAR 
eealerf. BALI: 
PR/\O: <W Kb.) _ (t'7o,ı m.) ı Güldüren gözler. 

mangasının önü
ne götürülmüş 

ve her defasında 
da en son daki -
kada hükmün in
fazı tehir edile
rek gene hücresi
ne geri gönderil
miştir. 

20,20: Halk şarkıları konseri. 21: "Per BAK 1 R KÖY 
MILTlYADJ Viyana qk beldesi 

GUnt,, operam (orkeatrao). 
BERJ.I~: (841 Kb.) - (~,'7 m.) 

ısı: Laypzlg. 20: Stüdyo orkestram. (ee

renad:ar). 21,10: Stndyo orkestrası o(valalar) 
21,15: .Johannes Brahma (orkestra tarafın. 
dan). 23,30: Stuttgarttan hafi! konser nakli. 
~usm: ('740 Kh.> - <40~.• m.> 

18: Soprano tarafından ltalyan musikisi. 
18,15: Şeyksplrin §llrleri üzerinde musiki (ııo.. 
lfBtıer ve oda orkestrası l§tlrakile). 19: Şar
kılı konser. 20: Kızlar korosu. 21,10: Opera 
"Herr Dandolo,. 23,20: Skeç. 23,30: Orkestra 
Anton Brilsknerin romantik senfoniBl. 
BRESi~<\ \.': (9~0 Kb.) - (8115,8 m.) 

22: (500) kl§Ulk koro heyeU kon.seri. 
23.30: Stuttgarttan hafif konser naklL 
H nmt•ıw: ıuo.ı K.11.) - (SSl.9 m.> 

21,10: Varyete. (Orkestra. ve sollstler) . 
.?3,25: Skeç. 2-i: V. A. Mozartm eseri "La 
Bethulla Llberata,. dört ses korosu ve orke&. 
tra tarafından. 
KOLO'\'\'A : (658 Kh.) - (4~,9 m.) 

19: Kolonyalı kızlar tarafmdan ilkbahar 
prkılan. 21,10 : Sile! bando (marşlar). ve pi. 
yes. 24: Gece kon.seri (orkestra). 
sTUTIGART: (5'74 Kb.) - (522,6 m.) 

20,30: Bad oehri bayanları tarafmdan 
Bad garkılan. 21,10: (soprano), (tenor) ve 
orkestra taratmda.n (opera havalan). 23,30: 

Hafit koruıer. 
KO'!lo"tGSBER.0: (1.031 Kb.) - (%91 m.) 

22,10: Stüdyo orkestraar. 23,35: Dans 
muslkfıd. 

FBA?\"KFORT: (L195 Klı.) - (231 m.) 

21,10: BUytlk hafl.f konser. 23,45: Stutt• 
garttan nakil. opera: "Borll Gudunov,, koro 
orkeatra ~e tetaayon art!aUerl taratmdan. 
BOMA: ('71S IJJI,) - (4%9,8 m.) 

18: Senfonik konser. 21,35: Garabellanın 
"Don GU., is1mll opeTeU. ve sonra dans mu. 
ldldıd. 
TUL UZ (FranA&): (911 Kb.) - (1%8,8 m.) 

21,15: OpereUerden melodiler. 22,10: Ha
fi! kon.ser. 22,35: Kabare prkılan 22,40: VL 
yan& orkestram. 23,10: Operadan şarkılar. 
24: Armonikalar orkestruı. 24,15: Şen ealı. 
neler. 24,40: Dans orkeatrası. 1: Melodiler. 
1,llS: Arjantin orkestraat. 1,40: Opera hava
ları. 2: Hatlt mu.siki, 2,115: Sllel marşlar. 
PARtS P.T.T. (69:1 Kb.) - (431,7 m.) 

20: Org konseri. 21,35: Senfonik kon. 
eer. 22,80: Piyes. 
PARIS (Po•t Parlzlyen): (939 Kh.) (S1%,8m). 

20,50: Piyano konseri. 21,35: Yıldızlar 

ıaatl. 21,50: Hafl.f musiki. 22,115: Skeç. 22,35 
Skeç. 24,30: Hattı musild. 
DOYÇLANDSENDER. (191 Kb.).(1.5'71 m.) 

24: Dane musikisi. 
KALUNDBORO: (23" Kb.) - (U81 m.) 

:?2,45: Konser. 23,15: Alman prlalan 
konseri. 23,35: FlUt. gitar, keman, ve vlyflon.. 
selden müteşekkil orkestranın konseri. 24,10: 

Dans mUzlğl. 

KISA DALGALAR 
LONDRA: (Kısa aralıkJarla, mobteW a. 

:r.u.n.lııkluda ~Un her saatinde mltemadl. 

yen çabıır.) 

16: Varyete, 16,25: Dans müziği. 16,45: 
Orkestra. 18: Piyano kon.serf. 18,15: Orkestra 
18,50: Orkestra. 19,15: Soprano ve orkestra. 
20,20: Süel bando. 20,30: Henry Halim me;
hur c&ZI. 21,10: Tiyatro. 21,SO: Orkestra. 
22,45: Kentet. 23,15: Kate konser (dans par. 
c:atan.). 24,20: Orkestra. 1: Orkestra. 2: Ga.. 
Ja Pf'Oll'BD1-
ZEE!EN (Almanya): 

(K- anhldarla. malıtt'llf omnluldaJ'da 

-tlnlln her ııaattnde mUtt'ınadlyeo ç.alııır.) 
1015: Varyete. 17,30: KIAslk parçalar. 

BALAT 

~ehir1i"yatrosu 

,,,, ""'il"" 
!!!:::!~111 

"r,' -·l:Jıl · . 

~~~: 
~ 

Kırık hayatlar ve Kanlı 
karga 

Gtce ıaat 20 de 

FAUST 

Türkçeye çeviren: 
Seniha Bedri Cöknil 

FRANSIZ TİYATROSU 
Suvare saat 20,45 de 

ŞiRiN TEYZE 
BUytık operet 

ı Dost Yunantstanm kıy. 

metli arUstıeri, Zozo Dal· 
maa ve Konflnyotl.sin 10 
Uraklle.) 

• • • 
C* )Yıı.ııınan ı,attt bulanan alnemalarm oy. 
nama.kta oldufu veya oynayacatı fllmJere 
alt tafall&h llAnlanmız araıımda bnlonunz. 

Köpeklerin 
nümayişi 

Macaristanın Szeged kasaba • 
smda §İmdiye kadar görülmemiş 

şekilde bir nümayiş yapılmıştır. 
Bu kasabanın belediyesi, köpek 

besliyenlerden bir vergi alınması
na karar vermitti. Köpek besli . 
yenler bunu hoş görmemişler ve 
nümayif yapmağa karar vermiş . 
lerdir. Bunun üzerine sayısı iki bi. 
ni bulan köpekleriyle birlikte be
lediye dairesi önünde toplanmış . 
lardır. 

Köpek sahiplerinden birinin 
düdükle verdiği itaret üzerine bü
tün köpekleri salıvermitler, hay -
vanlar belediye dairesini alt üıt 
etmitlerdir. 

Belediye reisi bu vaziyet üzeri
ne dairenin balkonuna çıkıp ver • 
giyi kaldırmağı vaadetmeğe mec _ 
bur kalmıştır. 

18,4.5 : Hafit konser. 19,30: "Tipler,, musiki ne 
tablolar. 20,l 5: Mozartİn klarnet için 'Trio es 
dur., bariton. 20,45 : Tagannf (Schumannın 

şarkılarmdan). 22: "BUyUk dAhiler.,neşr!yatr. 
(orkestra). 24,30: Orkestra. 1 : Orkestra. 2: 
MUzlk. 

&IOSKOVA: (Kısa dalıta): (25 ve tlO m.) 

19,45: Senfonik konser. 

ROMA ( Kı.aa dalga) : ( 26,4 m.) 

16: Pucclnlnln "tt Tabarro., operaar. 18, 
30: Havadisler ve org, şarkı konseri. 24,159: 
(Amerika için neşriyat). "Paglloccl., opera.. 
ımın birinci perdesi, §arkılar, ve orkestra. 

YARIN SABAH 
LOSDRA: 

8,15: Dane müziği. 8,45: Senfonik orkes.. 
tra. 9,45: Şarkılar. ıs: Orkestra ve vtyolon.. 
ıcı. 

ZEE~EN: 

11: Trlyo ne :Mozartm eserleri. 11,15 : 
Olimpiyad ııa.att. 11,30: Orkestra. 13,: Muaikl. J 

Şimdi ise is
panyadaki umu
mi af dolayısiyle 

_ _ .,.,,., salıverilmittir • 

BinbQfı F CITCU Binbaşı hapisha
neden çıkar çılinıaz, Madride gi
derek Cumhur Reisi Alkaba Za
maranın karşısına çıkınıt ve: 
"Hayatımı size borçluyum; bu

nu dilediğiniz gibi kullanabilirsi
• ' d . . nız .,, em1 ştır. 

Binbaşı Faras mahpusluğu za
manındaki tecrübelerinden bahse
derek: 

"Ölmek yüz bin kere daha iyi
dir. Tam üç defa karımla kızıma 
allaha ısmarladık, dedim. Hüc
remden üç defa idam duvarı dibi
ne götürüldüm. Üç defa hapisha
ne kilisesinde allahımla barışarak 
hasbi hal ettim. Üçüncü defa be
ni almağa geldikleri zaman hüc
remin demir parmaklıklarına ya· 
pıştrm. Gurubu son defa görmekte 
olduğumu sandım. Beni kiliseye 
götürdüler. Geceyi orada geçir
dim. Tan yeri ağarırken ölüme ha
zrrlandım. Fakat beni idam man
gasının karşısına çıkaracaklarına 

gene hücreme götürdüler. Üçüncü 
defa da Ezraili atlatmış olduğuma 
hiç inanamıyordum.Fakat Cumhur 
Reisinin iradesi gelip yetişti.,, 

1934 Teşrinievvel ihtilalinde 
sadık kalmış asker kıtaları Barse
lon sokaklarında görünerek önde
ki borazan neferi borusunu öttür
dükten sonra yüksek sesle örfi ida
renin ilan edilmit olduğunu bağır
mıştı. 

Katalan hükumet konağının 

balkonuna çıkan binbaşı Faras ta
bancasını çektiği gibi bu borizan 
cıyı öldürmüştü. Binbaşı harp di
vanında muhakeme olunmuf ve i
dama mahkum edilmitti. 
Radyum madeni 
Dünyanın en kıymetli madeni 

olan radyumdan keşfedildiği ta -
rihten bu güne kadar ne miktar 
meydana çıkarılmıştır, biliyor 
musunuz? Tam yüz gram ! 

Dünyanın en zengin radyum 
madeni Çekoslovakyadadır. Küri 
hu madeni 37 sene evvel keşfet -
mişti. 

20 MART - 1936 

MERAKLI BİR DAVA 

idani-aievhd8rı-kadın 
mahkünı oldu 

(Londra mektubu) 
idam cezasına karşı mücadele 

edenlerin en hararetli liderlerin -
den olan Madam Viyolet Van der 
Ekt aleyhine ressam Madam W. 
H. Paterson'nun açtığı alacak da· 
vasına geçen hafta Londra istinaf 
mahkemesinde karar verilmiştir. 

Madam Yon Der Ee&t 

Bu ressam eski kontes Monici'dir 
lki kadıntnrasmdaki dava Madam 
Paterson'nun yapmış olduğu bir 
tablodan ileri gelmiştir. Tablo 
Madam Van Der Ekti kırmızı cüb
beli bir hakime hitap ederken 
göstermekte, Fon olarak da haki
min arkasında darağacına asılmış 
bir kaç mahkum görülmektedir • 

Hakim kararı okuyup resim 
için 2000 fngiliz lirası (bizim pa -
ramızla 12.400 lira) verilmesi la
zım geldiğini söyleyince Van Der 
Ekt büyük bir kızğınlıkla ayağa 
fırlamış: 

- Tabloyu muhakeme alabi. 
lir; bunu size hediye ediyorum! 

Demiştir. istinaf mahkemesi -
nin verdiği bu karan Madam Ekt 
temyiz edecektir. 

Kısa boylu, ela gözlü, kapkara 
saçlı çok şık ve gerçekten sevimli 
Madam Paterson mahkemeden çı
karken gazetecilere: 

- O kadar mesudum ki; avu -
katlarıma teşekkür edeceğjm ! De. 
miştir. ,,. ,,. ,,. 

Dava Londrada büyük bir ala
ka uyandırmış olduğundan kısaca 
anlatılmağ-a değer. 

Aslen İtalyan olup lngiliz or -

dusundan mütekait yüzbaşı Pa '" 
terson'la evlenen ressam kendisi• 
ne sipariş edilen bir tablonun be
deli verilmediği için 262 İngiliz 
lirası istemek üzere istinaf mah " 
kemesine baş vurmuştu. Müdafaa 
sırasında Madam Van Der Ekt'in 
avukatı, davacıya bir seferinde 
fngiltereye gemici elbiseleriyle kı· 
yafetini değiştirmek suretiyle g:z
il girip girmediğini sorarak: 

- Bunun üzerine lngilteredell 
dııarıya sürülmemiş miydiniz? 

Demiştir. Madam Peterson sor
guya şöyle bir karşılık vermiştir: 

- Hayır bu memleketten ev " 
velce hiç kovulmadım. Sadece k~ 
camı görmek istiyordum. işledi " 
ğim cinayet bundan ibarettir. 

- Şimdiki kocanız, memleket· 
ten dışarıya sürülmüş olduğunuz • 
dan sonra sizi tekrar buraya ıok • 
mağa uğraştığı için 100 fngiliz H· 
raıı para cezasına mahkum olma· 
mış mıydı? 

- Hiç bir şey umurumda de" 
ğil ! Ölsem bile gam yemem. Bell 
yalnız aşk için yaşıyorum. lngil • 
tereye bir balıkçı kayığı ile gel • 
miştim. Fakat bu iş sürgHn vaka" 
sının unutulmasından çok sonr• 
olmuştur. Şimdi cebimde munta • 
zam bir pasaporlu:n var. Ben Bri· 
tanya taabasıyım .. Karşısında bu" 
lunduğum hakim çok merhametli. 
lut,.üfkar ve kadife yüreklidir. He-

Ressam Madam Patcrson idam 
aleyhtarı kadın 

le geniş alnında büyük bir asalet 
kendini belli ediyor. 

Deyince mahkemede bir gülüt' 
me olmuş buna hakimin kendisi 
de iştirak etmittir. 

Madam Van Der Ektin resıııl 
kabul etmemesine başlıca sebeJ' 
tabloda hakimin Bay Avory olnıB" 
sı ve kendisinin de biraz çirkin bit 
yüzle temsil edilmesidir. 

Sarışın bukleli, sevimli ve mütebessim yüzlü : 6 yaştnda 

SHIRLEV TEMPLE 
en fazla muvaffak olduğu fransızca sözlü 

KDÇDK ALBAY 
filminde SARAY SİNEMASI 

seyircilerini; bütün artist ve yıldızlardan fazla eğlendiriyor. fUiveten: Para
mount Journal ve MiKEY SİLAHŞOR. 

Bu filmi görecek ilk 2000 çocuğa birer SHIRLEY TEMPLE balonu bedi 
ye edilecektir. Çocuklar için fiyatlar: 25 ve 20 kuruş tur. 

Bu akşam ı P E K' de 
BUyUk mizansen... Harlkullde bir mUzlk... BUyUk dan• 
sahnelerı.,- Gözler için zengin bir ziyaleL •• Kulaklar için 

kanılmaz, doyulmaz bir zevk 

BRODWAV MELODV 

1936 
Nev· Y ork müzik Hall lerin en meıhur artlst1erinln tıttrakile 
Ayrıca : Paramount Jurnal dUnyanm en son havadlaıerl• 

Yerferlnlzl evvelden aldırınız. Telefon: 44289 



Amerikan dervişleri 

Kendilerine nasıl 
işkence yaparlar? 

Dağ tepesinde çarmıha gerilen töbekir .•. (Şubat ayında öldürülen 
)azıcı Cari T aybr'in arkadaıı Ro land Pr!ce tarafından alınmıı müt

hit manzaralar ••. ) 

( Holivu'ddan yazılıyor) : 
ta Tanınmış mecmua yazıcılarından 

rl Taylor'un Birleşmiı Amerikada 
)eni Mek 'k 'l"' · · 
4 sı a vı <1yetının ıssız mıntaka· 

llnda kendilerine işkence etmek mez· 

lıebinde bulunanlar tarafından öldürül-
ltıesi b''t" A 'k u un men anın gözlerini yeni-
den bu h . h l' . rı va şı mez ep ı ınsanlann üstü· 
de Çc.irmiştir. Bu mevzudan evvelce 

e kısaca bahsetmiştik, 

~ S~rseri fotoğrafçı adıyla tanınan 
•• ~aand Price bu mezhebin muhtelif 
tt.:.ıınlerine ve bilfiil İ§kence manzaraları 
l\a dair çekmiı oldufu fotoğrafları ge
~cn ay neşretmittir. 

li Price 1934 senesinde bu "Kardeş
~" ~hepdaşları arısında ~i ay &eçir 
da! ".e 'bir fotoğraf makincai tarafın 
en~ §lllldiye kadar biç zaptedilmemiş 
ti. 0 rkunç ve müthiş resimler çekmi.t 

li Price'in anlattıklarına göre "Los 
d eflllanos töbekarları,, yeni Meksika· 
b~ S~lt geniş bir ölçüde yayılmış olup 

lıı tUn civan kontrolu altına almş bu· 
llınaktadır. Mezhep 'ler.nekte olduğu 

~İle doldurmak ve tarif edilmez işken · 
~~le bütün mıntakada dehşetli bir ha 

'Yet kurmuştur. 

~ :M~zhebin ayni zamanda maddi 
dretı de eline almış olduğu yegane 

~er Yeni Meksikadır. 
tt1ta 'röbekarların yayılmış olduğu mın· 

nın her nahiyesinde bir tapınak 
\tard 
>'tıı· ır. Ve bunun başında bir hermano 
lıt 1 kardeş bulunmaktadır. Yalnız mez-
Pdaılar bu Hermanonun kim olduğu 

~il brurter. Mezhebin esrarını faş eden· 
re ve c .. ~ k . . d d srar ogrenme ıçın ışan an 

telen ditj Yabancılara verilen yegane ceza 
diri gömmektir. 

lbii leabiıe ayinlerinin bir çoğunu gör
ili • .. olan Price bir büyük pehriz ayini· 

IOyle anlatmaktadır. 

hir "ltn önünde elinde fener taşıyan 
l-t adarn, arkasında da flüt çalan bir 
~ ellnano olduğu halde alay göründü. 

~İlli~ çalmasına çilelerini dolduran 
İl~. 'ilerin yüksek sesle söyledikleri 

ıleri refakat ediyordu. 
l'" laı 0 vbekarlar ayaklarında kana bu· 

du~ Pantalonlarla teker teker yürü
tıı:r: Sırtlarında baıka üst baş yoktu. 
it\ rıne İspanyol süngülerinden yapıl
"ttt.. ltırbaçlarla dövünerek sırtlarını kan 

ıara · . ıçınde bırakıyorlardı. 
11ihi .. ı· . k 1 b' d llıll}' ıoy ıyen tıtre ses eri ıç ur-

~~Ordu. Nihayet Morada denilen 
lar nağa vardılar. İçeriye girince kapr 

)or;apandığı için yalnız ilahiler işitin
~ ı:· Ara sıra acı ve dehşetle kopan-

~~ ~~ :~:;·~:~ ~y;~ ... 
,:~Utlu cuma alayınınö nUnde Her
~ .\ ~rafmdRn 61Um arabası yürüyor 
tı_tUtı ra~ .~atla yükletilmişti. Taşlarm 
la b· de olumü temsil edilen siyah örtü-

l? heykel vardı. Arabanın arkasında 

da çarmıha gerilmek için seçilmiş olan 
Hennano yani kardet üstüne asılacağı 
haçı omuzuna yüklenmi§ bunun ağırlığı 
altında dü§e kalka yürüyordu. 

Kendilerini kırbaçlarla döven tö~ 
bekarlar da arkadan gelmek suretile a• 
lay Moradaya girdi Haç yere kondu. 
Çarmıha gerilecek namzet bunun üstü
ne bağlandı. Haç kaldırıldı. Adamın ba-
ırna siyah bir torba geçirildi. 

Böyle gerilen adam bayılıncaya ka· 
dar uzun müddet haçın üstünde kaldı. 
Bu sırada da kardeıler hiç durmadan 
haçın çevresinde mırıldanarak dolaştı

lar. Nihayet ''kurban,, tapınağın içine 
götürüldü. 

Tövbekirlar yabancılardan hiç h<>J" 
!anmazlar ve bunlan aralarma kat'iyyen 
sokmazlar.,, 

Serseri fotoğrafçıdan başka hiçbir 
kimse bunların arasına sokularak sır· 
lannı alamamıştır. . *. 

Yazıcı ve sergüzeştçi Karl Taylorun 
Yeni Meksikadaki kulübesinde öldürül
~esi mesel.esini tahkik etme~te oJan ad·ı 
lıye ve polıs memurları bu cınayeti ba~ 

bar mezhebe inanmış tövbekar kardeş -
ler tarafından yapıldığına şüphelenmek · 

tedir. Mutaassıp tövbekarlar mezhep
lerinin en ka.nlr işkence ve ayinlerini 26 

şubatta yaparlar. Tavlor ise meraklı bir 
yazıcı sıfatile bu fevkalade müthiş man· 
zaraları görüp heyecanlı makaleler yaz
mak üzere Yeni Meksikaya girmişti. 

Paskalye avinlerinin başlamasına bir iki 
gün kala ölü olarak bulunması memur 
ların şüphelerini kuvvetlendirmektedir. 

Zaten yarı vahşi olan bu mıntakada 
rençberlerden, kavboylardan ve çoban· 
lardan mürekkep bir takım insanları 

disiplin altına almak çok zor görülmek
tedir. 

Bu mezhep apğı yukarı tam bir asır 
dır böyle en kanlı ve en müthiş bir şe
kilde sürüp gitmektedir. 

HABER - Mfam poıtan 

Meşhur dolandırıcının karısı 

Bc§l y c§llfil Stcavöskö 
Veni ve eski hayatını 

"Avrupanın en ıyı gıyınen kadını,. 
diye anılan, mücevherleri bütün bir kı
tanın gözlerini kamaştırmış olan sonra 
ratip bir Paris hapishanesinde bir sene 
kalan bir kadın, bugün Nevyorkun 
Brodvey caddesinde yarı çıplak revüler 
gösteren bir barın sağdan ikinci oyun
cusudur. 

Bu kadın dünyanın en müthiş dolan 
dırıcısı Staviskiden dul kalan Adettir. 
Kurduğu tertibatla Fransız hükumetini 
altüst eden Staviskinin karısı Arlet .. O 
şimdi haftada 70 lira kadar bir paraya 
çalışan bir "revü kızı,,dır. 

Mütevazi bir dairede yaşıyor. Pek 
az kazancının yarısı, çocukları Mişlen 

ile Kloda bakan mürebbiye Kamil Lö 
Fransuvaya gönderiyor. Bu mürebbr 
ye Arlet hapishanede iken de yalnız 

kalan bu küçüklere bakmış ve bata da 
bakmaktadır. 

Arlet hapishanede bulunduğu bir 
sene içinde hatıralarını yazmı§tır. 

Bu hatıraları neşretmek istiyen bir 
tabi 1000 İngiliz lirası verdiği halde 
Arlet reddetmiştir. Bir arkadaşı diyorw 
ki: "Onun pek mühim esrarı ihtiva 
eden hatıralarını neşretmemesi için 
daha çok para verenler vardır.,, 
dir. Çok uzun boylu ve nahiftir. Saçı 
cih etmekle beraber, gene sırrını yal
nu: kendisinin bildiği bir güzel kokuyu 
sürünmekte devam ediyor, ve pek paha 
lı çinçila kürkünü giyiyor. 

lıte Arlet Staviski, Nevyork ba.nn da ,all§arcık Pariste bulunan bu 
yavrulanna para gönderiyor... Re .imde anne ve çoculrlar bir artida 

görülüyorlar 

Dünyanın en korkunç dolandıncr 
sından dul kalan bu kadın güzel değil
dir. Çok uzun boylu ve nahiftir. Saçı 
altın kırmızısıdır. Elleri sevimlidir. Ken 
disinde Parisli zarafeti vardır. Fakat 
onunla konuştuğunuz zaman ba§ından 
geçen felaketlerin ruhunda hasıl etti
ği acıyı sezersiniz. 

Diyor ki: ' '"':' 
"Bugün beraber çalıştığım arkada§ 

lan eskiden Paristeyken tanırdım. Mu
hakemem yapıldıktan ıonra, yeniden 
bir hayata başlamamı istediler. Fransa· 
yı bütün ezici batıralarile terketmek 
istiyordum. İntisap ettiğim sahne haya
tı eskidenberi beni cezbederdi. Bu be-o 
nim için bir başlangıçtır. 

Fakat şimdi bu hayattan hoşlandı
ğımı sanmayın. Saatlerce çalıımağa 

mecbur kalıyorum. Her akşam saat se
kizde işe başlıyorum. Sabahın dördüne 
kadar çalışıyorum. Sonra yatağa girip 
bütün gün uyumak mecburiyetindeyim. 
işimi ancak bu tarzda görebiliyorum. 
işte bugün yorgunum. Fakat kalkıp 
berbere gitmem lazım. Halbuki kımıl
damak bile istemiyorum. Nevyorku eni 
konu göremedim. Nasıl görebilirim? Ge 
celeyin bar .. Sabahleyin uyku .. 

Fakat bu yeni şehri, yeni hayatı 

seveceğimi sanırım. Hayatı, o kadar ya
kından, öyle var kuvvetile yaşıyorsu-1 
nuz ki.. Yalnz şu soğuk olmasa. 

Dolandırıcının eski karısı bu sırada 
pahalı çinçilla kürkünü sırtına alarak 

"Evet, dedi. Kürklerim olduğunu 
görüyorsunuz. Ama bütün elimdeki 
bundan ibarettir. Amerikaya gelmek i· 
çin mukavelemi yaptığım zaman büyük 
moda evle::inden birisi bütün yolculuk 
ihtiyaçlarımı temin etti. Evet, kürküm 
var.. Fakat bütün servetim bundan i
baret.,, 

Staviskinin karısı bu beyanatı bir 
İngiliz gazeteci kadınına verirken şunu 

şart koşmuştur. 

"Ancak kocamın adını geçirmiyea 
ceksiniz ve onun işini kurcalamıyacak
sınız. Ona dair bütün söylenecekler 
hatıralarımda yazılıdır. O ise gizlidir.,, 

Gazeteci kadın bunun üzerine sor 

muştur. 

"Günün birinde yeniden evlenecek 

misiniz?,, 

''iyi hordunuz. Günün birinde tabi· 
ri uzun bir zamanı gösterir. Ve ben 
genç bir kadınım. Bir İngiliz lordundan, 
bir de seçme bir Belçikalı şahsiyetten 

evlenme teklifleri geldi. Hapishanede 
bulunduğum müddetçe mütemadiyen 
evlenmek istiyenılerden mektup alıyor

dum. Ve hakiki mektuplar, hakiki istek 
Jcrdi bunlar .. ,. 

Bir sanayici vardı ki, hapishaneye 

hergiln taze çiçekler gönderiyordu. Bc-ı 
nimle evlenmeği istiyordu. Fakat Atlas 
denizinin bu tarafına geçmemden soır 

ra artık mazi benden ayrılmış gibi.Kendi 
hayatımı kendime hasretmek, kendi 
hayatımla kendimi vücude getirmek iır 
tiyorum. Bu yolda saadeti bulacağım.,. 

Arlet, Büyük harpte ölmüş bir 
Fransız zabitinin kızıdır. Babası öl
dükten sonra, annesi yeniden evlen~ 
miş ve bu kızcağız kendi bayatını ka• 
zanmak mecburiyetinde kalmıştır. Ken 
disi §Öyle diyor: 

"Patu'nun moda müessesesinde 
mankenliğe başladığım vakit daha 18 
yaşındaydım. Elbiselerimi de o müesse
seden alıyordum.,, 

"iyi giyinmek istiyen bir kadm sew 
nede ne kadar para harcar veya harca• 
ması lazımdır?,, 

''Bu giyinişin neye. mal olacağını 

16 yaşında vaız 

Amerikada 16 yaşında bir kız 
papaz türemiıtir. Amerikanın g~nç 
neslinin akıbetinden korktuğunu 

söylemektedir. 

Beti Hovard wimli bu ktz pa · 
paz, Aemrikanın muhtelif yerle -
rinde vaızlar vermekte ve: "Bu -
günkü Amerikan nesli, hakkı ta -
nımazsa, mahvolacaktır,, demek • 
tedir. 

16 ya§ındaki bu kız papaz Nev
york ıehrinin muhtelif kiliselerin
de altı ay dini ayinleri idare et -
mi§tir. Kendisinden sık sık bah -
ıettirmeıinin bir sebebi de §udur: 

Ayin esnasında yalnız ilahileri söy

lemekle ve söyliyenler! idare et -
mekle kelmıyor, kilisede piyano, 
kitar ve diğer musiki aletlerini de 
kendi eliyle çalıyor ••• 

pek bilemem ama, herhalde senede 
10,000 sterlin _kadar bir para ister.,, 

Arletin, ölen kocası Staviskiyi sev
diği muhakkaktı: ''O harikulade bir · a· 
damdı diyor. Çocukları seviyordu. Bi
zi seviyordu. Çok mes'uttuk .... 

Bununla beraber Arletin saadeti 
ancak beş yıl sürmüştür. 

Bundan dokuz ıene evvel Aleksan
dr Staviski ile evlendiği zaman, Stavis
ki bir hapishaneden henüz çıkmıştı. 

Fakirdi. Fakat bir kadın bir erkeği se
vince .. İşte o zaman iş değişiyor .. 

Adet diyor ki: 
" Mütfik bir koca, ve evlltlannı 

seven bir babaydı. Benim için hepsi 
bundan ibaret .. ,. 

Mücevherlerine dair sorulan bir su
ale şu cevabı vermiştir: 

" Onların hepsini kocama 
tim. Memleketten çıkmak için 
ihtiyacı vardı.,, 

vennip
paraya 

Arlet kocasının ölümünü, gazete 
müvezzilerinin sokaklarda bağırmasm
dan öğrenmiştir .. 

Sonra Klariç oteline taşınmış ve er 
rada polis kendisini yakalamıştır. 

"Niçin, diyor, niçin beni orada 
yakalasınlar. Kocalarının parasını kul
lanan başka kadmlar yok mu? Ben ne 
yapmıştım ki beni tevkif ediyorlardı!?,. 

Hapishanede bulunduğu sırada haf 
tada bir defa gidip bir sıhhat evinde 
çocuklarile görüşmesine müsaade edi
yorlardı. Çocuklarından biri dokuz biri 
beş yaşındadır. 

Fakat o, kendisinin hapishanede 
olduğunu çocuklarına bildirmek istemi 
yordu. Şimdi, evet timdi babalarının 

öldüğünü biliyorlar.. f şte o kadar .... 

"Hapishane nasıldı?., 
''Fahişeler, hırsızlar ve serseriler

den mürekkep yedi kadınla bir koğur 
ta bulunmak, kötü yemek ve hürriyeti 
kaybetmek .. Bunlar iyi midir? Hatıra

larımda bunlardan da bahsedecekler 
ve kitabım birgün neıredilecektir.,. 

Dolandmcının bu eski kansı, şimdi 
Nevyork barında görülmemiş takdirler 
le karşılaşıyor. 

Arlet: "Çalışacağım, diyor. Ha pi• 
hanede bulunduğum müddetçe çocuk .. 
larıma bakan kadına olan borcumu öd~ 
yeceğim. Manevi ve maddi borcumu .• 
Sonra onları da yanıma alacak kadar 
para biriktirmeye uğratacağım. Çocuk· 
!arımdan hergün haber alıyorum. İşte 
bakın bir tanesinde ne diyorlar: (Eve 
gel artık Petite Maman .. çabuk an
ınıza gel!) mes'ut olmak istiyorum. Fr 
kat çocuklarımla da beraber olabilsem .. , 

Arlet Staviski bir şeye şaşmakta · 

dir. O da bUtUn çektiği cefalara raf
men hiç değişmemiş olmasıdır. : "Ayna
ya bakıyorum, diyor, tamamen eskisi 
gibiyim .. ,. 

Fakat hayata pek pvenilm"ı 
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Fariyani, hekimbaıı bu şaşırtı-1 ya bir çekmece çekti ve içeriıin
cı ve korkunç darbeden sonra gık den içi altın dolu üç torba çıkarıp 
bile d\yememiı, boylu boyuna ye- her birine bunlardan birer taneıi-

Biraz sonra tebeşir aramaya gele-
cekler. Yanınızda bulurlarsa fela- ~ 

kettir. Aman çok tedbirli davranınız! re yuvarlanmııtı. ni verdi. Ve sordu: 
Yarasından fııkıran kanlar kan - Şimdi vakit geçirmeden bu- Leyla sabahleyin gözlerini aç- Ben eğer erkek olsaydım ve 

dilin hafif ziyaıı altında çabucak radan kaçmanın yolunu bulmalı-
bğı zaman güneı henüz doğma- Nesrinin kocaıı yerinde bulunsay-

siyah bir göl halini almııtı . yız. Zannedersem konak askerler mııtı. Kovuıtaki kadınların hep- dım, bu kadar dütük ruhlu bir ka 
Ve açık kalan gözlerindeki cam tarafından tamamiyle zapted~l~it- si uyuyordu. dının kızıyla hiç bir zaman evlene-

parlaklığı çoktan ruhunu melekle- tir. Leyli yataktan batım kaldırdı. mezdim. Evlensem bile, karımın 
re teslim ebnit olduğunu belli e- Jülyetto cevap verdi: Sağ omuzunu yastığının ucuna da- böyle mülevves ve bayağı bir a-
diyordu. - Hayır.. yadı .. Etrafında yatan kadınlara nası olduğunu anladığım zaman 
Dehıet ! - Ya? ıöyle bir göz gezdirdikten sonra i- karımdan derhal nefret ederdim. 
Bu harikulade hadiseden sonra - Askerler konağı gayet sıkı çini çekerek, o güne kadar hiç Acaba ben erkek olsaydım, kıs-

Borjiya derhal geri çekildi. Ken- surette muhasaraya almıılardır. U- de dütünmediği, dütünmeğe lü - kanç, ahlak kaidelerine bağlı, aile 
disini kaybetmiyen bir 0 vardı. fak bir itaret üzerine derhal kapı- zum görmediği mazisini sinema sini sever bir koca olabilecek miy-

Hayretten ta§ kesilmiı ve hali lan kırıp içeriye dalmağa hazır- süratile gözünün önünden geçirdi: dim? Yoksa bugünkü yaradılı91-
kendilerine gelememit olan üç a- dırlar. - Ercüment .. O ne kibar bir mın ve herkese aykırı görünm di
'damı dikkatle süzdü. Ve ıüratle _ Fariyani'nin çok ihtiyatkar gençti. On yedi yatıma yeni bastı- !eklerimin o zaman da belirdifini 
yastıiının altmdan iki tane taban- bir adam olduğuna dair kanaatim- ğım çağlarda onunla lzmirde ta- mi görecektim? 
ca çekip kendilerine çevirdi: d b" • F k b "h · b' nıtmı• ve evlenmi•tim. Kartı ya- Bana öyle geliyor ki, lien erkek 

- Sözlerime dikkat edin! dedi. e sa ıtım. a at u 1 tıyatı ı- -s -s 
zim de itimize yarıyacaktır. Tek- kada ne eğlenceli bir düğün yap- olsaydım, karımı müstebit hüküm

Bir adım atarsanız tabancalarım-
rar ediyorum. Burada benim ha- mıtbk. Hayat hazan ne kadar darlar gibi dehtetli bir tahakküm 

'dan ilriıini de patlatacağım. Şunu d hl k zalimdir. Ercümentten bir erkek ve istibdat altında inletecektim. 
'da hemen ilave edeyim ki ölmek yatım ne erece te i ede iıe sizin 

hayatınız da ayni tehlikededir. Ba- çocuğum dünyaya geldiği zaman, Ah şu insanlar, ne kadar müstebit 
gibi ölmemek de eizin elinizde- J;en Kartı yakaaa İzmir e•rafın- ve hodbin yaraddmı• mahJUklar-
d C!lı! • ı ı } N na hiyanete teıebbüs ettiğiniz an- -:s -s 

ir. JJZln e an ata ım. amusum dan birinin og"lu olan Necmetti~le dır'· Kuvvetli bir adamın, kolların-
{. • .. · da adamlarım yetişerek sizi öldü-

ve feTe ım üzerıne soz verıyorum sevi•meg"' e baılamııtım. daki kuvveti kendisinden daha 
b • k' "' F · · "I receklerdir. Bundan başka farzı T 

ki ana ınanın 1 eger arıyanı 0 
• Necmettin, Ercümentten daha kuvvetli insanlar üzerinde dene -

• 1 d ti k bu go'"rdü mahal kurtulsanız bile papa Fari-memıt 0 ay 1
• mu a a • güzel bir erkek değildi. Beni ken- mesine imkan var mıdır? Nerede 

.. .. ·· · •tt'k)erinizden dolayı yani'nin ölümünden dolayı sizi 
gunuz ve 1

T
1 1 diıine çeken biricik meziyeti: Sert kendinden zayıf biri varsa, onu se-

sizi öldürürdü. mesul edecektir. E N .• 
bakıılanydr. rcüment. ecmı ı- çecek, onu ezecek ve bunu bir mu-

Halbuki ben sizin hayatınızı Şimdi .söyle bakalım. Buraya le seviıtiğimiz:n farkına vardığı vaffakiyet sayarak böbürlenecek. 
kurtardım. Fariyaniye bağlı oldu- kadar nasıl girebildiniz? zaman ... Ah o ne kibar biT erkek- Fakat, ben öyle miyim ya? Er
ğunuz gibi bundan sonra bana bağ - Adamlarınızdan birini satın ti yarabbi! Çocuğunu kucağına a- kek olsaydım, belki öyle olacak-
tı olunuz. Size ümidinizden fazla almıtbk. Onun vaartaıiyle.. larak: tım, onlar gibi yapacakhm diye 
para vereceğim. - Nerede bu adam? "Leyli, l;undan sonra seninle bütün ömrümde, birlikte yatadı-

Hem dü!ünün bir kere .. Fariya- - Kapının i>nünde nöbet bekli- birlikte yaııyamayn!,, demi§, ev- ğım erkeklere karşı ufacık bir ta-
ni öldü. Onu artık hiç bir ıey diri)- yar. den çıkıp gitmiıti. hakküm eseri bile göstermedim. 
temez. Bana hücum etseniz. ve - Ya? l§te 'ben, Ercümendi on"dan son- Bilakis kadın tahakkümüne gire -
beni öldürseniz ne kazanabilecek- Borjiya bunu söyledikten sonra ra göremedim. Çocuium büyü - cek kabiliyette olan erkeklerle bir 
siniz? Hiç! Olan oldu. Üstelik ha- karyolasının ha! ucunda bulunan miif .. Ah, sevgili yavrum, Kudret- gün bile yaşamağa tahammül ede
na ilk yaklaıacak olan ikinizi mu- iplerden birini çekti. Sonra döne- çifim ... O timdi hayatta ise yirmi medim. Ah fU pısırık erkekler 

- Aman hanımcığım, ne söfl 
yorsun? Bunun için insanı aı 
lar ya! Fakat yazık değil mi ıe 
liğinize? Tevkifhanede kokain 
çiyor diye zabıt tutarlarsa, en 
iı bir sene ceza görününüz ! 

Leylimn dudaklarının ucun 
manalı bir tebe11üm dalgalandı 
Omuzunu silkerek cevap verdi: 

- Ben ölmek istiyorum, Eleıı 
Artık benim için hayat bitmitt° 
Halli mümkün olsa bugün ötle 
kadar vücudumu soğutmak isti 
rum. Gelsinler .. Yanımda ne 
lurlarsa alsınlar.. Fakat emin 
ki bir ıey bulamıyacakJar.· 

- Ah, ben sizi bilirim .. On 
yapamazsınız! Ve kimbilir on 
ıeytanın bile bulamıyacağı bir 
re saklamıısınızdır, değil mi? 

- Zaten yanımda iki paket v 
iki çekimlik .. işte o kadar •• 

- Ya sonra .. ? Bitince ne ya 
caksınız? 

- Onlar bittikten sonra ben 
bitmi! olacağım, Eleni ! Söyled' 
ya sana. Bugünden sonra ya 
istemiyorum. Onun için bu 
her şeyden önce (korkd 
yu unuttum. Şimdi hiç bir ıeyd 
ve hiç kimseden korkmuyo 
Haydi, beni yalnız bırak .. Ki 
ye bir şey açma! Bu, senin 
yapaca\ğın son bir iyilik olaca 

Eleni şaşalamıştı. 
- Hanımcığım, 

mı? 

hakkak surette öldüreceğim. Üçü- rek yeniden konuımağa baıladı- üç, yirmi dört yaşlannda bir de- yok mu? Ben onlardan ne kadar Diyerek kollarına sarılmak 
nüz de silah sesine koıacak adam- lar. likanb olmuıtur. Neırin onu bir nefret ederim... tedi .. Fakat, Leylinın yüzü gül 
}arımın elinden sağ kurtulamıya- _Dışarı çıkabilmek için hiç bir türlü görüp tanıyamadı. Hayata Ortalık aydınlanmağa batla - yordu .. Ve batını tekrar yastı" 
caksmız. Şimdi cevap verin! Ha- vasıta yok mu? zalim diyorum da bana kızıyorlar. mıştı. dayayıp gözlerini kapamıttı· 
yatı mı seçiyorsunuz, ölümü mü? Jülyetto bir müddet dütündü: Hayat nasıl zalim değildir ki, iki Leyla kendi kendine konu- Eleni yavaşça Leyli.ııın 

lki serseri hiç cevap vermedi- _ Bir tek çare var. kardeşi - bir memleket, bir top- ıurken o kadar dalmıştı ki, bir a- lası yanından çekildi. 
ler. Nihayet Jülyetto kekeledi: _Nedir? rak içinde yaıadıkları halde - ralık yanına gelen Eleniyi bile O gün öğleden sonra Net • 

_ Ben ölmek istemem. Hakkı- birbirine tanıtmadı. güçlükle görebildi. kocası Celal tevkifhaneye ıid 
- Fariyani'nin cebindeki ka-

nız var. Olan oldu. Partiyi kazan- Ah Nesrin! Gene hatınma sen Eleni herkesten önce kalkmıştı. lerdi. Leyla onları görmemeie 
d ğıt.. geldin! Bugün seninle, kocanla O sabah kovuşta sıkı bir araştt~a hıacaktı. Ne yapacağını kim-
mız. - Bu kiiıt nasıl bir teydir? k ı k · • l' d l ı k h b k _Çok do~• düıünmeğe ı;.1ıa- arşı qmama ıçın, e ım en ge - yapı acağını duyan E1eni, es i a- miyordu. Damadına, ir aç 

•• - - Papa tarafından kendisine d' ı · 1 k Ib' · k d'. dnıız. Bravo .. Fakat acaba arka- se •t erım e a ımı oparıp ata- nımının kulağına eğildi: meselesinden tevkifhaneye 
verilen imzalı ve mühürlü bir kl- s k d · 11 • B nızda bulunan asil ıinyorlar ne fi- cağım. en ne a ar giıze etmıı, - iraz sonra tebe§İr aramağa mü! bir kadın ııfatiyle görüıı 

kirdeler? ğıt. ne kadar incelmişsin, yavrucu - gelecekler.. Aman hanımcığım, ne kadar küçüklük. ne kadar 
- Şu kiiıdı J;ulabilir misin? "' ' B • · aadet" · • ta db. ı· d t Y d "' b' h k l k Cevabı gene Jülyetto verdi: gum. en, sızın s ınızı - - te ır ı avranınız... anınız a yagı ır are et o aca b. 

_ Bunların da rızası olacakla- Jülyetto yere diz çökerek Borji- marnlamak değilıe bile - yıkma- bir fey bulurlarsa, cezası ağırdır. kızıyla aralarında kararlaıtı 
rına şüphe etmeyin. Çünkü bize ya ile birlikte Fariyani'nin ceple- mak için size bir daha görünmek, Leyla gözünün ucuyla Eleninin lardı: Nesrin onu kocasın• 
iltihak etmelrinden beri henüz bir rin~ kanıtrrmağa baıladılar. sizinle karıılaımak İstemiyorum. yüzüne baktı: komşu teyzesi gibi takdim e 
saat geçmedi. (Devamı var) Oh.. - idamdan da ağır mı? cekti. (Devamı oorJ 

-Ya? Memnun oldum. Şimdi====================================================================~=============--::==========~======.:;::::: 
tamamiyle anlaştık değil mi? is
minizi öğrenebilir miyim? 

- Jülyetto! 
- Çok güzel senyör Jülyetto ! 

'.Acaba hekimbaııdan almakta ol
duğunuz ücretin miktarını da öğ
renebilir miyim? 

- Ayda otuz altın! 
- Çok az .. Bundan sonra maa-

tınız eUi altındır. Diğer senyorla
rın maaşları nedir? 

- Üçer altın! 
- Gülünç bir para. Bundan 

sonra yirmişer altın alacaklardır. 
isimleri nedir? 

- Ancello ve Roberto ! 
- Cok güzel saygılı senyorlar. 

~ _, 
Şimdi size derhal biraz pey verme-
liyim. 

Artık iyiden iyiye anlaşmışlar-

~-
Borjiya tabancasını masanın 

ilstüne koyunca diğerleri de kılıç· 
)arını kılıflarına soktular. Borji-
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- Sizin arkanızdan gelecek değilim 1 Sizi tama • 
men serbest bırakıyorum. 

Ciddi tavn gene beni ıinirlendimıeğe ba§almış
tı. Titiz bir tavırla: 

- Tabii! dedim. Ne yaparsam yapayım sizin 
umurunuzda mı? 

- Öyleyse neden şikayet ediyorsunuz? 
- Sizden 1 Sizin tavrınıza artık tahammUl ede-

miyorum. 

- Ciddi mi? Ben size ne yapıyorum. Söyleyin 
bakalım. Beni meraka düşürüyorsunuz. 

Şivesi gene alaylı olmağa batlamı§tı. Onun gibi 
yapmamak için kendimi zorluyordum. Yumuşak bir 
sesle söyledim: 

- vn bet günücnüeri bana on kelime söylemedi. 
niz. Beni kamçılayan bu sUkOtunuz bana serzeni~ 

lerinizden daha acı geliyor .• Adamlarınız da sizin ta
vırlanmzı kopye etmişler. 

Bu Gözlerim onu şaşırttı. Bütün vücudu sarsr 
Jarak itiraz etti: 

- Adamlarım bizim işlerimize ne karışıyorlar· 
mış? Size saygıda kusur eden hangisi ise kovacağım! 
İsimlerini söyleyiniz. Şimdi evimden çıkacaklar .. 

- İsim söyliyecek adam yoktur .. Bizim neıeıiz
liğimizin cezasını çekecek değiller a ... Ben kabahati 
yalnız ıizde buluyorum. 

- Kendinizde bulsanız daha iyi edersiniz. 
- Neden böyle söylüyorsunuz? .. Geçen gUn si-

zin dediğinizi yaptığım için mi beni kabahatli bulu
yorsunuz. 

- Yani akşamları çıkmıyacağmızı bana söz ver
miştiniz bunu mu söylemek istiyorsunuz? 

- Evet.. Sizi memnun etmek için bundan var 
geçtim. Fakat bunun için müteessir olduğumu zan
netmeyiniz. 

- Bilakis.. Şuna eminim ki bu sizin için pek 
güç oldu. Bunu benim için yapmadınız ki!.. Bir 
baıkası için fedakarlık ettiniz .. 

- Fedakarlık mı? ... 
Kelime bir kamçı gibi suratıma inmi§tf. Şaıır

mıştım. Gözlerim başka yerlere bakmakta inat eden 
kocamın gözlerini araştırdı. Ağlamalı gibi bir sesle: 

- Yarabbim niçin böyle söylüyorsunuz? 
başka bir adamm faydası için yaptığımı sa 
nuz? Size yemin ederim ki ben onu hiç dUtündl 
Yalnız sizi hoınut etmek için yaptım .. Hem de 

bir haksızlık yaptırmak istemedim. Hele sizin bl 
bir koca gibi hareketiniz bana ağır geldi. Saad 
yapayalnız .. korumaya çalıpn bir koca gibi .• 

Bellisiz bir kuvvetin bana söylettiği ıu ıorı 
melerl söylerken sesim kııılmı§tı. Bu sözleri be" 
di kendime bile itiraf etmek istememittim 1 

Kocamın gözleri sivri bir burgu gibi gaıl 
takıldı: 

- Şu halde, her ıeye rağmen o gUn 
duğunuzu, üzerinizde haklanm bulunduğunU 
ettiniz. 

Evet! diyecek olan cevabımı bekliyordu. 
sesinde bir muzafferiyet sezer gibi oldum. 
hislerimden daha kuvvetli oldu: 

- üzerimdeki haklarınızı kabul etmit d 
Buna rağmen siz bu haklan aJmıpıruz. 1' 

rolil oynamaktan sizi menedemiyeceğim için bU 
aşalı bir dereceye düstü2ünüzü görmek ist 

.(Deva.111• 



Pazar gUnU yaptaaı maçta 

U rgu vay Pariste 
l -1 berabere kaldı 

ve hakemi d6vmıye 
~lkınca Amerlkalı futbolcular 

halktan dayak yedller 
l<QçocOk memleketin bu meşhur 
takımının hususlyetıerl neıardlr? 

ta.._ ha olimpiyatta arka arkaya tir. Ve en büyük futbol rakipleri 
~a f&IDpİyonluğunu kazanan Brezilyalılan yenmek iıe kutlula-
9roı.ay fut"°I takımının ıehrimi- dıklan en büyük bayramlarıdır. 

~ lebneai kuvvetle beklenmekte- 1928 Amsterdam olimpiyatla-

HABER - ~li•am po•tan • 

lrkçııarın 

dikkatine 

Bu adam Habetiıtandaki ltal 

yan zabitlerinden biridir Kısa za· 

man içinde bu derece kararıp böy

le bir manzara arzetmesi. ırkçılık 

nazariyeıini, her halde hayli sars· 

sa gerektir. Demek ki ırklar. col

raft tesirler altında husule geliyor· 

9 

Yeni bir canavar 

Otuz çocuğu 
öldüren bir adam 

Almanyada yakalandı 
Almanyarun Şverin ağu cua mah

kemesinde 12 kiti öldürmüt olmak au 
çundan idama mahkQm edilen 65 yatın
daki Adolf Seefeldt hakikatte otuz kiti
nin canına kıymııtır. Pakat bunlar iıbat 
olunamamııtır. 

Seefeldt ilk 12 cinayetinJ 1933 ıene
sinde yapmııtır. Bu adam öteberi sata· 
rak timalf Almanyanın köy ve kasaba
lannda dolatırdı. Her gittiği yerde bir 
mektep çocuğu kaybolur bunlardan bazı 
tarının cesedi ormanda kısmen gömUl
müş olarak bulunurdu. Lillick. Aoatok. 
Ncunıppin ve başka yerlerde birer öldü 
rfilmU9 çocuk bulunmuştu. 

Çocuklann naad öldürülmilf olduk
lanna dair çocuklann cesetlerinde hiç 
bir iz bulunamamıştır. Seefeldtin bütün 
muhakemesi esnasında mütehassıslar 

katlin ne suretle yaprldıtma dair uzun 

Cani AJoll Seeleltlt 
uzadıya milnakaplar yapmıılardtr. 

Bazı doktorlar çocuklann Asit Prft• 
tik koklatılmak auretile öldilrillmilt oı
duklannı iddia etmektedirler. 

~. Vakıa timdiye kadar bir· rmda final müubakumda Brezil- • 
"it Profeayönel ve kuvvetli Av- yalılara galibiyet golünü atan fut- 11/1" 
~ _. ~kımlannı 1&halanmızda bolcu Çeanın ıol ayakkabiıı Urug- H k e 
1 _,rettik. Fakat dünya p.mpiyon- v

0
ay milli müzeıinin en ıerefli ye-1 er e sın 

nnde durmaktadır. 
l.".'~ libi bir ünvanı haiz bir takım ~ Uroıvayda bir futbolcu milli 

1 

Alabileceği 
\, memleketimize gelmemit - takımda oynıyabilmek için pek 1 

iL çok ve pek •iır imtihanlar geçir · 
._~da oyununu görmediğimiz mek mecburiyetindedir. Maama· ı 
~ l,iJlbediiimiz bir takımm ecne- fib eski takım timdi tamamiyle de. Mükeiıımel ve ucuz 

hzetelerinde okuduğumuz ya- B kü U ·ıı ' titmittir. upn .. roıvay m1 f I 
t..., hmalak teknik kabiliyetlerin- takımında eski takımdan bir tek o-

"' OJun ıekillerinden bahsede- yuncu kalmıtbr• O da eskide" 
~eflliz. f ıaret edeceiimiz nok- santrhaf oynadıiı halde timdi beJ. 

bu tanınmıt takımın bazı ta· oynıyan Kastro'dur. , 
~ dikkat hmusiyetleri olacak- Urogvaylılar umumlyetJe rave' . 

uzun boylu ve İri yan oyuncular · ı 
\ı \Jroıvayda millt takımda fut - dır. Bilhassa aralarında dev cüı 1 

'Ynamak peJc büyük bir ıeref - ıeli kocamlln bir zenci oyuncu var 
dır. Hepsi birer at ıibi koşabilir 1 
ter. Ve icabmda ço• ıert oynamak 
tan ,ı" cek'"me'7.1er. 

Bir 

AD O: 
Model 125 

Cllhan l>lrkadın 
"~ek kılığında lşçl
~derken yakalandı 
.\c;ldctan ölme dereceıine ıe· 
'bfı. kadın bir it bulabilmek ü-

• 

I erkek kıyafetine girerek Ni
"alend demir yolu iıtaıyonu
lcarlarmı temizlemeğe talip 

'11tek grupu araıma katıımıt-

Paristeki mac 
Dün a)qam ıelen bir ha

ber, pazar günü yapılan maçta U 
rogvayMann Pariate 1-1 berabe
re kalmıt oldukları, ıon oyundıı 

srayet 1ert oynadıklarını, hatta ha. 
kemi dövmeleri üzerine halktan d,. 
bilm11lcabele mükemmel bir dayal· 
yedikleri bildirilmektedir. 

Pi L OT 
l._ .. .. . . t" • ka -... uç gun cınsıye ını, ar . 

1 
an sakfr,•abilmİftİr. Er • 

erte beraber, kürek kürek kar 

~ •e amel~ batı, diğer günde
lerden ayırt edemediği bu it
~lqmasmda hiçbir kusur 
lllnıttır. 

~ -1tat dördüncü günü, kuvvet-
liizıir kadınm fapkasmı a· 

MtGrmn, ve kadmrn uzun IÜ· 
~ı havada uçmaia batlamıt-

• 

İltanbul üçüncü icra memurluğun· 
dan: 

Tamamı 1868 lira kıymeti muham 
meneli Akaarayda Hilleyinata mahalll"' 
sinde Çmgıraklı bostan .obtında 53 
numaralı ve 834 metremurabbaı anarurı 
6 hiaaede bir hisaeai tarihi illndan itiba· 
ren otus gün müddetle açık arttırmayc
konmuıtur. Birind açık arttırma ı~ 
-936 tuihine tesadüf eden perıembe 
günll saat 14-16 da dairede yapılacak 
ve kıymeti muhammenenin yüzde yet • 

6 lambası var. Kısa, orta, uzun cfaYgalı 

her yeri ahr. 110 ili 220 voltluk 
her cereyanda çahşır. 

Satış yeri: Voy vod: C>~ Galalar 

mit betini bulmadrfı takdirde fldncl açık mwm:·-=========-·-s::m:r.:n."111:1::-mı 
lrttrrmalJ 4-5-936 tarihine tesadüf f c&;;n °k~zan s.·;; nahtyetlnd~· 
eden pazartesi gilnü ayni saatte gene da H•v• Kurumu me ntaattnl" 
irede icra olunacaktır. isteklilerin kıy 29 Martta 
meti muhammmenin ,uzde yedi buçuğu BUyU k peh il vao 
nisbetinde pey akçesi veya milli banka U 1 
mektubu vermeleri llmndrr. Haklan ta- R° r~Ş 
pu sicilleri ile sabit olmayan ipotekli• H lkramiyeıer: p 
ıacakblar ile diğer a11kadarlann •e irti- ı= Bqa eo. bqaıtına 30. ortaya 1 
fak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve 1&, küçük ortaya 10 ltra ve kO-
huausile faiz ve maaarife dair <>lan iddi çükıere hediyeler verilecektir •• 1 

................................................ 11..__..:. 
alanru ilin tarihinden itibaren 20 gUn ····-·•00

•••••••••••••••
00

•••••••·--·-··
0

"
0 
--

içinde evrakı mllıbitelerile birlikte daire- 1Y1 B 1 R 
mize bildirmeleri llztmdır. Aksi takdi~ 1 ~ c 

de haklan tapu sicilleri ile sabit olmr erzı m l 
yanlar aatıf bedelinin paylapasından 

hariç blacaklan ve daha fazla bilgi edin
mek istiyenlerin bu ife ait olan 32/ 2994 
numaralı d01)'8 ine ve tafıillt verllec~ 
ği gibi bu huıuaa dair dairemiz dinntı. 
nesine talik olunan açık arttırma prtnr 

arıyorsunuz? 
işte size hlr adres : 

meainl okuyabilecekleri llln olunur. 

ZA YI - Membailirfan idadisinden 
dd?f= phadetnamemf kaybettim. Ye
niainl alacafnndan esldafnfn hOkmO )'OP 
tur. 

M..-.1irfaa i"•disiade 989 
s-iNı Zilatil 

~ 
iHS'AN YAVUZ 
Kadın we t.rkek f erztıı 

•staabal Yen tpostanc ltal'$111Dda 

Foto "ur vanında l .tuleı hıınında 

FRANSIZCAYI 
Tam ve mllkemmd ağrenmek için 

yeglne çare: 
Bu kere KULTUR BAKANLIGI ~ 
rafından biltiln aivil liselerde ve 
GENEL KURMAY BAŞKALIGIN · 
CA DA Harp Akademisi. Harbiye 
mektebi ve bilOmum aıkerf liselerde 
yardımcı kitap olarak kabul edilen: 

Kuleli Askeri Lisesi 
Fransızca öğretmeni 

M. All UluergUven 
in telif etmit oldup 

1 - Fransızcada cümleler ve 
U,,reler 
300 sayfa. 80 kurut 

2 - Fransızcada slgalar ve zamanlar. 
150 sayfa 50 kurut 

adlı eserlerini mutlaka okuyunuz. Sr 
tıt yerleri: Ka~kav ffOsnO F..czaneaf 
Beyoftunda Haset. TOnetde Serldya. 
diı. Ankara cadr!etılndf' fkbet. Beya
ntta A TdtN kntnnl!ant>leri. 

1 - Selimiyedeki kıt'atın ihti

yaçlan için açık ekıiltme IUl'eliyle 

9000 kilo pirinç alınacaktır. Ek

ıiltme 3 - Nisan - 936 Cuma 
günü saat 14 de Selimiye Satmal
ma komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - 9000 kilo pirincin tahmin 

fiati 2205 lira olup muvakkat te • 
minatı 166 liradır. 

3 - Muvakkat teminatlar ek • 
ıiltme 1&atinden bir 1&at evvel 

Tümen Muhasebeciliği veznesine 
yatmlmıt bulunacaktır. 

4 - Bu it için bakanlara Ye 

bqka mal sandıklarma yabnlmıt 

mektup ve makbuzlar muteberdir. 

5 - Şartname komisyonda her 
aün ıörülebilir, .( 1399 l 



Bir \{Jmyagerln tesadüfi 
ve .m.eşut bir keşfi 

Parisli bir kimyager, tecrübeleri esnasında kazara eline biraz "Beyaz Oksi• 
jen,. dökülmesi üzerine cildi beyazlatıcı ve yumuşatıcı hassasına malik bir müs
tahzarın mevcudiyetinden dolayı hayrette kalmıştır.Bir lahzada cilddcki kırışıklık 
lar leke ve gayri saf maddeler zail olarak yerine beyaz, a5ık ve taze bir beşere 

kaim olur. 
Bunu, bir çok kadınlann yüzünde tecrübe cdereJc, ciltlerini 3 ila 5 lcvin da· 

ha beyazı..rtıp yumuşattı. işte hususi bir imtiyaz olarak bu "beyaz oksijen,. sair 
kı...,mettar cevherlerle beraber yeni Tokalon ltremine karı~tırılmıştır. Beyaz renk
teki (yağsız Tokalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gayrisaf madde
leri hal ve siyah benleri izale eder ve açık mesamah kapatarak tene o ana 
kadar ku!lanılmış herhangi bir tuvalet ve güzellik müstahzarının veremediği 

yumusaklık ve tazeliği temin eder. 
B~yaz renkteki Tokalon kremine iHl ve edilen bu "Beyaz Oksijen,,e rağmen 

fiati arttmlmamı~tır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin ve seri 
ne~icesini görünüz. 

Her sabah 
~ç karnına bir 

Jphı;e kaşığı alınız 

K.abızlığı 
tıefeder. 

Hazımsızlığı 
Mide 

e~şllll} ve 
) ':.ı.:ı mnlarmı giJe -

rir A ğ·:daki tatsız• 

h~r ve kokuyu izale 
edçr. Şişesi 7 5 ve 

120 kr. 

HOROS 
markalı ambalajına 

dikkat. 
DEPOSU: 

MAZON ve BOTTON 
ecza deposu 

İf Bankası arkasında 

No. 12 Bahçekapı 

~·ASKERi FABRİKALAR UMUM : MÜDÜ.İll.UGU ./_.. ~':.· .... 
: J Satına ima Komisyonu İlanl~r~ .. :~, ~· .". _.: 
< . 

Muhtelif Elektrik Malzemelri 
Evvelce de ilan edilip §artnamelerinde değioi.ldik yapılan ve tali 

min edilen bedeli (30.000) lira olan yukarıda mıktarı, cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü aatınalma komisyonunca 
4 Mayıs 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (bir) lira (50) kurut mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı ha
vi teklif mektuRlarını mezkur günde saat 14 e kadar l<omisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. tnaddelep 
rindeki veıaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komİ&yonu ilanları 

lstanbul komutanlığı birlikleri 
için rekarrür edecek fiate nazaran 
on bin liralık yemeni 6 - 4 - 936 
Pazarteıi günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. Şartna -
mesi her gün öğleden evvel ko. 
misyonumuzda görülebilir. Ult te
minat (750) liradır. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya meli:tup
lariyle birlikte 2490 sayılı ka.nu -
nun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle beraber teklifatm ihale • 
den en az bir saat evveline kadar 
Fmdrklıdaki htatıbul komutanlı -
ğı Satın.ime. komisyonuna verme· . 
leri. (1449) 

(1318) 

İstanbul 4 üncü icra memul uğun· 
dan: 

Süleymaniyede Saman Viranı evvel 
yeni Bezaz cedit mahallesinin cami ve 
ş
0

eftali sokaklarında eski 2/ 4 mükerrer 
28 ila 34 yeni 28 ila 34 No. larla mürak 
kam ve tamamına yem inli üç ehli vukuf 
tarafından (9900) dokuz bin dokuz yüz 
lira kıymet takdi:- edilen llüseyin HüS" 
ni.inijn mutasarrıf olduğu kagir fabrika 
binası birinci derece ipotek tz.kibinden 
açık arttırma ile satışa konulmuş olup 
şartnamesi 25- mart - 936 tarihinde 
divanhaneye talile edilerek 20 - Nisan 
- 936 tarilıine ra~tlayan pazartesi günU 
saat 14-16 ya kadar İstanbul 4 ünci.i 
icra daire.sin<le satrşt yaprlacaktır. Bu 
arttırmada gayri menkul muhammen 
kıymetin yüzde i 5 ni bulduğu takdirde 
ihalesi yapılacak aksi takdird~ en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
4 - Mayıs - 936 tarihine müsadif pa• 
zart~si günü saat 14 den 16 ya kadar 
İı;tanbul dördüncü kra dairesin<le yapıla 
cak ikinci arttırmasında gayri menkul 
en çok arttıranın üstünde bırablacaktır. 
Artttrma bedeli peşindir. Arttırmaya it
tirak edeceklerin yüzde 7.5 nisbetinde 
pey ak,Çesi verı~eleri veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubunu tevdi eyleme
leri lazımdır. Müterakim vergi, rusumu 
belediye, v,akıf icaresi, ve yirmi senelik 
evkaf taviıi mü§teriye aittir. 2004 numa 
rah i Ara kanununun 126 mcı maddesine 
tevfikan bu gayri menkul ipotek sahibi 
alacakhlar ile diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sı:ı,hiplerinin hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını tarihi ilıln~ 
dan itilxıren yirmi gün zarfında evrakı 
mll.sbiteleriJe dairemize bildirmeleri la· 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil" 
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
payhştmlmasından hariç kalırlar. Als.· 
kadarlarm işbu maddei kanuniye ahka • 
mına göre hareket eylemeleri ve daha 
fazla malUmat almak iı;tiyenlerin 934/ 
14605 dosya numarasile memuriyetimize 
müracaatları ve açık bulunan şartna· 

meyi tetkik edebilecekleri i1Sn olunur. 
(21368) 

Tophane Fırınında mevcut ve 
1000 kilo sönmüş kömür ve 900 
kilo tekne kazıntısı 23 - Mart -
936 Pazartesi günü saat 15,30 da 
ayrı, ayrı pazarlıkla satılacaktır. 

Kömürün tahmin bedeli 1250 ku
ruştur. Kazıntının 1125 kuruıtur. 
Kömürün son teminatı i 90 kunı§ 
kazmtımn teminatı 170 kuruftur. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (460) (1488) 

Yedek Subay okulu için 1000 
yatak çarşafı ve 1000 yastık yüzü 
23 - Mart - 936 Pazaretsi günü 
saat 14,30 da Tophanede :.atınal· 
ma komisyonunda pazarlıkla alı • 
nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2750 liradır. Son teminatı 412 lira 
50 kuruştur. Şartname ve r.ümu · 
nesi komisyonda görülebilir. İs • 
teklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 456) (1413) 

lstanliul l'..evazım amirliğine 
bağlı müesseseler için 30 ton zey. 
tin yağının kapalı zarfına istekli 
çıkmadığından ~azarlığı 23 -
Mart - 936 Pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Satınahna ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16500 liradır. Son teminatı 
2475 liradır. Şartnamesi Komis -
yonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatle komisyona gelmeleri. 

(457) (1414) 

51 bin adet limon 23 - Mart -
936 Pazartesi günü s·aat 14 de 
ToRhanede satınalma kotaıisyo -
nunda pazarlıkla alınacaktır . 
Tahmin bedeli 1530 liradır. Son 
teminatı 229 buçuk liradır İstek
lilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. ( 454) ( 1383) 

1000 Metre kalın çivili kayı' ) 7J iV / 936 Salı saat 15 
1600 ,, İnce ,, ,, ) 

450 Metre muhtelif eb'atta yaaaı) 
kayış) 1/IV / 936 saat 14 

250 ,, Yuvarlak kayış ~ 

Ş .. l . 'b" k d . ..,.!1-d0flaı1 artname ~e nınn.une erı mucı ıru:.e yu an a .cıns ve ,....m . . 

k V k . ' ı . bı:t3 
yazılı kayışlar pazarlıkla satın almaca tır. erme ıstıyen erın. 'kte 
}armda yazılı gün Ye saatlerde ot,, 7,5 güvenme paralariyle hırlı 1, 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna ge 
meleri. (137G) 

Tahmin edilen bedeli 19477 lira 50 kuruş olan 19 kalem nıu~te~ 
lif cinı ve eb'atta liı.ıtik 21 Mart 1936 tarihine raslıyan cumartesi gu~, 
saat 10 da pazarhlda alınacaktır. Muvakkat teminat 1460 lira 81 b'' 
ruştur. Şartnameyi görmek iı1iyenle;r komisyona müracaatla göre ~ 
lirler. p,_zarlık için belli gün ve saatte muvakkat teminat ına1'bıl 
veya mekluplariyle isteklilerin komisyonumuza başvurmaları. 

(1421) 

Ankara Belediye Reisliğinderı:l 
Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan Otobf' 

garajı cephe duvarı inşa:ıtına ait ilan iptal edilmi~ ve keyfiyetin ' 
ğıdaki şekilde yeniden ilanına lüıum görülmü~tür. ~ 

A - Eksiltmeye konulan iş otobüı garajı cephe ve yan dıı"' 
ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli 11615,54 liradır. , le!' 

B - Şartname ve projesi belediye fen direktörlüğünden bu 1~ ·~ 
le meşgul mimar, mühendis veya ta§çı esnafı olduklarına dair ge~ 
lecek vesika mukabilinde otobüs direktörlüğünden parasız olara).{ 

mr. ~ 

C - ihalesi 4/ 4/ 936 günü saat 10,30 da otpbüs direktörlüiiif' 
yapılacaktır. ,• 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
E - Muvakkat teminat miktarı 871,17 liradır. ıJ 
F - isteklilerin kanunun emrettiıli bütün evsafı haiz oJpSY 

lazımdır. ı 
G - Teklif mektupları 4/ 4/ 936 günü saat 1 O da komisyon' 

rilmiş olmalıdır. (1443) 

Ademi iktidar 
V:e Bel gevşekliği

ne ka~şı 

HORMOBtN 

' ~onyadaki kıt'atm ihtiy''f~ 
lan 262 bin kilo yulaf k'~ 
zarfla eksiltıneye konulJJJ1'~,~ 
Yulafın muhammen tutarı 1 ~ 
lira olup muvakkat teminatı 1 ı 
liradır. Eksiltme 4 - Nis~~ ~ 
935 Cumartesi günü saat ı, A 

1 ..,ıfl' Konyada Kor sabnalma <OJ#' / 

nunda yapılacaktır. Şarttı~ ·ıe 
k · d ·· ··ı b'J' 1 tel<11 ' om1syon a gorv e 1 ır. s 1~ 
rin ihale saatinden bir faal e;eıİ 
tekliflerid komisyona ver~e) 

(630) (1491, ,. 
Hepsine biçilen -ederi 2681 ~ 

ra olan 24600 metre çantalı!> / 
kapalı zarf la eksiltmeye ko~st') 
tur. ihalesi 27 3 935 gürıll • ~ 
15 dedir. Uk teminatı 2011 }it~ 
kuruştur. Şartnamesi 135 kıl I 
M. M. V. Satınalma koıni&Y0~ 
dan alınır. Eksiltmeye gire'e.i., 
inanç ile kar.unun 2 ve 3 iv~ 
maddelerinde yazrlı belgelere# 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Honnobin likte teklif mektuplarını ih31'/ 
atinden bir saat evvel Anli'/ 

Asliye birinci hukuk mahkemesin M. M. V. Satınalma Komis'Y0 

den: l · "615 "1241 ~ verme erı. ,, .. 
Alektiro Teknik Şimit Damyon fal:r ..,. j 

rikası ve şürekası vekilleri Gabay bira· , 
derlore izdeten Avukat İbrahim tarafın ıııtil!lllflltt,.eıtlltllllıtılltlllll~lll f 
dan müddeialeyh Pangaltıda vali kona· Hekim Öğütler I 
ğı caddesinde Madam Sakalaridi apar- .

1 tıman bir numaralı dairesinde Barzelay Ortaköy Şifa Yurdu ~O 
Laski aleyhine 501 lira alacağının tah· baş hekimi Dr. Ahmet Asıf.fl 
sili için istihsal olunan haczi ihtiyati t" .. D lff t N itti O I 
1; d'k' 1 b' d . ı.: 1 ve opera oru r. e a n 
~ararının tas . ı ı ta e ıne aır uu unan • • .. • kitıır 

davadan dolayı mumaileyh I.;askiye teb- bu ısım altında guz:el hır { 
liği muktazi davetiyenin ikametgah karmışlardır. 1~ 
hazmnın meçhlıliyeti basebile hukuk u· Eser halk için olup çok. 9tjr~ 
sul muhakemeleri kanununun 141 inci ifade ile yazılmış, ve nef19 f' 
maddesine tevfikan ilanen tebliğine ve rette basılmıştır. içinde ı t4 J 
muhakemenin de 1-4-936 saat 14 de b nkl hl d l.J 
talikine karar verildiğinden milddeia* ve ir re i ta 0 var JT· bİ f 

Muhtelif hastahklarl• Jt~/ leyh Laski yevmü ve saat mezkQrda mah wl k l l • . • h e . 
kemede haıır bulunmadığı veya bir ve:- sag ı mese e erım ıza .,ııı 
kil göndermediği takdirde hakkrnda ml.Joo kitabı, sıhhatini konı:ınal< ;ıJ 
ameiei gıyabi.venin ya~~lacağı • :ebliği herkese hararetle tavsiye 6 _,f 
nıakamma kaım olmak uzere ılan olu· UMt•ıNıt1!K!UlltıtıtıuJ1•P1U1!1JıHıtı61lıtlllilijfllflitlıf 
nur. 



20 MART - 1936 HABER - J\Jqam posfaiı 
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VEPVENi BiR MECMUA ÇIKIVOR 
Fenne uygun ofmıyan bir elektrik tesisatı 

a aT @l liitil ~ör HC§lft©ı99 CEREYAN KAÇIRIR 

• Okumaktan 
yorulupta 
elinizden 

bıraksanız bile 

• gözleriniz 
bu 

gazeteyi 
arıyacak 

• Son hazırhklan 
yapıllyor; tafsilat 

ÇOK 
YAKINDA 

• 
60 FA USTA 

vet, bu muhakkak ... Bu ağız da o. 
nun .. Ah, gözlerini bir kere göre -
bilsem. Acaba bu o mu? 

Klod kızı sarsarak haykırdı: 
- Kızım, çocuğum, Viyoletta, 

Viyoletta! 
Viyoletta gözlerini açtı. Korku 

ve çekingenlikle cellada baktı. Bu 
öyle bir saniye idi ki, akıllar du -
rur, dütünceler işlemez, İnsanın 
bütün duyguları bir noktada top
lanır. 

Diz çöken Klodun derin solu . 
JUtlarından başka bir fey duyul -
maz olmuıtu. Çocuğun gözleri bir. 
aenbiı-e sulandı. Kollannı helirıiz 
bir hareketle - trpkı vaktiyle dar
ağacının dibinde olduğu gibi -
cellada doğru uzattı. Büyük bir 
sevinçle: 

- Babacığım! Klod babacı . 
ğım ! Diye mınldandı. 

Cellat hemen doğruldu., Geri 
çekildi. Sevinç ve fÜphe etrafım 
bir kasırğa gibi sarmıftı. Koca -
man elleri ihtili.çla sarsılıyor, o -
na doğru uzanıyor, sonra tiddetle 
geri çekiliyordu. 

Hem ağlıyor, hem gülüyor, ona 
Cloku~ağa cesaret edemiyordu. 

- Naul? .. Nasıl?. Bu benim 
çocuğum ha! Delirmedim demek? 
Oh, ıen miıin, sC>yle ıen miıin 
Jliım? 

- Benim habaerfmı, benim ... 
Klod birdenbire yaklaftı. Şid -

Cletle kızı kollarmm araıma aldı. 

Tüy gibi havaya kaldırdı. O uğur
suz delikten uzaklap.rak bir kö -
9eye çekildi. Yere oturdu. Kızım 
dizlerinin üzerine aldı. 

Gözlerinden durmadan yaılar 
akıyordu. Bu yıqlarm ıılattığı ve 
hafifçe titrek bulunan dudakların
dan bir takım anlqılmaz kelime -
ler dökülüyordu. iri yüzünde son 
derece sevinç ve hayret izi vardı. 

Viyoletta ise gülümsiyerek 
tunları aöyliyordu: 

- Babacığım .. Benim Klod ba
bacığım .. Sahiden sizsiniz ha! 

Klod onun söylediklerini güç
lükle anlryabiliyordu. 

- Evet, iıte böyle .. •Beni itte 
böyle çağır... Her zaman böyle 
çağır. Sesini duyacağım. Ne ka -
der da güzelsin... Kollarını boy • 
numa dola! Bilirsin ki bu çok ho
tuma gider. Ah, ıen ne oldun? 
Hayır, hayır, ıus! Bunlann hep -
sini bana sonra anlatırım! Yalnız 
söyle! Benim kızımım .. Benim ha
yabmsm.. Viloyettamıın değil 

mi?. Söyle .. Söyle. Şu kollarımın 
aruında sıktığım kızımdır değil 
mi? 

Adamcağız hıçkıra hıçkıra, bo
ğula boğula ağlıyor, omuzları aar
ıılıyordu. O timdi; bütün dünya -
yı, bulunduğu yeri, oraya niçin 
geldiğini ve vazifesinin ne oldu • 
ğunu unutmuıtu. Sevinç ve ıaa • 
detle gülerek: 

- Haydi evimize dönelim! 

ve 

SARFiYATI 

Elektrik 
ÇOGAL TIF 
tes·satı 

Bir defa yapılır 
iViSiNi 

yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

• 
ı SAT E 

en mükemmel tesisatı 

12 AY VADE iLE 

YAPAR 

SAT • 
ı E 

Şubelerine müracaat kAfldir • 

FAUST~ 57 

- Kalbinizi bana açtığınız çok 
iyi oldu. Cellat, tecrübe sona erdi. 

· Yarın Notrdama gidiniz Meı ayi
ninden sonra herkes günah çıkart
trğı zaman bir kilise Prenai, papa
lığın salihiyetini tatıyan bir kar -
dinal yalnız ıizi dinliyecek ve gü
nahlarmızı affedecektir. 

Bu suretle günahlarınız Papa 
tarafından affolunmut oluyor. Ö
bür insanlar gibi ıiz de rahatlıya
caksmız. Uykularınız geri döne -
cek. Ruhunuzd.ki korku ve deh -
Jet giderek yerini büyük bir rahat
lığa ve ıakinliğe bmLkacaktır. 

Fausta bir elini kaldırarak ka
pıyı gösterirken emredici bir ıes -
le: 

- Haydi cellat! Şimdi vazife
nin batına! .. Bu hayatı da sön • 
dür. Bu itae.tin kartılığı olarak ya

nn bütün cinayetlerin affoluna • 
cak, bütün ıeni yoran kabuslar -
dan kurtulacaksın ! 

Klod bir hamlede ayağa kalktı. 

Gözleri korkunç bir tekilde parlı
yordu. Ruhunda müthiı bir deği -
tiklik olmuı, kati kararını ver -
miıti. 

- Bütün günahlarımdan af fo. 
lunacağımı söylediniz, değil mi? 

- Evet, affolunacakıın! 
- Bu kadın sonuncu olacak ... 

Şu kadından baıka hiç kimseyi öl
dürmiyeceğim, değil mi? 

- Evet, bu kadm son kurba -
nın olacak! 

Metr Klod, idam odasına döne
rek: 

- Öyleyse, o da ölsün! Dedi. 
Demin Fauıtanın ayaklan di

binde diz çökmü§ duran bir insan
dı. Şimdi kapıya doğru yürüyen 
mahlUksa bir cellattı ! Birdenbire 
içeriye girerek kapıyı kapadı. Fa
uata o :zaman kapıya yaklaıarak, 
gözlerini gizli bir deliğe dayadı. 
idam yerinde olup bitecek §eyleri 
görmek istiyordıL ..• 

Bu oda, evin ana duvarlarının 
üzerine oturtulmuştu. Penceresi 
olmadığı gibi çok yüksek olan ta
vana asılan lambadan dağılan ışık 
bu karanlığa tuhaf gölgeler çize • 
rek onu büsbütün korkunçlaıtırı • 
~~~ , 

Odanın dö§emesi rendelenme • 
miş, düzeltilmemiı tahtalardan 
yapılmıttı. Bu yüzden iğri büğrü 
idi. Döşemenin tam orta yerinde 
bir mahzen kapağı görünüyordu. 
Bir halat. Bu kapağa bağlı duru· 

yordu. Tavana doğru dümdüz Çt• 

kan bu halat bir makara vasıtasiy
le atağıya doğru açılıyor, duvara 
mıhlı bir çiviye bir ilmek ile bağlı 
bulunuyordu. ilmik çözülünce ha
lat makaralan üzerinden kayarak 

mahzenin kapai!ını yalnız kendi • 
si tuttuğu için kapak hemen a~a • 
ğıya düşüyordu. 

Bu kapai;ın üzerinde duran bir 
insan mutlaka aşağıya yuwnlanır
dı. Alt taraftan Sen nehri akıyor, 



HABER Kara haydut 24 

X: 9 un harikulade maceraları 

~~9 
.Şi~l'\At4 

C'ORe 
V2 9İ\J.; 
KAR\~' 

DA"E T. 
t.-iPiR. 

"1Sr<1 E tıe !>AAT 8 OE 
OiR. ~iz. Si~ SAAT 
~ NC.e' Pu .!.U"t\J 

)("' R ı.JN ••• 

8U DAVEITEı-4 Hiç. 
Mo ~ 1..ANMADJN\.! 

Vahşi hayvanlar Kralı Yalçının sergüzeştleri No. 11 

~ 

... . 1 

TANlfJIM Bf./ AIUL.OM 
BENiM PEDRODV~ V42tN 

Biz İM C A/'18.AZ llA
/llF DE 111 I< lf Ç Ntl~DI 
8Alf4LIM .ŞJMDı 
BENi TAAllYIUAIC· 
MI JUA8A ... ~ 

( ' 

58 F:A:UST~ 

çıkardığı ıesler bir ölüm hışırtısı 
halinde ti yukarıdan bile duyulu
yordu. · 

Cellat, içeriye .girerek, bir de
met ip ;rakaladı. Mahkfimu evvela 
bağlamak lazmı geliyordu. Sonra 
gayet çabuk olarak onu boğacak, 
cesedi kapağın üzerine atacak, 
ıonra ilmeği çözerek onu aşağıya, 
-~bire düşürecekti. 

Vazifesi bu kadardı. 
Cellat, salondan içeriye girince 

etrafa dağılan hafif bir ışık saye. 
einde idaın edeceği kadını gördü. 
Bu kadm her halde korkusundan 

bayılmı§ olmalı ki, boylu boyunca 
OÖ§emenin üzerinde yatıyordu. 
Başma siyah bir çuval geçirilmiş, 
mahzen kapağının tam üstüne 
konmuştu. Kmııldanmıyordu. Bel
ki nefes de almıyordu... Cellat 
irkildi. Utanır gibi oldu ... Meta • 
netinin kırıldığını hissediyordu. 
Kendi kendine: 

- Acaba bu zavallı kimdir? 
Dedi ... Sonra daha boğuklaşan 
bir sesle ilave etti: 

- Acaba ne yaptı?Suçu nedir? 
Niçin öldürülmek isteniliyor? O • 
nu öldürecek de benim har 

F austanın emriyle uzun bir ür
periş bütün vücudünü sardı. Bun . 
dan evvel öldürmüş olduğu kim • 
-.ier erkekti. Aralarında epeyce 
ho!uşmalar olmuş, öldürmek için 
kendisinde bir hırs duymuş ve 
böylece vazifesini yapabilmişti. 

Fakat bu seferki bir kadın. .• 
Kim bilir? Belki de genç ve gü. 
zel .•• Ayni zamanda masum ve öl
dürülmeğe lüzum görülmiyecdi 
derecede zavallı bir mahlUk! 

Zaten deliğin üzerinde duru. 
yor, onu ölümün kucağına atmak 
için ilmeğe biraz dokunuver • 
mek kafi ! Sen nehri onu kollarına 
alarak uzaklara, bu uğursuz şe • 
birden çıkarıp kırların yeşil ku • 
cağına götürürdü. 

Klod başını çevirdi ... Gözleri& 
de merhamet eseri göründü. Ha -
yır, o mümkün değil şu son kurba
nına el uzata.mıyacaktı. Kapağı 

tutan ipin bağlı olduğu çivinin ya· 
nına gitti. Fakat bu sırada ortada 
yatan zavallı mahkiima bakmağa 

cesaret edemiyordu. Duvarlara 
sürtünerek geçmişti. iki büklüm 
yürüyor, ayaklarının ucuna bası .. 

yor, soluyor, acınacak bir halde 
bulunuyordu. Yüzünden iri ter 
damlaları dökülüyordu. Nihayet 

ipin yanma kadar vardı. Geriye 
dönmeğe cesaret edemiyerek tit • 

rek ellerile düğümü çözmeğe ko
yuldu. Bu anda mahkUm kadın 

hafifçe inledi. Klodun beyninde 
bu ses müthiş bir taraka ile ak ~ 
setti. Cellat geri geri çekildi. Kı • 
mıldanmadan durdu. Kendin.i 
topladı. Şöyle düşünüyordu. 

- Uyanıyor ... Onu öldürme -
den delikten aşağıya atmak çok 
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doğru bir şey olmıyacak... Belki 
de kaçabilir!.. 

Ditleri biribirine çarparak ila
ve etti: 

- Sonra.. Eğer boğmazsam 
çok ıztırap çeker ... Onun için onu 
boğayım da acı çekınesin ! 

Homurdanarak şiddetle geriye 
döndü. Kendi kendini cesaretlen
dirmek istiyordu. Mahkfunun ya -
nma kadar fırladı. Oraya çömel • 
di. Boğmak için kullanacağı İpi 
hazırlamağa başladı. 

Bir taraftan da mırıldanıyor -
du: 

- Evet, evet! Mutlaka ölmeli
dir. Onu öldüreceğim!.. Yalnız 
bu ! ... Sonra kurtuluş. 

MahkUm kıpırdadı. Tek tük 
söylediği bazı sözler Klodun ku -
lağma kadar varıyordu. 

- Allahaısmarladık anne! -
Sevgili anneciğim. Baba, baba ... 
Neredesin? ı , I · 

Klod hıçkm: - ' ı ,..,. .... ,__ 

- Annesini çağırıyor ... Baba -
BIDI soruyor ... Zavallı yavru. Ah, 
~u anda kimin elinde bulunduğu
nu bilsen? 

Karşı gelinmez bir meraka tu
tuldu. Mahkumun yüzünü görmel' 
istiyordu. Bir çingene elbisesi giy
miş olan şu kızcağızı muhakkalr 
görecekti. Evet, onu görmek. onu 
ölüme mahkum eden cinayeti yü -
zünden okumak lazımdı. Henüz 
tereddüt ediY.ordu. Fakat elleri 

kendi kendine kızın boynundaki 
ipi çözmüş torbayı çıkarmıştı. Kı
zın son derece güzel yüzü, kapalı 
gözlerini süsliyen uzun kirpikleri, 
saf ve beyaz alnı, parlak saçları 

görünmüştü. 

Cellat bir saat kadar süren bir 
dakika bu güzellik ve sevimlilik 
karşısında anlaşılmaz bir duygu • 
nun tesiriyle ezilerek kımıldan • 
madan durdu. 

Sonra boğuk bir sesle: 
- Ne kadar da güzel? Ölecek 

ha! .. Dedi ve düşünmeğe başladı, 
yavaş yavaş nerede bulundu• 
ğunu ve ne yapmak için gelmiş ol
duğunu unutuyordu. 

Sonra ona baka baka, kalbinin 
hızlı hızh çarpmakta olduğunu 
hissetti. Ruhunun hem ağlayıp 
hem de sevinmekte olduğunu, ha· 
şmın dönerek kendinden geçtiğini 
anlar gibi oldu. 

Büzüşen elleriyle saçlarını ya- . 
kalıyarak: 

- Ah, acaba deliriyor muyum? 
Aklıma neler geliyor? Aman Al .. 
lahım ! Yoksa nihayet yaptıkları • 
mı mı buluyorum. Çıldırarak mı 

öleceğim. Bu yüz .. Oh bu yüz •. Ba. 
na onu hatırlatıyor. Fakat bu bir 
deliliktir Çocuğum, evet o da şim
di tam hu yaşta bulunacaktı. Yii. 
zü böyle olacaktı ... 

Cellat hem ağlıyor hem de gü • 
lüyordu. 

- Bu aaçlar, onun· saçları .•• E· 


