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Siyaset 
kafadan bir 
ses çıkıyor: 
~gilizler: 

Lokarnocuların kararına Almanya
nın taşkınca bir cevap vermeme
sini ist: ıyorıar. Hitlerin mukabil t:ek
liflerde bu lunmasına, hatt:a ikinci 
b r Lokarnocuıar t:eklifi yapılabll-

~ mesine çallşıyorıar. 

Jansızlar: 
Habeş har bini bir an evvel bitire
rek, Avrupada emniyeti temin için 
"Fransa, ltalya, Belçika ve lngilte
re,, den mürekkep bir dörtler ittıfakı 
yaratmak istiyorlar . 

~manlar: 
Büt:ün gazeteler , Lokarnocuıarın 
kararı aleyhinde yazıyor. Hit:lerin 
koydugu "Diger devletlerle müsavi 
olmak prensipinden bir sant:lm bile 
ayrılmamak,, düsturu Almanyanın 
verecegi yarınki ceyap için esas S oıacaga benziyor. 

,ovyetler _: 
Lokarnocuların Almanyaya karşı ıtd

lt li ol kararı yeftade·HIU)'e..-

~f ya: 
Harbi bit:irmek nlyet:lnde olmadıAı 
anıaşıllyor. ıt:alya, Macaristan ve 
Avusturyadan mürekkep bir üçler 

~t;;;; d;;ı;ti;;? istiyor. 

----Almanyaya ıokarnoculann yap
ti klan tekliflere muhalif ... 

(Yazıları 4 üncüde) 

Y elıel ve Stançel 
idama mahkum 

oldukları 
muhakemeJ e 

Bu fapkalı zat 
Bulgar Kralıdır 

Meşhur Bulgar inkılapçısı 

Veı~ef eğer idam 
edilirse 

'='uıgaristanda tethiş 
~ene başlıyacaknıış 
llunu bi r lnglllz gazetesi blldlrlyor ve 

Veıçefln kim olduğunu anlatıyor 
cva~ısı a ınci sa 

= 

aıenıinde her 
Maarifimizde yeni bir deOişme mi? 

Kızlarla erkeklerin 
Ayni mektepte okunıaları 
usulü artık kalkacakmış 

' Muhtelit teJrüattan bir görüniif ••• 

Bazı rivayetlere göre, kültür l>a-l muı lizmı gelecektir ki bu da birf Kültür bakanlığı bundan batka 
kanlıiı önümüzdeki derı yılından bütçe meselesidir. önümüzdeki ders yılında orta mek 
itibaren orta mekteplerde mubte- Kültür bakanlığmm fuı karan teplerde biri sabah ve biri de öüle
lit tedriıat usulünü kaldıracaktır. vermek istemesinin sebebinin son den sonra olmak üzere çift tedri~at 
Bupnkü Kurun refikimiz bu ihti· zamanlarda bazı mekteplerde gö- yapılnıasına karar vermittir. 811 
mali bJ~detmektadir.. riilea nbLıiria lzmirde kültür di- meyanda Beykozda bir de orta 

fWbi Mal tattilJ[ edilecek o- reldörlüiünün ve mektep müdür- mektep açılacakbr. tik o'lwBarda. 
luna memleketimizde mevcut alt- lerinin almağı lüzumlu gördükleri ki fazla talebenin de açıkta kal· 
DPt altı orta okulla 6 lisenin kız ta· tedl>irleraen ileri geldiği söylen- maması için buralarda da çift ted-
lebeleri için ayrı mektepler açıl- mektedir. risat usulü tatbik edilecektir. 

Lehistanda işçi 
isyanları 

Dzmnır.<dle f.ecD bnır cinayet 

Varıovaı22 - Krakovi'de, it
sizler aruında mülhit isyanlar ol
muıtur. Polisle itÇiler· çarpıfmlft 
iki kadm yaralanmıttır. , Bet ame
le ve iki polis ağır yaralanmıttır. 
Bet yjiz İtÇi itini bırakmıttrr. 

.· iki · arkadaş 
Kadın parmalı ve kıskançhk yUzUnden 

Bir arkadaşlarını öldürdüler ·. 

Haıiptman'ın idamı 
Han g ·i s~i · .. 

31 martta ı· · d ·a rn 
J'renton, 21 - Hauptman'ın i-

damı 31 mart ·günü saat 20 olarak 

1
. 

1 
• • • ? 

tespit edilmiıtir. idam esnasında o u n a ca k 
hazır bulunacak olan resmi me - • 
murlarla gazetecilere verilecek 1 İ . • • • d 

1
... . 

vesikalar hazırlanmıttır. ş e, gunun a 1 meselesı budur! 
Iran Dışbakanı .. lzmir, 20 (Hususi) - Geçe.n 

gun Bayındır kazasında kanlı bır 
istifa etti cinayet olmuı, Sadık adında bir 

Tahran, 21 (A.A.) - Alman delikanlının ölümüyle neticelen
haber alma bürosu bildiriyor: Dıt mitti. 
&kanı Kizımi bugün İstifa etmif- Bu ölüm tasarlanmıı bir hazır-
tir. lığın neticesi olduğu için yakala

Alman seçimi 
Berlin, 22 - Rayştag'a girme

ğe namzet olanların reımi liıte -
ıinde 1035 kiti vardır. Bunların 
batında Hitler bulunmaktadır. 

Her altmıt bin kitiye bir nam· 
zet mevcuttur. 

nan katiller hakkında Bayındır 
savamanı Ahmet Gündoğdu idam 
cezası talebinde bulunmuf ve suç
lular Ödemit ağır ceza mahkeme
sine ıevkedilmitlerdir. 

Cinayet haddi zatında basit de
nebilecek bir tekilde itlenmit ol-

(Devamı 2 incide) 

Bayındır Müddeiumumiıi 

Ahmet Gündoğdu 

Altnıış yaşından 
yukarı oıanıar 
Devletle alakadar işlerde 
artık ıstı.r 
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ızmirdeki cinayet Venizejosa 
yapıacak 
merasim 

Bulgaristanda 
Acaba hangisi 
idam olunacak Kral taraf1r:ıdan 

tesbit edilecek 
Girit: kırk gün 

matem t:utuyc r 

-V elçef'in idamı 
mesele oldu 

(Ba1tarafı 1 incide) 

mak~ be1"'~r ıarip bir esrar per· 
desine bü~i.indüğünden elde bulu
nan suçlulardan hangisinin hakiki 
katil olduğu henüz tespit edileme
mif ve bu nokta gerek Bayındır, 
gerekse Ödemiş muhitinde olduk· 
ça merak ve alaka uyandırmıştır. 

lznrire kadar sızan bu çapraşık 

mesele beni de Bayındıra kadar 
sürükledi. Yerinde edindiğim ma
lumatı etraflıca bildireyim: 

Maktul Sadık, Bayındırın ta· 
nınmıı ailelerinden birinin çocu -
ğudur. Fatma adında umumi bir 
kadınla ali.kadardı. 

Ötedenberi fahiı~lik yapmak· 
ta olan Fatma ayni zamanda Etem 
ve Hüseyin iıminde diğer iki deli
kanlıyı da ıevmekteydi. 

Kadmla alakalı olan bu genç
lerin üçü de birbiriyle arkadaştır
lar. Fakat Hüaeyin ve Etem kadını 
Sadıktan kııkanmağa baılamışlar
dır. 

Onu lıldiıeden birkaç gün ön
ce ıokak ortasında yakalıyarak: 

- Bu kadından vazgeç, yoksa 
akibetin fena olur L Yollu tehdit
'ae bulunnıu,Iardır. 

Satlık bu tehdide aldırış etmi-
19rek meseleyi sadece ba~ka arka
!a,larına a çmakla iktifa etmiştir. 

Aradan birkaç gün geçince Hü· 
seyin ve Etem çarşıda Sadığı bu
larak kendisine kar•ı gene eskisi 
11'Di dost ve arkadaş olarak görün: 
meie çalıımıtlar \'e onu kasaba· 
nın kenannda izbe gibi bir evde 

~akta olan kaıarlanınış alüf · 
tel~rden Saime a drnda bir kadınnı 
evine, eğlentiye davet etmişle-rdir. 

Sadık bu daveti kabulde tered
düt bile etmeyince üç delikanlı 

Saimenin evini boylamışlardır. U· 
mumi karı evde yoktur. Bunun i
çin, biraz bekliyelim, diyen üç ar
kadaş ı,ık yakmışlar ve odaya gi
rip oturmu~lardır. Hüseyin ve E
lemin silahlı olmalarına mukabil 
Sadığın üzerinde bir çakı bile bu
Jpnmuyordu. Esasen caniler bunu 
luhtelif vesi lelerle anlamı,lardı. 

Bir ara Hüseyin, kadını bul -
1nak bahanesiyle, dııarr çıkarak 
etrafı gözetlemİJ, .beş dakika geç
meden de dönerek bir teY bulama
't!ı~mı iÖylemittiT. 

Bu sırada Sadık, arkadaşları -
m n hareketlerinde bir baıkalık 
hissett iğ i iç in gitmeğe hazırlanı -
yor. Fakat daha ayağa kalkma -
dan Hüseyin ve Etemin kendisine 
sarkıntılık yapmalarına maruz ka· 
lıyor. Bu vaziyet Sadı ğın oradan 
hemen uzak)a~mak üzere tekrar a 
yağa kalkmak istemesine kafi gel
mi~se de gerçekten arkadaş san· 
dığ ı caniler kendisini yakalamış

lar ve tabancalarını atetliyerek 
müdafaasız genci altı yerinden ya
ralıyarak oracığa devirmişlerdir. 

Ev kenarda ve basık olduğu i · 
çin silah seslerini duyan olmamış 
ve caniler kaçmışlardır. 

Fakat adaletin tecellisi kendi
sini burada da bütün vuzuhile gös
termiş, suçlulardan birisi kendi 
ağzıyla suçun meydana çıkmasına 
sebebiyet vermittir. Yakayı mü
teakip canilerden Etem kendi ken
dini kolundan hafifçe yaralamıt ve 
doğruca karakola kotarak: 

- Bizi bastılar, beni yaraladı

lar. Arkadatım Sadığı da vurdu
lar. demittir. 

Yaka mahalline ıidilince henüz 

Atina, 21 - Kra., Venız ı..; Jsu n 

cenazesi ile çok yakından alaka
dar olmaktadır. Cenaze nıerasi
minin programını bizzat kral tes
pit edecektir. 

Avrupa gazetelerinde Venize
los hakkında methiyeler çıkmak· 

tadır. İngiltere hükumetinin Pa
ris elçisi de hükumeti namına Ve
nizelosun kar11iyle çocuklarına 

taziyede bulunmuştur. 
Girit adasında Venizelos için 

kırk gün matem tutulmasına karar 
verilmiştir. 

Hanya belediyesi de cesedin 
gömüldüğü günün ertesine kadar 
her gün öğle .zamanı eski muharip 
lerden bir borazanın "selam dur! ,, 
emrini verdikten sonra hükumet 
tellalının: 

"Elefterioı Y enizelos .. ld " I o u.,, 
diye bağırmasına karar vermiş· 
tir. 

Venizeloıun cesedi Giritteki 
evinin kartTSındaki küçük kliseye 
ıömülecektir. 

son nefesini vermemiı olan Sadı- Romanyadan gelecek 
ğrn ifadesi bütün hadiseyi meyda- G •• 1 na koymuı ve caniler yakalanmıt· oçmen er 
lardır. 

Basit sayılan bu kanlı cinayetin 
mahkeme kısmına ait olan çapra
ş ık esrarına gelince: 

Katillerin tabancaları ayrı mar

ka olmakla beraber maktulün vü
cuduna saplanan kurşunlar, ayni· 
dir. Halbuki her iki tabanca He de 

·ateş edilmişti. Acaba bunlardan 
hangisi ölüme sebep olmuttur? 

f ıte adliyeyi meşgul eden cihet 
budur. Müddeiumumilik failin i
damını talep ederken maktulün 
kalb nahiyesi dahiline isabet ede· 
rek ölümüne sebebiyet veren kur
şun kimin tarafından atıldı ise o
nun ölümünü istemekte ve Ödemit 
mahkemesinin bu nazik noktaya 
dikkatini çekmektedir. 

Canilerin ikisi de bu hususu i· 
tiraf etmemekte birletik oldukları 
için mahkeme heyeti çok müşkül 

mevkide kalmıf ve adliyeciliğin bü 
tün inceliklerine müracaat etmek 
mecburiyetiyle karşı karşıya gel • 
mit bulunuyor. 

Hulii.i Güntıy 

Bükreş, 21 - Türkiye elçisi 
Hamdulalh Suphi dün Başvekil 
tarafından kabul edilmi~tir. Bu
ıün de Dış bakanlığına giderek 
muhaceret meselesiyle meşgul ol
muıtur. 

Türkiye elçisi Çarfamba günü 
.:Ankaraya• gitrnek tlzere Roman
' yadan -ayrılac~lrtiT. ~ ..A-ıu t; 

Haber verildiğine göre bu se
ne Türkiyeye anc.ak geçen sen~ 
mallarım satmış olanlar gidebile
ceklerdir. 

Ertuğrul Muhsin 
Rusyaya gitti 

Şehir tiyatrosu rejisörü Ertuğ

rul Muhıin (Y erii soy adı dolayı
siyle Muhain Ertuğrul) dün, bazı 
tetkiklerde bulunmak üzere, Rın
yaya hareket etmittir. 

Muhsin Ertuğrul, Nisan sonla· 
rma doğru avdet edecektir. 

Şehir tiyatrosu senelik tatiline 
Mart sonunda başlıyacak, sanat
karlar Nisanın ikisinde memleket 
dahilindeki turnelerine çıkacak
lardır. 

Bulgaristanda liberal b'r inkilap ' 
vücudc getirme isteyenler arasında 

suçlu görülerek muhakeme altına alı . 

nan ve neticede. idama mahkum olan 
Vclçef, hakkında yapılan teşebbüsler 

bir tesir göstermediği takdirde bu haf 
ta asılacaktır. 

Velç ef 'e Vo:ko f k imtJ l r 
Bu münase: •. e İngilizce iiiyuz Kro. 

nikl gazetesi bir makale yazarak diyor 
ki: 

.. Velçcf'in muhakemesine ait yazılar 
Bulgar gazetelerinde pek az çıktı. Ay. 
ni meseleye dair malfımat veren Yugos 
lav gazeteleri Bulgaristantla müsadere 
edildi. Volkof ile Vt!lçef. .. hayatların da 

Velçel 
ilk ve son defa olmak üzere 1923 se. 
nesi haziranındaki hükCımct darbesinde 
müşterek hareket etmişlerd i . O zaman 
çiftçi diktatör Stambuliski mevkiinden 
atıldı ve mi.itcakiben katledildi. 

Bu darbeyi Volkof tertip e tmişti . 

Sonra Harbiye Nazırı oldu. 
Velçef'in cinayetle alakası yoktu. 

Bu hükl'ımet darbesine zabitlerile bir . 
liktc iştirak etti. Çünkü memleketinin 

• bir' a'narş_iye öoğrü 'ghtiğini gôrmüştü. 
O zamanlar Velçd bir.m'ütekaid- or 

du mensllhu idi. Ve h ukuki tetk1klerlc 
meşguldü. 

1923 de Volkof'un tv~n Mihailofun 
idare ·i altında gene Makedonyalı tet. 
hişçil~rden mür'ekk jl bir grup vücude 
getirdiğini bilmiyordu. 

Mlhallof Volkofun kolu 
Mihailof, Volkof'un bir kolu olacak 

ve Volkof'da İtalyanın kolu olacaktı. 

Tethi~çilere verilen tahsisatın üçte i. 
kisi Romadan geliyordu. 

Tedhişçiler, yalnız bir gaye ile tes. 
kin edilmişlerdi .. Bulgaı-istanla Yugos. 
lavya ar.asında herhangi dostluk imka. 

ı.na meydan vermemek ... 
Velçef bunu öğrenince Volkof' 111 .. 

nen ittiham etti. Ve kralın. oniı mevki ' 
inde muhafaza etmesini protesto. ctif. 
Eğer "muhafazada devam ederse~ 
Sofyada her gün yapılan cinayetlerdCSI 
ma 'nen siz mesul sayılırsınız,. diyordıl

Neticede Velçefin kendisi ordudall 
çkarıldı . 

Fakat Volkof 1929 senesine kad•' 
kaldı. Nihayet kendisi itaJyaya elçİ "'' 
!arak gönderilmek artile istifa etti. O: 
rada gecen seneye kac1ar kaldı. Şi"1ili 
Snfo·ııda bıılunııyor. 

Ve çef lkt:dar mevkllnd\. 
Bu zamanla rda Velçcf, iktidaı rrıtf· 

kiine geçmek fırsatlarını elde etrrıiş'' 
de. kan dökmeyi icap ettiren bu fır&at• 
Iardan istifade etmedi. fakat 1934 stil,. 
si mayıs 19 una kadar ... 

O zaman sükunetle iktidan ele ,,. 
çirince, ilk isi, Yugoslavya ile BuJgıırİ" 
tan arasında bir dostluk tesisine b'f 
vurdu. 

Mütchassıslardan mürekkep si~ 
hükumet vücude getirmekle orduda~ 
arkadaşlarını inkisara uğrattı. E!ind C'Jıt 
fırsata hakim olduğu sekiz av zarfıııd• 
epey inkılap yaptr. Polis halkın dost~ 
haline getirilmis, köylüye ucuz kredi' 
ler temin edilmiş, fakirin adalete ,üt• . .. 
atle kavuşmasına bakılmış. gazeteJe(I 
hadiseler hakkında mi.ltalealar serdet• 
mcsine müsaade edilmiş ve resmi daii+ 
leri inf;c:~ l-ı an k••rtum•ştı. 

Ayni zamanda Kral Borisi de parlJ• 
mentoyu d.ı~ıtmal: . kanunuesasiyi taıfı1 
etmcğe ve partileri menetmeğ e tcfvl~ 
ediyordu. 

Kanunuesasi. Başvekili yalnız kT•1' 
karşı mes'ul gösteriyor ve parlamellt' 
Harbiye Na:ı:ırn• ı., <-Fr--ıt' hir lilet !'.'ıar'; 
hı1lunuyordu Ve Par•i er rle memlt:~e 
icin kurulmus limited şirketl,erd~ ~ 
roız daha iyi idi. . U 
Velçef m . frut hU"Omlfa~ ı~ 

· is tı yor 

V clçef bunun aksine olarak tnsilll 
örneği üzere mcşrCıti bir hükümdarıı' 
kurmak istiyordu. 

Fakat fikirleri boşa cıktı. Ordu. ı;cll' 
di siyasetinden alıp "tekrar kışlaya Mj 
dürdüğü için,. 1935 senesi k:lılUllu•" 
sinde onu mevkiinden att!. O. 

ömrü pek kıs.ıı olan askeri bir lt 

kOmet bundan sonra nisana kadar 11~ 
küm sürdü. Memleket yeniden kr•1 

linr geçti. 
Ve tçef kovu'uyor (. 

Haziranda Velcef'e Bulgaı istanı tt' 

k . : . y .. ı"" ketme emredılmıstı. az mev51mı 
fında tethiş yine gizlice avdet etti. 

Teşrini evvelin ikisinde Vel~ef rııe~ 
lektaşları ile krala teklif cdilcbi!.e~tt' 

Na fia V ek aleti memleketteki bir kabine kurmaya hazırlanmak uı 

Posta teşkilatımız 
ilerliyor 

geri döndü. 
Ve d"r' • :ı1 tevkif edildi ... .. 

Çf çek çiler ve saraçları Beledf "1:entn tahsile Turne bu sene iki kısımda ya-
l k J " pılacak, operet ve dram ,ubeleri 

iç D OOperatlf göndereceği gençler: ayrı ayrı yerlere gideceklerdiı . 

posta ve telgraf teşkilatını geniş· 

letmeğe karar vermiş ve bu iş iç in 
de istasyonlardan da istifade edil· 
mesi i~in Devlet tlemiryo1ları ida· 
resiyle mutabık kalmıştır. 

Yakın bir zama:ıda istasyonla r
da halkın vereceği mektup ve tel
graflar kab:;l edi1meğe ba§lana-

"'' Ve'çef l~am edlli r•e ne o el 
ingifü gazetesi, Nıyuz Kronıkl • ..; et 

çef bldüğü takdirde Bulı;aristan da "1 t1f' 
rfı ti hük\ımdarhk ümidinin ve Bulg11 ; 

tanın Yugoslavya ile esaslı bir do~t~ 
ması, a ralarında, daimi sulh ve sil ti 
hüküm sürmesi ümitlerinin de beri , 

gitmiş olar.ağı mütaleasmda bulurıııf'; 

Bunde.n bir müddet evvel ba:ıı 
eenaf cemiyetleri ıayelerine daha 
ça·buk Yarabilmek ve ifaiz kalan 
ND&fa it temin etmek için birer 
kooperatif kurmU;:Jlanh. 

Cmıiyetler tarafından kontrol 
edilmekte olan bu kooperatifl~r 
çok iyi netice vermi,tir. Bunun 
için Ticaret oduı eınaf Jubeıi, bu 
faydalı neticeyi ,örerek her cemi
yetin birer kooperatif kurması 

için letebbüaata ıiri,mittir. 

Şubenin mürakipleri bu husus
ta tetkikat yapmaktadır. Birçok 
cemiyetler kendi itçilerinin vazi -
yetini düzeltmek için b irer .• ~ope

ratif kunalmuını büyük bir arzu 
ile kartılaa:aktadırlar. 

Şimdiye kadar mevcut olan ko· 
operatiflerden maada evvela çi -
çelcÇiler ve saraçlar için birer ko • 
operatif kurulmaıı mukarrerd ir . 
Bu iki cemiyet esnafı bir takım 
mutavassıtlar e linde kalc' ı : :arın
dan aarfettikleri mesaiden hiçbir 
netice alamamaktadırlar. 

Şarkıcılar ve ----------
buzcular 

Belediye bu sene bazı ihtisas 
fubelerinde staj görmek üzere Av
rupaya ta leb eler göndermek kara
r•- · 1 :ıdır. Bunun için belediye büt
çesinden tahsisat da ayrılmıştır. 

Gerek Konservatuvar ve gerek 
Şehir tiyatrosu operet kısmı için 
ıeı sanatına bihakkın vakıf sa
natkar azlığı ötedenberi göze bat· 
makta idi. Bunun için l>u sene Av
rupaya tan dersi almak üzere 
bir veya iki talebe gönderilecek· 1 

tir. Bu talebeler Ko!lservatuvar ta
lebelerinin en istidathları arasın

dan seçilecektir. Bunların masra· 
fı olarak Konservatuvar yatı k1ımı 
talebesinin harçlığından 1.000 ve 
Şehir tiyatrosu bütçesinden de bin 
lira aynlmııtır. 

Diğer tara~an b elediye gele · 
cek sene Avrupayil buz imali işin · 

de ihtis~s ~espetmek üzere iki ta. 
lebe gönderecektir. Avdetl~rinde 
belediyenin Karaağaçtaki buz fab. 

caktır. 

Vekalet bun da n başka trenler
de de halka muhabere imkanınr 

Pazar yerlerinde köylüler §öyle 
yormuş : ~ 

" V l r ··1·· .. ı .. b. • ... ro' e çe o uyor. curı >u ıze , • '(! 
vermek için tşkilat yapacak ve . ,., 

etmeğe cplu·tı. Eğer ölürse, teth ı~ 
yolcular seyahatte iken istedih le- neri döne ·ek ..... 
ri yerle re mektup ve telgraf gön· v f' • • d ..,,, ( 1 

dere b ilecekler di r . 1 e çe 1 n 1 a 11 . 

Menı l~ketlmlzde na mÜdahare 
tayyare servisleri 

Büyükderc ile Brendizi arasın

da işliyen Aero Ekspres tayyare 
şirketi faaliyetine n ihayet verdi -
ğinden bunun te5isatı hükumete 

- Ben "Gürültü ile mücadele ce- geçmiş bulunmaktad ır. 
miyeti., reisiyim. Diğer tara ftan Er F ; ans tay ya· 

Davulcu - Peki ne istiyorsunuz? re ~irketi hiikumetimize müracaa: 

rikasında çalı!acak olan bu genç ederek Parisle İstanbul arasında 
ler bu sene buradaki fabr,ikada ça- i ş lemekte olan ta yyare servisini 

lıtacak ve sonra Avrupaya gide· Adana yoliyle .Sur:yc , v tt Bnğda· 
ceklerdiT. Bunlara hu. s_~neki staj· .·. d a uzatmaY,ı tek if etmişt ir . Bu &u· 
farında 75 er lira aylık verilecek·! retle tayyare ile kısa hir zamanda 
tir. \ lrana da gidilebilecektir. 

Bul;{8r l~lerlne 
müdaha le i nılş 1 

Sofya, 21 - Askeri ma lil<e a 
k a rariyle idama mahkum ec:l i l~t 
olan Velçef ile Stan!:ef'in affe·; 
meleri için hari ..:ı .. ., •·a .., ı lp · > ~ 
büsler Bulgar efk; .. ı umunıi"t• 
müteessir etmeğe ba,Iamı~tJf' ~f 

Bu mesele etrafındabir ba'; 
kale neıreden Mir gazetesi b\J 1( 

racaat l arı Bulgarı tı . ' •. I 
lerine kanımak şekllnc!e tef5'

1 
1' 

'l e' 
mekte, hunrlan dolavı teni<' 
mekte dir. 
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fBlYIZ 
oıapoaırondan 

veırgD 
._~İttiniz mi: Belediye, buz do· 
"'ltrından vergi alacakttuf. Hat
i.~diye kadar vergiyi vermemiş 
~e.rm cezaya çarpılmur bile 
fı~elmif... , 

~ 8enim bildiğim, modern bina· 
~ bu gibi dolaplar, yerli bile 
i'Pllıyor ve artık medeni havayiç 

karıtmıılardrr. 

b.Luı da var: Değil yemekfe
batti. giyeceklerin bile güve· 

aaklanmuına mahsus so· 
dolapları, mimarinin ana-

aruma karrfmıştır ... 

8ence, vergiye nazaran ampul 
, buz dolabı da o olmalıdm 

Jl'~t, bunu söyledim diye, be· 
'bit" mahallebici dükkanı ira
l'ar aanmayın ... Hayır, evimde 

' ~lesef elektrikle soğutma 
'latnn yok ... Hala karı kadim 

edip duruyoruz: Yemekle-• 
l rii.zıira kartı bir pencere· . 
tel dolaptadır; yazın sıcak 

erinde de suyumuzu kuyuya 
tle sarkrtmz ... 

.. ,,. lf 

t-.et, belediye. buz istihsalinde 
fa.attardrr. Elektrik soğutma 
'batı, onun karına kesat veri
. Böylelikle de, bütçe varidatı 
l)or ... 

~ ı;. ,,. 

Yeni hal 
büyültülecek 

l 
1 

Kereıtecilerdeki muvakkat ıeb
ze ve meyva halinin ihtiyaçlan 
kar§ıhyamadığı ve ancak bir kı · 
smı meyvayı içine alabildiği göz 
önünde tutularak halin derhal 

t 

tevaii itine baılanması takarrür 
etmiıtir. Halin tevsii tehir 

meclisinin ııon içtimalanndan hi· 
rinde tasvip edilmişti. Fakat ih· 
tiyaç acil olduğu için bu hulUlt.a 
tahsisat verilinciye kadar da bele

diye riyaseti makamına ( taahhü

de giri,ebilmek salahiyeti) de ve· 

rilmitti· Hal intası için bu seneki 
bütçeye 75.000 Jira konulmuıtur. 

Yeni binaların yapılacağı yerlerin 

toprak tesviyesi ve nhtım inpatı 
evvelce yapılmıf olduğundan bu 

tahsisat §İmdilik kifi görülmekte· 
dir. 

Şimdiki muvakkat halin inp.sı 

için belediye tramvay ıirketinden 

bir istikraz yapmıttı. Şirkete bu •· 
iman b~rcun bu ıeneki takıiti ola· 
rak da 87.000 lira verilecektir. 

Yeni binalarla halin yıllık ha

sdatmm geçen yıldan 65.000 lira 

fazla olarak 270.000 lirayı bulaca· 
ğı tahmin edilmektedir. 

' 

Altmış yaşından 
yukarı olanlar 

Devletle alakadar işlerde 
artık çahştırılmıyacak 

60 yaıından yukarı olanlarm •ı, lıtanbul, İzmir ve İstanbul Ji. 
devlet idarelerinde ve devletin man idareleri bu yaştan yukarı o
kısmen veya tamamen İ§tiraki o • 
lan müessesatta kullanılmamaııı 1 
için bir layihanın Knmutayc!an 
geçmek üzere olduğu malumdur. 

Bu layiha henüz kesbi kanuni-ı 
yet etmemekle beraber bütün de
va.ir ve müeuesatta hazırhklc~r ya. 
pılmakta ve bu yattan yukan o -
!anların birer listesinin çıkanla -
rak kadroda açık kalan yerlerin 
tayinine baılanmıthr. 
Devlet dairelerinden maada Sü

mer Bank ıube ve fabrikalan, in
hisarlar, lt bankası, Ziraat banka· 

Yeni açllacak 
hatlarımız -

lanlan vazifeden ayıracaklardır 

60 Yatını tecavüz edenler eğer 
tekaüt yatını doldurmuı İseler te
kaüt edilecekler, tekaüt yaımı 

doldurmamıılaraa mevcut taamül
lere göre ikramiye -alacaklardır. 

Şu vaziyeti bir inkılap olaral' 
telakki etmek lazımdır. Bu sırret
le boş kalan yerlere yeni ve genç 

nesil geçmit olacaktır. Ve çok du
yulan ''Tekaütler i§leri kapladı,, 

tikiyeti önüne k11men geçilmit o
lacaktır . 

üzümlerimizin 
tekamülü 

Ankara, 21 - Afyon • Antalya Birkaç yıldır yq üzüm ihraca· 
hattmm ilk merhaleıi olan Afyon - tımızm artması için tet!tikat ve tec
Karakuyu kısmının açılması mera- rübeler yapılmaktadır. Biz bu i~in 
ıimi önümüzdeki ça.rpmba günü henüz btlagıcmda iken komtu • 
saat 13 de Karakuyu iıtuyonunda, muz Bulgaristanın bu itte büyüti 
Isparta - Pozanönü hattmm açıhıı adımlarla ilerlediği anlqılmak. 
da gene ayni gün saat 17 de yapı· tadır, 
lacaktır. Bulgar hükUmeti Bulgaristan-

KadonOaıroırn 
ven veırgDs! 

Suad Derviı, yollannuzın feci vazİ • 
yetini tasvir ediyor: 

Otomobili kullanan zata: 
- Aman efendim,· diyoru~. Bu de. 

reden nasıl çıkacağız? 
- Hangi dere? diY.c yUzüme hayret 

le bakıyor. 

Otomobil ; tekerleklerini aşan sula
rın, içinde ilerlerken muhatabımın ba. 
na böyle bir sual sormasını pek abes bu. 
luyorum. 

- Bu dere, diyorum. İJtc içinden 
geçtiğimiz dere ... 

Gülüyor : 
- Bu dere değn, yol! diyor. 
- Ya bu sular? ... 
- Sel, diyor. Görmılyor musunuz, 

yağmur nckadar şiddetli yağıyor? ... 
Gazetelerde okuyoruz : kadınlardaft 

yol vergisi alınacakmış ... 
Peki alınsın. Fakat biz erkekler gibi 

müsamahakar değiliz. Kazancım1.ı:dan 

yol vergisi de veririz amma t •.• Biz yot 
isteriz;! 

>} 

Genç şaBır 
ne dOyor? 

Behçet Kemal, genç neslin en ucr; 
gelen §aİrlerindendir. Hatta devlet he. 
sabına, Londraya edebiyat tahsilin• 
gönderilmiştir. 

Daima ihtUallerde vatani şiirler oku. 
duğu için, ken-3isine bir de lakab takıl. 
dığını yine kendi yazısından öğreniyo.. 
ruz. Behçet Kemal Çağlar, Kurunun 
edebiyat anketinde, eski hececilere §Öf· 

le cevap veriyor: 
()yıeyıe, yalnız elektrik dolap· 
dln vergi almak kifayet et· 

, ·• Çünkü buzun ba,ka rakip
d~ vardır ... Meseli bizim ku-
11 da çıkınğmı turnike haline I 

· ~&urrlar. Her döndükçe tünelde· 
~ etrıcinıleri ~ibi yazam ve gel 

lım: V ergı ... 

Her iki hattı da ~nında diğer 
Berberler cemiyeti küçük amıf· bakanlar olduğu halde Ba§bakan 

ların Türk tebauma hasrı kanu· 

Sahte millehassıs 
ecnebt esnaf da yetiıen yaf üzümlerin ihtiyaca 

kifayet etmediğini görerek yeni . 
den üzüm yeti!tirilmesi için baz' 
mühim kararlar almıttır. Yeni 

Jnsafla, bltarafldda onların haklarını 
veriyoruz: Onlar bir zamanlar varlardı, 
bir !eyler becemü~lerdi, elimize hece 
veznini bu kadar her terennüme elve.. 
ritli bir mükemme~likle veren onlardll'• 
fakat iıte bu kadardır, ol hikiyet! .. 

~"' kafi1 değil: 
mma rağmen bir takım ecnebi te
baasının hala çalıtmakta olduğu
nu alakadar makamlara bildir· 

miştir. Berberler cemiyetinin ha

lımet lnönü açacaktır. Bu müna

sebetle gerek lıpartada, gerek Af
yon ve Karakuyuda büyijk ha:ıır· 
hklar yapılmaktadır. 

bağlarda bundan böyle yalnu 
(HafıJ; Ali), (Çavuı) ve (Dam· 
cat) üzümleri yetiştirilecektir. 

~i kuyu, şimdiye kadar az mı 
ti kaçakçılığı yaptı? Haydi ih
bıahkemeaine ! ... Cezayi nak-

'· 
ber verdiğ.ine naza.r~n, _evvele~ b~ Şehrimizdeki yapılar 
meslekteki yabancı ışçıler tımdı 
ondüle mütehassısı, peruka müte- •.•~nbul ~~ediyeainin Y.a~hğı 
hassıııı, manikür mütehassısı gibi slatıstıklere gore, geçen ay ıçınde 

Bağlann üzüm yetiştirmeğe 
müsait olup olmadığı. büyüklüğü, 

üzümlerin yaf ve cinsleri hüku -
met tarafmdan teabit edilecektir. 

Ve ben, onlann çok kere pka ile 
kanıık "ihtifallerin piri,, de2~cn t>e1i 
kalbi milleti için çarpan, lrafüf mm. . 
laplıırile geliıen, m11~etine, ülküsüne w 
ıcfinc inanan ben, bu sef'-T de arkada!• 
lannın münadisi kabilinden bir vasıf a. 
lacağrma aldırmadan havkmyonım: 

Biz varız. snn'atte de bir yeni Anka. 
ra kuracağız!,, 

thahlar olsun, bu yüzden bir• de haraç mezat satıftğa ÇI· 
it ... 

~aha bitmedi: Toprak testiler? 
ıı,· 

namlarla sralıtmakta ve kanunun tehrimizde 47 yapı .iti tamamlan· 
takibatından hariç kalmaktadır· mıttrr. Ayrıca 227 bınada da muh

telif tamirler yapılmıttrr. 
Cevat RUştDnftn 

cenazesi 

~ 

Masıra~ ve 
3me~® yaznk 

Jar. Cemiyet bunlardan ihtisas ve-1rUer ... O kurunu vusta artığı 
it._ eciler ! ? ... Asnlarca kafes!er

fa. kafaya vermeğe ah!mış o 
nlı, Bizans yadigarları?! ... 

~dairelerindeki kafesleri na-

sikası aranmasını dilemiıtir. ============== Ankara, 21 - Dün vefat eden 
Ziraat V ckileti netriyat müdürü 
Cevat Rüttünün cenazesi dün me· 
rasimle kaldırılarak Cebeciye gö
mülmüttür. Merasimde Ziraat ve· 
kili, vekalet erkanı ve büyük bir 
kalabalık hazrr bulunmuftur. 

~rça.ladıksa, onları da yere 
lryı:ı ... Testi inkr!abı yapma

! 

~ier çartaflı kadınlar gibi, ha
~ takım testiler köşede bucak· 
l~rak belediyenin buzlariyle 
~ ederse belediyenin memur 

haber vermeliyiz: Yalnız 
llt esnafı kovnİamakla iktifa 
İnlet", ayni zamanda gözleri 

telerde olarak dolassınlar: 
leetiyi gördükçe bir dü-dük ça
··• İçerdckilerin suç aletini 

rna meydan vermcde:c 

Bir dok lora verilen 
ceza 

Etibba Oduı haysiyet divanm· 
ca Beyoğlunda Küçük Pat"makka. 

pıda, Şükrüpaıa apartımanında o
turan doktor Garek'in haatalanna 
bugünün tıb telakkilerine uymr 

yan, kadim ve batıl esaslara da· 
yanan bir takım iliçlar verdiği ve 
buna göre tedavi tekli tatbik edil· 

diği anlatıldığından ve bu da meı· 
lek heysiyetini lekeliyecek tekilde 

bir hareket telakki edildiğinden 

altı ay için doktorluk yapamama

sına karar vermiıtir. 

litııı! burada, dikkat edilecek -mamı§ olmak için ,u müsbet fikri 
1\ hır nokta var: Lodos tara· .. l' · • soy ıyeyım: 
. ı Pencerede duran testiden Yayılmağn çok iıtidat gösteren 
lı\e a.z vergi alınabilir; fakat elektrik tesisatının inti,arma ket 
~~dakilere göre ayrı bir mad· yuracak ıeyler yapmamalıdrr. Bu, 
~a.h !... Türk rejiminin inkılapçı ruhuna 

:1(. :;. il(. 

' yakıımaz ... Varsın bunlar, alabil· 
°'' e de bit.-nedi: Ya karpuz- diğine artsın, kilovat baımda dev
~'Unları, güne§e bırakırsanız, Jete ve belediyeye kalacak ufak 1 
iklerinden soğur . .. Belediye bir kesirle iktifa etmeli, bu ufacı· 

'-' 1-.rı &!'asında buna nöre dt! ğın yekunu "oğalsm da istifade 
'dde koyup Yergi almanın ondnn olsun diye beklemelidir. 
l>akınalı !... Yoksa, buz dolabmdan ahna-

)'\ • • • cak vergi, karpuzdan ve teatiden 
~ ·ile.yır. okuyucularım... alınml\~J abe. olftn vergi kadar 

~ "'-" lAtife... yersizdir, manasızdır. 
~inli menfi bir ruhla yap- (Vl ... Q) 
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Kanıta datlara kırtnlZI kar Yağmııtır. 
ttaıya Alman sU{lh}ıuımasnu protesto 

eden bir nota vermiştir. 

MUfettlş muav·-ıUği 
Gümrükler için yeniden müf et

tit muavinleri alınacaktır. İmli· 
hanla alınacak olan bu müf ettiı 

muavinleri yüksek ihtisas mektep. 
leri mezunları arasından seçile

cektir. imtihan günü henüz takar· 
rür etmemİ§tİr. Kadroda dört 

münhal müfettiş muavinliği var· 
dır. 

Zaman gazetesinde okunmuıtur: 
Haliç vapurlarından yalnız (9) mL 

maralr sağlam bulunmuı. Diterleri top. 

tan yekiın tamire muhtaçmı§. Hatta bi.. 
rcr birer işe de ba§lanmt§. Birine sor. 

mu~lar : 

- Yahu çamaşrrm kirli. niçin yıka. 
mıyoraun? 

- Yine kirlenecek. 
- Yine yıkarsın. 
- Dünyaya çamaşır yıkamağa mi 

geldim? 
Demiş. 

Vapurlara da §İmdi bu kadar masraf 
ve emeğe yazık. 

Yıllardanberi bir türlü tcmizleneme. 
yen Haliç böyle kaldıkça vapurlar yine 
bozulacak değil mi? 

E, Belediye mütemadiyen tamirle 
mi uğra~cak, ya?f 

!111% E~ SORU.MU. Z.ı•s., ~t ~~ti~.lp · : ~- . ,~· . \, ~ --~~ ·,.:~ 
~,- ~- ~--E~ --~ --- - --~~-=----,. ~·· ·tlb.· · ~i - __ .;_·==--- ~ ı· ~ 
-'-"-==~-'-------"---------=--~~=-=-~ .. ----:---== ~· .. - ~~- --- -----· . ~ . 
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Müzeler ne günleri açıktır? 
Sarıyerde oturan okuyucu1anmrzdan Bayan Mclah:..t ( } 

soruyor: 

"btanbuldairi nıüzeler ne günleri açıktır. Ve bur.!:l
nn gezme ücreti ne kadardır.,, 

Cevabımız : 

Ayasofya, Roma. Bizans, Yunan eserleri ve Çinili köşk 

mibcleri: Salıdan baıka her gün 10 dan 16 ya kadar açık. 

tJr. Her krarm için duhuliye 11 kuruıtur. 

Topbpı arayı müzesi ve hazinesi: Çarıambadan 

maada her gün 13 ten 16 va kadar açıktır. Bu lmmm du. 

huliycsi 52 kuruştur. ._ 
Süleymaniyedeki Tilrk ve ia1am eserleri milzesi: P-. 

zartesinden maada her giln 10 dan 16 ya ve cuma gllnlerl 
ı 3 ten 17 ye kadar açıktrr. Duhuliyesi 11 kuruıtur. 

Askeri müze ve Sahnnçlar: Salıdan maada her: ıtht 
l O dan 17 ye kadar açıktır. Gezme fiatı 11 kuruıtur. 

Ticaret ve Sanayi mlizesi: Her glln 10 dan 16 ya ka. 
dar açıktır. Yedikule mUzesi: Her gUn 10 dan 16 ya kadar 
açıktır. Duhuliye 11 kuruıtur. 

Sıhhiye mUzesi: Salıdan maada her ~ün açıkttt. c;u.: 
me bedavadır.ı 



4 HABER - 'A ~am postur 

Lokarnocular mukabil teklif bekliyor Bir taraftan sulh lak ırdılar.ı döoer.kef1 -
talyanlar yeni bir 

t.aarruza 

·~ual!CT!~1 ~*~5MW!lllJ;;G::ıım:llm ... mll ....................... ~ ... 

Hitl • il oz erin • 
lngilizler, A manyanın gücenmemesi 

çok ihtiyatkar davranıyorla 
~ 

• • 
IÇ~i1 

kalkacaklarmış .......................................................................................... · ~ 
lSız .. Alman hududunda ~ .. 

q 
L: çarpışma mı 

oldu? 
Bu sabahki .. Zaman .. gazetesinde okunduğuna göre 

Fransız - Alman hudud mchafızları arasında l:ıir çarpış. 

ma olmuştur. Çarpı§maya sebebiyet verenlerin ü~ Fransız 
zabit'i ve otu~ nefer oldukları anlaşılmaktadır. 

Çarpışmanın neden ileri geldiği hakkında "Zaman"da 

malumat yoktur. 

........................................................................................... 
Lokarnocularm tekllflnl 
Aı''nanrar reddedecek 

Lokarııo devletlerinin R~n hav
zası hakkında, Alnıa~yaya yaptı

jı tekliflerin Almanya tarfmclan 
reddedildiğine dair bir Alman ga
zetesinin yazdığı !U ı:ahrlar ~ok 
'dikkate değer mahiyettedir: 

"Yeni Versay muahedesi ma
hiyetinde bulunan bu tekliflerin 
'.Almanya tarafın -lan reddedilece
ğine şüphe yoktur.,, 

ğildir. Bu teklif
ler, daha ziya -
de, dört Lokaı· -
n o devletinin 
kendi aralm·ın -
da vi.icude ge
tiı dikleri bir uz
la~madu-.,, 

il hamlede Adisaba~ 
bayı alacaklarmış 

a.: miktarda aıtkerlerlc ufak ~ete baskıO' 
ları yapmaktadırlar. 

Adisababa. 21 (A.A.) - iki bo=.I 
bardıman uçağı Sldamo vilayetindeki 
lrga _ Alam üzerine gazlı bomba atmı§. 
lnrdır. 27 sivjl yaralanarak Norveç kızıl 
haç hastahanesine yatmlmışlardır. Nor. 
veç kız:ılhaçı zehirli gaz kullanılması. 
nı Milletler Cemiyeti nezdinde protes. 
to etmek tasavvurundadır. 

Harekat ufak bir ıevekkul 
devresJ geçlrlyormu• 

Londra, 21, (A.A.) - ~öyter bileli. 
riyor: 

Edtre mcmlxllarından verilen ha. 
bcrleoo göre, harekat durmu~ değildir. 
Ufak bir tevakkuf devresi geçirmekte. 
dir. Şimal cephesinin bütün mıntaka • 
larında İtalyan kolları son muvaffaki. 
yctlcrıinden istifade etmişler ve olduk. 
ça mühim hareketler yapmışlardır. 

Ras Kassa ve Ras Seyyurll 
taarruza geçmlf ler 

J\disababa, 21 (A.A.) - Haber '" 
rildiğine göre, Ras Kassa ile Ras &t~ 
yum, Uarri ovasında genit ölçüde ~1

4 
taarruza geçerek İtalyanları gcri\cı:flC~t 
mecbur etmişler ve bunlara ağır z~13 

verdirmi~lerdir. t
·Diğer taraftan Deca.z Haliur.un da . • :ı,. 

ritrede Eoda T5'4:a.. ~ .... ...: ~:;'u~tıt 
du~u bildiriliyor. . 'lor: talya yenlden as~er gönder.• 

Napoli, 21 (A.A.) - italia ~~ 
' 52 zabit, 94 kUçükzabit, 81 nefe.t" dl 

siyahgömlekliyi himil olduğu h~1 

Doğu Afrikaya hareket etmiştir. 

ı mparatorun Cenevrey• 
yolladı§• nota 

Londra, 21, (A.A.) - Milletler Ct; 
miyeti konseyi Habeş hükumet~l1°;11 
bir nota almıştır. Habeş hükfunetl . 

~I· 
notada, Habe~istanın Milletltr G "' Bitar-aflar Lokarnoculara 

aleyhtar 

Havas muhabirinin öğrendiği
ne gö.re

1 
bilar.af c!evletler, Lokar

no devletlerinin tekliflerine aleyh
ta~ olduklarını bilclimı~şlerdir. Bi
taraf devletler Milletler €emiyeti 
konseyi tarafından kabul edildiği 
takdirde t1ltbikini temin mecburi
y:etin:le bulunacak~ar:ı bu teklifle
ri ağır mesuliyclleri ihtiva etrr.& 
ıinden dolayı tehlikeli saymakta
dırlar. 

Almanya., bil· 
haun Alman 
toprağına ecne
bi polia konma
sı teklifini liu
kukuk müsava -

Fransız gazetelerinde intiJar eden Fransız 
müdafaa timıali... 

İtalyan tayyare kuvvetleri durma • 
dan, dinlenmeden çalışmaktadır. Soma. 
1i cephesinde Gocam eyaletinde ve O. 
gadcnde müteaddit uçuşlar y.apmışlar. 

dır. Birka~ İtalyan tayyaresi dün Har. 
rar civarında Habeş kıt'alarına tecavüz 
etmişler, bunları bombalamışlardrr. On
dan sonra makinelitüfek ateşine tutmu~. 
lardır. Tayyare toplarmm ve makineli. 
tüfeklerin ateşlerine rağmen tayyarele
rin hareket üslerine salimen döndükte. 

yeti paktı dahilinde sulh akdi için y~Pıfl 
lın müracaati kabul ettiği, hi!l><a~ı~ 
prenşip itibarile kabul etmiş oırnııs1; ~ 
petrol zecri tedbirlerinden içtinab 

1~ııt 
olduğunu, İtalya ile hiçbir müzaket'·, 

başlanılmamış bulunduğunu ve ~·~, 
~istanın htila kııvvJ:tli ve kendisint 111 & 
dafaaya mııktcdir olduğunu bildirt11 

tedir. 

Atmanyanm mukabJJ tahlttler.I 
ne alacıık 

Sal&hiyetli 11\giliz mehafilin
den öğrenildiğine ii)re, Alman:v.a
nın l:..okamo devletler.i teklifine 
cevabı, belki yann '\'erilecektir. 

İngiliz mehafilinin bu teklif
ler hakkındaki intibaı şöyledir: 

"Almanyaya yapılan tckilfler 
kabul veya reddedilecek mahiyet
te değildir. Almanya helki c~ mu~ 
J...abil teklifler yapacaktır. Bunu 
Ô)ekliyelim .. ,, 

HiHer. hUkOmet erklnUe 
[lirllkt• mU:rakerade 

Almanya baş murahhası Ri -
l:entrop ıimdi BerHnde Hitlere ,i
fo.hi rapor-unu vermekle nıe!gul -
dür. Hitler de hmu1met erkanını 

. ~aşına toplayıp görüşmüştür. 
A:manya mu!tabJI teklif 

yapmazsa ? . , . 

Gene İngiliz mehafilinden sı-
' z~n haberlere bah:dı!':a, Almanya 
mukabil teklifler yapm yıp da bu 
t~klifleri reddetmek!e kaldıcı 
tı>..k,lirdc kendisine yeniden bazı 
tc diflcrin yapılması m;,;ml;ündür. 

Söz Almanyanln 
Almanyadan teklif beklemek, 

hemen umumiyc~lc: lngiliı. m.ıktaj 
nazarının temelini teşlcil ediyor. 

"Tayr..1is,, diyQl! ki: 
'·Jiuta1ia.ssıt teklif yapıuak sı

ra ı imdi Alı anyanındır. Dün, 
üzer'n..: ı mtahık kalman teklifler, 
Lokarno devletleriyle Almanya 
arasında husm:fü i tikbale nrnal
lik hulunan nzh. manm ~ mmcu 
'değil, fakat hen:.iz ilk nwrbale~i
ni teşkil etler.,, 

tma uymadığı için reddederse ... 
O zamaıı da "T aymis,, şu mü

taleayı yürütüyor: 
"Bu red, katiyycn tehlikeli bir 

şey olmryacah-tır. Bu muadıdel pla
nm basitleştirilnıe!'i ve bu arada 
beynelmilel polis kuvvetleri ıne -
selesinin plandan çıkarılması bel
ki müşkül ohnıyacaktır.,1 

wf aymiı,, in yazısı şöyle biti-

yor: 
"Yalnız fjuraaı unut11lmaınalı

clııı ki geçici bir zaman için teklif 
olunan eJnniyet tedbirleıri her hal~ 
de Alman:va taraflnda.n bazı fe -. 
clakarlddarda bulunmağı istilz.am 
etmektedir.,, 
Almanlarda bır aksülamel m ? 

Londra 21 (A.A.) - Alman 
mahfilleri, Alma.n deleg,asyonu· 
nun tondra<la gördüğü ihtiyatı.ar 
kabul tarzından inkisara uğrc;1.mış· 
br. Röyterin haber aldığn:a göre, 
Almen delegaıyonu J.ı.ondraya Lo. 
karno devletleri müzakeresirıe iş· 
tirak iç.in &elmiı olduğu halde, 
ona muva5nlallnd~n yirmi dört 
ı;aat. &emra, laoaimi hususunda bir 
kelime bile $Öylemesine nıüsaade 
edilmemiş olan biı· veo:il<a tevdi 
edilmiştir. B\ı ro\;.zakere tau •L • l· 
man clelegasyonunc.b şiddetli. bir 
aksijlamel cloijurmuqtur. 

Franaı~·ar.n b-.ıc!uttakl ha~ı~hğ1. 

Pa.ris, 22 (A.A.) __,. I?er§eı.\U~ 
ve Cuma Cl'nleri hudutta.ki i~t;h
kaııılan tefti~ etmiş olan siiel l·o
muyor. drvam etmekte olan çal~
maların i~·i bir sekilde ilerlediO.in1 

J ~ "' 

teabit ve diğer bazı yeı-lcrde daha 
evvel bitmiş olan bazı işlerin 
mürn~:i:n ol:luğu kadnr c,:nhuk bir 
surette gcniş1etilmesini tavsiye et~ 
miştİF, 

Bir ıttnfa~ mu ~ 

ltalyan-Avustu r
ya Macaristan 

Gen.e ayni gazete daha mute· 1 

dil bir ifade ile_, lngilizlerio Al - ~ 
manyayı bu defa uevıoit bırakma, 
mak azminde olduklarmı g<iste -
ren bir yazı el.aha neıretmi~tir ki: 
meali pdur-: 

Tuna m~selesi bu 
akşam tebellür 

edecek 
Muaolini, Romaya giden Avus· 

turya ve Mace.r başvekil!eri. ve dış 
l>akanlariyle Tuna misakı etrafın· 
da müzakerelere başlamıştır. 

Lo'kamo dev-Jetlerinin Alman
ynya yaptıkları teklifler bir anfas
maya vaıınak için yapılnucı kati 
mahiyeti haiz nihai teklifler de-

Resmt tebliğ bu akıam çıka · 
caktır. 

Gelen haberler, Romada yapı· 
lan müzakereleııin ltalyanm Avus
turya - Macariıtanla birlikte bir 
üsler ittifakı vücuda getirmek et
raf mda olduğu da bildiriliyor. Bu 
sutetle İtalya Orta Avrupayı Fran· 
sanm ve Almanyanm nüfozundan 
çekerek İtalya nüfuzu altına al· 
mak istemekteymiı ... 

Son 
telgraflar 
Fransı:ılşr, t<abe• harbini 
bitirip bir ittifakı murabba 

yapmak istiyor 

Pariı, 22 - Stef ani lbllyan 
Ajarwnm bildirdiğine göı'e, Fran• 
uı matbuatında ltaly:an dostluğu 
cereyanı kuvvetlenmektedir. 
Franıızlara göre, Habe§ harbi, 
ltalyaya mülayim bir şekilde ne • 
ticelendirilmeli ve Avrupada em -
niyeti elde etmek üzere Franıa, 
ltal:>:~ Belçika ve lngütereden 
mürekkep bir dörtler anlqması 
yaratmalıdır . 
Mo•kovaya nazaren Almanya 

anıa,maya mecbur 

Moıkova, 22 - Buradaki ka • 
naate nazaran, Lokarnocuların 
verdikleri kararlar, hakkaniyetin 
ve aklı selimin zaferidir. Alman. 
yanın yalnız başına kalmaktan 
korktuğu ve günden güne fena -
la.şan iktııadi ~eraitten çekindiği 
için, bozguncu bir cevap vermiye· 
ceği ve anlasmaya taraftar olaca
ğı umuluyor. 

lokarnocuların sulh yolunda 
esnslı bir adım allıkları, bilhassa 
"manevi kuvvetleri seferber ettik
leri söyleniyor. 

ri sanılıyor. 
Ecnebi milşahidlerin zannına göre 

bu son tayyare faaliyeti İtalyanların he. 
defi Adisababa olan ve gerek şimal. gc. 
rek cenup cephelerinin her mıntakasın. 
da birden başltyacak olan bir umumi 
harekete hazırlıktır. Böyle bir planın 
İtalyanlar için çok iyi tarafları vardır. 
Zira Habeşler bu tarzda bir taarruzun 
aaıl hangi noktadan başlıyacağmı kes. 
tircmiyecekler<lir. 

İtalyanlar yeni taarruzlar için mun
tazam surette. salışırken Habeşler si. 
l!hlarının azlığı ve mi.inakale vasıtaları. 
nın nisbetsizliği sebcbile her tarafta a . 
şağı yukarı müdafaada kalmağa mec . 
bur bulunmaktadırlar. Habeşler şimdi 

Yarın t3 fer top,lanncalJ J. 
Yarmki paı;artesi giinl 13 ter 1'.jJ 

tesi de toplanarak ftalyl\ . Habe~ 1 

görüşecektir. 

ltalyan vellahttnın karıfl 
Afrlk•Y• gltlifOr' gl' 

Roma, 22 (A.A.) -J R.c;> .il ,. 

zetelerinin Napo1iden aldığı dl' 
lumata göre, •e]if\.hğin refi~1 
Kızılha_ç ha~ta ~lncısı ola~~ .J ı 
zare hastahane gemisiyle ytlı<rı' 
da Afrikaya hareket edec~ 

Tabiat hala cemiyete hakim ı 

Amerikadaki · selleritı 
feci sahneleri 

Zarar 300 milyon ! - 2.40 ins.at" 
bo~uıdu • - Sağ kalanları da hafi" 
1:alıklar tehdit: ediyor c .. ıt 

Va§İngton, 21 - Pote.mak neh· Tespit ~di!en bir rakam!.\ .~0f, 
rinin $Ulaıa a.lçalmaia başlamıt ve su basması yüzünden öleQJer

1
f1 

bu suretltt tehlike atlatılm•thr. yısı 240 ı bulmuştur. 
Sular çekilirken ııayet feci ha.· TuOyanlar devam edlY~;ııl '. 

sar M-hneleri meydana çıkmağa Nevyork, 22 (A.A.) - . ~ 
başlamı tır. f eliketzedeler tim· yanlar devam ediyor. Ponsıl i 
di de hastalık ve a~lık ihtimalleri- yada yağan şiddetli kar ~ ~ 
ne maruz.. bulunmaktadırlar. daha fazla fena hale koy . 

.. .. imdat imkamr..ı zorla.şbrmı•tıf 
Su ba:tması yuı.unden hayvanat Sular çekfllıoıa ._._. l 

bahçes~~~e 200 hayvan b~1ğulmuş· Fredrikton, 2_2: (A.A.) - ~ 
tur. Butun zararın 300 mı.yon do· runsvik, - Sular bura.da ç ·Y 
lar olduğu tahmin edilmektedir. mekte ise de bazı noktalardıJ "ı 

Aç kalan halktan üç yüz kada- ler benü~ evlerin, üst katınV 
~' sebze ve meyva dolu bir trene şağı inem~mektedirler. il 
hücum ederek treni soymuşlar ve Bununla beraber yiyecelf.S, ( 

Tar.h şa rıfmı• 1 içindeki sebze ve meyvalaı1 l.'larak içe~ek susu~ kalmak tehlike•' 
Berlin, 22 - lmanyaclaki in- ailelerine götürmüşlerdir. azalmı:ttır. ,;fi 

tibaı lol<arnocuların son teklifi =;;:;::? 1 

ile V crsay muahedesi arasında f1 
benıedik olduğu merkezindedir. intihabatla bir cevap vcrilec:eği gemayne Çaytung, Alrnaı> ! 
Salahiyettar bir hariciyeci "tarih- söylenroektec.lir. Matbuat, Lokaıı - yarın vereceği cevap hakk,,.i'j 
te şaşırılmış !,, diye istihz·a bile et- n.ocuların karamı tenkit etmekte fikir vermektedir. Bu g~f 
miştir. ise de, Almanyanın vereceği kara- göre, askerlikten tecrit etJiff~i 

Hitlcr.. ll.nca.k varın cevabını ve- rm mahiyetini anlatacak hiçbir k l k ,. .. ~ , ~, ısım yaratı ması at ıyye•· 
recektir. Fakat Hambu.rg nutkun- şey :yazmamaktadıx. edilemiyecek bir teklifmit· 
da "müıtavat iatemekte bir adım Gayriaskeri mıntaka 
bile gerilemiyeceğiz,, den:ıe.si kafi tek 1111 ni A 1 m anlar 
bir cevap telakki edilmektedir. k b I t I k 

Berlin nıntbuatmda Flacdencin 8 U e m yel'e 
nutku tenkit edilmektedir. Bu.o..a Bcrlio, 22 - Yalnız Doyçe Al· 

,. 

CaeMfar tutuldu I 
Strazburg, 22- Ren lıı•f1,f 

da casuslukla şüpheli bu~ 
seler tevkif edilııüttir .. 
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Anne ve 
kız 

.. - Amcacığım! Benim cici am-ı 
cacığım ! 

Genç kız, ihtiyarın eLlerine sarıl 
mıı, seasizce ağlıyordu. 

- Ah, amcacığım! Bilsen bana 
ne yaJfmcik istiyorlar? 

Sacit, genç kıza hayret ve te
euürle bakıyordu. Beriayı on se 
kizine gelmiı olmasına rağmen o 
zamana kadar hep çocuk gibi gör
mü,tü. Şimdi çocukluğunu bildi
ği bu kızın artık bir . genç kız ol 
duğunu ilk defa farkediyor gibiy
di. Saçlarını okşıyarak: 

- Sükunet bul, yavrum, dedi, 
ve ne olduğunu bana anlat. 

Genç kız, kirpiklerinde göz ya
f ı damlaları parlıyan mavi gözleri
ni ona çevirdi, ellerini sevinçle 
Öptü. 

- Ratitle evlenmeme mani o
luyorlar! 

Sacit evvela: 
·- Bu kadar kederlendiği şey 

de bu muymuı? 

Diye dütünürken genç kıza ce
vap verdi: 

- Üzülme yavrum, her ~ey dü 
-ıelir. 

- Onu öyle !!eviyorum ki ... 

Sac it gülümsedi: 
- Merak etme çocuğum! Ben 

•eninle beraberim. yardımımı e -
ıirgemiyeceğime emin ol! Y almz 
timdi beni yalnız bırak. bu sabah 
çok itim var. 

Bedia ihtiyarın boynuna sarıl
\\\, buruıuk yanaklarınaan sevinç
le öptü. 

lf. ... 

Sacit, Bedianın annesinin evi
ne geldifi zaman kadın yalnızdı. 

- ~·iıi gören ne olur? Hiç uğ
ra.nuyonunuz artık; yoksa darıldı
niz mı? 

Diye Sacidi kartıladı. 

- Ne münasebet! Gene bir "yal 
hız kalmak buhranı,, geçiriyorum. 
Bazan hayatımı öyle manasız ve 
budalaca geçirilmit buluyorum ki, 
hatkalarının kartısına çıkmağa ce
•aretim kalmıyor. 

- Pek romantiksiniz! 
Sacit devam etti: 
- Hatta, eğer duyduğum bir 

haber olmasaydı, belki bugün de 
relmiyecektim ! 

- Hangi haber? 
- Bedianın Ra~itle evlenmesi-

ne ra~ı olmuyor mu§sunuz ! 
Lamia yerinden kalktı. hiddetle 

•Öylendi: 

- Demek buraya bunun için 
leldiniz ! Şimdi anlıyorum, Bedia 
•İıe gelip yalvarmı! olacak! Ben 
ona söyliyeceğimi bilirim. 

Sacit bu hiddet f ırtmasmın geç
b1eaini sükunetle bekledi. Lamia
Yı iyi tanıyordu; hiddetinin çok 
•iirmiyeceğini, o zaman istediğini 
ka.bu1 ettirebileceğini biliyordu .. 
Biraz sonra sordu: 

l - Raıitt:e ne gibi bir kusur bu
Uyora\fnuz? 

- Çok genç! Sonra hiç parası 
Yok, fakir bir aileden ... 

Sacit içini çekti, yavaş bir sesle 
Cevap verdi: 

d -:- Desenize, benim gençliğim _ 
ekı kusurlarımın ayni onda da 

~a.r' A · · · 1 1 b · nnenız sızın e ev enmeme 
u kusurlar yüzünden razı olma -... ,,h, 

le Dikkatle tAmianın yüzüne ba -
'YOT'du. Kadın tekrar yerine otur-

mut, başı ellerinin arasında .yirmi 
beş yıl evvelki hadiseleri düşünü
yordu. 

Sacitle Lamia sevişmişlerdi. Fa
kat kızın ailesi zengin olmasına 

mukabil sadece parasız bir aileye 
mensuptu. Her şeye rağmen bir
birleriyle evlenmeğe karar vermiı
lerdi; genç kızın ailesini sevgileri 
karşısında nihayet razı edecekle
rini umuyorlardı. Lakin umdukla
rı olmadı. Lamiayı zenıin bir de
likanlı ile evlendirdiler. 

lık sevgilisine sadık kalan Sa
cit hiç evlenmedi ve Lamianın bir 
aile dostu olarak sık sık onlarla 
görüştü. işleri de yolunda gitmi~. 
ufak bir servet sahibi olmuştu. 

Lamianın kızı Bedia onun dinde 
büvümüş, kendisini amca diye ta
nımuı ve 5evır.işti. 

Odadt\ki sessizliği ilk bozan Sa 
cit oldu: 

- Ne garip tesadüf! Bediay• 
sevdiği erkekle evlenmekten pa
raıır yok diye mP.neden sizsiniz ha. 
Lamia? Vaktile hiç ıstırap çekme
diğini;o:i kab"I edeceğim geliyor! 

- Rica ederim 51'cit ! Bana böy
le söy1emcğe hakkınız yok Haya
tımın nasıl ı~tırap içinde geçtiği
ni biliyorsunuz. 

Sacit ağır ağır devam etti: 
- . Ya ben, Lamia! Benim ha

yatımın nas1l geçtiğini biJiyor mu
sunuz? Hayatımız, saadetimiz ba
sit bir para düşüncesi uğruna mah
vedildi. Siz sevmediğiniz birisiy
le evlenmeğe mecbur edildiniz. 
Ben P.vlenmedim, sizin yanınızda 
derdinizi dinliyen, ıstırabınızı a

vutmaya çalı~an, sevinçlerinizi ve 
kederlerinizi sizinle paylaşan sa

dık bir arkada~ınız olarak kaldım. 

Şimdi kızınızı da böyle bir ha
yata mah"kum etmek istiyorsunuz, 
demek? Fakat düşünün ki onun 
yanında belki böyle bir arkadaş da 
bulunmıyacaktır. Ben evlensey -
dim ve ~izi yalnız bıraksaydım ne 
olacaktı? 

Lamia cevap verm~di. Kirpik
lerinde biriken Yit~larr belli etme
meğe çalışarak sildi. 

Sacit, 1!İttikçe hararetlenere!· 
devam etti: 

- Şimdi size ıöylediklerimi yir
mi beş sene evvel annenize söyli
yen biri olııaydı hayatımız büsbü
tün ba~ka bir cereyan takip ede
cek, betbaht olmıy~caktık.' H~lr. 

benim hayatım! Siz gene çocuk 

sahibi oldunuz, bütün sevginizi 
Bediaya verdiniz. Fakat ben? Siz
den uzaklaşmak pahasına bir yu
va kurmağı aklıma hile getirmek 
istemedim. Hayatımı, size ufak bir 
yardımda bulunabilmek endişesiy

le mahvettim. 

Lamia ya yaklaştı: 

- Sizden şimdiye kadar hiç bir 
şey istememiştim. 

Lamia elini, onun ağzına götü-
rerek sözünü kesti: 

- Bediaya ıiz söyleyiniz! 
Diye mırıldandı. 

- Razı oluyorsunuz değil mi? 
Lamia başını önüne e-ğdi, fısıl-

dadı: 

- Evet! 

Sacit sevinçle Lamianın elin: 
öptü. Bu evet sözünü yirmi beş se
ne evvel Lamianın annesinden işit

mit kadar sevinçliydi. 

Nakleden: Fahire Mualla 

HABER Aktam poıtas1 
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ın lngilizler siyasi 
kumandanlık bınası z 

Zi1Ueılaı~a 
te 'zle 'ınek 

suretile eziqet ediljorlardı 
Rikat!lon Hat her vakit\;i saat · l 

tinde yazıhaneye indi. Odada yal· 
nız kaldık. Daha ben sormadan o 
anlatmağa başladı. Sesinden bir · 
az sinirli olduğu ar.laşılıyordu. 

Dedi ki: 
- Diin gece bazı haydutlar ya· 

kaladık. Bunların çok tehlikeli a· 
damlar oldukları muhakkaktır. 

Bugünden itibaren bu adamların 
istiçvaplarma. başlıyacağız. içle
rinde suçlu olanlarını derhal Mal
taya göndereceğiz.,, 

Bu bahis üzerinde karşılıklı 
hayli konuştuk. O, kendisine teh
cir işi etrafında anlatılmış olau 
muhayyel vakaların tesiri altın -
daydı. Adamı aleyhimize öyle 
doldurmuşlardı ki, benim gibi çok 
sevdiği bir insanın münakaşaları
na bile tahammül etmi}'ordu. Hoş 
ben de tevkif edilmiş olanların 

hepsinin masum kimseler olduğ11 

hakkında ortaya durup dururken 
kavli mücerrette kalacak bir iddia 
atmak safdilliğini de göstermiyor
dum. Gayet bitaraf bir adam gibj 
konuşarak sözü tatlıya bağladım. 
Ve yanından ayrıldrm. 

SlY ASI MAHKÜMLARA 

f.ZlYET 

Kumandanlıkta bir adet vardı. 
Nöbetçi İngiliz polisleri her ~hah 
binayı ba§tan aşağıya mahpusla
ra süpürtür, yıkatır, temizletirler
di. Bu suretle hem binanın letafe
tini temin, hem de mahpuslara 
karşı orijinal bir ceza tertip edil
ınit olurdu. 

O sabah kumandanın odasın
dan çıktığım zaman koridorda 
hayli hazin bir manzara ile karJt· 
}aştım: 

Siyah ~akalh, uzunca boylu, 
zayif vücutlü ihtiyar bir adanı 
yere eğilmiş, elin~eki tahta beziy· 
le yerleri silıneğe çalışıyordu . 

ihtiyarın baş ucunda bir lngi· 
tiz polisi dikilmitti. Öbürü iki kat 
olmuş, ıslak tahtalar üzeı·indeki 
bir lekeyi çıkarma~a uğraşıyor, 

polis lekeyi çıkarmadığı için ihti
yarı boyuna tekmeliyor, ardı arası 
gelmez küfürler savuruyor<lu. Bir 
dakika taş gibi olduğum yerde 
kaldım. Ve bu tekme, küfür faslı
nı. seyrettim. ihtiyar, kuroandarı.
lıkta tanımı§ olduğum mahpuslar
dan değildi. Her halde dün gece 
yakalanmış olan ~iyasi maznun ~ 
lardan biri idi. Temiz manalı yüzii 
sapsarı kesilmişti. 

Elleri, vücudü tir tir titriyordu 
Belli idi ki, kalbi hu heyecana ve 
vücudii bu daya~a tahamnıül ede. 
miyecek vaziyette idi. · Bir aralı 1 • 

müthiş bir tekme daha yedi. Kı 
pırdayan kansız ince dudakların · 
dan zehir ~ibi şıı sözler cl i" l< i;ıdü: 

- Alalhım bu günleri de mi 
görecektik. 

işte o zaman bütün kanım bey
nime fışkırdı. Bir an iraderr:.i kay· 
hettim Vfl' tersyi: ?.i1 kuman•1nnm 
odasına daldım. Hiç bir ihtiyat· 

karlığa lüzum görmeden ona şu 1 
suali sordum: 

- Dün akşam tevkif edilen!e· 
rin "uçları sence sabit olmuş mu
dur? 

- Hayır! 

Bir sual daha sordum: 
- Bunlar mahkum ır.udur ki. 

böyle i~kencelere maruz tutulu
yorlar? Bu doğru mudur? 

Efdarin son resimlerinden biri 

Hayretle yüzüme bakıyordu . 

Asabiyetten kıpkırmızı kesilMiş

tim. 
- Bana dostluk ve arkadaılık 

teklif eden sizsiniz. Ve ben sizin 
hakiki bir dostunuzum. Bana bu
nu dü§Ünerek cevap veriniz. Çün. 
kü sizin müşkül vaziyette kaldığıw 

mzı hiç istemem. 

-Teşekkür ederim. Efdal! fa. 
kat bunu böyle yapmakta bir 
maksadımız vardır. Maznunları 
isticvaplarından evvel böyle ağır 

işlere mecbur edersek gözleri yı. 
lar da doğruyu ~öylerler. Biz bir 
sistem dahilinde yaotığımız bu iş· 
len çok favda gördük. 

- Sen bl\na bu vazifeyi tekli f 
ederken mahalli taamül ~·e itiyat
lara aykırı bir şey yapmamak ve 
yerli adetlere uymak hususunda 

sana yardım etmemi ve iş urasm
da icabında bu nokta r1a seni ikaz 
eylememi istemiştin. lc:te sana ih· 
tar ediyorum: Bu harek~t iniz, bı

usul ve prensipiniz mahalli taa · 
müllere•uyml'lz . a!uül5mel vapar 
Bu şekil, de~il bizim gibi bir 

memlekette, en med eniyetsiz bir 

Masasının başında kıs ku giilü. 
yordu. Onu da ba§ımla ıelaml .. 
dım ve: 

- Arkadaşlığına güvenerek 
yaptığım bu işi tasvip ettiğin içİll 
sana çok teşekkür ederim.,. 

Dedim ve odama çekildim. 
O günden sonra, Kırmızı ko

nakta benim koyduğum bu ıiıtem 
hiç bozulmadı. Ve bu suretle ekse
risi memleketin tanmmıf, ıahıiyet 
sahibi kimseleri olan ıiyasi ma~ 
nunlar böyle bayağı angaryalar
dan kurtulmuı oldular. 

Strası gelmişken turasrnı da 
kaydetmeyi, yakın tarihin hcrke.
çe bilinmiyen iç yüzünden bir kö
~e göstermiş olmak noktasından 

faydalı ve lüzumlu gördüm: 
Düşmanlarımız, o zamanki za

yif, yaralı, aciz, dostsuz ve eli ko
lu bağlı halimizden f ıuat bula
rak, akla, hayale gelmez propa
gandalarla, düşmanlarımızı, on • 
ların arasında bittabi lngilizleri, 
aleyhimize ne kadar mümkünse o 
kadar tahrik etmişlerdi. Bu pre>o 
pagandalar kar ısında, en aklı ba· 
şında, en tecrübeli, en hakikatpo
rest olanlar bile his ve tesire ka
pılmaktan kendilerini kurtarama· 
mışlardı. 

Düşmanlarımız, bizi en fazla, 
vahıet ile, iptidailikle, medeni
yetsizlikle ve hassaten, kendi ırk 
ve dinlerinden olmıyanlara kartı 
müthiş surette ve kütleler halinde 
cinayet, zulüm ve işkenceler reTa 
görmekle itham ediyorlardı. 

Ermeni tehcir ve taktili ha~ 
kında hezeyan halini alan büJı.. 
tan ve iftiralan bu ittihamlann 
hiç kesilmiyen kirli ve kara meY

zularından biri idi. 
Onların, Türk yurdunda, Türk 

milletinin bağrında. Türk kütle.· 
arasında doğup, büyüyüp, aile 
ran1arın, çoluk çocuk aahibi ol 
ların, kazanç ve saadet bulanların 
sırf iğrenç hilkatlerinin bir tez.a • 
hürü olarak vücut bulan bu itham 
ve iftiralar, hazan o kadar havıa· 
lasiiz bir hal alıyordu ki, onlara 
kıyasen, vatansız ve mütereddi 
bir yahudinin hezeyannamesi olan 
(Musa dağında kırk gün) roma• 
nma masum bir hikaye nazariyle 
bakmak gerekti. 

(Devamı var) 
memleket•P. bHe ta~bik edilemi ·e· --------------
cek, tatbikine göz yumu 1mıyaca1( 
bir sistemcl·r. Ef!e r , bu insanla1· 
İçin cck ağır olan bu muameley· 
durdurmazsa n sen:n!e ve burasiv· 
le deThal alakamı keseceqim.,, 

Biraz dı1 'f·\•m . ve-f' ~ f'~; cevl' ı 

bekledim. Kapiten Ri'•atson Hat 
bu mevzuda bir m:in 'lka şa açmak 
istemiyordu. Cevap ,·ermediüin; 
görünce kapıvı e :~ım ' 'e temizlik 
i~ini idare eden İn gi l iz çavuşum· 
seslenelim: 

- Şimden so!lra te"Tli zlik hiz. 
meti, yalnız !tuman nl !tça mah· 
kum ed:lmiş mahpuslara yaptırı · 

lacaktır. Zan altmrla bulunanları 
derhal yerlerine götüriinüz.,, 

Sonra Rika.tson Hata döndüm 
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HABER - Al.C.şam postast 22 MART - 1936 

1tadtJO 
lSTANBUL: 

5.inefff o tar 
--BEYOCLU B. takımları 

maçları 
18: Dans musikisi plAk. 19: Haberler. 19.15: l\-lELEH 

Oda. musikisi plA.k. 20: Ziraat be.kanlığı na. !PEK 

mma koilıfcrans; M. Santur ta.rafından (Ku. ::ısAnAY 

DUZ ve.k'ası) hakkında. ':'TÜRK 

Maskeli balo 
Brodvay melodi 1936 
KUçUk Albay 
Venedlk şarkısı 

rol) ve Saadet 
{Barka. Dün muhtelif stadlarda yapı

' lan B takımları maçlarında Fe

nerbahçe Eyübü 8 - 1, Galatasa

ve siyah ray .T opkapıyı 6 - O yenmişler -

Dünyanın en değerlJ 
pul koleksiyonu 

lngiltere krahna aittir ve iki 
buçuk milyon lira kıymetindedlf 

20.30: StUdyo orkestraları. 21: Eminönü 
Ha.lkevi gösteril kolu. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansınrn \'ILDIZ 
:tazetclere mahsus hAvadis servisi verilecek. 
tir. 

Aı-.'KAR:\.: (280 Kb.) - (1960 m.) 
19.30: Ankara.palastan nakil (orkestra) 

20 sporcu konuşuyor. 20.15: Karışık plll.k 
neşriyatı. 20.25: Ajans haberleri. 20,35: Kar. 
piç ~ehir lokantasından nakil (orkestra.) 

BUKREŞ: (82S Kb.) - (864,6 m.) 

18: Rumen halk musikisi. 19.15: StUdyo 
cazı tara.tmdan dans musikisi. 20.15: Dans 
mUziğ\. (devam). 22.10: Teğanni 22,45: 
"Dk bahar konseri (orkestra). 

BUDAPEŞTE: (546 R.b.) - CMU,6 m.) 

TAN 

ELHAMRA 

ŞIK 

ALKAZAR 

ASRI 

ŞARK 

ASTORV/\ 

OU1\JVl{IVET 

Dokunma kalbime 
Madam Dübarry 
Aşkım senindir 
incJ 
Lcımarlama çocuk ve dir. 
13.444 No. lı pasaport 
Son vals 
Ak kartal (tUrkçe sözlü) 
ve Aşk ve cinayet 
Savaş şarkısı ve Bitmlyen 
ıstırap 

Bozam bo ve Karım ola. 
caksm. 
Bir 8.l}k gecesi ve Söz 
silA.hındır. 

Ltiks vapur yolcularr 
{Türkçe) ve Vab§Uere 
hücum. 

Güneş lstanbulspora karşı 
gayri nizami oyun::u çıkardığın -

dan hükmen mağlup sayılmış, fa. 
kat yapılan hususi bir maçta iki 

taraf da ikişer golle berabere 

kalmışlardır. 

Kayakla 
101 met:re atlandı 16.50: Z1gan orkestrası. 17.50: Liszt'ln 

çi!t plana için besteleri. 19: Budapeşt kon. 
aervatuvarmdan konser. 21.15: Orkestra 
23.35: Cazba.nd. 24.15: Zian orkestrası. 

ISTANBUL Yugoslavyanm Plancca Klin istasyo
nunda yapılan müsabakalarda yeni bir 

Ninon ve Son söz 

MOSl~OVA 1: (l7t Kb.) - (1.724 m.) 

ALEMDAR 
AZA.K 

18.30: Solistler şirketıle konser. 19.45: *BİLAL 
Soyyet bestekA.rları. 21: Rus halk şarkıları. 

~ARŞOVA: (224 Kb.) - (l.SS9 m.) 

18.30: Salistler iştira.kile konser. 19.45: 
seri. 21: Bahriye orkestrası (FlnlA.ndya mil. 
ziği). 21.4!S: Pllsudski'nln eserlerinden. 22: 
şen yaynn. 23: "Afrika teganni ediyor., i. 
8imli beste. (soprano, bariton ve orkestra 
i§tiraklle). 23.30: Dans musikisL 

VİYANA: (59Z Kb.) - (506,8 m.) 

HlLLI 

KEMALBEV 

FERAH 

BALE 
S1JnEYYA 

dünya rekoru elde edilmiştir. Güzeller resml geçidi ve 
MWllyalar müzesi. Avusturyalı Bradl mükemmel bir 
Mumyaların serveti ve stilde Tramplen ile 101 metre atlama. 
Ölüm ve Zafer ğa muvaffak olarak Norveçli Ander. 
KUçUk anne ve Kaçakçı- son'un 98 metre olan dünya rekorunu 
lıı.r peşinde 3 metre farkla kırmıştır. 
Herkes ondan bahsediyor ---------------
ve Malek Aşık çilingir 
1 - Anne. Karenin. 
2 - Çelik ada. 

KADI KOY 
Klo • Klo 
Yaralı kuş 

Tayyarecilik 
aıeminde 

Bir harika 
17.50: Avusturya • Çekoslovakya futbol 

nı.açınm nakli. 19: nk bahar konseri. 20.10: ÜSKODAR 
Bir Sovyet planör
cüsü stratosferde 

uçtu 
Konserin devamı. 23.20: Meşhur bestekAr_ 
lar (tenor ve orkestra.) 24: Ca.zband. 

l'RAG: (6S8 Kb.) - (470,2 m.) 

20.10: Orkestra konseri. 20.40: Musikili 
piyes. ıt.40: Çekoslovak halk ~arkıları. 

22.15: Salon orkestrası. 23.35: Orkestra. 

BERLİN: (841 Kb.) - (366,'1 m.) 

19: Piyano ve keman sonatl. 1: Orkestra 
tarafmdan hafif musiki ve dans. 

BRESLAV: (9110 Kh.) - (Sl!S,8 m.) 

20: Muhtelif marşlar. 22: Keman ve ptya. 
no. 23.30: MUnibten dans orkestrası ne.kil 

KOLONYA: (658 Kb.} - (455,9 m.) 
19.35: Solistler, koro ve orkestra. i~tıraki_ 

le Alınan halk şarkıları. 21: Konser. 23.30: 
Münihten nakil. 

LAYPZtG: (785 Kb.) - (S8!,2 m.) 

21: Şarkılı konser. 23,30: Münihten na. 
kil. 

BALE GWdUren gözler. 

BALAT 
Kırık hayatlar 
karga 

ve Kanlı 

1.lgat!oku 
Gilndüz saat 15 de ve 

Gece saat 20 de 

DELi DOLU 
Büyük operet 

fa.zan: Ekrem Reşit 
L3esteUycn: Cemal Reşit 

t<'HANSIZ Ttl'ATROSU 

Matine saa.t 16 de. ve 
Suvare saat 20,45 de 

ŞiRiN TEYZE 
Büyük operet 

Sovyet Planörcüsü ''Stefauovskinin 
muvaffakiyetle başarmış olduğu mÜ

hlln bir tecrübe tayyarecilik aleminde 
hayret ve takdirler ile karşılanmakta. 
drr. 

Stefauovski stratösferde pliinör ile 
uçmağa muvaffak olmuştur. 

Bir tayyareye bağlanan planör 10360 
metreye çıkarılmış ve orada uçaktan 
ayırılmıştır. 

Sıfırdan aşağı 60 derece soğukta 

kendi kendine bırakılan planörü Ste. 
fauovski büyük bir maharetle kullana
rak ve stratosfer cereyanlarından isti. 
fade ederek bir saat 45 dakikada yere 
indirmeğe muvaffak olmuştur. 

Tayyareye çarpan 
bacerl semavi 

Amerikanın Miami şehrinde bi1' 
haceri semavi uçmakta, olan bir 

tayyarenin üzerine düşerek telsiz 

antenini kırmıştır. Tayyaredeki· 

lere bir şey olmamıştır. 

Veni neşriyat: 

Varlık 
Ankarada on beş günde l · neş

redilen bu sanat ve fikir mecmua• 

sının 15 mart tarihli GS inci iiayısı 
Nahid Sırrı, Yaşar Nabi, Necip 
Fazıl, Abdülhak Şinasi, Vasf! Ma· 
hir, Sabahattin Ali, Cevdet Kud• 

ret, Cemil Sena, Mahmut Ragıp, 

Sait Faik, Mekki Sait, Ziya Osma• 

nın yazılariyle çıkmıştır. 

MtlStB: (7-10 Kh.) - (405,4 m.) 

17: Konser, (Oboe ve ork). 17.45: Mu. 
!!ikili Vodvil. 21: Stüdyo orkestra.at. 23.30 
Dans orkestrası. 

Dost YunanJstanm kıy. 

nctu artistleri, Zozo Dal 
mas ve Kontinyotlsln lş 

tlrakile.) 

* * * 
(* )Ynııınaa •i'Jaret bulunun sinemaların oy 
namaltta olduğu veya oynayacağı fllmlere 
ait tafsllAtı ill\nlnrmuz arasında bulurıııınz. 

Bu suretle hava tazyikınm çok az 
olmasına rağmen planör ile stratosfer. 
deuçmak~klm~abil~e~an~ş~ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11~~~~~··~~~~1 

Yaşamak zevki!... ve göz1erin bedii ziyafeti. 
tır. 

Not: Bu program birçok Alman istasyon. 
lan ta:ra.fmdıuı neşredllecektl.r. 

STU'ITGART: (574 Kb.) - (522,6 m.) 

19.30: Piyano. 20.20: Süel bando taratın. 
dan m.ar§lar. 2-i: Köy muslklsl. (Stuttgart 
halk orkestrası, köy orkestrası ve koro iş. 
tiraklle). 23.30: MUnihten nakil. 1: Gece 
müziği. 

BOMA: ('718 K.lı.) - ('29,8 m.) 

18: Senfonik konser. 21: Reklam konııeri. 

Tilccarları mızın 
dikkatine 

Münakasa ve müzayede ilanlarını 

havi gündelik "Münakasa Gazetesi .. 
yarınki pazartesi günü çıkıyor. 

Bu işler ile meşgul olan tüccarları. 
mxz bu gazeteden büyük istifade edecek 

terdir. 

21.35: "Renkll saat ... 23: Keman ve piyano ------------'-----

konseri. 2•.15: Dans müziği. ----Teşekkür---'! 
~uz (Fransa): (918 Kb.) - (528,6 m.) 

22.10 Şarkılar. 22,25: Senfonik orkestra. 
22AO: Renldl müzik. 23.10: Offenbach'm 
besteleri. 23.25: Hafif konser. 24: Viyana 
vR.lsları. 24.15: Piyano solo. 24.40: İngiliz 

muslldsl. 1~ SUel marşlar. 1.1~ Saz. 1.40: 
'Av boruları konseri. 2.05: Hafi! musiki 
2.20: Ve.Islar. 

PARlS (Post Pa.rlzlyen): (9:S9 Kb.)(812,8m). 

21.25: Hafit muslki. 21.35: Kabare. 21.50: 
Benia.mino Gfgll. 22.15: Vodvil. 24.30: Ha. 
fff muslld. 

PARIS P.T.T. (695 Kb.) - (-illl,7 m.) 
22.30: Oper&: 'Çlnde seyahat,.. 2-i.45: 

Dans mWJlldaL 

KISA DALGALAR 

Şişhanedeki Tramvay faciasında 
aldığım yaralardan dolayı hastahane. 
de yattığım müddetçe lUtfen beni a. 
rayan ve hatırımı soran saygr değer 

Bayan ve Bay arkadaşlarıma ayrı ay. 
rr teşekküre imkan bulamadığımdan 
gazeteniz delaJetile teşekkürlerimi 
sunar ve saygılarımı yenilerim. 

:,. * • 
Şişhanedeki tramvay faciasinda 

almış olduğum yaralan büyük bir 
hazakatle tedavi eden Altınbakkal, 

Pastor Fransız hastahanesi ve mem. 
lej<etimizin değerli ve ünlü operatö. 
rü Bay Barbut ve asistanlarına ve 
hastahanede kaldığım müddetçe ba. 
na unutulmaz bir şefkatle bakan 

LONDRA: (Kısa aralıklarla, muhtelU n. Hemşire ve pansumancılara ve heye. 
zanhıklarda arUnUn her ea.ntlnde mlitt>madL ti idareye gazeteniz delaletiyle ale. 
yen ç~tr.) nen teııekkür eder ve saygılarımr 

19.15: Bariton konseri. 19.45: Trio tara • sunmağı bir h')rç bilirim. 
fmdan hafit konser. 20.20: Viyolonsel so . Ş~hzadeb1!)ı Hilal sine. 

Çekoslovakya 
Dünya Pinpong 
şampiyonu oldu 
Prağda bir müddettenberi devam et. 

mekte olan Pinpong müsabakalarında 
Çekoslovakya finale kalan Almanyayı 

da 3 • 2 yenerek dünya şampiyonu ün~ 

vanmı muhafaza etmiştir. 

vasat sıklet 
şampiyonluğu 
!.\merikalı Zenci 
Henry LeWİE 

Unvanını 
muhafaza etti 

Nevyorkta İngiliz Mac Avoy ile A. 
merikalı zenci Henry Levis arasında ya. 
pılan diınya vasat siklet boks şampiyon. 

tuğu müsabakasında Amerikalı hasmi- ı 
ni sayı hesabile döğerek uhdesinde bu. 

tunan dünya şampiyonluğu Unvanını I 
muhafaza etmiştir. 

IH-oroz sıklete de 
Angelman galip 

SARAY sinemasında 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 6 yaşında sarışm küçük yıldız. 

S H 1 R L E V T E M L E • i ,n 
Fransızca sözlü. 

Küçük Albay 
Eğlenceli ve fakat beşeri ve hissi bir film. İlaveten: MiCKEY SİLAH

'ŞOR ve Paramount Jurnal. 
Çocuklara fiyatlar: 20 ve 25 kuruştur. 

Bu filmi görecek ilk 2000 çocuğa birer SHİRLEY TEM:PLE balonu be. 
liye edilecektir. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. ·--- '• .... · ...... ·.. ,,. ... 

" Bugün, bu gece -Şehzadebaşı HİLAL Sinemasında 
iki büyük harika filmi birden 

Birinci film: EDiE CANTOR'un son oynadığı 

MUMYALARIN SERVETi 
Zevk, neşe vehari kalar filmi. 

İkinci film: ''RALF FORBES"in muvaffakiyetle yaşattığı 

CLCM ve ZAFER 
Harp, his ve heye can filmi. 

Bugiln devam~ matineler· ~-:.ıat 11 den itibaren başlar. Duhuliye 20 para. 

Dünya horoz siklet boks şampiyonu r.llBl:!•=s:J~. ~ ":!!'!!~ di 15 kuruştur. 

Angclman da raki~ Bcl~kalı Cortorint -~;;;;.~4;,;.;;;;;~, ~-~-~0~~~~ ........ ~ .......... ~ .... ~ .. ~--.. -~ 
ti adam akılh hırpaladıktan sonra se. 
kizinci ra-vntta müsabakayı terke icbar 

, etmek suretile galip gelmiştir. 

Bugün TORK sinemasında iki 
büyük film birden 

loları. 20.30: Stildyo orkestrıısx. 21.45: Cbo. ı rr::ısı sahibi ŞUKRU 
pin'ln "NoktUrn,. leri. 21.55: Dini mera.sim. ;.-'ım::ıımm111:::ı:ı::-ıızıo:ı:•:o:ı1lii1Z:llki!SC#:ııı:ı:ıııı:m:ı:al!l!!ll---'ı -Fener 1 er 
23: Piyes. 24.20: Orkestra. 

hükumet mi 
idaresini 

alacak? 

GUSTAV FROEHLiCH GABY MORLAY 

ve 
LtDA BAAROV A 
nın güzel filmi 

ve 
CHARLESBOYER 

ZEESEN (Almanya): 

(Kma aralıklarla, mobtcll1 ozuntuk!arda 
cttnlln ber 1aatlnde mUtemadJyen çalı~ır.) 

11.'8: 'ftelcb.lwehrde konser,.. 19.30: "Pa_ 

ar akşamı,. programı. 20: Pazar konseri. 
21.l!S: Jollann& ve Frltz Angermann tara . 
tından. halk tUrkHlcrl. 21.30: 

1 SAADET Barkarol (Le Bonheur) 
(Venedik şarkısı) ,. Mevsimin en büyük Fransız filmi 

Bugün saat: 11 de tenzilatlı matine 

Fenerler idaresinin hükumetçe 

satın alınması için bir proje hazır

landığı haber verilmektedir. Pro· 

jeye göre şeraitte uyuşu!acak o -ı 
lurıa §İrket ö:aümüzdeki sene için-

~-~~~ı lınacaktu:. -. ....... .--..................................... ımı ..... -=-........ 1111"'; 



Bir iddiaya göre lngiltere 

Cca~tY~ 
lh lÜI <C lbD lffi1 lY 

karşısında kalmış, bilhassa 
kadın casuslar çokmuş 

Londradan yazılıyor: 

Göze görünmeyen uluorta iş görmc
:Yen casus tehlikesi şimdi tarihin herhan 
gi bir çağından çok daha büyüktür. Ve 

Geçenlerde lngiltere'de dört yıl 
hctpse mahkum olduğunu yazclı
iınuz Alman casusu Dr. Goertz 

ve Entellicens servis laboratuvarlarında 
muayeneden geçirmektedir. 

Şimdi ingilterede erkekten ziyade 
kadın casusu vardır. Bunlar büyük ga• 
zino ve lokantalarda garson, dükkanlar 
da satıcı kız olarak hizmet etmektedir. 
Fakat daima tayyare meydanlarına ya
kın şehirleri seçmektedirler. 

İngilterede çalışmakta olan casu&
lar iki cinstendir. Birisi doğrudan doğ
ruya alakadar hükumetler tarafından 
gönderilenler, ikinci kısım da hiç bir teş
kilatın memuru olmayıp toplayabildiklC"' 
ri malllmatr Avrupada büyük bir merke
ze satanlardır. Bunların arasında her 
millete mensup kişiler vardır. 

Avrupanın malum olan bir iki şeh• 
rinde serbest casusların topladıkları ma
liimatr satın alan ve en yüksek fiyatı VC"' 
ren hükGmete satan teşkilat vardır. 

Bilhassa genç tayyareci zabitler gü
zel kadınlardan yakalarını kurtaramaz • 
lar. Bunu gözönünde tutan Entellicens 
servis en zeki ajanlarına tayyareci üni
formaları giydirerek bütün tayyare mer
kezlerine dağıtmış bulunmaktadır. 

A vrupanm büyük devletleri tngilt~ 
redeki tayyare faaliyetlerine fazla ala
ka gösterdiklerinden bütün casusların 

faaliyeti bu sahaya doğrudur. 

Erkek 
Prima Donna 

HABER - 1Jqam postası 

At sırtında 
nik8hlanan adanı 

Bu garip arzusu 
yüzünden 

Başını türlü 
dertlere soktu 
Şimdi mahkeme 

mahkeme dolaşı~ 
duruyor 

Hassas olmak llazan iyi bir şey
dir; fakat hazan da hiç değil
dir; ara sıra insana çok iyi gelir, 
ekseriya da bat belası olur. Eğer 
Amerikanın Virjinya vilayetinin 
Aleksandrya şehrinde Corç Van 

sevgilinin ilk l>uluşmuı oldukları 
yere gitmitlerdir. 

Bütün tören esnasında ata bin
memek hususunda israr eden ye
gane adam Aleksandrya kilisesi 
vaızı bay Pi erce W. Ellis olmuş
tur. Papas nikahı açık havada kıy
mak için hiç bir itirazda bulun
mamış, fakat duayı haşarı bir at 
sırtında okumağa kat'iyyen yanaş
mamıştır. Böylece çiftçilerin ya-
nında durarak onları kan koca i-

Corç Van Horn'nun başına bütün 
beialan getiren işte bu fotoğraftır. Ni· 
kfilu kıyan protestan papaz Pierce Elliı 
daha yüzünü bile dönmeden çiftler ö· 

püşmeğe hazırlanıyorlar. • ' 

yorduk. Eğer bunun tamamlan
mamış olduğunu bir dakika ıçm 

bile aklından geçirseydi, böyle 
herkesin ve bilhassa gazetecilerin 
diline destan olacak bir şekilde ev
lenmezdi. ·' 

Jorj bana Vircinyadaki birinci 
karısından boşanmış olduğunu 
söyledi amma, Baltimurdaki ikin
ci karısından hiç haberim yok.,. 

Jorj birden fazla karı ile ni • 
kihlanmıf olduğunu inkar etmi§ 
ve bu müşkül vaziyetten kendisini 
kurtaracak çareleri düşünebilmesi 
için 2000 dolar kefaletle muvak

katen serbest nırakılmıştrr. Eğer 
Jorj kendisini nikah yerine taşı· 
ması için sadece bir otomobile hin. 
mit olsaydı, hiç kimsenin gözüne 
batmıyacak ve belki de bu derin 
üzüntülere hiç düşmiyecekti. 

Fakat Jorj hassas bir adamdı 
ve hassasiyetinin icap ettirdiği in
celik, başına büyük belalar aç
tı! ... 
~~~~~~~~~~~~~~~-
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- Evet, anladığın gibi .. Yarın 
Simonu bulur, kendisine yüz altın 
verir, ve bu rivayeti musevi adam
ları v"a11taıiyle orta.ya çıkarmasını 
bildirirsin .. 

- Sonra! 
- Sonra aradan bir iki gün geç-

sin. Halk arasında bu rivayet alsın 
yürüıün .. Papaya da 9u hazırladı
ğım ikinci mektubu gönderirsin ... 
Yalnız bir hata yaptım. Geçen mek 
tubumu kendi el yazımla. yazmı!
tım. Bu sefer planı deiittirdim. 
Batka bir el yazısiyle yazdım. Mek 
tubu bir de sen oku! · 

Sezar mektubu açarak okudu: 
''Allalun yer yüzünJeki muhte

rem mümeHili papa hazretleri! 
Hayatımı; bu,.ün büyük bir teh

liltc i~nJe balunuyor. Bu tuzakla
rı .Ue lta~ırlr yan F ariyani kardi
nal Pol, Ja.tinyen, Borjiyadan ıon
ra F ernanc/oyu da öldürdü. Şimdi 
orhk nrcr ıize relmif bulunuyor. 

Helrimb'Jfını:ıın bunu yapmaıı· 
na ı.hp, V atikanda eıir olarak 
bulunan Cem Sultanı ele geçirip 
aiabeysi Sultan Bayazıda ıatmak
ttr. Onnanlı podiıahı bu it için 
~iıine büyük bir para vermeği 
vaJ etmif tir. 

DiAkat edin! Hayatınızı kurtar
mak utiyorıanı:ı Romcula bir yere 
ıizlenmif olan Fariyaniyi bulun! 
Onu bir zimlana haptet/İn. Siz Je 
ölüm ve zehir dolu Vatikanclan u· 

zaklaıın! Hele ~ecelerinizi kat'iy
yen buroJa geçirmeyin! 

Emin olun hi bu yazılan ıize 
1asmağa beni ıevkcilen fey; nrf 
nse ltarjı. olan •OMU% hiirmefim
Jir. 

Bir papfU,, 

Sezar Borjiya mekhihu okiıduk
bm sonra: 

- Güzel! diye hoıiıurd&ndr. 
- Şimdilik allaha ısmarladık .. 

Y apacaim İf hakkında sana iza -
hat "Yerecek, yol gösterecek deği • 
lim. 

- GÜle güle.: Öyle ümit ederim 
ki ben de sa.na layık bir evlat ol
duiumu nbat edebileceğim. 

- Allah itinde yardımcm ol -
l'tln ! .. 

- Y alnrz au ıidiyonun? 
-Hayn' .. Üç ki,iyle birlikte .. 
- Kim bunlar? 
- Fariyani ile birlikte odama 

ıeldiklerini söylediğim üç yaban-
cı .. 

- Aınan baba, ne yapıyorsun? 
Bunlara biç itimat edilir mi? 

- Bunlara itimat, her halde ev
dekilere itimattan daha evladır ... 
iyi ki bu 1Uali ıordun. Sa:ıa da tav
siye ederim. Ben gider gitmez, bi
rer bahane ile bütün evdeki muha
f ızlan bir yana sav .. Bunların hiç 
birine artık itimadım kalmadı. E
ğer bunların eline kalsaydım, çok
tan öbür dünyayı boylamı§ olacak
tım. 

- Bu köpekler zaten benim de 
hotuma gitmiyorlard1. 

- Y almz dikkatli hareket et! 
• Yava, ya.va, it yap! 

- Merak etme baba! 
Kardinal oğlunu süratle takdis 

•tti. Tam kapıdan çıkarken tekrar 
C:lurdu. Ba,rnı yava, yavaı gerı 

çevirdi: 
rim? 

- Ne .-akit ... geri... dönebili -
Sezar Borjiya bir müddet kafa-

11nı ka,ıdı, dütündü: 
- Zannedersem ... bir haftalık 

istirahat size ve kardeşim Liikrese 
kafi gelecektir. Bir hafta sonra si
zi beklerim. 

- Allah işini rast getirsin! 
Kardinal odadan çıktı. Üç si

lahşor kendisini bekliyordu. Bera· 
berce esrarengiz konaktan çıkıp 

gittiler. 
-12-

DlN DEClŞTlRMEYE DAVET 
Vatikan gene heyecan dolu bir 

gün yaşıyor. Kardinal F ernando 
sabahleyin erkenden odasında ölü 
bulunmuştur. Ve hekimbaşı Fari
yani ortada yoktur. 

Papa lnosan bu haberleri aldığı 
zaman yıldırımla vurulmuş gibi ol
du. Artık yıpranmı! olan muhake
mesini zorluyor, zorluyor.. Fakat 
bir türlü işin içinden çıkamıyordu. 
Derhal yanına muhafız kumanda
nını çağırdı. Ve ne yapıp yapıp Fa
riyaniyi bulup getirmesini emretti. 

Bundan sonra hususi ibadet o -
dasına kapandı. Ve dört saat yal -
nız başına durmadan allaha yal -
vardı, durdu. 

Öğleye doğru ibadet odasından 
çıktığı zaman oda hizmetçisini ken 
disine muntazır bir ha.ide buldu. 
Oda hizmetçisi: 

- Büyük ıalonda kardinallar ve 
Cem Su!tan dünkü emirleriniz ü
zerine toplanmı,lar, sizi beklemek
tedirler. 

Sekizinci lnosan birdenbire ha
tırladı. Naııl da unutmu,tu. Halhtı
iki bugün aylardan beri kafasının İ
çinde tasarladığı bir planın tahak· 
l<uk günüydü: 

Cem Sultanın dinini değiıtir

mek ! 
Ah, eğer buna muvafak olursa 

dünya tarihinde pek büyük ve mis
li olmıyan bir iş yapmış olacaktı. 

Osmanlı İmparatorluğunun tahtına 
yarı yarıya. sahip bulunan bir pren
sin hıristiyanlığı kabul etmesi, ls
tanbulu zapteden ve bu suretle hı
ristiyanlığın ıarktaki en büyük kuv 
vetini kıran bir imparatorun oğlu
nun kendi dinlerine gelmeıi ta
savvurun fevkinde bir zafer ola
caktı. 

( De&Jamı ~ar) 

Tetrıka No. 79 

Celal ile Leyla tevkifhanede göz 
göze gelince şaşaladılar. Celal 
karısına döndü : Şu Françeska Sertini 

ne yaman kadın değil mi Nesrin? .... 
- Efendim, Leyla hanım volis- _ Leylamn uzunboylu düşünme Leyla baıını sallıyarak gulurıt-

teki ifadesini tamamiyle inkar edi- sine meydaı{ kalmamıştı. Gardi · sedi: 
yor. Bütün bu sözler mügalata- yan Leylayı aldı, müdüriyet dai- - Ah, çok te~ekkür ederi~ 
dan, yalandan başka bir şey değil- relerindeki kalem odasına götür· Borcumu verecek kadar par• 
dir. Her ıeyden önce ıurasını · öy- dü. vardı. Fakat, dedim ya .. İ§ i'n•: 
liyeyim ki, Leyla hanım Beyoğlun· Leyla kızından önce Celalı gör- bindi, Parayı kaıde~ vemıenı 

da çok tanınmış kadın simaların- müştü. için "Jahyorum. . 
dau biridir. Hayatı sefahat ve ent- - Aman yarabbi! Adada se- Leyli mevzuu değittirmek iç•ll 
rika içinde geçmiştir. Her gün bir viştiğim çocuk, kızımla evlen - bu sözlerin arkasından Neatili' 
macera peşinde koşmuş, hiç bir mış... döndü: 
erkekle meşru bir ha.yat yaşamak Diye mırıldanarak yanlarına - Nasıl, kocandan memnıd' 
arzu ve temayülünü göstermemiş- girdi. Nesrin bir gün önce annesi- musun, yavrum? f 
tir. Yeni yapılan tahkikata. göre, le konuştuğu gibi davranmı§tı. - Çok memnunum, anneciğitıl 
Leyla hanımın doktor Şahap va- Kocasına: Celal çok iyi bir genç .. 
kasından ba,ka, ayrıca birçok ci- - Elinde büyüdüğüm teyzemi Celil, Neırinin yüzüne hayret~ 
nayetlerde de parmağı olduğu an- takdim ederim... le baktı. 
lafılmakta.dır. Leyla hanım, ce- Dedi. Celal, Leylayı görünce Nesrin birdenbire öyle bir ~ 
miyet için büyük bir tehlik~ teşkil titredi .. Nearine bir şey sezdirme· kırmıştı ki, eğer Leyla vaziyelt 

v 1 ak e· gw ı'ldı' ve LeylaA nır. kurtarmamı .. olsaydı, tevkif han• -eden, korkulacak tiplerden biridir. mege ça ışar -r 

Zabıtamızın çok değerli memurla- elini öptü. Biribirleinin yuzune de feci bir iskanda} olacaktı. · 
rından Yılmaz hey Leylayı Mısır- bakamıyorlar .. Göz göze gelmek Leyla: 

ten korkuyorlardı - Oğlum! Dedi, Neırin küçiil'' 
dan lstanbula ıetirmeğe muvaffak 
olmuıtur. Yılmaz beyin hukuku 
umumiye ıahidi sıfatiyle mahke
meye celbini rica ederim. 

Heyeti hakime kııa bir müza
kereden sonra, davanın on gün 
sonra rüyetine ve Yılmaz beyin 
mahkemeye celbine kar&r vermİ!
ti. 

Zavallı Nesrin, nereden ve na- ten anasız kalmıştı.. Bana eski' 
srl bilsin~i ki. kocası daha birkaC" denberi hem anne, hem de teyı' 
ay önce Büyükadada annesiyle se- der. Ben de onu kızını gibi seYe' 

. vişmişti ! rim. Zaten benim çocuğum olro~: 
Celil, Leylayı tamdığım Nes· dığı için. Nesrine karşı bir ana şe 

rine belli etmemek için, dişlerin1 katiyle bağlıyım. Onu görmede' 
sıkarak ve itidalini toplıyarak sor- duramam. Çok teşekkür ederi-' 
du: ki, o da büyüdüğü zaman beni" 

- Neden <]<'layı. tevkif edildi- nutmadı. Böyle kara günleridl~ 
Leyli adliyeden çıkarken sen- · · 1i. niz hahımefend'? arayıp sormak faziletini fÖlt~ 

deliyordu. ..:...: Ehemmi~etsiz . bir· alacak Nesrin geniş bir nefes almr!tt· 
Leyla ~gün mahkemeden tev - - . ' . el . 1 l k 1 ~· meseleınn en. Leyla bu söz er e, ırı an potu 

kifhaneye döndüğü zaman saat Celal ciddi bir tavırla .sordu: mir etmemiş olsaydı, Celalin içiOe 
on ikiyi vuruyordu. Eleni, Leyla -Vah vah .. Böyle ehemmiyet- şüphe girecek ve bu anne sözii ~ 
!'1n yanma kottu: siz bir alacak meselesinden bura- nun beynini kurt gibi kemirece1't" 

ya gelmek... Doğrusu şaşılacak Celal. her söze çabuk ine.il~ - Kızınız relmiJ, hanrm<:ığım ! 
Kal~ odasında ıizi bekliyor. 

- Mahkemeye gittiğimi kendi
sine söylediler mi acaba? .. 

- Bilmiyorum .. Nöbetçi gardi
yan belki de söylemittir. 

Leyli. kızmın gozune gorun. 
memek için ne ya.pacaimı bilmi -
yordu. Mahkemenin verdiği üzün
tü ve ıztıraplar yetitmiyormut gi . 
bi, tiındi de iki ıaat kızı "Ye dam. 
dı ile mi konUJa.caktı? 

şey !. çocuk ruhlu bir gençti. 
- Evet. Şaşılacak şey. Bütiin - Nesrin sizden çok bahıel: 

dostlanm da sizin gibi söylüyor - mitti - diye cevap verdi - te\'1"' 
lar. ·Fakat, bu benim i-.:in bir izzeti finizi haber alır almaz lzmitt,, 
nefis mesele<ti oldu. Paravı verme- lstanbula koştu. Onun lıtanbtJ1' 
mek için doksan bir gün yataca- gelişi pek de fena olmadıya .. J-1,ı' 
ğrm. sizi ziyaret etmi, o~duk. "!e~ d' ~ 

Celal rnüte~ssir oldu: dün ge<:e çoktanberı hasretını Ç~ ~ 
- Bir yardımımız dokunabilir tiğim sinemaya gitmek fırsat 

mi acaba?... Borcunuz . büyük bir bulduk. 
şey değilse bir çaresine baksak.. (Devamı var) 

( 

Çok yorgun, bacaklanmın artık beni taşımağa Şu sıradaki yorgunluk ve halsizliğim . bilt~ ' 
öteki duygularımdan üstündü. Orankta gözürnt s6f 
şen banklardan birisinin üzerine kendimi attım. _tJ 

gücü yetmediği vakit karanlık olmağa başlamııtı. 

Ak§amın serin havası beni oldukça yatııtırmıştı. Ka· 
famm içerisinde ~mlayan çıngtraklar yavaş yavaş 

durdu. 

Kapı arkamdan kapanınca bana öyle ~e1di ki da· 
ha iyi nefes almağa ba§lamıştım. Fakat yüreğimin 

sızısı bütün etlerime geçmi~ti. Her ya.nım dayak ye· 
miş gibi sızlıyordu. Birdenbire kendimi o kadar hal 
siz buldum ki taşların uzerine yuvarlanmamak için 
perdeye tutunmağa mecbur oldum. 

Ayaklarım bozuk kaldırımlarda yürümc:mek için 
inat ediyordu. Ancak o zaman etrafıma bakındım. 

Nerede olduğumu kendi kendime ısordum. Tenha bir 
yerdeydim. Tek tük geçenler akşamın bu saatinde 
beklendikleri sıcak yuvalarma yavaşça 'Ve gürültüsüz 
ce gidiyorlardı. 

Sık ağaçlı büyük ve geniş bir bahçede bulunu
yordum. Burası İstanbulun clı~ansı olmalıydı. Ağaç· 
ların sık yaprakları arasında parlayan tek tük elek· 
trik lambaları orayı burayı hafifçe aydınlatıyordu . 

le oturmakla bacaklarımdan vücuduma doğru bÜF. 
bir rahatlığın yayrldığım hissettim. Gözlerimle ~ 
krn uzunluğunu yoklıyordum. Oracıkta uzanmak 
na öyle rahat, öyle cazip görüniiyordu ki!. J 

Fakat umumi bir bahçenin sıralarrna uzan~' 
bir aile kadınına yakışmazdı. Bunun için b~yü1' 
ihtiyaç duyduğum bu rahatlığın cazibesi bütün ıı, 

muş azalarıma rağmen hükümsüz kaldı. 
Kollarım bankın arkasına geçmiş. başım arıc;~ 

doğru kaymıs. gözlerim yarr kapalı. derin bi~ ~' 
ihtiyacı içerisinde kendimi bırakıvcrmi~tim. onu 
den vakit vakit gölgeler süratle gesiyordu. Birisi 
na doğru ilerler gibi oldu. Gölgenin yakınımda " 
müddet d,urduğunu sonra yakla tığını üzerime 

1 

Birkaç saniye sonra kuvvetim yerine geldi. Birin· 
ci kattaki daireme çıktım. . 

Hemen aldığım bir Kordiyal beni oldukça kendi· 
me getirdi. 

O zaman hiç düsünmeksizin, hiç bir gaye ve mak 
ııadım olmal:sıvn yalnız acı diisüncc::lcr girdabına 

dalmamak, ağ'amamak, haykrrma111"k ihtiyacı içeri-

sinde ~apkamı ba~nma koydum. Mantomu da giyerek 
çıktım. 

Sokakta otomatik bir hareketle .. :1;a döndüm 
Bir sokağa girdim. Sonra bir başkasına ... Hep gaye~ 
siz ve maksatsız .. Yalnız yürümek için .. Kaçmak i
çin ! ... 

Farkına varmadan kırlara doğru açılmıştım. Yahud 
da çok uzı:ık semtlerden birisine gelmiştim. Kendimi 
evimden çok u.zakta bulmak beni hiç . hayrete düşür-
metli. 

Yalnız yorgunluğum çok yüriidüğümü bana an• 
lattı. Dü~üncem bu noktadan öteye geçmiyordu. 

Geceyi evimden dışarcla geçireceğim hiç hatırı· 

ma gelmedi. Evdekilerin meraka düşccekleıini, beni 
aramaya çıkacaklarını, bu geç saatte artık eve dön• 
mek lazımgeldiğini hiç düşünmedim. Bütün duygu 
Jarım uyuşmuştu. 

ru eğildiğini kabusa h"'nziyen derin bir uyuşo1' 
içerisinde hissediyordum. 

Rir el kolumu tuttu. Bir ba~ yüzüme 
ğildi. Az daha korkudan haykıracaktım. Biraz 11 

fakat kat'i bir ses: . fı 
- Geliniz Samiye, burada kalmak doğru bıt 

değil. ıı 
Arif Nedreti tanıyarak sesim boğazımda tı1'1 

Onun birdenbire peyda oluvermesi beni hiç t' Kaçmt>k mı nereye? 
Bunu bilmiyordum. • Gayri ihtiyari ellerimi mantomun ceplerine gö· madr. '.I r 
Beni yürüten, kamçılayan bir kuvvetle gidiyor

dum. Bir sevki tabii ile !ÜrükleniY,ord~m .. Bir şey 
kınp da çok korkan bir çocuk gibi.. Efendinin ktzgm 
sesini işitip de dayak yiyeceğinden ürken bir köpek 
eibi ... 

tUrdüm. Ceplerin boş olması bana çok nahoş gelıli. 
A7. çok yanımda para bulunmasına .. alışkındım. 

Fakat eğer bu ak~am çantamı almış olsaydım yaptı· 
fım bu hareketlerin hiç birisini yaıımıyacağımı bili· 
yordum. 

b 
.• ot 

Benim gibi onun da orada bulunması ta n 
mfy<ll? w/ 

tşte o sırada duyduğum empresyon yalnız 

lardr. 
,(Devamı var) 



ADDo laaa Macaır. lr c§l<dly o~ \bJI 
V<eıröyoır g Halberr 

4merikan kızlarının yaptıkları Korkunç bir hırsızhk 
Ilı , Bayan Bütün Macaristan 

heyecan içinde! 
1 

''Şakası!,, 
MUdOrlerlni dağa kaldıran ktlçUk 
hanımlar da gllrUlmemlş, lşltllme
mlş şeydir .. 

Ne dersiniz? Böyle "serbest,, 
flıaarifçiliğe taraftar mısınız? 
(Neo~rlr mektubu) 
01dahama kız muallim mektebi. 

'irı direktör muavinini, ikinci ıı
~ dört kız. dağa kaldınnıfb. 
~ yapılı direktör yerli yerine 
~dükten sonra gazetecilere hiç 
~ tikiyeti olmadığını, bütün ge
~i eanuında f evkalide izzet ve 
~ltl ıördüğünü söylemiıtir. 

.\qam üstü geç vakitti. Tale
~ler yatakhanelerine çıknuılardı. 

• ~trıe. ve bahçeler tenha ve ıssızdı. 
~ \lbız direktör muavini Havard 
~)lor yazıhaneye oturmuı günde. 

• 4'ı.t'&Por ve kayıtları tetkik .ediyor-

8ir metre altmıtiki santim bo-
~ ~de. uf ak tef ek yapılı olar. 
r "trelrtar muavini Taylor maıaımın 
f• ~ildeki kifıtlann birkaç tan~i-

4 tözden geçirdikten sonra, gün
~k ça.lrımasının ki.fi oldufuna 
d r vererek paltosunu giymif, 
ti.°'t)a. dolabı kapağmın gerisinde 
~\Gıği aynada kravatını düzelt

il". ~rkaımdan yazıhane oda-
~'. lt..pryarak, idare binasının lof 
• tidorlarmdan aıağıya yürümüı, 
~ ht.hçede açık havaya çıkmıttır. 
_. 1'a. iki adım atmamıştı ki, beli
~~ '-rtaıına sert bir ıeyin dayan
''llı ve arkadan: 

1 

it.._ - Eller yukarı; dosdoğru ye'iJ 
"""ohile yürü!,, sesini ititmi•tir. 
~illlerce talebesi tarafından çok 
~len takacı direktör muavini bu 

dl ~ka falan değil, fakat bir 
\l olduğunu anlamııtır. Elleri

tt' ~erhal yukarıya hem de müm
olduiu kadar yükseğe kaldır

tır. Bununla beraber sesin ıa-. 
Ct i tanımıt ve : 
..._ Marion bu havada eller yu

t olarak yürümek insanı dondu. 
Ot!,, demitlir. Fakat ayni tath 
: ., 
it.._ Çeneni tut da yürü!,. 
ltrnandaımı vermiıtir. 

• 
lere bir tatil günü veren bu ve· 
sikayı imzalamadıinnz takdirde 
size eza ve cefa yapmağa karar 
verdik, demittir. 

Direktör muavini uzatılan vesi
kayı okudu. Bunda: ''Ben ikinci sı
nıf gününü bir tatil günü olarak i
lan ediyorum,, cümlesi yazılıydı. 

Bunun üzerine direktör muavi
ni uzun uzadıya izahata giriterek. 
tatil yapmanm kendi salahiyeti da
hilinde olmadrirnı anlatmağa uğ
raımrıtır. Fakat Marlon kandml
maıı güç bir çete reisi idi. Direk
törün ıağrnda ve ıolunda oturmak. 
ta olan iki kıza döndü: 

- Onu bağlayın.. Bay Taylor, 
!'JDU da habrmızda tutun ki bunla
n hep ikinci sınıfın uğruna yapıyo. 
nız. 

Kızlar direktörün bileklerini 
bağlamak ve ağzını tıkamak için 
bir iple bir mendil çıkardıla1'. 

Taylor'ün bilekleri hağlandr. 
Ağzına mendil aokuJarak tıkab' dı. 
Bunun üzerine kızlar otomobilden 
çıkarak az ötede kendi aralannda 
gizli gizli konuıtuktan sonra, tab

dece bir çocuk ıakaıı olduğuna ka
rar vermiı olacaklar ki tekrar oto
mobile binerek gerisin geriye mek
tebe dönmüılerdir. Ortalık karar. 
mağa baıladığı halde ikinci 11mfın 
400 talebesi büyük toplanma salo-

nunda toplanmıı bulunuyorlardı. 
Taylor bileklerinden bağlı olduğu 
halde dört yüz talebenin önüne gÖ
türülmüş ve kürsüye çıkanlmıttır. 
Ağzmdaki tıkaç alınır alınmaz di
rektör muavini fU ıözlerle gürle
miıtir: 

-Arkadaılar, anız ÇOCuklar ve 
mektep kanununu çiğniyen ırma
nk kızlar! Size dağılın diyeceğim 
amma, dağdmıyacağınızı biliyo. 
rum. 

Bir deli müthiş zehirler çaldı ! 
Kuşpalazı aşılanmış tavşanlar, tifolu tavuklar evlere göoderlll yor 

Maeariııtanın Univeraite §ehri olan Pces ahalisi tavuk 
ve tav§an yemekten vazgeçmişlerdir. Bunlar kendilerine 
tanımadıkları kaynaklardan posta ile gelen ve içlerinde 
yiyecek yahud ilaç bulunan paketleri derhal polise teslim 
etmektedirler. Ahalinin bir kısmı kimsenin karııtırmaması 
için yiyecek dolapralie büfelerine asma kilit taknutlardır. 

Bütün bunlara sebep de bütün şehri şüpheye ve niha· 
yet deh§cte dütürmüı olan bir takını esrarengiz hadiseler· 
dir. Mesele de bundan birkaç gün evvel bir gece radyoda 
musiki programrnm tam ortasında bir sesin soluk soluğa 
ıunlan söylem~idir: 

- Dikkat! Hayvanat Enstitüsu liboratuvarından iki 
kilo kadar Siyanit dö Potass çalınm~tır. Bu öldürücü, müt 
hi§ bir zehirdir. Polis bunun bir deli tarafından çalmauş 
olduğundan §Üphelenmektedir. Belki de toptan bir katliam 
tasarlanmaktadır. f ıte bunun için herkes kendini koruma· 
ğa dikkat etmelidir. Bilhassa çocuklarınıza göz kulak olun ı 
Bunlara tanımadıkları kimselerden yiyecek bir şey kabul 
etmemelerini söyleyiniz. Bulacakları §eker, şokola ve şc
kerlcmeri yememelerini tenbih ediniz!. 

Radyoda yapılan bu neviyatın henüz heyecanı geçme 
mit bulunduğu bir sırada da gazeteler ayni laboratuvar
dan bir batka hırsızlık yapılmış olduğunu yazarak bütün 
ahaliyi -yeniden korkuya dütilrdüler. Kendilerine kuı pa· 
lazt aıılanmrı on iki tavpnm çalındığı yazıldı. 

Tavpnlarla tecrübeler yapan doktorlar, bunlan bir 
kafese kilitlemişlerdi. Geceleyin meçhUl bir el kafesin pen• 
ccresini kırarak hayvanlan almıJ. 

Pccs ahalisi bunu okur okumaz taV§3nlara karıı duy
duktan ittihayr kaybettiler. Polis tavıan satılmasını me'" 
etti ve et pazarını &ıla bir kontrol altına aldı. Hırsızlığın 
olduğu gecenin sabahı piyasaya satılmak üzere bir çok 
tavıanlar getirilmi§ti. Polis buntan toplıyarak muayene 
için laboratuvara gönderdi. Bunların arasından üç tanesi• 
nin kufpal~t mikroplarile bulaıılı: olduğu anlapldı. Fakat 
kimin tarafından satıldıkları bir türlü meydana ~kanla

madı. 

Şehirde artık herkes binöirinden şllphelenmeğe bat 
ladı. Çocuklar adeta evlere hapsedilerek sokağa çıkanl
mu oldu. 

Poliı bütün hararetüe tahkikata ziri§mişken ayni la. 
boratuvarda bir hırsızlık daha oldu. Tifo mikroplanle aıı· 
!anan beş tavuk kaybolmugtu. Bunun üzerine bütün tavuk 
alı§ veriıleri derhal menedildi. Bu emir tavuk tüccarlan· 
na ağır bit' darbe oldu. Zaten tavpn satııtannın memnu· 
iycti yüzünden epey zararlara uğramaktaydrtar. Tavukç~ 
tann sızlanmalarına bu sefer de heyecanı artmrı olan bü 
tün ahalinin tikayetleri katı§tl. Efkan biru teıkin etmek 
mecburiyetinde kalan poliı müdürü böyle hadiselerde idet 
oldufu üıere hırsızın kısa bir zamanda yakalanmak üzere 

bulunduğunu ilAn etti. Fakat hakikatte ise ne yapacağnu 
kendi de bilmiyordu. 

Vaziyetten en ziyade müteessir olanlar, doktorların 

kendileriydi. Tahkikatta polise yardım etmek için elden 
gelen her ıeyi yaptılar ve nihayet bu esrarengiz hırsızlık
ların sebebini bulur gibi oldular. Uboratuvara giren h rr
su; kimse, bu hayvanlann bula§ık mikroplarla a§ılı olduk
larım herhalde bilen bir adamdı. Bundan ba§ka Siyanit 
dö Potaaın da öldürücU bir zehir olduğunu ve enstitüde 
bundan bir miktar bulunduğunu biliyordu. Bu takdirde 
hırsız laboratuvarda olup biten i~lere vakıf bir adamdı. 

Doktorlar böylece bir karar \"erdikten sonra yirmi be0 

sene laboratuvarda hizmet ettikten ıonra az; evvel teka~ 
de çekilmi§ Mibael Nagy adlı memurdan ıllphclen~ilcr. 
Bu tuhaf bir adamdı. Hayvanların ameliyat masasında par 
'çatanrrken çrrpınmalanndan bilhusa hoşlanırdı. Hatta bir 
glln nisanların da böyle parça parça edildiklerini görmek 
istediğini söylemişti. 

Polis bunlan duyar duymaz hemen Nagynin e' ine 
koştu; !akaç geç kalmrılardr. Herif 61VJŞmI§; nereye gıt· 

tiğini kimse bilmiyordu. Çalmış olduğu tavuk, tavşan ,-c 
zehirden de bir iz bulunamadı. Macaristanın bütün poliı 
ve jandarma merkezlerine bu adamın eşkati bildirilmi§tİr 
Herkes onu aramaktadır. Tavuklarla tavıanlan ve zehiri 
bu adamın çaldığı farzolunsa bile acaba bunlan ne yapmak 
iıtiyordu? Şimdi bunlar nerededir? Beraberinde mi r.r· 
türdü; yoksa öldürüp gömdü mil? Acaba 9ehri en korkunf 
hastalıklarla bulaştırmak için bunlan eaıiverdi mi? Bu 
suallerin cevapları ne olursa olsun Pees ahalisi daha uzun 
müd-4,.t ne tavuk ne rlt! tavşan yiyeceklerdir. • 

Londrada gOrOltü 
ile mücacıeıe Ma·-d-am-Lupesko 

Londrada gürültü ile nıiıcade- f ı 1 
Je had bir tekil almııtır. Parla - zayı amaya ça ışı yor 
mentoya bir kanun layihuı ver • 

mek dahi dü,ünuımektedir. Diplomatların yapamadığını 
Londra sokaklarında mücade- b. k k .1 t v b b • ı • 

Je edilecek gürültüler arasında 80- ır aç 1 o e ve yag aşara 1 ır .. 
kak muzikacıları da vardır. Otoınobile yaklaşınca ka~ı şak

~lt ~ılmıı ve içeride ikinci ıı
ll iki kızla ıoför yerinde bir 

dallı.. görülmüttür. Direktör 
d ~ili arkaya oturtularak Mari
' toförün yanma geçmiftir 0-
l>iı aenit bir yanm daire çize-

Fakat tuhaf değil mi, kızlar der
hal dağdmıtlar ve aeuizce çekilip 
gitmişlerdir. Mesele böylece ka - =m=u=h=a=b=i=ri=n=e=a=n=l=a:.:tt=ıg::_ı::h=ı=.k=i.=y=e=g=a=z=e
panmıı olmakla beraber, itin sa - tede baıılmıtlIT. Tam da anlatacak 
dece bir çocuü ıaka.sı olduğuna ka. adammı bulmuı, değil mi? 
rar verilmiı ve mektebin prestiji 

Romanya Kralı Karolun göz. 
deıi olmakla tanınan kırmızı saçlı 
kadın Lüpesko, belinin biraz ka· 
Imlqmasmdan dehtetle ürkerek 
ııkı bir zayıflama perhizine gir• 
mittir. 

~ddeye çıkmı§br. Şehirden 
"Yli azaklaıtıktan sonra ana 
eden aynlarak daracık dağ 

lapmıtlar, bu zıkzak volda 
~l>irçok gittikten sonra otomo
llti rd~rulmuttur. 

llcı ımıf m l:aıkanı ve bu dört 
~ ?1ütqekkil çetenin lideri o
tlt: l'ion direktör muavinine dö-

'.8-y Taylor, yarın ikinci sınıf 
1-!lhı en mühim bir günü ol
\tt beraber, mektebin idares; 

l'llerasim lasarlamamı!!t1r 1 
~ mUmeuilleri 11f ativl.., 

•eleyj elimize almağa ve biz-

bakımından polise ve hükUmete 
aksettiri!memiştir. Fakat ertesi 
günü ikinci sınıf günü olarak mek
tep tatil edilmiıtir. Ancak bunun 
bir teamül olup olmryacağı henüz 
belli değildir. Belki de tatili ko
parmak için her tene ikinci sınıf 
Bay Taylor'ü, soğuk kanunusani a. 
yının son günü dağa kaldıracaktır. 

Matmazel Marion'un ıilabı olma 
dığı ve Bay Taylor'ün arkasına da
yadığı çelik parça.sının kocaman 
bir anahtar olduğu anlqılmııtır. 

"K d t tam •• •· a ın sır u az,, ıozu me-
ğerse ne doğru imit ! Hiç kimse bu 
hadiseden haber almamıtken kız
lardan birisi çenesini tutamamr• ve 
bunu "My Journal.. ıazetesinio 

HABER: 
Bizce, bu hadiıe, Amerikada 

me~tep ıiıteminin hayli bozuk ol
duiunu gösteriyor. Tevekkeli de
ğil, geçenlerde bir Franıız gazete
ıi yazıyordu: 

Amerikada, müıellih kuvvetlet"in 
iki miıli miktarında haydut vannıt 
da Ganııter belasını bu yüzden Ö

nüne geçilemiyormu~. Kızların bi
le bu gibi ''takacıklar,, tertip ettik. 
leri bir memleketin manevi istik
balinden ümitvar olabilir misiniz? 

Bizce, Amerikan usulü serbest 
mektepçilii?in iflas ettiğine bun
dan daha ıüzel bir misal göıterile- \ 
mez. 

lngilizce "The People,, gazete 
ıi buna garip bir mana vererek 
diyor ki: 

"Madam Lüpekso ıiımanla. 
maktan korkuyor. Çünkü bundan 
Romanya devlet adamlarmm on 

aenedenberi çalıırp da elde ede· 
medikleri bir netice çıkabilir: O 
de. Romanya kraliyle aralarındaki 
bağın çözülmesidir... Madas Lü · 
peıko, ıon aylar içinde Pariıe ve 
Riviyeraya Kral Karolla gittiği n 
rada, Bükreıte daima tatbik etti 
ği perhiz uıulünU brrakmıftı. Ni 
hayet tekrar Bükreşe döndüğü za 
man a.f'tır1atblrnı ve vücüdünün n· 
na hatlanımı düzlqtijini gördü. 

Söylendiğine göre, Kralm gö .. 
desi timdi ıaatlerce zayifleme id· 
manları da yapmaktadır. 

Madam Lüpesko'nun arkad~ 
lan, kendisinin ilk otuzlarında ol
duğunu söylivorlaT. Efkisinden 
biraz daha dolgun fakat "göz ka. 
mqtıracak,, duecede süzelmif..,, 

• • 



Güzellik 
va 

Sıhhat ''Tam 

1şte Jol.i Fam kremlerini pud
ra::mıı ve diğer rrüzellik mü::;tahza
ratmı lmllannıakla bunları kazan
dnn. 

Az b:r zaman .Joli Fam krem
lerini (gece için yağlı Ye g·ündüz 
için yağsız) kulland1ktan ~onra, 
vüzümdeki sivah leke ve ~h·ilce • 
~ . 
lcrclen eser kalınn<l ığ ım hayretle 
gördüm. 

Böylece tenim kadife gihi yu
muşak ve tazelendi kendimde 
dinç ve çekici bir güzellik hisset
tim. 

Hakikaten Joli Fam güzellik 
ıı;üstahzaratmın emsali yoktur. 

• • • 
Istanbul Belediyesi .ilanları . 
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Muhtelif sebeplerle servisten çıkarılmalarına zaruret hasıl ola- i 
cak otobüsler hakkında Emniyet Altıncı ıube müdürlüğüne malfunat ~ 

""S 
verilmesi mecburiyetine dair evvelce ilan edilen belediye tenhihinin, • 
umumi meclis karariyle aşağıda yazıldığı gibi bir fıkra olarak oto
büs talimatnamesinin 47 inci maddesinde eklenmiş olduğu ilan olu-

nur. 
Otobüs talimatnamesinin 47 nci maddesine ek: (Her hangi zaruri 

b ir sebeple seferini tatil etmesine veya servisten çıkarılmasına mec
hır iyet hasıl olan otobüslerin sahipleri veya bunları sevk ve idare e
c'c.,' cr 48 saat içinde Emniyet Altıncı şube müdürlüğüne beyanna
ı~c ile miiracaat ederek keyfiyeti bildirmeğe mecburdurlar.) 

(B) (1521) 
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ZAMAN Manifatura 
Ltd. Şirketi 

Merkezi: lstanbul, Sultan Hamam, N.:> 26 
Şubesi: İzmir Peştemalcılarhafı No. 46 İstanbul Levazmı amirliği oda-

F a nte z i, ipekli, yünlü, pamuklu tarı için 90 ila 120 metre dö§e . 
melik mutamı:na, 160 ila 180 met~ 

ve kazmir mağazası re mukavva ve 2 adet muşamma 

B •• •• k p s • • perde 23 - Mart -- 936 Pazarte-u y u arça ergJSJ si günü saat 14,10 da Tophanede 
Satınalma komisyonunda pazzı.r . 

latanbulda batka tubemiz yoktur. 1 
~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· l~la ~ınacaktrr. lh~e g~ü tes 

lim edilecek olan İ§bu malzeme 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜGÜ . 
· Satınalma K.omisyonu İlanları . · 

. . 

Muhtelif Elektrik Malzemelri 

için isteklilerirı belli saatte ko . 
misyona gelmPlt>rİ ( 458) (1454) 

Tophane 1- ırmmda mevcut ve 
1000 kilo sönmüş kömür ve 900 
kilo tekne kazıntısı 23 - Mart -
936 Pazartesi günü saat 15t30 da 

Tahmin edilen bedel~ 4750 li ra olan 30 kalem salmastra 24 r.f~ 
936 salı günü saat 10 da pazarlık suretiyle alınacaktır. Muvakk,t 
minat 356 lira 25 kuruştur. . 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa gire' 
lerin de belli gün ve saatte muvakkat teminat makbuz veya ınel<t;) 
lariyle Kasımpaşada bulunan komisyonumuza müracaatları . (t5Z 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez satmalma ltomisyoı' 
dan: 

T ahmin ed ilen bedeli 9450 lira olan 19 kalem ec-.zayi tıbbiY~ı 
pazarlıkla münakasası 27 Mart 936 cuma günü saat 14 de Ankart'. 
li Müdafaa Veka leti binasında yapılacaktır. Şartnam~sini g?t~ 
istiyenlerin her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi J1l 
kfirda 708 lira 75 kuruşluk teminat mektupları ve 2490 sayılı kaflıJ 
göre belgeleriyle komisyona müracaatları. ( 1529) 

Evvelce de ilan edilip §artnamelerinde değİ§iklik yapılan ve tah 
min edilen bedeli (30.000) lira olan yukarıda mıktarı, cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü satmalma komisyonunca 
4 Mayıs 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapah zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname (bir) lira (50) kuruş mukabilinde komis
yondan Yerilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

ayrı, ayrı pazarlıkla satılacaktır. -----------'----- - - ----------

/ (1318) 

Türkiye Zıraat Bankasından: 
Bankamızın Ordu ve İnebolu şubeleri için askerliklerini yapını::. 

ve ya,ı 30 dan a,ağı olmak şartiylc iki kambiyo memuru alınacaktır . 

1) Taliplerin en a!ağı Ticaret lisesi veya lice mezunu olmaları, i}•i 
fransızca ve İngilizce de bilmeleri matluptur. 

2) Bu lisanlardan ba,ka almanca bilenler tercih olunurlar. 
3) Talipler 30 - 3 - 936 ya kadar mektep ~ahadetnamesi . hfü: 

nühal ilmühaberi, nüfu! tezkeresi ve askerlik vesikalarını hamilen h 

Kömürün tahmin bedeli 1250 ku
ruştur. Kazıntının 1125 kuruştur. 

Kömürün son teminatı 190 kuruş 
kazıntmın temi natı 170 kuruştur. 

lstek!ilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (460) (1488) 

tanbulda lstanbul Ziraat Bankası na ve Ankarada umum müdiidük ·---~lliılli!D!Elldl•lllllem••lllll 
memurin direktörlüğüne müracaat ederek sıhhi muayenelerini ve ka 
yıtlarmı yaptırmalıdırlar . 

4 ) İmtihan 1 - 4 - 936 çarşamba günü sabahleyin Ankara da 
Ye İstanbul ttthemizde yapılacaktır. 

5) İmtihanda muvııı ffak olanla ta muvaffakiyel derecelerine göre 
.000) liraya kadar aylık verilecek tir. (1289) 

Göz Hekimi 
Dr. ~ül<rii Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Nl• 3• 
( Cağaloğlu Ecza nesi yannıda) 
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Fenne uygun olmıyan bir elektrik tesisatı FRANSIZCAYI 

NOZAC 
CEREYAN KAÇIRIR 

ve 

Tam ve mükemmel öğrenmek için 
yegane çare: 

SARFiYATI 

Elektrik 

Bir defa 

ÇOGAL TIR 

tesisatı 

yapılır 

Bu kere KOL TUR BAKANLIÔI ta~ 
rafından bütün ıivil liselerde ve 
GENEL KURMAY BAŞKA LiôIN • 
CA DA Harp Akademisi, Harbiye 
mektebi ve bilumum askeri liselerde 
yardımcı kitap olarak kabul edilen: 

Kuleli Askeri Lisesi 
Fran~m:c.a öğretmeni 

M. All Uluergllven 
in telif etrni§ olduğu 

mürekkepli kalemleri ken.ı 

di şubesinde en muvaffa~ 

olunmuş bir modeldir.., 

iViSiNi 
yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

SAT • 
ı E 

en mükemmel 

12 AY VADE 
tesisatı 

• LP""
ı ·. 

YAPAR 

SAT • 
ı E 

Şubelerine müracaat kAfldlr. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
80oo Kilo Gaz yağı : 8/ IV / 936 Çarıamba saat 14 
5000 ,, Demir tel : ,, ,, " ,, ,, 15 

Şartname ve nümunesi muci bince yukarıda cins ve miktan ya~ 
"ılı malzeme pazarlıkla satın alına caktrr. Vermek istiyenlerin lıiza
-,..ı...,..,., yazılı gün ve saatlerde % 7,S aüvenme paralari1le birlikte 
~lbataı ta levazım ve mübayaat fU besindeki alım komiıyonuna mü

rteaatları. (1386) 

1 - Fransızcada cümleler ve 
ibareler 
300 sayla, 80 kurut 

2 - Fransızcada sigalar ve zamanlar. 
· 150 sayfa SO kuruı 

adlı eserlerini mutlaka okuyunuz. Sa· 
tı§ yerleri: Karaköy Hüsnü Eczaneııi, 
Beyoğlunda Haşct. Tünelde Serkiya• 
dis, Ankara caddesinde tkbel, Beya
zıtta AKÜN kütüphaneleri. 

stanbul Harici As~ 
eri kıtaatı ilanları 
Niğde Gamizonundaki kıt'ala-

1 rın ihtiyacı İçin 126000 kilo ek -

meklik Un kapalı zarf uauliyle ek

ıiltmeye konulmuştur. Muham -

men bedeli 16360 Jiradır. İstekli

ler prtnamesini her gün komis -

yondan parasız alabilirler. Eksilt

mesi 2 - Nisan - 936 Perşembe 

rünü ... t 1 S de Niğde Satınalma 

komiıyonunda yapılacaktır. istek

liler teklif mektuplarını 2490 aa -

yılı kanunda yazılı tekilde ihale -

den bir aaat evveline kadar mak

buzla komiayon reisliğine veril -

me1i, ilk teminat miktan 1229 li-
radır. .(6261 (1390) 

\ ' 

Sonsuz hizmetinin baş-· 

.. fayet eder; 

İrridium '" kaptt 
altın uçları kati~ . 

.... yen bo~ulmaı.~ 

BAŞLICl KIRf lSİYECf 
MAGlZAURINDl ARlYlllt . 

THE CONKLIN PEN 'co~ 
TOLEDO,OHIO,U.S.~ 

.. . ... .. . .. 

tJMUM ACENTASI ~ 
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ıülüyor, hem de aöz ucuyla yer
deki tabak kmklarını aösteriyor
du. 

Hüıet ıinirli ıinirli gülmeğe 
batladı: 

- Çok doğru. Siz ve babanız 
otelimizi oldukça harap ettiniz. 
O kadar ki, kocam usta Gragvar 
ıizi her görütte korkmaia baılar· 
dı. 

Hücetin heyecanını hafiflet
mek için Şövalye lafı deiittirmek 
istedi: 

- Usta Graruvar ne alemde? 
- Allah takıiratmı affetsin, o 

&ldü. 

- Ne vakit? 
- Yedi sene kadar oluyor ... 
Bu fırsatı kaçnmıyarak güzel 

otelci aözl~rine biriken ya,ları 
ıerbest bıraktı. Fakat bu yatların 
kocasının ölümüne mi, Pardayanın 
ıelitinden doian ıevincine mi ait 
olduğu belli deiildi. 

- Fakat nasıl oldu da öldü. 
Turp gibi sağlam bir adamdı. 

Hüget yaşlarını silerek: 

- Doğru. Fakat itte o da faz
la şitmanlıiının cezasını çekti. 

- Evet, evet... Ben ona her 
zaman bu kadar yağlı olmanın ba
tına er geç bir fenalık ıetireceii
laİ söylerdim. 

Onlar, herkes konu§uyorlar de
tin diye konufuyorlardı. Hüıet 
ıözünün kuyruğiyle Şövalyeyi sü
züyordu. Genç kadının yüzünde 

belli bir sevinç vardı. Çünkü Par
dayanın arkaıındaki elbiseyle ba· 
tındaki tüy gerçi pek fena deiilse 
de büyük senyqrlere mahsus tekil
de deiildi. l~te böylece Şövalye
nin üstünü, batını ıözden reçiren 
Hüıet, nihayet Pardayanın bir 
saat evvel dütündüiü ıibi pek dtt 
zengin bir adam olmamakla bera
ber adeta meteliksiz de olmadıiı
nı anlamıftı. 

Büyük bir tatlıbkla: 

- Momen1ör lö Şövalye Devi
niyere olan son gelitiniz aklınızda 
mı? On bet sene kadar oluyor. 
Tam yetmiş üçte idi ... Siz kederli 

idiniz. Oh, çok kederli görünüyor
dunuz. Fakat sebebini söyleme. 
miştiniz. 

Pardayan yanındaki pencere
nin perdesini kaldırdı. Renci uç
tu. Otelin tam karı•ına rastlayan 
eıki eve doğru bir bakıt fırlattı. 
Ve: 

- Ben onu burada tanıdım. İlk 
önce OD\J burada ıördüm... Diye 
mırıldandı. 

Otelci kadın kendi kendine ya
vatça: 

- Luiz ! Diye mırıldandı. 
Pardayan pencerenin perdesini 

brrakark bir kahkaha savurdu. 
- Dam Hüget, \abamın c.;ok 

sevdiği sizin o berrak olduiu ka• 
dar ıert olan tarabmızdan acaba 
hiç kaldı mı? 

Otelci kadın ba,iyle bir iıaret 

mif, Dokuzuncu Şarlm sevgilisine 
ziyaret için ujramıttı. Mari T Ufe 
Şövalyeyi görünce ağlamaja ba,. 
lamıttı. Şövalye ondan uzun sene

ler eVTel bir kere daha buraya uğ
ramıştı. Perdayamn bu ziyareti o
nun üzerinde çok tUhaf tesirler u· 

yandmnııtı. Mari Tuıe onu efsa
nelerin yan insan, yarı allah bir 

mahluku olarak tanıyordu. Ve o
nu o şekilde karşılamıJb. Sonra 

oğluna, Şövalye hakkında bütün 
bildiklerini anlatmış, genç Dük de 
bu sözleri büyük hayret ve heye· 
canla dinlemişti. Ertesi gün ıaba! 

olur olmaz, Şövalye gitmeğe kal
kışınca, Dük de onun yanına ka. 

tılarak Parite gelmek istemişti 

Mari Tuıe, bakııını yalvarır bi 
şekilde Şövalyenin gözlerine dik 
mi! ve şunları söylemek iıtemiıti 

- Oğlumu göndenneğe tered 
düt ediyorum. Eğer siz, onun hak 
kında doıtluk ve himayenizi esir· 
gemezseniz, hiç korkup çekinme· 
den göndereceğim. 

Pardayan Mari T uşenin henü:;, 
ta:ıe ve genç duran el ini öperek: 

- Madam, Pariıe gidiyorum 
Birkaç gün orada kalacağım. U -
mtlnm ki, Monsenyör Lö Oiik 
Dangulem, beni de dost'arının a· 
rasında görecektir. 

Şarlm annıei, Şövalyenin şu 
ıö .. ünden ne demek istediğini an
ladı. Ve her ürlü teşekkürün üs i 

tünde olan bir balntla Şövalyeye 
baktı. Yolda Dille Dangulem ar • 
kad.şına karşı büyük bir sempati 
duymaia ba§lamııtı. ı 

Onun kayıtsız tavırları, billlır 
kahkahası, çok kibar ve tabii olan 
tavırları, biraz dokunaklı sözleri, 
sakin ve zarif yüzü, cesaret dolu 
ve alaylı bakııları kısaca ilk ha • 
kı§ta göze çarpan her hali Parda· 
yanın herkesten ayrı ve etsiz bir 
kimse olduğunu belli ediyordu. 

Sonradan Grev meydanındaki 
hadise, Şövalyenin kahra.manca 
hareketi, gürültüsü ufku kaplıyan 
bir halk sürüsünün önünde çekmit 
olduğu kılıcın havada dönÜ!Ü, 
bando! Kral havasını çal... Diye 
ahenkli sesiyle haykınıı, Pardaya
nın baıma Kriyyonun yaralı as • 
kerlerini Paristen çıkarıtı. bu ,e
kllde Barikadçıların yeniliıi, genç 
Dükün gözünde Şövalyeyi büyüt• 
müş, ona karıı sarsılmaz bir hür .. 
met ve inanç uyandırmı!h· Çün
kü eğer o olmamı§ olaydı zavallı 
Şarlrn ~imdi derisi yüzülmüş o
lacaktı. işte bunun için Şarl Dan. 
gulem Pardayanı, biricik dostu o
larak biliyor, eski !Övalyelik de~ 
rinden kalma hakiki bir şövalye 
ile dost oldu0 unu söyliyerek öğün
mek istiyordu. 

Uzun zaman ağzında gevele
dikten sonra sofrada Ş.rlın sabn 
tükendi; Viyolettadan bahis aça· 
ra.k sabahleyin Belgoderin araba-
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sında geçen vakayı, yarın mutla -
ka Esperans oteline gitmek iste -
diğini söyledikten ve uzun aşkın
dan bahsettikten sonra Şarl Par
"dayanı yokladı. Ve onu bir aşığın 
düşünebileceği kadar merhametli, 
sadık bir dos't, bir kardeş olarak 

buldu. Şövalye tam beş saat, bıkıp 
usanmad·an, bir söze bile karışma
dan Dükün sözlerini dinlemişti. 

Dük, sözünü bitirince, çekin · 
ıgen bir tavırla Pardayandan akıl 
danıştı. Şövalye önündeki kadehi 
bir yudumda içtikten sonra: 

- Ne olacak? Sevmek ve sevil-
' mek iyi ve doğru bir şeydir. Siz 
de mesut olunuz. ister çingene, is· 
ter prenses olsun, siz onu sevdikçe 
o sitin hayatınızın rehberi, istik
balinizin bütün ümidi olacaktır. 

Aşk insanların hayattan tad ala . 
bilmek için bulmuş oldukları en 
güzel vasıtalardan biridir Mon
ıenyör, cevabmı verdi. 

Bu sözler bittikten sonra Par. 
dayan ayağa kall<tı. Yarın mutla
k~ Deviniyere giderek kendisini 
orada Belgoder hakkında alacağı 
haberle birlikte bekliyeceğini Dük 
Danguleme söyledikten sonra o
dasına çekildi ve uyudu. 

Şarla gelince, o da sevinçli ve 
neşeli olarak od-asma gitti. Fakat 
bütün gece gözüne uyku girmedi. 
Şafak atarken yataktan kalktı. 
!aat yediye doğru evden çrkmış 
'bulunuyordu. Genç Dük kalbinin 

hızlı hızlı çarptığım duyuyordu. 
Bütün varlığiyle sevdiği Viyolet .. 
tayı düşündükçe kendisini titre. 
mekten alamıyordu. 

Sevinç ve neşe ile yürürken 
kendi kendine: 

- Onu göreceğim. Ve ona 
kendisini sevdiğimi söyliyeceğim. 
Oh, acaba cesaret edebilecek mi· 
yim? Diyordu. 

• • • 
Pardayan o geceyi son derece 

sakin ve rahat olarak geçirmişti. 
Sabahleyin saat dokuzda kalktı. 

Dediği gibi Deviniyer oteline git· 
ti. Burasının gayet lezzetli kebap
ları vardı. Vaktiyle Raböle ve 
sonra Plevjad şairler birliği aza
ları buraya devaın ettikleri gibi, 
küçük pastalarının şöhreti ve otel
cinin şirinliği Parisin en kibar ta
bakasını buraya toplamıştı. 

Şövalye dö Pardayan, Devini
yerin kapısının önündeki dört ba
samaklık merdiveni ufak bir he
yecanla çrktı. Büyük salonun ka· 
ranlık bir köşesine oturdu. Otelci 
kadın, kolları dirseklerine kadar 
çıplak, yüzü ocağın ateşinden kıp
kırmızı olmuş, gözleri parlıyor, 

Granj Batöliyer bataklığında av
lanan çulluk ve yabani ördekler 
iki üç sıra teşkil edecek şekilde 

birer şişe geçirilmiş ateşin karşı
sında kızarıyor, ocağın oldukça 
yakın bir yerinde sert ve kanşık 
türlü bir çoban köpeği, yüzüko-
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yun yere uzanmış, kızarmakta o· 
lan av etlerine hırsla bakıyordu. 

Otelci Dam Hüget hu sıralar· 
'da otuzunu biraz geçmiş bulunu· 
yordu. Robensin iddia ettiği gibi 
kadınlığın en parlak ve en güzel 
devresine erişmiş, tam olgunlaş
mıştı. En genç bir kadını bile ka
ba ve hantal gösteren fazla şiş
manlık onda yoktu. Aklının sa
yesinde güzelliğini kaybetmemiş-

ti. Zarif vücudünün hatları, yü -
zündeki birçok kibar kadınlan 
kıskandıran saflık ve ahenk onu, 
olsa olsa yirmi altısında ya var, 
ya yok, gösteriyordu. 

Hele gözleri, kadife gibi yu

dı. Soma ela gözlerinin can sıkın
leri ... 

Kola renkli köpek birdenbire 
titriyerek burnunu havaya kaldır
dı. Sonra ela gözlerini can sıkın· 

tısını gösterdi. Birden soluyarak 
dört ayağı üzerine fırladı. 

Hüget: 
- Gene ne var, koca • Pipo? 

Dedi. 
Köpek, delice bir sevinç ile 

karışık hayret ve tereddüt göste
rir şekilde kısaca havladı. Biraz 
sonra güdük kuyruğunu &allama
ğa başladı. Ve ok gibi salona doğ
ru atıldı. Hüget iki kolunun ara· 
ıma bir dizi tabak aiarak janti
yomlara hazırlanacak birkaç sof
rayı kurmak için büyük salona 
girdi. 

O andaPiponun, uluduğunu, 
sevinçle havladığını duydu. 

Hüget, köpeğin yerde kıvrılıp 
bin türlü oyunlar yaptığını ve ha· 
şmı bir yabanı:mın dizine daya
dığmı ve onun da onu okşadığını 
gördü. Birdenbire durdu. Gözleri
ni açtı. Yabancıya daha dikkatle 
bakıp sarararak: 

- Aman Allahım ! Acaba doğ• 
ru mu? Dedi. 

O sırada Şövalye de başını kal· 
dırmıştı. Hüget onu tanıdı ve: 

- Oh, bu odur! .. Dedi. 

Tabakların düşüp kırılmasın

dan doğan bir şangırtı duyuldu. 
Hizmetçi kızlar koşup geldiler. 
Hüget elini şiddetle atan kalbi
nin üzerine götürmek istemiş bu 
yüzden kolları arasındaki tabak
lar yere yuvarlanmıştı. 

Kalbi artarak ilerliyor ve ya. 
vaş sesle şunları söyliyordu. 

- Oh, Mösyö Şövalye ... Haki· 
katen siz misiniz? 1 

1 

Pardayan şiddetle ayağa kalk
tı. Otelciyi şefkat dolu bir bakışla 
süzdü. Sonra ellerinden yakaldı. 

Hizmetçilerin hayretlerine al
dırış etmiyerek iki yanağmdaıi 

öptü. Hizmetçiler şimdiye kadar 
Hügetin böyle hafif bir harek• 
tini görmemişlerdi. 

- Galiba, benim otelinize her 
gelişim size bir iki düzüne tabak 
masrafına mal olacak ... 

Sövalye bunları söylerken hem 


