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tahsisatı artıyor 
Vaıington, 24, (A.A.) - Senato meclisi, Harbiye Nazaretini 611 milyon dolar 

masraf etmeğe mezun kılmıttır. Senato, bu suretle, mebusan meclisinin vermit ol· 
duğu tahsisata 66 milyon dolar daha zammelmİf bulunuyor. 

24 Mart: 1936 SALI Sene: 5·Sayı : 1514-

''Senıbolik,, işgal nııntakasında ''hakiki,, tahkinıat 

Almanya, Ren 1111ntakasında 
istihkanııar · yaprnıya başladı 
--··v·aziye·fi'n··· .. ········- Fransız topraklan üzerinde Alman tayyareleri ı 

hula.,..sası alçaktan uçuş- Lcndırada Anman 
. 

Ribentrop, bugün 17 de 
Londraya varıyor. Evvelki 
tahminlere nazaran, devlet 
mümessileri öğleden sonra, 
toplanıp konuşacaklardı, 

fakat valdin geç olmasından 

dolayı buna imkan göriile· 
miyor. Lokarnoculara Hit· 
ler'in ne cevap verdiği de 
yarın belli olacak. 

Herhalde aşikar olan ŞU· 

dur: Almanya, emri vakiin
de muvaffak oldu! Zira, İn
giliz efkarı umumiyesinin 
büyük bir kısmı Hitler'e 
karşı şiilfletin aleyhindedir. 
Sovyet Rusyanın bile Al
manya ile herhalde anlaş

mak istediği Molotof'ıın son 
sözlerinden bellidir. ftalya. 
ya gelince, "zecri tedbirler 
kalkmadıkca.. Lokarnocu· 
larla el birliği etmiyor. 

1 t 1 
1p>ır@pagaılF\1<dlaso 

ar yapı ar 
Strazburg'da esrar- rg;:.::~~~~:m 

englz bir loglliz 
tayyaresi yakalandı 

Amsterdam, 24 - Mevsuk A. 
man menabiinden alınan haberle 

re göre, Alman makamatı Ren' d 
istihkamlar inşasına başlamıtlar 
dır. 

Bir .nglllz casusu mu ? 

Strasburg, 24 - Gizli polis te 
kilatı Entzheim tayyare iıtasyo 
nunda bir İngiliz tayyaresi mÜs<' 

dere etmiştir. Tayyarenin sahih 
Henri White adında bir petrol ko· 
misyoncusudur. Bu adamın mem-

nu olan müstahkem mıntakada u- Londrada Almanya lehine nümayif yapan lngiliz kadınlan göğüsle
çuflar yapmaya hazırlandığı ha • rintle böyle yaftalarla dolCJ§ıyorlar. Y altalarda yazdan kelimelerin 
ber alınmııtır. mancuı fudur: 

(Diğer telgraflar 4 üncüde) "Almanya mlhü haykınyor, mlh cevabı verelim.,, 

R-···-··İ·~········Ai..................... Ayazağa çiftliğinde veznedarı öldüren 

ıa~! ~nıa;~~k Katil · Abdullahla Yunusun 
. 'muhakemesi bugün başladı1 

Molotof 
Son dakikada Molotof'un pek 

mühim beyanatını aldık. Sovyet
Jerin Japonlarla anlaıtığı, ıimdi 
de Almanlarla anlatmak istediği 
görülüyor. Bu mühim telgraf 4 
üncü sayıfamızdadır. 

Demiryolu siyase
tinde her gün 

biraz d a h a ileri 

istintak hakiminin kararında ikisinin de 
idamları istenmektedir 

Galata postahanesi veznedan 
Hüseyin Hüsnüyü öldürmekten 
ıuçlu Abdullah ile Yunua ve Mü • 
kif atın muhakemelerine bu ıa • 
hah ağır ceza mahkemeıinde de • 
vam edildi. 

Mahkeme koridorları erken • 
den hıncahınç dolmuttu. Zabıta 
memurlan ile jandarma inzibatı 

temin ediyorlardı. Saat onda mah· 
keme salonu açılınca kadınlı, er
kekli büyük bir kalabalık içeriye 
hücum etti. Mahkeme ıalonu dol
du. 

Reis Suat bu vaziyeti görünce 
muhakemeye devam imkinı olma. 
dığını aöyliyerek salonun boıaltıl
muını söyledi. Jandarmalarla za
bıta memurları ve mübatirler yir
mi dakikada salonda muayyen 
miktarda insan bulunmasını te -
min ettiler. 

Abdullahla Yunus adalet 
huzurunda 

Sükun tamamiyle yerine ıeti
rildikten son.ra ıuçlular iki jan • 

Katillerin bugünkü muhakemesin- den bir enıtantane: Oturan AbJul. 
lahla, ayaktaki Yunuı. 1 

d~r~anın muhafazaaında içeri ı duğu reımen bildiriliyordu. Ab . 
1 

gırdıler. dullaha ne diyeceği soruldu. 1 
Reis evvela Abdullahı kaldırdı. - Ben öyle biliyordum. Ya · 

Abdullah 332 doğumlu, Orkübün rulmıtım, dedi. 
istasyon köyünden olduğunu, dit· Abdullahın vekili bu sırada 
çi mektebine ıamiin aıfatiyle de- Abdullahın nüfus kağıdını mah
vam ettiğini, ceza görmediğini kemeye verdi. Bunda da doğul1" 
söyledi. Ürküp nüfus memurlu • tarihinin 27 Şubat 331 olduğu ya 
ğundan gelen kağıt okundu. Bun- zılıyordu. 
da, Abdullahın 331 doğumlu ol- ( Derınmı 2 incide) 

Unkapanındakl eski kUpril 

Eyüp le Sütlice arasına 
kurulacak 

2.000 lirahk 
büyük 

müsabakamız 
Vadimizden büyük fedakarlık yapı 

yoruzl 

Hediye kazanmak için prtmıız, ıual 

terden azami sekiz tanesini bileme
mekti. Halbuki kuponlannı tamam 
gönderip yirmi otuz sualimizi bilmi
yen ve ancak bir kaç sualimizi bilen
lerin bile hepsine, yani 

1798 
okuyucumuza 
hediyeler dağıtıyoruz 1 

ikinci listemiz 9 uncu sayfadadır. 
LQtfen altındaki tafsilatı okuyarak 
tam gününde müracaat ediniz, 

HABER 
Okuyucuların rağbetinden cesaret a· 
larak, diğer bir mllsabaka lıam'lıyor. 

ikinci 
müsabakamız 
Belki birinciden de daha cazip olacak
tır. Şimdiden huırlaıun ... Şeraid n
kmda yuacatız. Bekleyjn.t. I 

BugUn ikinci ll•temlzde 
glrecellnlz bUJUk 

hedlyelerden bir kıamı 
Rönar kürk kazanan: 

664 
Nerimen Adapazan Ticaret 

bankası memurlanndan. 
Elbise diktirmek hakkını ka-

zanan: 

94 
Edvar Maksut Taluim mey· 

danı ıs No:. 
18 lira kıymetinde Zaiı 

marka fotojraf makinesi kaza. 
nan: 

1564 
Tramvay tirketinde Kemal. 
15 Jira kıymetinde kadın kol 

saati kazanan: 

1797 
Rabia Akaiin lzmir Akhiaan 

eski mektep caddesi. 186. 
DUnkU birinci ll•temlzde 

glrdUIUnUz bUyUk 
hediyelerden bir kı•mı 
14 lira kıymetinde Lonjin 

marka erkek kol saati kazanan: 

1ısı 
Fuat Kutsal Haydarpafa li

sesi 1959. 
10 lira kıymetinde ıamarla 

ma ayakkabı kazananlar. 

l6:i, 822. 1S6S, 1541 
1757 numaralar 

Büyük tuvalet takımı kaza 
nan: 

1076 . 
Makbule Kızıltoprak iıtaı· 

on caddesi 17 No. 

Baıbakanın açacağı yeni hatlara 
clair tal•ilat dördüncüde 

(Yazısı 4 üncüde) 

Kıymetli avizeler kazanan. 
lar: 

iki vapur iskelesinin başları köprünün ı, 896, 153s 
iki başı olarak muvafık görüldü (Yazm 3 üncüde) 
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Hakiki bombardıman 
qanında protesto 

bombardımanı da var 

Buz dolaplarından 
resim değfl 

Ayazağa çifliğinde Veznedarı öldürer 

ltalyanlar dört Habeş tayyaresini 
tahrip etmişler 

13 ler komitesi hangi meseleleri halledecek 

Roma, 23 (A.A.) - 162 nu
maralı harp tebliği: 

Bu ayın 21 inde bir tayyaremiz 
F oker tipinde bir düşman tayya . 
resini tahrib etmittir. Bu suretle ı 

son dört glin içinde dört düşman 
tayyaresi tahrib edilmiıtir. Dün 
de tayyarelerimiz Dabatda iki mü 
himmat deposunu tahrib eylemiş
tir. 

lıgal edilen topraklardaki 
menzil hizmetlerinin tensiki en i
leri hatlara kadar devam etmek . 
tedir. 

Takkaze nehri üzerinde 110 
metre uzunluğunda bir köprünün 
kurulması bitmiştir. Bu nehrin ö

malumat vermek üzere İspanyol 
delegesi Madariagayı memur ede
cektir. 

Komite ayni zamanda bu içti
ma devresinde ltalyaya tatbik e
dilmekte olan zecri tedbirlerin kal 
dırılması meselesini de tetkik eyli
yecektir. 

BugUnkU görü.meler 

Londra, 24, - Bay Madaria
ga ile Bay Avenol bugün Habe§ 
delegesi Valde Mariam'ni ziyaret 
ederek sulh müzakeratı meselesi
ni görüşeceklerdir. 13 lcr komite
si tarafından dün verilen karar 
metni bugün İtalyan elçisine tev· 
di edilmiıtir. 

Dakika: 
tesinde Tzellemi ltalyan kuman · 
danhir~a s3 köyün e~rafı, rü~ba- Son 
nı ve ruessası mutavaat etmıı1er, 

•ilahlarını teslim eylemi~lerdir. 
Somali cephesinde tayyarele

rimiz, Cicigayı bombardıman et· 
mit ve depolar, mağazalar tahrib 
olunmu9tur. 

Bir h••tehane daha 
bombardıman edlldl 

Harrar, 23 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

........... m'JI ............. . 

Ölenler pek fazla 
Adiıababa, 24 (A.A.) - Res· 

mi Habeş mahafili, İtalyan uçak
larının dün sabahki bombardıma · 
rundan sonra Ciciga'nın kamilen 
harap olduğunu söylüyorlar. Şe
hirdeki bütün evler yıkılmııtır. Ö
lenlerin sayısı henüz bilinmiyor 
ise de, pek fazla olduğu tahmin e· 
dilmektedir. 

BUtUn Clclga yandı 

mıştır. 

Dünkü Ciciga bombardıma · 
nmda Finlandiya kızılhaç hatta· 
hanesinin harap olduğu haber ve

rilmektedir. Hastahanede yatan · 
)ardan birisi ölmüJ, altısı yaralan-

Roma, 24, (A.A.) -Haber ve. 
rildiğine göre ~iciga'nın bombar
dımanı bir saat, yirmi dakika IÜr· 

Bunların arasında Finlandiya- müt ve buna 27 tane uçak iıtirik 
hlardan hiç kimıe yoktur. etmiştir. 

Bombardıman esnasında 87 İtalyan hava filosunu, Somali 
kişi yaralanmıttır. Ölülerin mik . hava kuvvetleri kumandanı Ce . 
dan malôm değildir. Sivil halk neral Ranza idare etmekte idi. 
bombardıman korkusile Harrar · Uçaklar, Habeş hava hücum . 
dan çıkanlmıştır. larından korunma tertibatına gÖ· 

Habeflstan izahat l•tlyor rünmeden Ciciga'nın üzerine gel-
Paris, 23 (A.A.) - Habeş hü- mişlerdir. Şehirdeki bütün evler, 

kimıeti, Pariı elçisi M. Volde Ma. depolar yanmıf, yalnız katolik 
riamı, M. Flandenin mecliste hah- miıyoner kurumu kurtulmuıtur. 
aettiii "Streısa cephesinin tekrar Atılan bombalar yirmi tondan 
kurulmaıı,, meselesile Fransanın fazladır. 
Ha:be§İstandaki muhasamatın ta· 

Harç ahnacak 
Buz dolaplarından belediyenin 

bir resim alacağını ve ceza alınıp 
alınmamak meselesinin de tehir 
meclisinde tetkik edilmekte oldu
ğunu yazmıştık. Vali Üstündağ 
bu hususta demiştir ki: 

- Meselenin esası buz dolap
ları değil, dolapların içindeki mo· 
tördür. Belediye vergi ve resimleri 
kanununun on beşinci maddesi 

mucibince memleket dahilindeki 
bütün motörler belediyece mua . 
yene edilir ve bir def aya mahsus 
olmak üzere bir harç alınır. Buz 
dolaplarında bir motör bulundu -
ğundan ve bu motörler şimdiye 

kadar yanlıı bir telakki yüzünden 
ihbar edilmemiş olduğundan bun
lardan ceza alınması doğru olmı
yacağını takdir eden belediye, 
meclisten buna dair bir karar al
mak istemiıtir. Fakat meclis he· 
nüz kararını çıkarmamıttır. 

Muhtelittedrisat 
kalkmıyor 

Muhtelit tedrisatın kaldırılmak 
ihtimalini, bir sabah gazetesinden 
alarak ihtiyat kaydile dercetmiı . 
tik. Bunun varid olmadığını a:,ağı 
ki telgraftan anlıyoruz. 

Ankara, 23, ( A.A.) - Orta 
mekteplerde muhtelit tedrisatın 

kaldırılacağına dair bazı gazete . 
ler tarafından yapılan neşriyat Ü· 

zerine, Kültür Bakanlı~ından yap 
tığımız tahkikat, bu neşriyatın 

ciddi hiç bir eıaıa dayanmadığı
nı göıtermittir. 

Defter(larlık yeniden 
kuruluyor 

Geçenlerde lstanbula gelen 
maliye müsteıarı Faik bina ve a
razi vergilerinin hususi muhase · 
beye devri üzerine İstanbul ma · 
liyesinde yapılacak teşkilatı göz· 
den geçirmi§, Ankaraya dönmüş
tü. 

Aldığımız malUınata göre, ls
tanbulda yeniden 100 lira maaşlı 
bir defterdarlık ile biri tahakkuk, 
diğeri tahsil itlerile uğratmak ü
zere iki muavinlik kurulacaktır. 

tili hususundaki noktainazarı hak- A tl k 
kında Fransız hükumetinden iza. rnavu U Balkanlara 

yaklaşmaktan vazgeçti 
hat ist~meğe memur etmittir. 

t 3 ler komitesi çahşıyor 

Londra, 23 ( A.A.) - İtalya . 
Habeş barışma it ini tetkik eden 
13 ler komitesi bu sabah toplana
rak M. Avenol ve Madarigayı mu· 
hariplerin harp usulleri hakkında 
tahkikat yapmağa meınur etmiş • 
tir. Bilindiği üzere, İtalya hüku
meti Habeş muhariplerinin vah . 
şiyane hareketlerini, Habeş hüku
meti de boğucu gaz kullanan ItaJ. 
yanları protesto etmişlerdi. 

Madariga ve A veno) bu akşam 
İtalyan elçisi Grandi ve Hahe§ 
mümessili Ouolde Mariam ile gö
rüıeceklerdir. 

13 ler komlte•lnln halledaceOI 
meseleler 

Londra, 23 (A.A.) - 13 ler 
komitesi İtalyan . Habet ihtilaf mı 
tetkik etmek üzere bu sabah top· 
lanmıştır. 

Alman haberlere göre komi · 
te, ltalyan ve Habe! hükUınetle
rile temasa gelerek bunların bir 

mütareke ve ıulh akdebnek husu

aundaki fikirlerini anlamak ve eni 
ima bir '.ZBm&n içinde komiteye 

Yaptığı anlaşma ile tamamen 
ltalyaya bağlanıyor 

Belgrad, 23 - Son ltalyan -
Arnavut anlaşmasından bahseden 
Politika gazetesi diyor ki: 

"Bu anlaşma ile Arnavutluk, 
kati surette Balkanlara yaklaşma-
sisteminden vazgeçmiş, ve tam su
rette halyaya hağlanmııtır. Emin 
membalardan alınan haberlere 
göre Arnavutluk bu anlaşma ile 
aşağıdaki taahhütlere girmiştir: 

1 - Arnavutluğun idare şube· 
lerinde ve bilhassa Arnavutluk or
dusunda İtalyan mütehassıs ve 
muallimleri çalıştırılacaktır. Or -
du talim heyetinin başında bulu· 
nacak olan İtalyan general ''kral 
nezdinde askeri heyet reisi,. ünv·a· 
nını taşıyacaktrr. 

2 - Avlonya limanının metha
linde bulunan İtalyan Sarena ada
ımı müdafaa eden Karaturona te. 

peleri tahkim olunacaktır. Draç 
limanının idaresi tamamen ltal -
yanlardan mürekkep muhtar bir 
teşekküle verilecektir. Bu liman -
da yapılacak işler için İtalya, Ar
navutluğa istikrazda bulunacak -
tır. 

3 - 1933 de Arnavutlukta 
kapatılan bütün hususi katolik ve 
ltalyan mektepleri yeniden açıla
caktır. 

4 - İtalyan kapitali ile bir zi
raat bankası teıis olunacaktır. 
İtalyan mütehassısların yardımı 
ile İtalyan parası ile tütün inhisa
rı yeniden tanzim olunacaktır. 

5 - ltalya, Arnavutluğa 40 
milyon altın franlık bir istikraz 
yapacaktır. Bu istikraz, her sene 
8 milyon altın franlık tediyelerle 
ödenecektir. 

Katil Abdullahla 
Yunusun .. nuhakeu 
mesi bugün başladı 

Katilleri muhakeme eden heyetin bugün çekilmi§ re.mi 

(BCl§ ,\-ıralı 1 incide) Kendisini tehdit etmek iste • 
Abdullahtan sonra Yunus kal- dim. Vicdanım razı olmadı. Tek• 

dırıldı. Yunus da 332 doğumlu ol- rar kendimi öldüreceğimden hah· 
duğunu, ceza görmediğini, beşse- sederken elimde duran tabanca 
ne bahriyede gönüllü olarak baş· birdenbire patladı. Veznedarın 
çavutluk yaptığını söyledi. başına rastgelerek öldürdü. 

Mükafat kalktı: 28 yaşında, Bu vaziyet üzerine çok kork• 
Bartınlı, halen lokantacı Mehmet- tum. Arkamdan Yunus koştu. Ne 
le nişanlı bulunduğunu, ölen ko - o diye sorunca elimden bir kaza 
casından iki çocuğu bulunduğunu çıktı,, de::lim. Beraberce eve gel• 
söyledi. dik. Gece doktor Zeki geldi. Vez• 
Kararnamede ıdam isteniyor nedarın evine gittik. Saat sekize 

tık sorgulardan sonra karar • kadar orada kaldım. 
name okundu. Bunda Abdullah Sonra Haydarpaşaya geçerek 
ile Yunusun veznedar Hüsnüyü Ankaraya giden Yunusu teıyi et• 
Pangaltıdaki eve çağırarak yemek tim. Anahtarları da Haydarpaıa
yedikleri, sonra o\omobile binip da bir yere attım. 
mülazım Şükrüye ait köpeği elli Reis sordu: 
liraya Ayazağa köyünde birisne -Zabitada birbirine uyma• 

satmak bahanesiyle veznedan A • yacak ifadelerde bulunmuşsun ne 
yazağaya götürdükleri, yolda Ab- diyorsun? 
duUahın tabancayı veznedarın Abdullah pollstekl lfadestnl 
sağ tarafına sıkarak öldürdüğü, inkar ediyor 

- Kurtulmak için öyle ifade 
Yunustan aldığı bıçakla yerden 

verdim. Poliste bana itkence yap· 
otlar kesip bir dereye ıürükledik-

tılar. Kendimi kurtarmak için ak· 
leri cesedin üzerine örttükleri ya· 

lıma geleni söyledim. Her teYİ 
zıhyor, Abdullah ile Yunusun Ga-

Yunusun üzerine yükledim. fa. 
lata postahanesindeki 8000 lirayı 
çalmak için bu cinayeti yaptıklan kat limdi itiraf ediyorum. 
ilave olunarak Türk ce'ıa kanunu- Vak'a §İmdi söylediğim gibi 
nun 450 inci maddesinin dördün- geçmi tir. Ben Hüseyin Hüsnünün 

.. b ti · d IA ı t' ı f k kızı ile aile yuvası l<urınak üzere cu en erı e a e ıy e son ı rası-

na göre cezalandırılmaları, Müka- konuşuyordum. 
f t d · k 296 Saatle kasa anahtarı Abdullahın a ın a aynı anunun ıncı 

1 1 1 ı 
. .. .. . el ne nası geçm f 

maddesıne gore ceza gormesı, as- R · ti k h•-r'-• eıs saa e asa ana ... '"°'" 
çı Mehmedin beraeti isteniyordu. 
Kararnameden sonra Tıbbı Adli -
nin raporu ile zabıt varakaları O· 

kundu. Reis tekrar Abdullahı kal
dırdı ve sordu: 

- Hüseyin Hüsnüyü iftara da· 
vet etlerek öldürdüğünüz iddia o
lunuyor, bunu nasıl i§leclin? 

Abdullah anlatıyor 
- Postahaneyi soymak gibi 

hiçbir maksadım yok. Hüseyin 
Hüsnü ile se.mimi, bir ağabey gi
bi konuşurdum. Onu iftara yalnız 
davet etmedim. Kardeşi doktor 
Zekiyi de çağırmı,tım. O akşam 
doktor Tünele kadar beraber gel
di. 

Sonra cayarak döndü. Pansiyon 
olarak kaldığım aşçı Mehmedin e
vine gittik. Orada akrabamdan 
olan Yunus da vardı. Kendisini 
takdim ettim. Yemekten sonra 
köpeği satmak üzere evden çıktık. 
Hüseyin Hüsnüye köpeğe elli lira 
veriyorlar dedim. Peki öyle ise ver 
dedi. Beraberce evden çıktık. Şiş
lide Bomonti istasyonunda bir o -
tomobile bindik. Ayazağaya git
tik. Köye girerken üzerimize kö · 
pekler hücum ettiler. Bunun üze -
rine geri döndük. Dönüşte Hüse • 
yin Hüsnü ile kızı hakkında konu· 
şuyordum. Ben kızı ile bir sene -
denberi tanışıyor ve sevişiyor · 
dum. Hüseyin Hüsnü ise kızını 

başka birine vermek istiyordu. 
Yol da gene kızı istedim. Vermez· 
sen intihar edeceğim, dedim. Vaz
geç böyle şeylerden dedi. O ol -
mazsa ötekini veririm, dedi. 

Beni teselliye çalışıyordu. Bu 
sırada tabancamı çıkarttım. Hem 
yürüyor, hem konuşuyordum. 

rmın bulunduğu zincirin nasıl eli· 
ne geçtiğini sordu. Abdullah bu· 
na da şu cevabı verdi: 

- Konuşurken saat elinde idi. 
Al diye bana verdi. Zincirle de oy. 
nuyordu. Bir aralık zincfr düttü. 
Bu sırada tabanca da patlamııtr. 
Eğilip aldım ve cebime koydum. 

Abdullahtan ıonra Yunus 
kalktı. O da ıunları söyledi: 

- Ben misafir olarak bulunu· 
yordum. Yemekten sonra bir A • 
yazağa lafı geçti. Hep beraber 
çıktık. Otomobille köpeği sabnak 
için söylenen yere gittik. Köpek· 
ler hücum edince köye giremedik, 
dönüşte Abdullah geriden vezne • 
darla beraber geliyordu. Bir ara • 
hk bir silah sesi i!itlim Abdul • 
lah diye seslendim. Geliyorum de· 
di. Yanıma gelince elimden bir 
kaza çıktı dedi. Eve geldik Bir şİ· 
•e rakı içtik. Ertesi sabah ben ti
rene binerek Ankaraya gittim Sa 
ati Ankarada Nevşehir hanının 

apteshanesine attım. 
Yunusun müddei umumilikte· 

ki ifadesi okundu. 
Yunus da lnklr ediyor 

Yunus oradaki sözlerini tama· 
men inkar ediyordu. Yurıuı da A1' 
dullah da veznedarı öldürdükten 
sonra sürükleyip dereye attıklan· 
nı ve üzerine ot örttüklerini in • 
kir ediyorlardı. Reiı Suad ıuçlu· 
lan sık, sık kaldırıyor, verdikleri 
muhtelif ifadeler üzerinde yeni • 
den sorgularını yapıyordu. 

Gazetemiz ~rktıfr ITl'&da ma • 
hakeme hala devam etmekte idi. 
Daha Mükafata ve !ahitlere sıra 
gelmemişti. 



~milH flÖdiJii•: 
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Vceırsn~ ~nır 
lhlaım©llYıseırila H 

Nadir Nadi, yalnız bizde değil, 
.-\vrupada da edebiyatın tereddi 
halinde bulunduğunu göstermek 
için Fransrzçadan Türkçeye şöyle 
bir şiiri ( ! ? ) tercüme e~iyor: 

Serin deniz, 
Yeşil deniz, 
Sahilleri pınltılr deniz, 
Çakıl çakıla, 
Direk direğe 
Senin sahillerini zikzaklıyonız. 

Şimaldıen cenuba, 
Cenubdan şimale, 
Sen ecdadı taşıdın, · 
Sürü siirü .. 
Ve böylece 
Günün birinde oğullan da ta

şıyacaksın. 

Ve bizde, yeni şairlerin yazdık
ları eserlerde bu derece saçma bu
lunmadığını söyliyerek hamdüıe • 
lla. ediyor. 

Evveli, eskilerin c•Batrl maki • 
'Ün aleyh olamaz,, diye bir aözleri 
•ardır, onu akla getirelim. Cep 
takvimi şuarasınm külliyatında 
bu ıa.çmayı serçe saçması kadar 
lkJİnimini bırakan ne kırk ikilik 
•açmalar vardır! Onları da unut
bııyalım ! 

Gene bu tercüme "şiir,, de, 
lleyae, mevzu bellidir: Müteşair, 

afyon yutmuş bir sarsak halinde 
hiç değilse deniz sayıklıyor. 
Diğer bir nokta: Bütün garp şa· 

itlerini böyle yaveler yumurtluyor 
ıan111ak da hatadır. Unutmamalı 
iti, orada edebiyat şaheserleri de 
fışkırıyor. Halbuki, bizde, yıJlar 
\tar ki, - mesela Yebya Kemalin 
harp ve mütareke senelerindeki 
!lluvaff akiyeti tarzında - kulak· 
tan kulağa dolaşan, "Aman ne gü
~t!!l !,, diye hatta edebiyat merak· 
lrlan muhitinin dışında okunan, 
defterlere yazrlıp ezberlenen §İ· 
İri er yazılıyor mu? 

Yoksa, şiir namı altında geve
lenenlerin binde dokuz yüz dok
'an dokuzu şu makamda mı: 

Dın dmı dın dın 

Dm drnı vay vay! 

* AUayBu <aVtY!kart 
Bir okuyucum yazıyor: 
tki sene evvel Hukuk fakülte

lfuıi bitirdim. Nihayet baroya mü
racaat ettim. Okuma yazma bilcli
tlıne dair bir şahadetname isti -
\lorlar.,, 

.y. "' .y. 

Kırtasiyeciliğin manaıiızlığmı 

Unkapanındakl eski kUprft 

Eyüple Sütlice arasına 
kurulacak 

iki vapur iskelesinin başları köprünün 
iki başı olarak muvafık görüldü 

Eski Unkaparu köprüsünücı 
vazifesini yapmak üzere Unkapa 
mile Azapkapı a.rasmda Araba 
vapuru İ§letilmesine karar veril· 
dikten sonra bundan yıllarca ev· 
vel de düşünüldüğü gibi bu eski 
köprünün Eyüple Sütlüce arasına 
nakli tekarrür etmiştir. 

15 Nisandan itibaren araba va
puru seferlerine başlıyacağı için 
köprünün şimdi Un.kapanı ve A 
zapkapısın da olan parçalan da 
kaldırılacaktır. Bu parçalar evve· 
la belediyenin Balattaki köprü 
kızak mahalline getirilecektir 
llurada köprünün parçalan ve du
baları tamir edildikten sonra E
yüpte tekarrür edecek yerine ko
nulacaktır. 

Belediye fen heyeti köprünün 
Eyüple Sütlüce arasında hangi 
mıntakada kurulması münasip ol· 
duğu hakkında bir tetkik yapmış
tır. Öğrendiğimize göre şimdi E-

Dikkat! 

Pis sularını 
kanalizasyona 
vermeyenler 

cezalanacak! 
Önümüzdeki ağustosa kadar, 

kanalizasyon geçen caddelerde ·· 

Unkapanı köprüriinün ıimcliki vaziyeti. 

yüp iskelesiyle Sütlüce vapur İs· 
kelesinin bulunduğu yerler köprü
nün iki başları için münasip bu
lunmaktadır. 

Çünkü buralara her iki taraf· 
tan da ·ana caddeler gelmekte ve 
birer meydanla neticelenmekte -
dir. Köprü ağlebi ihtimal bu iki 

nokta arasında kurulacali ve ge -
rek Eyüp, gerek Sütf üce iskeleleri 
tevhit edilerek köprünün ortasın

da bir iskele vücude getirilecektir. 
Halicin bu kısmında kurula • 

cak köprü - büyük vapurlar bu
ralara kadar gelmediği için - a· 
çılıp kapannuyacaktır. 

Devlet demiryollarında 
Nakliye tarifeleri 

mütemadiyen 
ueuzlıyor 

bazı maddelerle şimCJiye liadar 
tam tarifeye tabi olan maddeler 
üzerinde yeniden esaslı tenzilat 
yapdmııtır. 

Şimdiye kadar idarece yalnız 

Asırü co~ırarffwa 
c§leırsn 

Bugünlrii "Akşam,. gazetesinde, 
Hikmet Feridun, çocuklarımızın coğraf
ya dersi telakkilerini tasvir için şu mi
salleri gösteriyor: 

- Unıguvayuı nesi meşhurdur? 
Çocuk dÜ§ÜDDJÜf, dü§ünmüı cevaP. 

vermiı: 

- Futbol taknnr-
Malumya Uruguvayın futbol m• 

lomları bütün dünyada nam kazanını~ 

tır. Lakin dostum bu cevap karıısmda 
dehtetli ıaıınnıı, apıımıı, kalını, •• 

Bana kalsa bu hiç de tatrlacak bir it 
değildir. Şimdi dünyanın her tarafında 
yeni nesil coğrafyayı zannederim böyle 
öğreniyor. Geçenlerde ilk mektebin ilk 
ımıflannda olan bir kızcağız anneıine 

koşmuı: 

- Anne •• demiş, bana f sveçi göster-
ıene .. 

Annesi çocuğun malumabm ilerlet.. 
mek için ıorduğu bu aualden pek IDıelDI 
nun olmuı: 

- Aferin kızım sana .• demiı .. 
Kızcağız ellerini çırpmsı: 

- Sahi burası mı?. laveç buran mı? 
Anne bu kadar heyecana f&§mıt: 
- Burası yavrum.. La.kin niçin bıa 

kadar ıaıırdm7 
Kız: 

- Demde, demit, Creta Car"bo ha. 
rada doğdu ha? .. 

«maırn~ ~nır 
tevaırlYıt 

Peyami Safa ve Burhan Felek ayni 
gazetenin muharriridirler. Bugün, ikisi• 
nin de mevzuu, aşağı yukan ayni: 

Sadri Ethemin evvelki günkU bir 
yazısından bahsediyorlar. 

Bu, nasd ol mu§ böyle? Meslekten 
olduğumuz için sırn bulmakta güçlük 
çekmedik. 

Peyami ile Felek Tanda ''Yahu §ll 

Sadri ne yazmış!,, diye konuşuyorlar, 

Fakat, ikisinin de dımağı, o gilnUn me'V9 
zu naf akaaıru aramakla meşgul.. J'Tiha
yet, konuşa konuşa, bir de bakıyorlar 

ki, muhavereleri bir mevzu halini almıJ. 
Bunu, ikisi de, karşısındakine çaktımıaı
mak istiyor: 

- Eh. fazla çene çaldık .. Haydi, yr 
znnrzı yazalım .• 

Ve ikisi de, biribirinden gizli, birl
birinden kacırma. ayni mevzuu yazıyor. 

1.mpnq JS'l?S:> U"!1P"!1l1?A:>ı ':>l§:f 

(Hat - Sür) 

hane sahiplerinin evlerinin yağ - Devlet Demiryotiarı idaresinin 
mur ve pis sularını kanalizasyona bir kısım maddelerin nakliye üc· 
vermeleri mecburiyeti konulmuş · retleri üzerinde tenzilat yapmak 
tur. Bu tarihten sonra sularını U· imkanlarını tetkik ettiğini yaz . 
mumi mecraya vermeyenler .teczi· mıştık. Bu tetkikatın neticesinde 
ye edileceklerdir. esasen tenzilatlı tarifeye tabi olan 

Belediye bu yıl da kanalizas - -------------
muayyen iskelelere yapılan ma- --------------•. 

yon tahsisatı olarak bütçeye 650 
bin lira koymuştur. 

Fındığımıza alaka 
çoğalıyor 

Ofise gelen malfunata göre 
Almanyada fındık fiyatları sağ . 
lamlaşmıştır. Bilhassa Almanyaya 
birinci derecede fındık satan Türk 
fındıklarına karşı alaka ve istek 
berdevamdır. Maamafih eldeki 

1fl9~1PiW TAMYfMİ 

MART - 1936 
Koz kavuran fn1ma.sı 

•UM•.&J~ ea.T19t 

18,25 -· .. _ 

Tavla 
müsabakası 

Kurun refikimiz 
ıstanbulun tavla 
şampiyonunu 

ayıracak 

mal fazla değildir. -.. _ 4,35 12,20 15,48 18,25 19,56 4,17 
tösteren bundan daha mükemmel --------------
bir misali bulunabilir mi? Ekmek ueuzladı 

den cevheri nakliyatında tatbik e
dilmekte olan tarife bütün tebe • 
kede yapılacak maden cevheri 
nakliyatına teşmil edilmit ve tam 
vagonla taşınacak cevherlere gö. 
re geniıletilerek nakil mesafesi -
ne göre tarife yeniden yüzde 5 
den yüzde 23 e kadar tenzil edil
miştir. Fakat 680 kilometreden 
fazla bir mesafeye gidecek olan 
maden cevherleri için mikdar ve 
mesafe ne olursa olsun her tonun. 
dan gideceği kilometre için bir 
kuruş alınacaktır. Bu tarife niıa . 
nın on beşinden itibaren tatbik e

Kurun refikimizin tertip ettifi 
büyük tavla müsabakası dün ak
ıam baılamıttır. 

Edimekapıda Nikonun kahve. 
sinde yapılan müsabakaya ıekiz 

çift girmit, iki yüze yakın seyirci 
oyuncuların etrafını alarak sey -
retmitlerdir. 

31 Mart vakasında karikatürist 
Cem'in neşrettiği bir eser aklrma 
geldi. Malum ya, o zaman, zabit 
ler, mektepli ve alaylı diye iki kı
•nndı. Asiler, mekteplileri öldürü
)orlardL 

Karikatürde, asi nefer, askeri 
doktoru yakalamış; göğsüne sün
iilyü dayamış, soruyor: 

- Banğa balı! Mektepli mü. 
sün alaylı mı? 

- Yiğidim, aslanım! Ben si
Zin hekiminiz değil miyim? 

- Ben hekUm meküm daru
llıam ! Alaylu musun? 

- Alaylıyım, yavrum, alaylı! .. 
Iliç mektepli doktor olur mu? .. "" 

Btr avukat'e. da "Okur yazar 
llııım?,, demek ayni hesap ... 

(Vl·NOJ 

Nark komisyonu dün toplan . 
mış, f ırancala ve birinci nevi ek . ' ' 
mek fiyatlerini ibka etmiştir. ı. 

kinci nevi ekmeğin fiyatı on ku· 
ruş otuz paradan on buçuk ku-ı 
rup. indirilmiştir. 

~. 10,09 5,55 9,23 12,00 1,32 9,51 

dilecektir. 
GEÇEN SENE BUGt1N NE OLDU f 

Tevfik RUştU Ara.s Streza konferansı t
çln mllletlerl içtlma.a <;a~ıştır. 

Devlet Demiryollan afyon nak· 
liyab tarif esinde de tenzilat yap· 
mıştır. Bu tarife de ay başından İ· 

ikinci müsabaka Perşembe 
akşamı Fatihte Yıldız kıraathane
sinde yapılacaktır. Bu müıaba -
kaya girmek istiyenler Kurun 
matbaasına gelip kendilerini kay
dettirmelidirler. 

Romanya b.UkQmetl BuJgarlarıa Macarlar 
sJllhlanacak olurlarsa ordusunu seferber ede 
ceğinl açıkça bildirmiştir. tibaren. ba,lıyacaktır. 

1 ş EH R..İN 

Harap 
Şehrin muhtelif yerlerinde bir takırn yıkık duvarlar, 

ve taş yığınları vardır ki, bunların manzarası şehrin güzel· 
!iğini iyiden iyiye bozmaktadır. 

Bunlardan birincisi Fatih parkının karşısmdaki duvat" 
tardır. Büyük cadde açılmadan evvel eski İstanbulun med 
reseli dar sokaklarından arta kalan bu çirkin duvarlar ha· 
Ii boydan boya durmaktadır. 

İkincisi Beyazıtda elektrik evinin yanındaki muazzam 
taş yığınıdır. Bu duvann ne dereceye kadar sağlam ve sa· 
libetli olduğunu bilmiyorum. Fakat bir yağmurdan sonra 
günün birinde birden bire yıkılması ve altında kalacak bir 

• 
DERTLERi 1 
duvarlar 

kaç bedbahtı ezip bir çok ocaklann sönmesine sebep olma· 
sr muhtemeldir. · 

Uçüncü yığın da Alemdar sinemasının karşısındaki 
harap duvardır. 

Şehrin muhtelif yerlerinde mü
sabakalar yapılacak, sonunda ls
t·anbu)un tavla şampiyonu belli 
olacaktır. Birinciye 25, ikinciye 
20i üçüncüye 15 lira, diğer kaza. 
nanlara da beşer lira verilf!cektir. 

İşte bizim gözümüze ilişen harap duvarlar ve taş yt Iranın . yeni dışbakanı 
ğınları bunlardır. Bunlar gibi şehrin daha bir çok yerlerin• 
de buna benzer yerler vardır. Hem şehri çirkinleştiren. Tahran. 23 (A.A.) - istifa eden 
hem de bir tehlike membaı olan bu duvarlar yıktmlmalı Drşbakanı Kazımi'nin yerine tranın Bağ
ve ortadan kaldrnlmalıdır. dat elçisi İnayetullah Sami tayin edilmiı 

Öyle zannediyoruz ki bu duvarlar parasız olarak yıh tir. Yeni Dışbakanı ilci ~üne kadar Tw 
cılara verilse, taşların fiyatı için parasız olarak yıkarlar, rana gelecektir( 
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Roma müzakerelerinde Rusların icra komitesi reisi Molotof diyor ki: 
i?DJ 

Avusturya, k 
andlaşma. tar 

ee oe c 
~ 

Halbuki Macaristan, daha ziyade 
Af manyaya temayül ediyor 

Hlr de tebliğ nesredildi 

S yeller, Japonlarla 
an aştı; Almanlarla da 

anlaşmak istiyor 
Fransa taarruza uğrayacak olursa, Lehistanın siyaseti 

ne otursa olsun, Fransızlara yardım edeceğiz; fakat 

Lehistan ada münasebetimiz düzelmek lazımdır 
Paris, 24 - Bay MoJotov Pariste çı-

l;an "Le Temps,, gazetesinin muhabirr 
ne beyanatta bulunarak Sovyetlerle Mos 
kovadaki Japon elçisi arasında cereyan 
etmekte olan müzakerelerin iyi bir mee> 
raya girdiklerini kaydederek Renin yr:
niden askerleştirilmesi hadisesinin At
manyanın garptaki komşuları için doğ
rudan doğruya bir tehlike teşkil ettiği
ni, bununla beraber şarktaki devletleri 
de tehdit ettiğini söyliyerek demiştir ki: 

"Fransa bir Avrupa devleti tarafın
dan taarruza uğrayacak olursa, Lehista~ 

nrn tutacağı yol ne olursa olsun, Sovyet 
Rusya, Fransız - Sovyet paktile deruh· 
te ettiği taahhütleri dürüstlükle ifa ede" 
cektir. 

Sovyet Rusya Çarların emperyalizm 
siyasasrndan sarfınazar ettiğinden, Sov• 
yetlerle Lehistan arasındaki münaseba · 
tın ıslahı lazımdır. 

Alman ricalinin nutuklarında şiddet· 
le Sovyetlere hücum etmeğe başladıkları 
gündenberi bazı Sovyet mahafili Alman .. 
yaya karşı itilS.giriz bir vaziyet almış 

bulunmaktadırlar. Bununla beraber, 5°" 
yet hükumeti de dahil olmak üzere M0" 

kovada umumiyetle Sovyet Alman ıni.r 
nasebatmm ıslahının kabil olduğu ka• 
naati vardır. Bunun en iyi çaresi Alınan 
yanın Cemiyeti Akvama dönerek beY
nelmilel taahhütlerini yerine getirıne1' 
istediğini ispat etmesidir. Almanya sulh' 
perver hissiyatını ve beynelmilel taah
hütlerini ifa edeceğini ispat ederse, bit, 
sulhu korumak bakımından bir Franstt: 
- Alınan takarrübünü hararetle şayanı 
tavsiye added~eğiz. 

1111ııı~_..1111u:s 11 taa • venizelosun cenazesinde 
şuıning Gömbö, Yeni hatlarımız V k' k d• 

Romada Avusturya, Macaria. ile Küçük itilaf devletleri arasın- Afyon - Karakuyu hattınm a a çı masın ıye 
tan ve İtalya arasında 1934 an· da başhyan müzakerelerin deva - açılrş merasiminde bulunmak Ü2e- t d b • ı d 
latmaaını teyid edici ve üç proto- mını istemekte idiler. re B~!vek.il 1•.met lnön~, Nafia e ır a ın 1 
koldan mürekkep bir anlaşma İm· Nihayet şöyle bir tebliğ neşre· Vekılı Alı Çetınkaya, lktısat Ve-
zalanmıştır. ' dilmittir: kili Cel~l Bay~r ve Maliye Vekili Giritli diplomat Perlkles zamanından beri 

"ltalyan hu"ku"metı' reı"~ı· ile A- Fuat Ağrah dun aktam Ankara- h d ' bii •• Siyasi, iktisadi ve kültürel ıa- ., zu ur e en en yok Yunanlı imiş dan, Afyona hareket etmişlerdir. 
liada üç devlet arasında muallak- vuıturya şansölyesi ve Macar BQ§ 

bakanı Son gu"nl ...... de pek samı"mı' Demiryolu siyasetimizin yeni 
ta bulunan meseleler bu suretle ~· 
halledilmiş oluyor. bir surette cereyan eden müzake· bir zaferi olan Afyon - Karaku-

Atina, 23 - Dün bütün Yuna
nistan kiliselerinde V enizelosun 
istirahati ruhu için ayinler yapıl
mıttJr. 

HükUınet Venizelosun cenaze 

zelosu, Perikles zamanındanberi 
Yunanistanın yetiştirdiği en bil ' 
yük adam diye göstermiştir 

t Mart hAdlseslnln bUtU'1 
'.A:ncak, haber verildiğine göre, 

müzakereden sonra neıredilen 
tebliğin kaleme alınması mesele . 

reler neticeainJe Venedik sara • yu battı 113 kilometre olup hat fi.. 
yında bugün bir anlCl§ma imza et· zerinde 8 istasyon ve 6 tünel mev
mişlerdir. cuttur. Bu yol ıimdiye kadar ya. 

pılan demiryollan içinde er. seri merasiminde en ufak bir hadise . 7 mart 1934 tarihli Roma pro· 
mahkGmları atfedlldl 

sinde Avusturya ile Macaristan a
rasında !bazı görüş ayrılıkları ha
sıl olmuıtur. 

Macarlar Almanya ile bir ya. 
kınlık tesisine tcı.raftar bulunmak
ta, A vustmyalılar ise, Avusturya 

yapılanıdır ve 3,5 milyon liraya 
tokolıınun mütemmimi olan bu 

mal olmu~tur. 
anlaşma yarın ne§redilecektir. im 

Bundan başka 14 kilometre u
zacla, Dı§bakanları ile Avusturya 

zunluğunda olan ve Pazarönü -
ve Macar elçileri, Suviç ve büyük l 
1 · B Al · · h b l sparta hattının da açılış töreni e çı aron oıaı azır u unmuı· 1 kt 

yapı aca ır. 

tur.,, ._Rıtllffltftı1t~"'""1_.,.'ft:ı:WI'*'-

Renin askerileştirılmesi meselesi 

Almanyanın Lokarllocu-
lara ceva nedir ? 

i\lmanyaya Lokarno murahhasları- , 
nın yaptığı tekliflere henüz cevap gel~ 
memiş olmakla beraber, bu cevabı Al .1 
man baımurahhasr Ribentrop'un bugün 
kendi eliyle getirmiş olması muhtemel· 
cir. Ribentrop Berline Hitlere malQmat 
vermek Uzere gitmişti. Bugün Londraya 
saat 17 de tayyare ile dönüyor • 

lnglltere Almanyaya 
izahat verd ı 

Almanyaya verilen muhtıranın sa· 
dece bir teklif mahiyetini aşmadığım te· 
min i~in İngilterenin Berlindeki elçisi 
de , 'Alman Dı!lbakanlığına giderek iza · 
hat vermiştir. 

İngiliz elçisinin bu izahatı üzerine 
büyük bir loplantr yapılmıştır. 
lngllterede Almanyaya müsait 

ne,rlyat 
İngiliz gazeteleri Almanyaya yapı· 

lan tekliflerin çok ağır olduğunu yaz· 
makta devam ctmcktccir. 

Daily Mail gazeleııinde neşrettiği bir 
yazıda lngiliz Ba.Jba.kanmın oğlu Oliver 
Baldvin, V erıay muahedesinin yeniden 
canlandırılması te§ebbüı]erine kat'i ıu. 
rette muh'!Jefet etmekte ve bu muahede 
nin lngiltererun gayretJerile müsavi h\·• 
lt:uka sahip milletler arasında yapılacak 
hakiki bir anlaşma ile dzğİştirilmesini 
• .. tc-Jif etmektedir. 

Heryo ne dlyor 

Hitler'in cevabını bugün londra· 
ya götüren Ribentrop'un resmini 
dercediyoruz. Bu diplomatın ha· 
yatı gariptir. Eskiden şarap tüc-

carı imiş. 

diklerini ıöyledi~er. Almanlar ise 25 rnıtr 
yıs 935 tarihli bir ncta ile itiraz ettiler. 
Fakat Alınanların bu ne.tasma verilen 
25 haziran tarihli cevap hiç biı· itiraza 
uğr run.:ı..mı ş hr. 

Son 
telgra 

Fransızlar, Almanyanm Sovyet -
Fransız misakını ileriye sürmesini hak· 
sız buluyor ve onun üzerinde yürüyor• 
lar. 

Radikal sosyalist lideri Heryo de 
miştir ki: 

R~bentrop bugün d~.eden son 
rak1 to;ı anttya ı :rn ra '< ediyor 

"Sovyet Fransız paktının i.mı:ı:asır. 

dan tonra LS.val, bu yeni anla,marıın 

meşruiyeıti hakkında Lckarnoyu irnz:
etm.iş devletlerin mütaleasını sordu. f, .. 
giltere ile ftalya biç bir mahzur gönne· 

Berlin, 24 - Von Rihentrop 
Almanyanıu c~vabını hamilen hu 

gün Londraya dönecektir. Alman ı 

baş murahhasmm bugün öğleden 
sonra toplanacak olan Cemiyeti J 

Akvam konseyi celsesine itlirak 
etmesi muhtemeldir. 
Şaht Hltlert yumu,etmıya 

ujiraşıyor 

Berlin, 24, - Havas ajanımın 
muhabirine göre, iktisat nazın 

Şaht siyasi gerginliği tahfif etmek 
üzere Hitler'i kandırmaya çalıı· 
maktadır. Şaht Avrupanın gergin
liğinden ..son derece müteessir bu. 
lunan Alman harici ticaretini nor
mal haline ifrağ edebilmek ıçın 

halihazırdaki siyasi zorlukların 
paskalyadan evvel halledilmeleri 
lazım geldiğini ileri sürmektedir. 
ıtalyanlar Lokarnocularln 

kararım ~artla tasdik edecek 
Paris, 24 - L'Ouvre gazetesİ· 

ni n diplomatik muhabiri yazıyor: 
"Bay Grandi'nin Romadan al

dığı teminata göre, İtalyan hüku. 
meti zecri tedbirler meselesinin J. 
talya lehine halledileceğine dair 
vaad almayınca Lokarnoculann 
an1aışmasını tasdik etmek istemi-
yor. 
Frans z taprakları Uzerlnde 

Almap ta1yarelerl alçaktan uçtu 
Strasburg, 24, - Dün sabah 

saat 11 de iki Alman tayyaresi 
Strazburg Banliyösü üzerinde çok 
alçaktan uçuşlar yapmışlardır. 
Fransız makamatı elli metreden 
daha alçaktan uçan bu iki tayya. 
renin numa;al~ rını zabtedebilmiş
lerdir. Alman tayyarelerinin fo · i 
toğrnflar aldıkları zannedilmek-j 
tedir. • 

ye bile meydan vermemek için 
lazım gelen tedbirleri şimdiden 

almıt bulunmaktadır. 

Meşhur tarihçi Emil Ludvig 
yazmıı olduğu bir makalede Veni· 

Süµısa: 

Atina, 23 - Geçen mart ıs'!'' 
nile alakadar olup ta mahkôm e· 
dilmiş olan zabitler bir kararna • 
me ile tamamile ve bilikayd affe• 
dilmişlerdir. 

MUSOLiNi'NiN 
FAALiVETi 

Fakat bu sözlere ve açık~a göste~: 
len samimiyete rağmen Musolini beni.il . e 
Lokamo meselesinde Fransız tezi leb•11 

kat'i bir adım atrru~ değildir. Musolini 
Almanyaya karşı ttalyanm yardıJlllrU 
temin etmek istiyen Fransadan dah• 
kat'i bir muavenet istemektedir. Habef 
meselesinde Fransarun açık ve şartsıı 
bir takım vaitlerde bulunmasını bekle" 
mektedir. Bunun içindir ki Londra kO" 
nuşmalannda Musolininin mümessili "' 
lan sefir Grandi daima çekingen bir si
yaset takip etmiştir. Ve sonra Londr• 
anlaşmasını da kat'i olarak kabul etın~ 
miş ve Musolininin kabulüne talik et" 
miştir. Bu suretle İtalya Almanya aleY"' 
hine kat'i bir cephe almamış ve Fransa 
ve belki de İngiltereden azami taviziet 
koparmak yollarma sapmiştır. Herhalde 
İtalyanın Fransadan bazı vaitler ataca" 
ğmr tahmin etmek güç değildir. 

Fransa, Almanya ve İngiltere Lokal"' 
no meselesile fazla meşgul olurken t· 
talya bir taraftan Macaristan ve Avu<f 
turya ile de daha sıkı münasebetler tesi• 
sine ça1rşmaktadır. Almanya gibi muhıt' 
hedelerin taahhüt ve cemberinden kttr"' 

tutmak istiyen Macarlar Almanya ild 
İtalyadan azami faydalar koparmağ<' 
çalışıyorlar. Musolini gene Avrupanıı1 
son siyasi buhranından diğer bir takırtı 
istifadeler temin etmiştir. Balkan y;ırırrı 
adasına yerleşmesini kuvvetlendirmiş. 
Arnavutluğa bu memleketin zaten yarıfl'l 
olan istiklalini bu defa tamamen hi«e 
sayan bir muahede kabul ettirmiştir. 
Balkanlarda ve tabii Sofrada tekrar fa
al bir rol oynamağa başlamrştrr. Buntırt 
içindir ki Sofya gazetelerinin ufuk1ardıt 
Bulı:aristan için bazr ;htimaller belirdiği 
hakkınd::ıki yazılan nil:kate şayandır. 

Lokarno meselesinin ihdas ettiği vt:' 

ziyctleri ve bazı memleketlerin faaliyet"' 
!erini h r11alde rlikaktle takip etmek ni• 
vetindeyiz. 



Sevgi 

- BGt taralı dünkü sayunızda -
Genit balkona çılmuttık. Ufukta 

kaybolan rüneı, ortalıiı ancak 
ıöklere akaeden ziyası ile aydın
latıyordu. Sordu: 

- Jan dö Limu yafıyor mu? 
- Evet! 
- Onu tanıyor musunuz? 
- Taıııyorum. 

- Bana ondan bahsediniz. 
- Ne tayliyeyim? Kendiıi Pa-

rieia • süsel, en methur kadınla
nndan biridir. Bir prenaea hayatı 
yqıyer. 

- Ah! onu hili seviyorum! 
Diye mmldandı. Sonra birden 

karar vererek anlattı: 
- Onunla üç ıene birlikte ıe

çirdilimis hayat ne kadar kor
lamç Ye ne kadar tatlı idi bilae
nis 7 Bet altı defa az kaldı onu öl
d~rdum. Gördüiünüz bu ii
ne ile bir sün 16zlerimi oymafa 
kalldı. Sol ıözümün altındaki fU 
küçük noktaya bakınız. 

Seripyorduk; ıi:;,, bu ihtira11 
nuıl anlatayım? Anlıyamazıınız 

ki! •. iki kalbin ve iki ruhun ka111-
1rklı atılmalanndan mütevellid bir 
a!k mevcut olabilir. Fakat füphe
•İ• ae•itirken birbirlerinden nef
ret eden iki mahluku önüne geçil
mez bir ıurette birbirine bağlıyan 
raddar ve zalim bir afk da mev
cuttur. 

Bu kadın beni üç senede mah
vetti. Bütün servetimi tatlı te .,._ünrii ile yedi bitirdi. Onda 
mukavemeti imkansız bırakan bir 
ı...ı ........ 

Bir koku ıibi yayılan letafeti, 
tebeuüınün musikisine benziyen 
ıüsel ıeai, uzun endamı, daima 
mutedil hareketleri, mavi gözleri 
o kadar ahenktardır ki inıana ya
ftf Y&Yaf itler. Beraber bulun
.tutumuz üç Mne içinde gözlerim 
dünyada yalnız onu ıördü. 

Ne kadv 11brap çektim, bil
.. nis. Beni herkesle aldabyordu. 
Niçin? H~, ıırf aldatmak keyfi i
çin! 

Burada bulundujuından beri 
ena o kadar düıündüm ki, nihayet 
anladım. Bu kadın aldatmadan ıe
•emes •. Onun için aık, eğlence ve 
paradan batka bir teY deiildi. Bu 
Jiizden servetimi ıon meteliiine 
lllıdar ,.dili aman bana aadece: 

- Anbyonunuz ya azizim, de
•, M yalnız hava ve su ile yaşı
J'&ID&lll ! Seni hlll seviyorum; la-

A:t-· o::::s= . 

kat yaıamak lazım! Sefaletle ben Hatıralarını anlatan : EFDAL TALAT -26- Yazan: IHSAN ARiF 
hiç bir zaman uyuıamıyacaiız ! 

E v • d . K .. t ger sıze onun yanın a geçır- ur 
diiim itkenceli hayatı anlatabil
sem ..• Yüzüne baktıiım onu ku
caklamak iıtediğim kadar öldür
mek için de çıldırırdım. Kollan
mı açmak, onu kucaklamak için 
bağnma çektikten sonra sıkıp bof 
mak için tiddetli bir arzu bi11ede .... 
dim. Sanki bakıılannın arkasın
da beni ondan nefret ettiren anla
tılmaz, hain bir teY vardı ve kim
bilir belki onu aevmemin sebebi 
buydu. Onda kadınlık ve kadmlı. 
iın o çıldırtıcı ve kindar hali her 

Mustafa Divanıh.arhı, Bali'nüı 
idamına kara·r verdi! 

kadından fazlaydı. 

Sokakta beraber ıiderken er -
keklere öyle bir bakardı ki, bir tek 
bakııla kendini tamamivle teılim 
ettiii .anılabilirdi. Bu hal beni 
çileden çıkarıyordu. 

Şimdi on sene oluyor ki r6r -
medim ve onu ıittikçe daha çok 
aeviy'>rwn. 

Gece her tarafı tamamiyle sar
ınıttı. Havada bir portakal koku
su dalıalanıyordu. 

- Tekrar görecek misiniz 7 
Diye sordum. Cevap verdi: 
- Elbet! Şimdi burada ıerek 

mal, ıerek nakit olarak epey 1er
vet biriktirdim. Biraz daha para 

toplayınca nem var, nem yok hep
sini aatarak Parise dönecefim. O
nunla bir aene beraber yqıyaca
iım. Ondan sonra elveda! Haya
tım bu suretle kapanmıf olacak! 

- Ya, sonra? 
- Solll'aıını bilmiyorum. Her 

•ey bitmiı olacak. BeDci de 'beni 
bir Ufak gibi yanına almaımr iıti
yecefinı ! 
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itte, yukarda, lngilizlerin (ikin
ci hareket) i demekle kasdetmek 
iatediiim vaziyet bu idi. Bu resmi 
rüıvetleri resmi makamlara kabul 
ettirebilmek! için araya ıiren, ui
rapn ve çabtanlara verilen hu -
smi rüfvetlerin i.e haddi hesabı 
yoktu. 

Ben, gözlerimin önünde yapı
lan bu haıkıızlıklara ve eoysuncu
haklara mani olamıyordum. Çün • 
kü, arkadqnn Razi, her ıün bu -
IUfluiumuz zaman, phat itlerle 
fazla m99ful ohnamakhimu, uıl 
memleketi alakadar eden mesele-

leri takip etmekliiimi taniye eder
di. Zaten takip ettiğimiz gaye, bu 
aibi teferrüat üzerinde enerji ~ 
fetmeme imkin bırakmıyordu. 

Bali zade, lngillzlerden yakayı 
ucuz kurtardı. Ve idil bir mahke-
me önünde hesap vereceği günü 
bekliyerek iliyle güciyle meıiul 
olmaya baıladı. 

Bir gün odasının kap111 açıldı. 
Bir Türk polis komi.eri içeri girdi. 
Beladan batını henüz kurtararak 
rahat bir nefe. almıt olan adam • 
cağız, bu beklenmiyen ziyaretçi 
karııaında ıatırdı: 

- Buyurunuz; bir ıey mi İlti
yorsunuz? 

- Sizi polis müdüriyetine ka
dar pürmek emrini aldan. 

- İngilizler yakaladılar; bir 
kabahatim yoktu, bıraktılar. Şim
di bizimkileı- ne ittiyor? 

- Size izahat Yeremem. 
- Beni tevkif mi ediyonunuz? 
- Sizi poliı müdüriyetine p 

türeceğim. ~ 

- Tevkif müzekkereniz yar 
mı? 

- Beni cebir iltimaline mec
bur etmeyiniz. icap edene sorla 
aötiiNceiim. 

Sonradan, tatıdıiı Uniforma· 
ya liyik bir adam olmadıfı ve 
damarlarında Türk kanmdan bq
ka bir te'Y tafıdığı anlaşılan komi
ser mütecavizane bir vaziyet ah. 
yordu. Bali zade, o zaman içinde 
bul1UHU11ann tıynetini iyi bil
mekle beraber gene kendi mem -
leketinin bir makamı olan poliı 
müdürlüğüne gitmekte fazla koı-
kacak biT ıey görmedi. Ve komi
ıerle beraber yazıhaneden çıktL 

Fakat, Türk polisi maskeai al -
tında mleinet erbabına hizmet 
eden bu vicdanı satılmıt adam, 
onu po1;1 müdüriyetine değil, Ga
latada ömerabit hanı civannda 
bir binada bulunan ve Bulgaris
tanlı olduğunu zannettiğim (Pan
dikyan) ilminde bil' ermeninin 
idaresinde çalışan <lıtanbul lngi
liz istihbarat daireıi) ne götüre
rek teslim ediyor. 

ıu, ne sual, ne iıtintak, ne de iı· 
ticvap ... Dayak, dayak, dayak ... 

Tanı yirmi gün geceli gündüz. 
lü dayak atıyorlar Ve artık, it · 
kenceden usanıyorlar, dayaktan 
bıkıyorlar da, onu, o sıralarda 
Maltaya gönderilecek olan Der . 
ıim meb'uıu Mehmet Nuri, Lizia. 
tan meb'usu Sudi ye lttihad ve Te
rakki cemiyeti erkanından Mitha
tın da dahil bulunduiu bir ıiyaai 
mücrimler kafileıine karııtırıyor· 
iv. Sonra da oradan ayırarak po 
liı müdüriyetinde kmmı ıiyasi mü 
dürü tefine teslim ediyorlar. 

Facia, bizim poliste de devam 
ediyor. Kendisine, bet yüz lira 
verdiği takdirde kurtanlacağı va· 
dediliyor. Daha bir ay evvel ver 
diği resmi ve hususi rüıvetlere 
J'aiaıen bu tahammulsüz itkence· 
)erden kendini kurtaramıyan ve 
canı burnuna gelen adamcaiız: 

- Ölümse İnsan bir kere ölür, 
kurtulur. ltkeDce ise her türlüsü
nü gördünı. Elbet bir gün hak te
zahür eder. Kimsere bet para ve-
remem.,, 

Diyerek bu teklifi reddediyor. 
Ellerine geçen fırsatı kaybeden . 
ler, intikam almak için onu mer 
kez kumandanı Emine tealim e. 
diyorlar; o da meıhur Nemrud 
Mustafa divaruharbine ıevkedi 

ve hareketlerinde bükUmetin ta; 
kip ettiği ıiyasetin icaplarmdaa 
ayrılmıyordu. Bu suretle hareket 
etmeğe mecburdu da •.. Bu yüzden 
aramızda hakiki manuile teessüs 
etmit olan dostluğa rağmen uk 
11k münakaıalar oluyordu. 

Çünkü, ben de etten, kemikten 
ve sinirden mürekkep bir adam • 
dım. Bazan orada daha büyük it-
ler için buhmdujumu unutuyor. 
bi~ karıı :rapılmalr istenen her 
hangi bir hakıızlık karfıaında iı 
yan arzulan duyuyorİlum. 

Her aktam, gizli tetkilat me
murlanndan Razi Ile Luluıuyor ve 

o ıünkü haberleri kendisine bildi
riyordum. 

Fakat, bulundufum daire bir 
polis kumandanlığı idi. Bu itibU'-
la burada öirendiklerim mahdut. 
feyfer oluyordu. Araııra, aaıl in. 
giliz istihbarat serviıinin itleriae 
dair tesadüfi olarak haberler •· 
labiliyordum. Fakat bu kad ...... _ _ 
bir mesaiyi kafi görmüyordum. 

Bütün emelim, İngilizlerin 1 
tanbuldaki istihbarat bürolanna 
dahil olmak ve kaleyi İçinden fet 
hetmekti. Bir kere bu itin içine 
mit, bu esrarlı kuvvete yakamızı 
kaptrrmqtık. Te.lih ve tesadüf it 
!erimizde bize az çok yardım ecn.-., 
yordu. Anadoluda 1.er tarafla ir. 
tibatları kesilmit ve bütün bir ha. 

yor. sGmet dünyaama kartı yalnız ka). 
Kürd Mustafa riyaıetinae, Re- mıı milli hükUmet, düflDanlana 

cep pap, miralay Recep, miralay vaziyet, hareket, karar, tedbir 
Efe Kazım, miralay deli Niyazi kuvvetlerini öifemneğe tiddetle 
ve mir~ay Naıuhiden terekküp e- muhtaç bulunuyordu. Bu nsiyet 
den dıvanıharpte muliakeme ya- kaf!uında ite tabir caizse (hasn 
pılmak iizere adamcağız tekrar nefs) etmek, 'bütün imkinlardaa 
tevkif edilerek Ayasolyadaki İls- istifade ederek tam bir randıman. 
keri hapi.lıaneye tıkılıyor. V • ne- la çalıflllak iletin ediyordu Ba • 
ticede kendiıine biç bir müdafaa nun için, lnailizlerin Jıtanİnııcla. 
hakkı ~n1m~~'. ya!ancı birkaç ki iıtihbarat amiri olan Kapitea 
Ermenının ıalutlıiile ıdamma ka- Benet ile sıla ve aanıimi doet ......,. .. 
rv veriliyor. mak, onun da Rikatson Hat ...ıı...,. 

Ve sizin anlryacatiiirz, bu hecl- itimad ve teveccühünü kanamak 
baht vatandq, darat.:ma çekil- icap ediYordu. 
mekten, milll hiik4metin hikim Kapiten Benet, arasrra Jnnm., 
ve kadir vaziyete ıeçmesinin bir zı konağa relerek bizim kuman • 
neticesi olarak Kürt Muatafanm dam ziyaret ediyordu. Ben Kaıtl• 
mevkiinden ma1dqtınlma11 O- ten Benet'in her ziyaretinde Mır 
zerine kwtuluyor. Diftnlbarp re- Yeaile ile Rikatson Hat'm oct.. 
iıi HUl'fit pqa, olunca onun ye o- na giriyor, ıu veya bu bahane Ue 
nan sibi diler iftira kurbanlanmn liflar açarak mahGd iltibhant ,.. 
beraatine hükmediyor. Balizade. fine kartı, lngilizlere sadakatle 
bir talih ve tesadüfle &lümden bağlı bir intan tesiri yapmafa ça
kurtuldu. Fakat, talih ve teaadü· lıııyordum. Benet, benim bu 
fiin yardımından uzak kal.rak maralanmı yutuyor mu idi? Y oJi.. 
bayle yabancı ihtiraslara kurban sa, bu ıözlerimi lnrilizlere nim• 
giden temiz ve maı6m vatandaı- m". onlann ıavesinde ekmek ,ı., 
lar o kadar çoktu ki.. Onların a yen aciz ve karaktersiz bir ı• 
cıklı macerelannı yazmağa bir ö cin rivakirlığı mı telakki ediJ'Gl'lt 
mür kifayet etmez. Ben ıize, ca du? Öyle veya bc;vle lcabul etme
suıluğa başladığım mütıueke yıl. sinin benim icin ehemmiyeti y~ 
lannda, lstanbulda düflll&n zulüm tu. Bütün dikkat ettiiim ..._. 
ve itisafınm mahiyet ve fÜmulü kurnaz herifin benden fiipbe et.; 

hakkında bir ibret misali vermek memeıi idi. 
İçin §U vak'ayı anlattım. Bir gün çok garip bir teJ olc:la. 

Şimdi, ıelelim mtlceralarımı- Benet'le Rikfltaonhart kaı,dddi.. 
za... 4'hiruyorlardı. Ben de karplana 

lngiliz zabrtai askeriye kuman- da ayakta duruyordum. Denet -:ıım• 
danlığmda kıaa ıüren çalqmam arl\lık f(>yle dikkatli dikkatli .U. 
esnasında ıahit olduğum valc'a1a rek: 
nn hepsini anlatmak uzun ıürer. - Mister Efdal dedi. Biırlm • 

Kaıl ...... ..._.nda Komünist jok., (haliıüddem Franarza) - Haydi alla· -. ....-ı Bir._.. ..._ ,..,.... san -'• bizimdir! 

Zavallıyı burada bir odaya ka
patıyör1ar. Bet altı kiti e1lerİn· 
de ıopalarla, kamçılarla, mufla 
larla üzerine hücum ediyor. lımi
ni bile ıormadan bir <layak faslı 
baflıyor. Ve bu faul saatlerce de
vam ediyor. Dayaktan vücudü et 
ve kemik külçesi haline ıelen za. 
vallıyı akıam üzeri, poliı kuman
danlığı binası olan Arabyan hl'lnı· 
na aötürüyorlar. Burada da ne sor· 

Bunıda hayatım vaziyetin bütün ve itimad edebileceğimiz bir ~ 
nezaketine rağmen çetin bir mfi. terc"me ihtivacımrz var. ltimis 
cadele içinde ıeçmiftir • cabı herkesi büromuza alam1,.._ 

YarfOV*la Çlbn (:Mucha)dan Genç kumandan, bütün karar (Devamı ..., 
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'Aad'JO 
tSTANBUL: 

ı 1: !nkU!p dersi. Üniversiteden nakil. 
Keme.l Teng!rşenk tarafından. 18: Orkes.. 
tre. eserleri. 19: Haberler. 19,15: Oda mu. 
!liklsl (plA.k). 20: Halk musikisi (pliık). 

20,30: StUdyo orkestraları ve Gavln kar· 
deşler. 21,30: Son ha.herler. Sa.at 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mah 
l!JM11 havadis servisi verilecektir. 

A.'liK.\Jt..\: (2SO Kb.) - (1960 m.) 

19,30: Çocuklara 6ğUtler. Bilmeceler. 
Ata sözleri. 10,45: Hatif müzik, plAk neş. 
riyatı. 20,05: Sıhhi konuşma. 2Q,20: Ajans 
haberleri. 20,30: Karpiç şehir lokantasın. 
dan nakU (orkestra}. 

BOKRF.Ş: <82S K.b.ı - t3ft.l~ m.> 
18,15: Karışık konser. 19,15: Kon 

ııerin devamı. 20,15: Viyolonsel solo ve 
taganni konseri. 21,30: Orkestra. 22,45: 
Konserin davamı. 23,25: Gece konseri. 24 : 
Gece konserinin devamı. 

BUDAl'l-.;~l'I!;: (646 Kb.I - t641J.l> m.) 

19: Salon orkestrası, 20,30: Opera. 
23,35: Slgan orkestrası. 24,15: Cazband. 

MO:S~O\. \ l: t 1'1.J Kil.) - tı.724 ın.ı 

18: Şarkılar. 19,45: 'Bayram gecesi., 
VABŞOVA: (%24 K.b.) - (1.539 m.J 

17,45: "BUtUn Lehistan şarkı söylU.. 
yor,, serisinden. 18,15: Orkestra taratm
dan, Fr. Leharm "Çareviç,, ve (l'Alouette) 
operetlerinden popurl. 19: Piyano konseri. 

21,10: Va:r§Ovanm büyük tiyatrosundan nak 
len R. Vagnerin "Tannahauser,, operası. 
vt'YANA: (69% Kh.J - (506,8 m.) 

18,30: Romantik bestekArlar (şan ve 
piyano). 21,25: Varyeteli konser (bir çok 
eollıtlerin iştlraklle ve orkestra.). 23,10: 
O:rg konseri. 24,15: Avusturya musikisi. 
ı: Kuartet taratmdan hafi! eserler. 

P&ı\G: (638 Kh.t - (470,2 m.) 

18,20: Piyano resita.IJ. 20,30: Plzen o.. 

Si11e. •• ,.,,,,r 
--8.t:YOGLU 

.\lEI...EK 
fPEK 
:oiARı\l' 

rUl~K 

SUl\lEtı 

VU.DIZ 

TAN 
ELllA.MRA 

ŞIH 

·ALKAZAR 

ASRI 

Ş.\RK 

ASTORYı\ 

Maskeli balo 
Brodvay melodi 1936 
KUçük Albay 
Venedik şarkrsı (Barka. 
rol) ve Saadet 
Doktlllma kalbime 
Madam Dübarry 
Siyah inci 
Ismarlama çocuk ve 
13.444 No. lı pasaport 
Son vals 
Ak kartal (türkçe SÖZiü) 

ve Aşk ve cinayet 
Savaş şarkısı ve Bitmlyen 
ıstrrap 

Moskova geceleri ve Bo
z<ı.mbo 

Frankcnştayn'm nişanlısı 

ve Çikos Barones 

fSTANBUL 
A.LEMDAU 
FERAB 
AZAR 

Ninon ve Son söz 
Anne. karenin ve ÇeJJk ada 
Güzeller resmi geçidi ve 
Mumyalar müzesi. 

HiLAL Mumyaların serveti ve 
Ölüm ve Za.fer 

MlLLJ Küçük anne ve Kaçakçı· 
hlr peşinde 

KEMALilEV Karyoka ve Ateş yağmuru 

BALl!l 
SÜREYYA 

M1J,J,I 

KADI KOY 
Klo · Klo 
Yaratı kuş 

OSKUDAR 
Öldüren aşk 

BALAT 
ı Kırık hayatlar 

karga 
ve Kanlı 

pera.emda.n nakJL (J. Kriçkanm "Hippo. Ş2nirTr0ljilİrOSU 

lyte,, 1almli operası). 1 1111111111111 BEBU:;/:~r=~: ~ar::'P;~o. 18: sJ il 
Gece sa.at 20 de 

FAUST rene.tıar ve romanslar. 20,15: Viyolonsel 111111 
ve piyano (a moll sonatı). 23,30: K&rI§ık 

halk kon.seri (siter, orkestra. soloları ve 111 TUrkçeye çeviren: 

orkestra). 
BRt<.sı..~v: <1150 Kh.> - (Sll>,8 m.) 

19: Stüdyo orkestrası. 20: Orkestra kon. 
ıeri. 21,10: Şundan bundan (gark.ılı konser). 
23,30: Dans orkestrası. 
IKOLON\'A: (6ô8 K.b.) - (455,9 m.) 

17: Çocuk korosu ve orkestra tarafından 
bir çok çocuk prkıle.rı. 21,10: Gece konseri. 
23,30: İngilizlere göl'e eğlence. 23,45: Fransız 
tire. g1Sre e~ ence. • 
LA.YPztO: (785 Kb.) - 882, m.) 

20: Bartlon ve piyano. 21,10: Bariton ve 
.Uel ba.ııdo ta.ra.fmdan hatif kon.ser. 23,20: 
Oper& ( Ero). 
MUNlH: (740 Kb.) - (4011,4 m.) 

Seniha Bedri Göknll 

FRA.NSIZ TİYATROSU 
Suvara saat 20,45 de 

BAYADER 
Bllytlk operet 

Dost YW1$nistanm kıy. 

metU artistleri, Zozo Dal· 
mas ve Konfinyotlsin ıo 
ttrakJle.) 

• • • 
( *) Yu.ıuna.a l!}aret boJonan sfnemalarm oy 
namakta olduğu veya oynayacağı filmlere 
ait taf1'lll\t1 llAnlanmız arasında b~ursunz. 

20; Karışık eğlenceli konaer saksofon kon :::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::c:::::::::: 
tetl v• orkestr& (Harpa). 23,20: Skeç. 23,30: 1 Yarmdan it baren ii 
Musikili piyes. "OUver Cromvell,. ff AL K Az A R :: 
KONIGSJ:S&RG: ( l.OSl Kil.) - (21n m.) :i n 

20,10: Orkestra; kem.an ıronserl. 21,10: ff:I Slnemas,nda !! 
Dana orkestrası. Mevsimin en heyecanlı ftm . H 
8TUTTGABT: (674 Kb.) - (622,8 m.) •• :: 

22: Kar••ık halk mustkl81. 23,80: Dans orkes- H1" :! 
'7 • ' •ı 

traaı. 1: Gece mUzig1. · il · :S 
BOMA: (111 Kb.) - (il9,8 m.) ii 

18,1"': tlkbaha.r konseri. 22: Opera: 'Ver· S: 
~ E n 

ther,. P. :! 
Tl]LUZ (F.nuıaa): (91S Kb.) - (!28,U- m.J •i iİ 

22,40: Şarkılar. 28,10: O!febachın ''Les ;: ii 
Contea d'llof!mann., operasından parçalar. :! Si 
2•: Kabareden nakil. 1: Arjantin tango orkea ı·ı· is 
tra.n.· 1,1ıs: Operetlerden parçalar. ="i 
PARtS P.T.T. (893 Kh.) - (4l31,7 DL) !i :. 

ı· •• 
19: Sen!onik mUzfği. 21,35: Senfonik ıı• if 

mUzfk. 22,SO: Debll88y'uin besteleri konseri. il if 
PABIS (Post Part%lyen): (9lS9 Kb.) (Slt,8m). f g 

20,35: Haflf konser. 21,35: Hafif konser. il n 
21,l!O: Parla saatl. 22,15: Konser. 23: Hafif U ;: 
konsw. İ ~İ 
DOYÇLANDSENDER. (191 K.b.).(l.571 m.) ! :! 

23,30: Beethovenln eserlerinden · konser. H;: ] 
24: Dana mUzfği. 5 'S 
KALUNOBOKO: (2S8 Kb.) - (1.261 m.) :1! ·: . . 

~ 1 
" . 
" -!: ·: 

23,20: Radyo orkestrasının konseri. 

KISA DALGALAR c ~ 
LONDBA: (Kısa aralıklarla, mubtellt iL fi SS 
&Unluk.l&tda rttuDn her aa.attnde mütemadi. Sl ;: ., ... 
~·~~~) h ~ .. ... 

16: Orkestra. 18,45; Şarkı resitalL 19,15: :::=:::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::-.;::::::: 
"Söz ve mUzfk., 20,15: Senfonik konser. 22,15: 
Kentet konseri. 22,30: VaTyete 23,30: Keman 
konseri. 24,20: Soprano ve kentet koruıeri. 

1: Bando. 2: Varyete. 
ZEESEN (Almanya): 

(Kısa arahklarla, ı:nuht.ellf azunlutdarda 

ıttnUn her uatlnde mttt.emadlyen calışrr.) 

ıs.•o: Orkestra. 17,15: Piyes. 18,45: 
(Relchvehr'den konser.) 19,45: Robert Stolz' 
m ''Ve:ım dle Klelnen Veilchen blUhn,. opereti. 
'U,30: Musikili saat. 22,15: Kabareden nakU. 
24: Muatklll piyes. 2,15: Musiki 
llOSKOVA: (Kısa dalga): (25 ve 50 m.) 

19,30: Muhtelit şarkılar. 
BOMA (Kısa dalg-a): (23,4 m.> 

11 dllll lT ,ao a kadar: Triyo ve tenor 

~rl. 

YARIN SABAH 
LONDU: 

8: lıt:Uzlk. 9,30: Varyete. 13: Varyete.. 

7 inci konser 
KONSERVATUVAR ORKESTRASI 

Şef: SEYFEDDİN ASAF 
Solistler: 

ALİCE ROZENTAL şan 

EKREM TEKTAŞ alto 
Çarşamba 25 mart saat 21 de 

SARAY SİNEMASINDA 

Program: 
HANDEL. SCHUBERT. TSCHA· 

iKOWSKY 

13,35: Piyano solo. 13,4:5: Sinema organı. 14, 
15: Orkestra ve piyano. 
ZEESEN: 

11: Müzik. 12: Kabare sahneleri, ha.ve.dl~. 
Jer ve müzik. 14,15: MUzfk. 

24 MART - 1936 

N~rr~<dl<e © <e~kü 
\ 

UlrlUl~lUIV@lV Uaa 
Uruguvaylıların Paristeki 

döğüşlü nıaçı hertarafta çok fena 
bir tesir bıraknııştır 

işte Faris - Montevideo maçında çıkan 

On iki sene gibi kısa bir müd
det zarfında iki defa olimpiyad 
bir defa da dünya futbol tampi
yonluğunu kazanan Uruguvayh • 
larm yedi sekiz senedenberi ziya
ret etmedikleri Avrupada yapa • 
cakları ilk müsabaka her tarafta 
büyük bir alaka uyandırmış idi. 
Bu itibarla Montevido karışık ta· 
kımrnın Paris muhtelitine karşı a
lacağı netice her yerde sabırsızlık
la bekleniyordu. 

Aym 19 unda yapılan hu mü
sabakanın ne büyük bir iskandal 
ile neticelendiğini telgraf havadi
si olarak vermiıtik. Gelen Avrupa 
gazetelrindeki tafsilatı da aşağı • 
da yazıyoruz. 

Bir kere her şeyden evvel şu· 
nu ıöyliyelim ki, bundan evvelki 
Avrupa turnelerinde Uruguvaylr • 
lar ne kadar iyi bir şöhret bırak

mışlar ve oyunlarını herkese tak· 
dir ettirmişler ise bu sefer de ak
sine o kadar fena tesir bırakmış
lardır. 

Montevido muhtelitinin on bir 
beynelmilel oyuncuyu ihtiva et • 
mesine rağmen eski Uruguvay ta
kımına nisbetle pek zayif olduğu 
görülmü~tür. 

Bundan da anlaşılıyor ki, Uru· 
guvayda futbol son seneler içinde 
şayanı hayret derecede düşmüş -
tür. Eski Petron, Sakaron ve An
dradelerin ince, teknik ve güzel 
oyunlarma mukabil Uruguvay ta
kımında yer alan bugünün yeni o
yuncuları sertlikleriyle, suihare -
kederiyle kendilerini tanıtmışlar
dır. Paristeki maç baştan aşağı bir 
muharebe meydanına dönmüştür. 

Uruguvaylılar mağlup olacak • 
larını kestirince işi sertliğe dök • 
müşler ve önlerine çıkan oyuncu
yu tekme ile yıldırmağa kalkmış· 
lardır. Bu yüzden oyun çok sert 
bir cereyan almış, asabi ve gergin 
hava içinde birçok defa inkitaa 
uğrayarak sona ermiştir. 

Hasımlarının büyük söhreti 
karşısında ilk önce biraz çekingen 
oyniyan Paris muhteliti Urugu -
vaylıların bu şöhrete layik olma -
dığını anlayınca açılmış ve Cenu· 
bi Amerikalıları iyice sıkıştırma· 
ğa başlamıştır. 

İşte Uruguvayhl-ar vaziyetin 
kendileri iç;n vehametini anlayın
ca işi derhal sertliğe dökmi:~ er · 
dir. Çelmeler, tekmeler biribirin: 
takin etme~e baslamı~hr. 

Hakem her gayri nizami hare-

kanşıklık ve hakeme yapılan taarruz esnasmda almmış enstantanelerden iltisi 

keti cezalandımıı§ olmakla bera- vermiştir. 
ber bunun önüne geçememiştir. Uruguvaylılar buna şiddetle 

Paris merkez muhacimi yara ~ itiraz etmişler. itirazları dinlen • 
lanmış ve sedye ile oyundan çıka- meyince Uruguvay oyunculaniı • 
rılmıştır. dan birisi Belçikalı hakem Mösyö 

Faris takımı kalecisi Hiden kornerden 
gelen topu güzel bir sıçrayışla kapmış 
ve mühim bir tehlikeyi atlatmıştır. 

Biraz sonra Montevido merke:ı 
muhacimi Paris santrafma da 
kasden bir tekme vurduğundan 
hakem taraf m.dan oyundan çıka · 
rılmış ve hu saha üzerinde uzun 
münakaşalara sebebiyet vermiştir. 

Birinci devre sıfrr sıfıra bitmiş
tir. ikinci devrede . Paris bir gol 
yapınca Uruguvaylılann asabiye. 
ti son haddini bulmuştur. 

Montevido bir gol atarak bera
beri iği temin eder etmez akabin -
de hücuma geçen Fransız muhaci
mine Uruguvay müdafiinden biri· 
si gene kasden şiddetli bir tekme 
vurduğundan hakem bir penaltı 

Olimplyatlara gide 
bilecek atletlerimiz 

Atletizm federasyonundan: 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 

genel merkezinin olimpiyatlara iştirak 

için verdiği karar ve koyduğu şartlara 
nazaran Berlin olimpiyatlarına gidecek 
Türk atletlerinin muhtelif deneme ve 
müsabakalarda bu dereceleri yaptıkları 
na ve olimpiyad arifesinde bu kudreti 
haiz olduklarına Atletizm Federasyo· 
nunca kanaat hasıl olmasr Hizımdrr. 

Bu suretle bütün Türk gençlerine 
çalışma ve hedefe varma yÔlu açılmış· 
tır. Kulüplere ve atletlere tebliğ olunur. 

936 Olimpiyatlarına iştirak edebil· 
mek icin verilmesi icao eden dereceler: 

100 M. 10.8, 200 M. 22.2, 400 M . 
51 .6. 800 M. 2. 1500 M .. 4.12. 5000 M . 
16, 10000 M. 33.50, 110 Ma. 15.5. disk 
44 M .• cirit 60 M . p:ülle 14 M . m:un 7 

M. vüksek 1.85 M. üc adım t 4 M. sırık 
3.70 M 4.100 43. 4 .400 3 29.2 

HABER - Bu derecelere P'Öre b:z • 
deki hangi atletlerin olim.,iyatlara isti· 
rak ecfobi1~1'cklerini avrı bir vazıda tet-
kik edeceğiz. 

Beart'ı tokatlamıştır. 

Bunun üzerine hakem sahayı 
terketmiştir. 

Halk galeyana gelmiş ve ·uru
guvaylıları yuhaya çekmiştir. 

Seyirciler sahaya hücum ederek 
Uruguvaylıları dövmek istemi!" 
lerse de zabıtanın sıkı tedbirleri 
karşısında buna muvaffak olama
mışlardır. 

Oyun bitmesine bir çeyrek kal
dığından Fransız Sochaup takı • 
mmdan eski Cenubi Amerikalı 

Pedio Dehat düdüğü almış ve sa· 
haya çıkarak oyunu sona kad·ar 
oynatmıştır. 

Netice değişmemiş ve bu kav• 
galı ve küfürlü maç da nihayet 
bir bire bitmiştir. 

Hollanda 
UırlYl~lYlv~oonaıır no~ 

Mukavelesini 
feshetti 

Paristeki şayanı teessüf hadiseler 
üzerine Holandalılar iki maç için Uru. 
guvaylılar ile yapmış oldukları muka· 
veleyi feshetmişlerdir. 

Diğer memleketlerde konturatJarıru 
feshetmeği düşünmektedirler. 

Oyuncularının sahadaki taşktnl;kla· 
rmdan vukua gelen bu çirkin h~diselcı
den dolayı U ruguvay idarecileri bilyiik 
bir teessür içindedirler. 

Oyuncuları sıkı bir mzıbat altına 

aılmışlar ve onları cezalandırmak için 
birkaç gün otellerinde hapsederek bir 
yere çıkarmamağa karar vermişlerdir. 

Başta olanlar bu vakayı, alışık oJ. 
madıkları uzun bir seyahatin oyuncula· 
nnda husule getirdiği asabiyete . atfe~ 

mekte ve bundan dolayı da büyük bir 
mahcubiyet duymaktadırlar. 

Sofyada icrası mukarrer maç yapıla• 
mıyacağmdan Uruguvaylılar martın 26 

veya 27 sinde Paristen Belgrada hareket 
edeceklerdir. 

Tekme yumruk ve tokat yiyen Bela 
çikalı hakem Mösyö Baert şahsr ve u. 
fatma karşı yapılan bu ağır hakaretten 
dolayı beynelmilel futbol federasyonu. 
na şikayet etmiştir. 

Ga:ı:ete-:iler ile yaptr~ı bir mülakatı
ta: ''Normal şerait altında bu maç or 
nansaydı Fransızların bir iki savı farkla 
Ralin gelecekleri muhakkaktı,. demiştir. 

Diğer taraftan Fransız federasyonu 
ela oyuncularından bir ikio:ıini yaralandr 
i'!mı ve birkacmm da davak yediğini na
zarı itibare alarak Urue;uvaı·Iılara vere
~eği paradan bir miktarını kesm.eğe . ka• 
rar vermiştirı 

' 



Aca ip bir mahkeme kararı Habeşistandao gelen lngiliz 
Bir koca, kansı aleyhine harp nıuhabiri anlatıyor 

Boşa~madav~Sl açma- Kir'QôaW-L kazanacak? 
maga mahkum oldu 11 k ? • 

LeRoyKuapp e o aca • 
adlı adam Penn-
ıylvanya vilaye
tinde muteber 

olacak bir bo -
ıanma elde ede

bilmek yahut 

yeniden evlen -
mek için ancak 

Atl&Atik Okya-
nosııtnun öte ta-

rafına geçmek 
ve bir daha ne 
Birleıik Ameri· 

kada ne de Mek 
ıikanın kıyıları· 

na dönmemek mecburiyetindedir 
Çünkü Finlandiyanın 3 numa

ralı hukuk mahkemesi hfıkimi Al 
bert. S. C. Miller bu mesele için 
timdiye kadar Amerika adliyesin
de bir eıi daha olmıyan bir hü· 
küm vermit bulunmaktadır. Bu 
hükme göre Le Roy Kuapp şimdi
ki karııı ıağ bulundukça onunla 
yafaJDağa mecburdur. 

Kararın bir cümlesi şöyle diyor 
"Jımi geçen Kuapp davacı aley
hinde Birletik Amerika Cümuri -
yetlerinin hiçbir hukuk mahkeme
sinde ve Meksika Cumuriyeti me
hakiminde boşanma davası açma· 
mağa; bu iki ülke dahilinde bir 
daha evlenmemeğe mahkum edil
miştir,,. 

Mahkemenin böyle fevkalade 
bir hi.~'cüm vermesine sebep olan 
dava Kuappların bundan yirmi 
ıene e vel Flnl~ntnyada evlenme-
leriy le başlamıştır. 

Kan koca 1929 senesine kadar 
ıulh ve sükun içinde yaşamışlar, 

biri erkek öteki de kız olmak Ü· 

zere iki çocukları dünyaya gel
miştir. 

1929 senesinde ise Kuapp bir
denbire sabık bir muallimin karı
ıına 8.tık olmuştur. Bunun üzeri -
ne geçimsizliğe, israfatından dola
yı kansını azarlamağa haılamış

tır. 

Madam Kuapp kirası daha u
cuz bir eve tafınmağı teklif etmiş 
ve hatta böyle bir ev bulduğu hal
de adam buna yanaşmamış, bila
kis mahkemeye bat vurarak karısı 
aleyhine aile yuvatından kaçmak 
ıuçiyle boşanma davası açmıştır. 

Bu haber gerek kadını, gerekse 
çocukları hayret içinde bırakmış, 
fakat Madam Elizabet kuru gü
rültüye pabuç bırakmamak az
minde olduğundan gidip şehrin 
en methur avukatı Bay Samuel 
Tabbey'i tutmuştur. 

itin ıarpa saracağım gören 
koca istidasnu mahkemeden geri 
almıı, fakat bu sefer de Pittsburg 
,elırine giderek orada bir sene ka
dar kalarak ailesinin yanına hiç 
uğramamıt, fakat bunların geçimi 
için muntazaman para göndermiş
tir. 

1935 Nisanında Pittsburg hu -
kuk mahkemesinden aleyhine ko
caımın evini terk suçundan bo
ıanma davası ikame eylediğini 

bildiren bir celp alınca pılıyı pır
tıyı toplamıt, çocuklariyle avuka
tım da yanına alarak kendini mü
dafaa için doğru oraya gitmiştir. 
Netekim hukuk mahkemesinin 
deha ilk celsesinde aile ocağından 
kadının değil, erkeğin kaçtığı sa-

bit olmut ve ha.kim davayı hemen 
reddetmiştir. Mahkemeden çıkar
larken Bay Kuapp karısına: "Bo
şanmak için Birletik Amerika 
Cumuriyetlerinin Her birisine baş 
vuracağım ve icap ederse ıizi 

Meksikaya kadar ıürükliyece -
ğim,, ve bu tehdidi birçok phitler 
işitmişlerdir. 

Madam Elizabet kendini mü • 
daf aa için her ıene belki de her 
altı ayda bir avukatiyle beraber 
başka bir vilayetin hukuk mahke
mesine gidecek kudrette olmadı -
ğından Finlindiyaye döner dön • 
mez hukuk mahkemeıine istidayı 
dayamıı ve bu sefer de kendiıi 

kocaıını aile yuvaıından kaçmak
la itham etmiıtir. Geçen Niaanda 
bu Mart ayma kadar ıürmüt ole.o 
davada nihayet bakim Niller Bay 
Kuapp'ın ıuiniyetine kanaat getir
mit Ye bu acaip kal'an Yemi~. 

Şimdi Kuapp inatçı karıımın 

elinden ancak bir ıuretle kurtula
bilir, o da boşanma davasının 
bizzat Madam Elizabet tarafın • 
dan ikame edilmesinin çareaını 
bulmaktır. Aksi takdirde kadın 
yaşadığı müddetçe karııından ay
rılmamağa mahkUmdur. 

Bir kadın, 
kendine bir 
koca çaldı 

(Pa.riıten bildiriliyor) 

Kadının biri bir bakım evinden 
seksen üç yatında bir markiyi çal
dı, onunla evlendi ve altı ay hap
se mahkum oldu. 

Bu haydut kadın timdi kanun 
nazarında Markiz dö Roızycki'dir. 
kırk yafındadır ve bir vakitler 
Fransız devlet merkezinin en ten 
muhitlerinde çok tanınmıttı. 

Kadın çok mağrur bir Leh aile
sinden olan Markiyi ikinci çocuk
lu)< çağına girerken tanımıtlf. Ar
kadaşları onu bunamış olduğu i
çin Eks an Provans'da bir akıl ba
kım evine yerleıtirmitlerdi. 

Kıt.dm bunu duyunca yanında 
aııkı Kont dö Rozel olduğu halde 
bakım evine koşmuştur. 

Kont burada İsviçreli bir müte
hassıs olduğunu, icap eden mua
yenedan sonra tedavi için marki
nin ailesi tarafından gönderildiği
ni sövlemistir. 

Bu m·it,.h~ssıs va•h ma'!"kivi 
muavene P-tmi' ve derhal Ribrak
da bir bakım evine kaldırılması i
c~ .. •-- limat: verrnistir. 

fJ.ıt;var "-1:..m b;r otomobile bin
dirilmiş ve baygın halde oraya var 

Habeşlerin bir muvaffakiyet 
elde etmeleri kabil midir? 

Sulh imkanlarının mevzuu bahs olduğu bu gUode bile, harp· 
vaziyetin 1, gayet iyi bilen bir ağızdan dinlemek pek lstlfadelldir 

Son altı ~Y. i~i~de ben ~abeşistan~a ı surane hücumlar yaptılar. Birkaç !tal. çadırlar altında oturmağa mecburdur ~ 
harp muhabır~ ıdım. Adısababada uç yan istihkamını zabtettiler. Makineli lar. Tanklar işliyemiyecek ve tayyare;. 
ay kaldım. Haıle Setasi'nin bir orman 

1 
tüfek yuvalarım bastırdılar ve top da. ler ancak kendilerini tehlikeye koya • 

olan hükumet merkezi Adisababada... hi iğtinam ettiler. rak bulut kaplı dağlar arasında bom • 
On hafta Dessie'de çadır altında yaşa.. bardıman yapacaktır. 
dım. İmparatorun dağdaki umumi er . 
kAnıharbiye karargahı olan Dessie'de ... 
katırla, kamyonla ve tirenle dağ ve çöl 
içerisinde millerle yol yürüdüm ..• 

Çabalıyan Habeş ordularını. impara. 
torun iyi teçhiz edilmiş. haki ünifor
malı, çıplak ayaklı muhafızlarını gör. 
düm. iki defa bombardıman altında kal. 
dım ... 

Müşkül cevaplar 
Fakat bütün bu tecrübelerime rağ • 

men görünüşte pek kolay sanılmasına 
ve şimdi bana her yandan sorulan 
süallere tam bir cevap vermeği _sok 
müşkül buluyorum: 

1) l{inı kazanacak? 
2) Ne olacak? 
3 ) Habeşlerin bir muvaff!l'kiyet el. 

de etmek imkanı var mı? 
• ,v. • 

Cevabım şu: 

Eğer Milletler Cemiyeti hakikaten 
milessir zecri tedbirler koyamazsa ve 
İtalya ile Habeşistan karşılıklı birakr. 
lırsa, tecavüz edenin kazanacağı anla • 
ııtmaktadır. 

İtalya kazanacaktır. Fakat benim 
düşünüşüme göre, Habeşistanı dize ge. 
tirrnek için aradan birkaç sene geçecek. 
tir. Ve bu zaman -zarfında da Habeşis.. 
tanın toprağı, orada yerleşecek olan 
müstakbel İtalyanlar için şimdi akacak 
İtalyan kanile epey münbit hale gel. 
miş olacaktır. 

imparator ölürse 
Habeşistarun felaketini tesri edebile. 

cek iki ihtimal mevcuttur. 
Bunlardan biri Habeş imparatorunun 

ölmesidir. Onun ölmesi neticesinde 
Habe§ milleti dahili bir harbe tutuşa.. 
caktır. Çünkü, bütün büyük reisler 
(Raslar) tahta geçmek için delice bir 
mücadeleye girişecektir. 

ltaatsızlık 
Diğer ihtimal de yine mühim bir re. 

isin itaatsizliği neticesinde müşterek e. 
zici bir mağli'ıbiyete uğramalarıdır. Bu 
mağli'ıbiyet, kötü telsiz sistemi ve ber
bad telefon münakalatı yüzünden de o. 
labilir. İtalyanların şimalde şiddletle 

hüc\im ettikleri havadisi doğrudur. Fa. 
kat Mareşal Badoğlionun ''şimaldeki 
Habe§ cephesini büsbütün tarumar et. 
tiği .. iddiasına inanamam. 

Son aylar i!1inde Habeşler bazan cc.. 

mıttır. 

iki gün sonra kadınla aşıkı ih· 
tiyarı belediye dairesine götür -
müşler; burada markinin kendisi
ni çalan kadınla nikahı kıyılmış ve 
lazım gelen vesikalar imzalanmıf· 
tır. 

Habeşler kendile
rine güveniyor 
Benim kanaatimce Habeşler, aon za.. 

manlarda kendilerine pek güvenmeğe 

başlamışlar, ve pek muvaffak oldukta. 
n çete harbi tekniğini bırakmıılardır. 

Onun neticesi olarak da İtalyanlar. 
dan oldukça zorlu bir papara yediler. 

Fakat Habeşler, hatalarından ders 
alıyorlar. İtalyan tayyareleri ilk defa 
Dessieyi bombardıman ettikleri zaman 
sandıklarla tüfek ve makinelitüfek, cep. 
hanesi, bu tayyarelere atılmak auretile 
ziyan edilmişti. ve bu tayyareler 5000 
kadem irtifada bulunuyorlardı. Fakat 
İtalyanlar Dessie'yi ikinci defa bombar. 
dıman ettikleri vakıt Habeşler tek kur. 
şun bile atmadılar. 

Manevi kuvvet 
Habeşistan İtalyanın tehdidi dolayı. 

sile, şimdiye kadar hiç görillmcmi§ bir 
tarzda yekvücut bir hale gelmiştir. Va. 
tanpcrverdirler. Ve harbin harareti i. 
çinde bir arslan gibi dögüşüyorlar. Fa.. 
kat birbiri ardınca mağ!Ubiyetlere da. 
yanıp dayanamıyacaklarında mütered. 
didim. 

Yalnız §Urası Habeşlerin lehinedir. 
Mareşal Badoğlio ıimal cephesindeki 
muvaffakiyetini daha ileri vardırabilc. 
ceğe benzemiyor. 

YaQmurlar 
Bugünden itibaren iki aya kadar 

''büyük yağmurlar .. §imalde yağmağa 
başlamış olacaktır. Ondan evvel de Ma. 
repl Badoglio birçok yeni yollar inıa -etmek mecburiyetindedir. Ve fimdiye 
kadar inşa 'tmiş olduğu uzun münaka. 
le hattını da sağlamlaştırmak zaruretin. 
dedir. 

İtalyan askerleri takriben beş ay ka. 
dar bütün bulundukları yerlerde sızan 

ıtalyan muvaffakı
yetinin derecesi 
Beş aylık harp neticesinde İtalya. 

bütün müsait prtlan haiz, mihanild 
nakliyatı, tankları, tayyareleri, ağır 
toplan, zehirli gazı ve el bombalan bu. 
lunan bir millet hesabına çıplak ayaklı 
ve kötü teslih edilmi§ Habeı yerlileri 
karşısında nisbcten az ıey elde e~ 

• • • 
Cenupta da İtalyanlar daha u mu. 

vaffakiyet kazanmışlardır. General Gra. 
zyani'nin Cibuti • Adisababa d~olu 
ile ve İngiliz Somalisindeki Berbera 
mevkiinden Adisababaya giden yolu 
kesmek için Ogaden çölüne ilerleme te. 
şebbüsü bırakllmıştır. 

Şarkta da, İtalyanlar, Danakilde ile. 
ri üsler tesisine başvurmu§larsa a., 
N es bit arazisini kendileri için pek zor. 
lu bulmuşlar ve tekrar. kenara çekilmit
lerdir. 

Bugüne kadar yapılan muharebeler, 
tankların çete harbi usulünde çok u 
bir ehemmiyeti olduğunu göatermiftir. 
Tayyareler de büyük bir tesir yapama. 
mııtır. Sivil halla bombardıman etmek 
halkın maneviyatını pek ktramamııtır. 

Habeşler yılmıv.or 
Dessi'yi ilk bombardıman etti\Cletf 

50 ki§iyi öldürerek 200 kişiyi yarala • 
dıklan zaman bir Habeş bana demişti 

ki: 
"Eğer tayyarelerin yapacaktan hep 

bu ise, doğruıu biz bunlardan korkma.. 
yız .. ,. 

Levazimatı, Habeşler İtalyanlardan 

çok daha kolay temin ediyorlar. Ayni 
zamanda filen harpte bulunan Habq 
muhariplerinin ihtiyaçları azdır ... 

Geçen eylüldenberi Habe,leri az o. 
lan cephanesi dokuz yüz ton naar art. 
mııtır. 

Habeş halkı, hali ltalyanlan evvel. 
ce mağlup ettiği gibi mağH1p edebilece. 
ğine inanıyor. Fakat imparator p hL 
kikati takdir etse gerektir: 

Kendisi, birkaç sene daha İtalyan 

medeniyetinin kendi memleketinde iler. 
lemesinin önüne geçmeği temin edebil. 

se dahi, Cenevrede toplanan Baylar • 
hem de derhal _ harekete geçmezlerse, 

Afrikanm bu son müstakil imparatorluğlı 

ve bütün sulhseverlerin Milletler Cemi.. 
yetine olan itimadile birlikte kaybolup 
gideceklerdir. 

ıııl ~ :ı ı:ı ·ı 1 ' 1 1 '
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Türk Hava Kurumu 
Lehistandaki aile bunu duvar 8 •• •• k p• 

duvmaz markinin izini bulmuşlar, uyu ıy aogosu 
fakat adamcağızı yeni karısının e-
linden alamamışlardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

Şimdi izdivacın feshi için te- • t • t• 
sebbüsata girişilmiştir. Ancak zengın e miŞ lr. 
Fransada boşanma davaları çokı 6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 
yavaş gider ve uzun sürer. B •• •• k Ik . 200 000 L• d 

Bu esnada da Fransız polisi uyu ramıye ; • Ira lr 
yatlı markiyeA 40·~ franklık bir Aynca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000 10.000 liralık 
cek1e, sahtekar mutehassısa 400 ' . . • • • ' 
bin franklık bir din senedi imzal ılnamıye er.e (50.000) hralık ıkı mükafat vardır .. 

~:;::~!~! ~I;~ ~;d~:~.::~~~: !~ H 11111 
ettırmııtır. 
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korumamız ıazımdır urahk hediye Kım var, 

HABER - A1itam "°*n 

lrnaıathane adı verilen yerlerin kaz~nanl_arm . kim yok ? 
çoğu birer ahırdan farksızdır lıstesı ·· • 
iş sahlplerloio beş on kuruş istifadeleri - Liste : 2 -
~ahasına Türk işçisi nln 81 h hatl feda edlliy Beyko .~ürk t~~arethanesinden bir 

Bugün itçi anketinin en mühim 
ltıaın:ma giriyoruz. İşçilerin, it yer
lerinin ve işçiliğin hıfzıssıhhası 
tneıeleaine. 

Umumi hıfzıssıhha kanununun 
179 uncu maddesi, iş mahallerinin 
\te bunlara ait şeylerin aiz olma
lı lazrmgelen sıhhi vasıf ve ıartla
rtn ileride bir nizamname ile tea 
hit edileceğini yazar. 

Fakat maalesef bu bata tesbit 
6dilmit değildir. Ve şimdiye ka . 
dar teshil edilmemesi de, bu iıte 
Çok geri kalındığını göstermekte 
dir. 

Bu sebepten dolayı hiç bir ni· 
ıamname ile bağlı olmayan fabri
ka ve imalathane sahipleri keyif 
lerinin istediği gibi hareket etmek 
le, işçilerini gayet fena hıfzısaıh 
ha şartları altında çalıştırmakta 
dır. 

Berbat yerler 

Bazı müesseseler istisna edi· 
lirae ekser fabrika ve imalathane
ler gayet berbad bir şekildedir. 
Zaten bunu anlamak çok kolay
dır. ltiniz olmadığı bir gün Sul . 
tanhaınam, Eminönü, Galata gibi 
Yerleri dolaım. Nekadar köhne 
harap, rütubetli han varsa hepsi· 
nin içinde bir veya birkaç fabrika 
bulunmaktadır. 

Küf kokan rütubetli drvarlar 
a.ra.sında_ ha va ve~ık almayan 

!tırık pençereli, taş zeminli kovuk 
!arda kurulan bu fabrikalar İtçİ 
ler için birer mezar, b;rer işkence 
)'erinden farksızdır. Bu sebepten 
dolayı hastalanıp verem olan İ§· 
silerin ıay11ını bilmiyoruz. Fakat 
bu sayıların bir hayli kabarık ol
llaaı laumdır. 

Eminim ki, bitaraf bir heyet bt' 
müesseseleri tetkik edecek olsa 
hunla11n yüzde doksanını kapatır. 

Yine tekrar ediyorum, hıfzıs

•ıhha ltanununun 179 uncu madde 
•inde yapılacağı vadedilen nizam
llame katiyen vakıt geçirilmeden 

hazırlanmalı, Türk iıçisinin haya

tını kurtarmak işinde acele edil . 
tnelidir. 

SaQlam işçi için iyi 
iş yeri 

or Ronar kürk kazanan. 

itte çıkacak olan it kanununun 
en büyük faidelerinden biri de bu 
gibi sermayedarlara bizim tek sı · 

mflı bir millet olduğumuzu ve 
kendiaile çalıştırdığı işçi arasında 
hiç bir fark olmadığını anlatması 
olacaktır. 

Fabrika mı. ahır mı? 

Ataiıda okuyacağrntz satırlar 
bir mecmuadan aynen alınmıştır. 

Bayezit civarında bir matbaayı 
gezen bir yazıcı, orada çalışan İş· 
çileri ve iş yerini şöyle anlatıyor: 

"Matbaa diye gittiğimiz yer, 
üstü örtülmüş dört dıvardı. Ve dı
varlar çarpdmı§tı. Zemin katı top 
raktı. iğreti bir merdivenden bi
rinci kata çıktık. Bir kapıdan eği 
lerek girdik. Mürettiphane. Sade 
iki pençereıi var. Pençerelerden 
adam değil, tavuk geçemez ..... 

Bizde mürettipler, pek te ro· 
mantik olmayan tarifini yukarıya 
koyduğum ahırda çabıırlar Bizde 
mürettiplik ayakta yapılır. Sabah
tan akpma kadar ayakta duran 
adanılan düıünün. Bunlar alaca 
karanlıkta çalışmaya başlarlar. 

Bulunduklan yer o kadar bunal 
tıcıdır ki, çeneleri havayı gökten 
dit çeker gibi aökmese yaşıya . 
mazlar. 

lıte bizim Babi&.li camekanla· 
rını dolduran aık netideleri, hülye 
kitaplan böyle hazırlanır.,, 

Şüphe yok ki, bütün matbaalar 
böyle değildir. içlerinde modem. 

İ§Çİ ve çahtmak şeraiti hıfzıssıb 
ha kanunlanna uygun olanları da 
vardır. Fakat bunlar o kadar az, 
ve aksi de o kadar çok ki ..• 

it yerlerinin berbadlığı . fahri . 
ka denilen bazı ahırların İ! yeri 
olarak nasıl kullanrl~ığı hakkın
da daha fazla misaller gösterme 
ğe lüzum görmüyorum. 

Dikkatli bir teftiş bütün haki· 
katleri meydana çıkaracaktır. 

Devlet nasıl inhisar vesaire 
fabrikalarını modern Ye hıfzıı . 
sıhhaya uygun bir şekilde inşa e· 
diyorsa, diğer fabrika sahipleri 
de buna mecbur edilmelidirler. 

Mühim bir nokta 

664 - Neriman Adapazarı Tfcaret b&ıı. 
kası memurlarmde.n. 

l hsan Yavuz kadın erkek terziha
nesinde kuma§ları kendilerine ait 
olmak üzere bir elbise diktir-

mek hakkı. 
94 - Edvar Maksut Ta.kaim meydam :us, 

18 lira kıymetinde Za;ys marka bir 
lotoğral makinesi km:anan. 

11564 - Tramvay §lrketlnde Kemal 

15 lira kıymetinde kadın kol •aa· 
ti kazanan. 

ı 797 - Rabla AkgUn h:m1r Akh!sarr 
eski hükQmet caddesi 86, 

Kadın kumCl§lan kazananlar. 
32- trtan Uludağ Cerrahp8.§& Hobyar mahal 
lesi bUyUk tulumba sokak 27, 468 - ~ 
papazyan Pangaltı llseıst 17, 916 - Mehmet 
Baki Fatih Kıztll§I pazar meydanı caddesi 
28, 967 - Abdtlrrahman Yenikapı Sandık 

burnu 26, 1767 - Fatma Koral Tekirdağ 

Memleket hastanesinde hemşire, 1798 - YUk 
sel Roa ICadık!Sy F eneryolu Bağdat cadde.si 
1715, 

5 lira kıymetinde kon•ol aaati 
kazanan. 

1795 - L1H1ullah Gümllşhane Ortaokulu 
yardlrekt!SrU, 

Büyük ,ay takımı. 

Gene bir pahrdı, gene bir gürül 
tü, gene bir vaveyladır koptu. 

- Nerede koptu? 
Diyeceksiniz. Nerede olacak, e-

debiyat alanında ..• O diyor: 
- Ben varım, sen yoksun! 
Bu diyor: 
- Sen yoksun, ben varım! 
Ötekiler diyor: 

- Bizden sonra şinanay 1 
Berikiler buna gülüyor: 
- Hah hah, hay! 
Genç, orta yaşlıya, cevval ağır 

başlıya; 
- Siz bizi böyle küçücük görüp 

de Karamürsel sepeti mi sanıyor
sunuz? 

Derken üstadın onlara: 
- Ya siz bizi timdi böyle ede

biyat alanından devran aynasının 
arkasına çekllmi§ gördükçe ne sa
nıyorsunuz? Biz unumuzu eleyip 
yüzümüzün akıyla eleğimizi du
vara astık ve üstadhk basamağma 
çoktan aya~mnzı bastıksa güna
ha girmedik ya! Haydi biraz da 
sizi görelim. madem ki sizden son
ra biz vanz ! diyorsunuz, çıkın or· 
taya, eser koyun meydana, göre
lim! 

iyi amma, yaşlı veya orta yaşlı 
üstadlardan bazılannın kendi1e
rinden sonra görmek istedikleri e
ser denilen ıey ne mene ıeydir, a
caba? 

Şiir mi, hikaye mi, roman mı, 
mizah mı, hezel mi? 

Eğer bazı yaşlı veya orta yaşh 
üstadların kendilerinden sonra 
görmek istedikleri eser böyle tey
lerse, ortada bunlardan kıyamet 
kadar var; kendilerinden sonra da 
böyle şeyler tümen tümen çıkmış , 

tümen tümen de çıkıyor ve daha 
tümen tümen çıkacaktır da... ' 

Eğer yaşlı veya orta yaılı üs
tadlardan bazıları, kendilerinden 
sonra çıkan bu tümen tümen eser
leri beğenmiyorlarsa bu yeni eser 
sahiplerinin de onlarınkileri he
~enmemekte yerden göğe kadar 
haklan vardrr. Çünkii eskisi, yeni
si bunlar, anha minha, hep ayni 
feyler demektir. 

Bunlar aşağı yukarı: "Teptim 
keçe, sivrilttim külah!,, soyundan 
nesnelerdir! Nedir ki birinde li
san daha a~dalı, birinde daha a-

çık ... Birinde ahenk fazlaca, birin
de az .•• Birinde teknik kuvvetli, 
birinde zayıf .•. Birinde vezin. ka
fiye düzgün; birinde yarnpuru ..• 
Birinde selaset var birinde reka
ket .. Birinde teşbihler. istiareler 
bol salçalı, birinde yavan ... 

Hülasa: Aralarındaki esaslı 

farklar hemen hemen bunlar gibi ! 
Eserde asıl aranan, asıl bek!eni
len, asıl lazım olan ve her hangi 
vadide olursa olsun san'ata karşı 

. gerçekten ve derinden susamıs ya-
nık yürekleri suluyacak, aç ruhla
rı doyuracak malzeme ise, sanır

sam, bunlar değildir. 
San'abn hangi vadisinde olursa 

olsun kendilerini suluyacak ken
dilerini doyuracak eser arıyan bu 
gibi yürekler, hu gibi ruhlar ken
dilerini tatmin idn kimi bekliyor
lar bilir misiniz? 

Gözler kapalı olduğu halde gök 
yüzündeki ayrn, güneşin, yıldızın 
içini görüp bize onlardan bir ıey
ler anlatacak, bize edebiyatta Ok
yanuslarla Himalayalan seviştire· 
cek, döğü,türecek ve Okyanuslar
la, Himalayaları göklerdeki bu
lutlara doğru hallaç pamuğu gibi 
atacak san'atkarı, yahut onun 
müjdecilerini, vardacılannı bekli
yorlar. 

Bugünküleri, bugünün gençle
rini, bugünün ortaya tümen tümen 
sunulan eserlerini beğenmiyenle
rin içinde hiç olmazsa FnriaU 
partisinin bir Yakubu, bir fB.lihi, 
bir Ha~imi, bir Refik HaHdi olsa 
veya aralarında hir Halide Edib, 
bir Hüseyin Rahmi bulunsa o za
man haydi ne ise diyelim! Fakat, 
dünkü basit ve harcı alem edebi
yat kisilerinin hugünkülere: 

- Biz vanz, siz yoksunuz ! 
Demesi bizce hiç bir mann ifa

de etmez. 
Sonra bir mesele daha var: 

Gençlerin bir kısmı . hele son giln
lerde yeni türeyenler pek fa!a fi
so şeyler ... Lakin hepsi öyle mi ya? 
Gençleri ürkütmemeli, san'etten 
soğutmamalt; bilakis onlan teşvik 
etmeli ki artık ne çıkacaksa ne 
bekleniyorsa rahmetlilerden va-' -
hut tekliütlerden değil, onlardan 
çıkacakbr. 



Dişlerinin kıymetini ilen her 
ka·dın ve her erk~ğin diş macunu 
Bir aylık tecrübenin 

verdiği ne ice 

Çok daha beyaz, çok daha par
lak, çok daha sıhhatli dişler 

LLK---
• E••lz formu. 

•r c v ka IA de 
teksif edJldlOI 
için lktlsatll 
kullanıf kah, 
l!yetl 

•ıJUzel koku vı: 
zevk Veren 
bir köpUrme 

•Otomatik ma· 
klnelarta el 
r' e )maden ya.: 
pJ!ış. 

' 

1 r····· .. ········ ....................... , ... u ........ , 

'· Çok mühim ~ 

iT 
Propaf!anda 
büros!lndan 

1 - Propaganda servisimizin İs• 
tanbulda ve Türkiyenin her yönün~ 
de olduğu gibi A vrupamn belli baş
lı merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik. haftahk, on beş günlük, 
ayhk neşir vasıtalarile bağlanışı var
dır. istiyenlere reklam şeklini büro
muz hazırlar ve bunlarm uygun 
şartlarla neşrini temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi sınırı i • 
çinde her türlü afiş, tabela ve her 
türlü elektrikli ve elektriksiz ı ek
lam vasıtaları büromuzun elindedir; 
bütün mtiesseseler. bankalar ve ti
caret evleri bu gibi yayım ve rek -
lam vasıtalarından faydalanmak is· 
tedikleri halde bize haber vermeli

: dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
a her türlü izahat verilir; istenirse 

mütehassıs memurlarımız yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda büromuz ken
di posta kutuları vasıtasilc cevaplı 
ilanlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av
rupanm her tarafından meınleketi
mize ve memleketimizden Avrupa
mn her yanına karşılıklı çalışır. ha
ber alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 

f caret işleri üzerine her türlü istih .. 
baratı ehven ücret karşılığı temin 
eder. 

5 - Propaganda servisimiz her tür-

· ı 

Her sabah 
aç karnına bir kahve ka,161 

~~UVlV MA'IOM 
Ml;YVA 

TUZU 

Kabızhğı 
defeder 

Yem2klerden birer saat sonra 
alımr&a l,azımsızllğı, 
mide ekşilik ve yan
malarmı gldertr. AAızdakl tat-
sızll~il ve kokuyu izale eder. 
Mazon ismine ve 
eUketlndeki H O R O Z 
markasına dikkat: 

ediniz. 

FRANSIZCAYI 
Tam ve mükemmel öğrenmek için 

yegane çare: 

1 - Selimiyedeki kıt'atın ihtiyar 
ları için açık eksiltme suretİY e 
9000 kilo pirinç alınacaktır· .Ele· 
siltme 3 - Nisan - 936 Cunı~ 
günü saat 14 de Selimiye Satınıı 
ma Komisyonunda yapılacaktır .. 

2 - 9000 kilo pirincin tahnııtl 
fiati 2205 lira olup muvakkat te
minatı 166 liradır. 

3 - Muvakkat teminatlar ekj 
siltme saatinden bir saat e"l'ie 

Tümen muhasebeciliği veznesiııt 
yatırılmış bulunacaktır. 

4 - Bu iş için Bankalara "' 
başka mal sandıklarına yatuı]IJllf 
mektup ve makbuzlar muteber 
dir. 

5 - Şartname komisyonda he' 
gün :;örülebilir. (1399) 

İstanbul . Komutanlığı 
S~tlnaİ~·~ K~mi~yonu ilanlsr1 

Sizde RADVOLiN kullanınız! 

lü klişe, afi§, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeği en elverişli 
fiatlarla üzerine alır. 

i 
= 5 6 - Propaganda servisimizin elin- = 

Bu kere KULTtlR BAKANLIGI ta• 
rafından bütün sivil liselerde ve 
GENEL KURMAY BAŞKA LIÖIN -
CA DA Harp Akademisi, Harbiye 
mektebi ve bilOmum askeri liselerde 
yardımcı kitap olarak kabul edilen: 

İstanbul komutanlığı birlikleri 
için tekarrür edecek fiata naı'' 
ran on bin lira]ık yemeni 6 -"' 
4 - 936 Pazartesi günü saat ıS 
de kapalı zarf usuliyle alınaca1'' 
tır. Şartnamesi her gün öğlede.O 
evvel komisyonumuzda görülebİ' 
lir. llk teminat (750) liradır. Jr 
teklilerin ilk teminat makbuz 'f/t' 

ya mektuplariyle birlikte 2490 ı•' 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele' 
rindeki vesaikle beraber teklif•• 
tın ihaleden en az bir saat eV'fe' 

line kadar F ındıkhdaki lstanbııl 
Komutanlığı Satınalnıa komisyO" 

.... ~_.. .. ,..\""" --~ . ~, . . . , . - .. e .. ' ·. 

HER 
MEVSİMİN 
KREMİDİR 

inhisarlar U. Müdürliifi/~/i~~t·, . . ' ,. .. 
Şartname ve nümunesi mucibince .5000 kilo kalın kınnap pazar

lıkla sabn alınacaktır. Vermek isteyenlerin 6/4/936 tarihine rast-
' layan pazartesi günü saat 14 de % 7,5 güvenme paralariyJe birlik. 

te Kabatatta Levazım ve Mübayaa t Şubesindeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. "1339,, 

Tarabyada Ahı Çelebi sokağına 33 numaralı ve maili inhidam 
olduğundan yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesi mucibince 
izalei mahzuru için tebliğat yapılmak üzere sahihi aranmış ise de bu
lunamadığı cihetle ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında mahzur 
izale edilmediği takdirde Sarıyer Belediyesince hedim edilecektir. 
Tebliğat maka.roma kaim olmak üzere ilan olunur. "B.,, "1560,, 

Yapılması biten Afyon . Karakuyu üzerindeki Tmaztepe, Koca. 
tepe, Çigiltepe, Sandıklı, Balık, Kazanpınar istasyonları ile, Bozanö
nü İsparta Şubesini teşkil eden Bozanönü ve Isparta istasyonları
nın 26/3/ 936 tarihinden itibaren yolcu ve eşya nakliyatına açıla
cafı ve ilk muhtelit katarın Afyondan 29/ 3/936 Pazar günü hare· 
ket edeceği Ye Afyondan lspartaya Pazar, Çar§amba günleri hpar
tadan Afyona Pazartesi. Cuma günleri birer muhtelit katarın mun· 

deki neşir vasıtalarında açtığı kil- E 
çük ilan sütunlarından istifade edi- E 
niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• 

lacak ve işçi arayanlarla iş~i ilanları 
meccanen neşredilecektir. 

Ev, apartrman, mağaza, dükkan 
alım ve satımları veya bunların ki· 
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanlarla 
işçi arayanların, iş istiyenlerin, ota. 
mobil, radyo ve saire almak veya 

' satmak istiyenlerin ilSnlan küçük i
; lanlar kısmına girebilir. 
a 7 - Evinin Ön veya caddeden gö • 

Kuleli Askeri Lisesi 
Fransızca öğretmeni 

M. Ali Uluergüven 
in telif etmiş olduğu 

1 - Fransızcada cümleler ve 
ibareler 
300 sayfa, 80 kuruş 

2 - Fransızcada sigalar ve zamanlar. 
150 sayfa 50 kuruş 

adlt eserlerini mutlaka okuyunuz. Sa· 
tıf yerleri: Karaköy Hüsnü Eczanesi, 
Beyoğlunda Haşet, Tünelde Serkiya• 
dis, Ankara caddesinde İkbal, Beya· 
zıtta AKÜN kütüphaneleri. 

nuna vermeleri. (1449) 

j rü.nUr yan duvarına, dükkanının ü- ~ 
• zerine muayyen müddetlerle '.lük- E 
5 kanlannm vitmlerine, gazinoların, E 
= berber dükkSnlarımn iç veya dı~ S 

duvarlarına afiş ve ilan kabul et- : •-------------
mek istiyenler veya böyle yerlerde i Tophanede iki No.h Dikime 

vinde mevcut 20000 kilo kad•1 

kösele kırpıntısı 30 - Mart ./ 
936 Pazartesi günü saat 15 Jı 
Tophanede Satına ima komiayo ' 
nunda pazarlıkla satılacaktıt• 

Hepsinin tahmin bedeli 1000 lir•' 
dır. 

ilan yapmak istiyenlere propaganda 
servisimiz delalette bulunUT. 

8 - Propaganda servisimiz diln· 
yanın her dilinde, her mesleğe ait 

• her türlü yerli ve Avrupa kitapla-

·:. rmı sizlere temin eder ve gönderir. 
i V AKIT Propaganda servisinin 
• yapmak istediği bu hizmetlerden is-

tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup~ bir haber, bir ziyare
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol
mak sizleri bekliyor. 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu .. 
lu konulmalıdır. 

: Adres: İsta:-ıbul Ankara caddesi 
i VAKiT Yurdu Propaganda servisi 
: Telefon: 24370 
a Telgraf: VAKIT İstanbul. 
: ............................................................ . 

8800 kilo gaz yağı pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlığı 3 - 4 -
93>8 Cuma günü saat 16 da Lüle
burgazda Tümen Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2301 lira, 
ilk teminatı 173 liradır. Şartna
meler komisyonda görülebilir. ls

Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekliği

ne karşı 

HORMOBiN 
Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

Son teminatı 150 liradır. KO' 
sele kırpıntıları Dikimevinde gÔ' 

rülehilir. isteklilerin belli saatta 
komisyona gelmeleri. 

(467) (1558) 

·ı- DOKTOR 
Kemal Özsan 

Uroloq - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
1( raköy - f.'kselsiyor mağazmı 

yanında. fl<:r pün öğleden ıonra 

2 • den 8 e kadar_ Tel: U235 
........ mırı .............. , 

tekl ilerin ilk teminat makbuz ve- j !mjii&ımlİİİİİİİİİİİmwmaiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiii! 
ya mektuplariyle ve kanuni vesi- Göz Hekimı 
katarla birlikte belli gün ve sa- Dr. .Şükrü Ertan 
atte komisyona müracaatları, 150 Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
ton yulaf pazarlıkla alınacaktır. (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Pazarlığı 3 _ 4 _ 936 Cuma Sah günleri meccanendir •. 
Telefon. 22566 

günü ~at 15 de Lüleburgazda ~~~~~~&~M~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tümen Satınalnıa komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 
7125 lira, ilk ter.:ıinatı 535 liradır. 
Şartnameler her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektup!ariyle 
ve kam.mi vesikalarb, birlikte bel 
Ii gün ve ~ac:.tt,, h•mi.ı.;ycn:ı müra· 

lkt:ısa't Vekalet:i iç t:icaret: umum 
müdürlüğünden : 

30 İlkteşrin 1930 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş & 

lan ecnebi şirketlerden Algemayne Bay Gazelşaft Lenz unt Ko. şirketi 
Türkiyedeki faaliyetine nihayet verdiğini bildimiştir. Bu Şirketle ali· 
kası olanların İstanbulda Bahçekapuda Birinci Vakıf handa 41 . 42 
numaralı yazıhaneye ve icabında iktisat Vekaletine müracaat etme· 



Puı •:at 

Pek yakında Türk matbuatı şimdiye kadar görmediği bir tarzda hazır laı unış 
bir gazete ile karşılaşacaktır 

'' Tam Bir Hafta 
-

'' 
Herkesin gazetest olacak, iş saatlerinin yorucu ağırlığUc bunalan kafaları dinlendirPeektir. 
TUrk matbuatının şimdiye kadar görmediği bir şekilde diyoruz; çünkü: 
ı - Kıt'ası 37 X 55 dlr; 

2 - Yarısı yalnız resimdir ve bu resımlerin yekOnu nüshada vasati 17 bin santimetre 
murabbaı tutmaktadır. 

3 - 4 bütün sayfası baştan başa 4 renkli resimdir 
4 - içinde iki büyük roman, röportajlar, seyyahat ve casusların kendi ağızlarından din

leyece{liniz hat:ıraıarı, yalnız resimlerden ibaret macera ve hevecan sinema romanları, bil
hassa kadınları yakından alakadar eden bahis1er, onlar 'çin s a yfalar; se;iım .ş tarihi vak'a
lar, en güzel hikayeler, okudu{lunuz zaman hayret edeceği niz ve yal HZ okumanızla ikt:ifa 
etmeyerek başkalarıncı da okutaca{lınız veya ani tmaktan kendinizi alamıyacağınız dün
ya hAdiseıeri, haftanın en mühim vak'aları, müsabakalar. eğlenceler, haft:anın tenkidi bu
ıunacaQı gibi gene bir haftanın belli başh yerli ve yabancı hadiseıerinl vazıh ve güzel fO• 
t:o§raflarıa da t:esbıt etmiş olacaktır. 

Tam Bir Hafta 
' 

TOrk matbuatının görmediğ' bir mecmua olabilmek için ayıardanberi hazırlanıyordu. Ni-
hayet bugün Türk matoua"tınd::l böyle bir mecmuanın çıkarllabilmesine ımkan olduğu gö-

\ rülmüş ve neşredilmesinin çok yakın olduğunu bildırmek fırsatına erilmişt: r. ( 

= m 
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KAŞE ŞARK MALT 
Hülasası Neokalmina 

Nekahatte bulunanlar, kansı.:ı::lar, i§ tihasıziar, zayıflar, emzikli kadın • 
lar, dit çıkaran ve kemikleri zayıf olan çocuklar için emsalsiz devadır. HER 

ECZANEDE BULUNUR. 
Grip - NevraljJ - Baş ve Diş ağrıları • Artritizm - Romatizma 

• • • ,,,J f • 

~\~ • . •• ?: -\::° ' _:..... - ~ .. : ... , ••• _.,: •. .. ;.• • •. ·: .• ' :.~.~.:: ... , .__ • ' .·: ~· ... ~:' • . 
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- Zarar yok! Fazlasını misa· 
firlerime hediye edersiniz. 

Şövalye kendisine mahsus kah
ramanca bir tavD'la bu iki adamı 
ıelamladıktan sonra Pipo arkasın
da olduğu halde çıktı. Sokakta 
kendisini beklemekte olan Şarl 
Dangulemi buldu. 

Belgoder alayının hergülü olan 
Mösyö Kroasla Mösyö Pikvik ev -
veli. utanarak, bu rüy·adan uyan -
mak korkusiyle yavaı yavaş ye -

meklere saldırdılar. Fakat birkaç 
dakika sonra bu saldırı§ şiddetli 
bir hücum halini almış bulunuyor
du .. 

Pardayan Güzel Hügetin dal
gm bakışları altında Deviniyerin 
kapısından çıkmca, kapısı mutfa· 

ia açılan husuıt odanın pencere 
perdesi kalktı. Durgun bir yüz 

pencerede göründü. Şövalyenin 
merdivenlerden aşağıya inişini bu 
yüz büyük bir dikkatle süzüyor -

du. Kinle büzüşmüş, korkudan u
çuk olan bu yüz Moröverin, ze -
birli hançer sahibinin, Luiz dö 
Pardayanı, Kontes dö Marjansiyi 
öldüren katilin yüzü idi. 

7 · 

KADRiN DÖ KLERE 

f.ter D6k dö Gizi bulunduğu 
ta'-b'et ~inde anlatmak lazım 
pline 'bir kibir ve gunır sembolü 

demek doğru olurdu. Kibir ve gu
rur bu adamın bütün duyguları • 
na, bütün düşüncelerine hakimdi. 
Hatta ahlakına da tesir etmişti. 
Bu gurur, tıpkı Aşilin gibi, zırhla 
kapl. ruhunun en hassas yeri idi. 
Onu ancak kibirine dokunarak 
yaralamak mümkündü. 

Hakikaten P·arisin en güze) er
keği olarak tanılan Giz, yüksek 11-

nıf kadınlarmm bir çoğundan her 

gün yüzlerce a,k mektubu alıyor, 
sokağa çıktıkça orta amrf kadın -
larının gönderdiği öpücüklere. iş· 

çi kadınların attıklan çiçek de -
metlerine boğulup kalıyordu. Ris
liyo' dan çok sevi1en, Lozün'd.;n 

çok takdir edilen, bütün Paris ka
dmlarmı büyüleyen bu adamm 
bir kansı vardı ve kendisini alda
tıyordu. 

Hatta denilebilir ki, Giz za -
manında karısı tarafından en çok 
hakarete uğrayan biriaiydi. işte 
bu yüzden gururu zedeleniyordu. 
Karısını sevmiyor, yalnız ondan 
sadakat istiyordu. Her gün onu 
aldatmak, hiç bir zaman onun ta· 
rafından aldatılmamak düşünce • 
sindeydi. Sen Megrenin öldürülü· 
şü, uğradığı hakaret serisini din -
dirememitti. Katerin de Klere, 
Düşes dö Giz, bir hafta kedar Sen 
Megrenin arkasından ağlam1~. 

sonra başka bir sevgili bulmu§, 
ondan sonra da bir yenisini ara • 
mrştı. Kısaca aşıklar biribirini ta· 

diğim o genç kız ortadan kaybol
muş Pe.rdayan .. Dedi. 

Şövalye son derece bir şefkat
le: 

- Zavallı Dükçüğüm! Ya çin
gene ne dedi? Diye sordu. 

- Belgoder mi? O da ol'tada 
yok. Esperans otelinde değil. 

- Otelci ne dedi. 
- Hiç bir şeyden haberi olma· 

dığını küfürle karışık yeminlerle 
tekrarlayıp durdu. 

- Herifi dövmeli... O vakit 
dili açılır. Bilmiyorum dediği şey
lerin hepsini bülbül gibi söyler. 
Sonra? 

- Sonrası Pardayan, yarım ya
malak bazı haberlere uyarak so · 
kaklarda deli gibi dolaştım. Otele 
girdim. Tekrar çıldım. Nihayet 
görüyorsun ki, şimdi tamamen Ü· 

mitsiz bir haldeyim. 

Pardayan susuyordu. kucağına 
uzanmış olan köpeğin başını dal 
gın dalgın okşıyor ve bir taraftan 
düşünüyordu. 

Bir iki dakika sonra kendi ken· 
disine konuşuyormuş gibi: 

- Evet evet! Tam zamanı .. 
K1z kaçırmak, namusa saldırmak, 
hırsı7hk, katillik gibi fenalıkla

rın tam zamanı! Acah bir çingene 
yavrusunun ortar!~'' kalkm~M k i· 
min işine yarar? Kim bilir? Hem 
bu kız nedir? Kil•1in bild

0

P.i var? 
Ş· ~ Belgocler deniJen herifin entri 
kalanna kimin aklı erer? Akde · 

niz sahilJerinde bir takım y~ngeç
ler görmüştüm ki, büküle büküle 
yuvalarına çekilirlerdi. Şu çinge
ne de tıpkı bunlardan birine ben
ziyor. Ta vır ve halelrinden hiç
bir şey anlamak kabil değil. 

- Pardayan, Pardayan ! Beni 
korkutuyorsunuz. 

Şövalye omuzlarını silkti. Bir. 
denbire q-özleri daha büyük bir 
dikkatle köpeğe dikilip kaldı. 
Titredi. Bir an kadar gözleri dal• 
dı. Sonra başını kaldırarak: 

- Bu kıza dair elinizde hiçbir 
~ey var mı? Dedi. 

Dük Dangulem kızardı. içini 
çekti. Ceketinin cebinden üzeri it
lemeli bir boyun atkısı çıkardı: 

- Dük bunu, çingenenin ara• 
basından almıştım! Diyerek Şö • 
valyeye uzattı. 

Pardayan atkıyı yavaş yavat 
cebine sokarken: 

- Daha doğru olarak çalmış• 
tım desenize ... Dedi. 

Şövalye ayağa kalkarak kılıcı· 
nı düze 1tti. 

- Monsenyör, artık konağını
za dönünüz. Beni Bare sok-ağında· 
ki evd,. bekleyiniz. Belki bu ak
şam yahut yarın sabah size iyi kö
tü bir haber getiririm. Çünkü iyi 
bir krl~vuzum var. 

Şar) merakla sordu: 
- Kılavuzunuz mu? 
Par~ayan köpeğe: 

- Haydi bakalım Pipo! Dedi. 
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Köpek kısa bir havlama ile kar- olabilir? 
tıbk verdi. Pardayan devam etti: - Kimemi Hügetçiğim? Ben 

- itte görüyorsun\ ya, zavallı sana şimdi bu yemekleri yiyecek 
dostum. Artık sen de ihtiyarladın. iki imparator bulurum. Yalnız. da
Biraz akıllı ve mlu, biraz da ten- vet edecğim her kim olursa olsun 
ibel oldun. Fakat samrmı ki, kok- onlara benim kadar ikram edece
lama hinin hala eskisi gibi kuv • ğini vadet! 
vetlidir. ·Beni istediğim yere götü- Kadıncağız şaşırarak: 
rebilirsin. Fakat fUllU bil ki, ben - Vaadediyorum, Mösyö lö 

' 'de henüz ne topal, ne de çolağım. Şövalye, dedi. 
P.ipo gururla kuyruğunu salla- Pardayan subaylar, jantiyom • 

ciı. Bu anda Hüget harika dene - lar, talebeler, şairler ve gürültücü 
cek derecede lezzetli bir öğle ye- patırtıcı bir sürü müşterilerle dolu 
meğinin ilk kısmını masalarına olan büyük salonu bir baştan öbür 
diziyordu. Otelin meşhur küçük başa kadar geçti. Dış merdivenin 
pastaları, Sen nehrinin tadına do- üzerine çıkınca etrafına bakmdr. 
yum olmıyan balıkları, yağda kı- Gelip geçenleri gözden geciriyor, 
zartılmış çulluk, tencerede pişmiş bunlar arasında kendisine hazır -
körpe ördekler, Kmpiyeyni or . ]anan yemeğe layik iki kişi arıyor-
manlarının meşhur karacalan, du. 
dondurulmuş meyvalar, kısaca Birdenbire biraz ileriden geçen 
bin türlü yemek öyle bir ziyafet iki kişiye: 
teşkil ediyordu ki, bunu şimdiye - Buraya bakın ! LUtfen içeri
kadar burada ne Fransa kralı ne buyurun. Evet siz, kova burun'u 
de ligörlerin reisi Dük dö Giz gör- koca yağız ... Ve siz fırıldak göz. 
müştü. lü koca sırık. Evet sizlere söyli • 

Hüget titrek bir sesle: yorum dostlarım. Sizi yemeğe 
- Ne o, gidiyor musunuz? Ha- çağırıyorum. Lutfen buyurun!... 

zırladığım şu yemeğe tenezzül et- Acınacak bir halde olan şu iki 
miyecek misiniz? Dedi. mahluk, arkalarındaki elbiselerin 

Pardayan iştiha açıcı kokular eskiliği, ayakların.:l·aki ayakkabı -
ıaçan bu baş döndürücü yemekle- lann haraplığı son derecede1•di. 
re göz gezdirerek: Bunlann bir eşin~ ancak seyyar 

- iki imparatora layik bir cambazhaneleıda .a.sdanahHirdi. 
7emek ! Dedi. Bunlar şövalyenin çağırışı üze. 

- Halbuki sırf sizin için hazır- rine şaşkın bir halde durdular. 
l&DDllftL Acaba timdi kime layik . Biribirine baktılar. Sonra korka 
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korka, he.. basamakta bir reve -
rans yapa yapa merdivenleri çık
mağa başladılar. 

Heriflerin boyları bitmez tü -
kenmez derecede uzundu. Kendi
leri pek fazla zayıftılar. Görenler 
bunların mutlalca karınlarını ça -

kıl taşlariyle doyurduklarını sa
nırlardı. Bunlar salor.a girer gir
mez sağdan soldan itirazlar yük
selmeğe başladı. fakat Pardayan 
müşterilere öyle bir göz gezdirdi 
ki, homurtular, itiraz sesleri he
men kesildi. 

Hemen bu iki zavallıyı kalkmış 
olduğu sofraya oturttu. ikisi de, 

tereddütlü, heyecandan titrer bir 
halde, burun delikleri şiddetle a· 
çılıp kapanarak, ,Hügetin hazırla
mış olduğu yemeklere müthiş bir 

hırsla bakarak yanyana, sandal. 
yanın birer köşesine iliştiler. 

Şiddetle nefes alıyorlar, adeta 
rüya görüyoruz sanıyorlardı. 

Pardayan biraz daha akıllı gi
bi görünenine: 

- Cingöz arkadaş, senin ismin 
ne? Dedi. 

Herifin parlak gözleri fırıl fı
rıl dönüyordu. Burnu sivri, boy -
nu uzun, gövdesi yüksek, kolları, 
bacakları asma filizi gibi ince idi. 

Herif eğilerek: 

- Monsenyör, ismim Pikvik· 
tir. 

- Pikvik mi? Ahenkli bir isim. 

Fakat bana bir daha sakın Mon• 
senyör, deme! 

- E, karga yüzlü, sekinki? 
Hakikaten bunun yüzü karga • 

ya çok benziyordu. Saçları siyah, 

alnı düz, burnu uzun ve çıkık ke
mikli idi. Tavırları ağır, her za-

man matem tutuyormuş gibi ke ~ 
derli görünüyordu. 

Hazin bir sesle: 

- Monsenyör, benim de ismim 
Kroastır ... Dedi. 

- Kroas? Vallahi hoş! Fa.kat 
sen de şu monsenyör sözünden 
vazgeç. Şimdi, Mösyö Kroas ve 

Mösyö Pikvik, haydi bakalım, be
nim hatırım için şu hazırlanan 

pastalardan, çulluklardan güzelce 
yeyiniz. Siz bugün Şövalye dö 
Pardayanın misafirlerisiniz. 

Pardayan Dam Hügetin eline 
iki. lira sıkıştırarak: 

- iste misafirlerimin yemek 
parası! Dedi. 

H üget kabul etmek istemeyin. 
ce Şövalye yava~a §U sözleri 
söyledi: 

- Aziz Hügetim, bunlar be .. 
nim misafirlerimdir. Onun için 
kimsenin, hatta dostum olan Mös
yö Graguvarın bile misafirlerimi 
elimden almasına müsaade ede • 
miyeceğimi bilirsinis. 

Güzel otelci içini çekerek: 
- iyi amma, verilen para, edi

len masraftan pek fazla ... Dedi •. 


