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Lou ,,,.._., Her üz.erinde nıt,er propaganda.ı ••• 

eine etimnıt 
btm 

!ifjm! 
Hitler propaganJa.ı... (Yazısı 4 üncüde) 

yanın devletlere 
oştuğu ağır şartlar 

Roma siyasi mahaf.ilinde tebatilz 
ettiiildijiııc cör0a.. talya Lokarno 

.Uıüet-..fİ' 
tedbirlerin, bem de 
vü.ı ettiii kaarmm. 

~IDU istemektedir. 

••• 

l 
~. ~ _..,,...sa kendisine 
~p.palan hfb~h1da~ ~evi~ 

::r.'l.S ~-
-~ ...... ~otun. 
mumı n t~ 6lr teci'ria icra 
ettiii h6kmllnUn ceri almmapm ta-

Bugün gazetemiz 
16 sayfadır 

Hediye kazananların isimleri 11 net sayfada 

Sene: S • Sayı: ısos-

Bedbaht varislerin halini tasavvur edin : 

B U rr <dl U O e ifil e ü ifil U ifil 
lbo rrc§lktoğo 

2700 lirahk eski kağıt paralar ... 
Kayın bDıradeırn anlatıyor: 

Eve beşpara getirmezdi. Soframa oturur anafordan 
yemek yerdi. Çoluk ~ocuğa bir kurabiye almazdı ••• 
Hortlasın, hortlasın ! •.• 

2700 lira S l iraya satıl ıktır ı 
Fatihte Malta çar 

psı, eski eıya sa • 
tıp merkezlerin · 
den biridir. Birkaç 
sokaktan ibaret o · 
lan bu çar1ıda küf
lü iğneden, yarısı 

kırılmıt kapı man • 
dalından tutun da 
yerinden kalkama • 
yan bUyilk konsol· 
lar, pmdanlar, içle
ri dökülmüı ot min
derlerine vannca • 
ya kadar hurda Cf' 
ya, modası geçmi1 
oda takımlan her • - ' .. l<''ıt"' 
gün haraç mezat sa
tılmaktadır. 

Pare -bıorum 
para •.• 

Haraç, mezat 13-
zil bu çarpda her • 
iUn ifitild.itl için 
y-aidaft ~enlerltt 

~il 
llabıu!ar bDe .. 

Palrat.. Birkaç 

... .., Ro~'1y•d'· mahafilinde tebarliz 
.. ~ cöre, aecd tedbirlerin 
:U1İ9 tblyan~n tamamen tatmin et" 

lep eylemektedir. Siya! mahafiUn 
fikrine g6re, yabm bapna secd ted 

cUn evvel bu çary 
dan ı~enlerin ku
lajlna f6yle bir 'Sel 

abetmiıtir: 

\ 1 
1 

mf/ecek ve ttalyanm Avrupa mesele- ' 
lerinin halli için tam surette it birli-
llnl yeniden almak için klf i celmiy~ 

birlerin lralclınlmur, Lobrno devlet
lerinin yeni brarlannm tatbiki elftllo 

ımda ltal,anm if birliğini eldf etmek 
için, bt'Jyyen klfi değil,.. 

Para satıyorum, 

2700 lirayı beı 
liraya veriyorum. 
(Dnana ! fıeelü) Zavallı varu Mu•talanın "hali pür melali,, yüzünden ne katlar belli/ ••• 

• . ' 
Har~ kat7 , neticeleri belirmiye başhyor 

> 

· l talyanıar Adisababayı 
ve Nil sularının en m ü him menbaı o la n 

Tsana'yı aınıak 
Şimdiye kadar Londra memba

larından gelen Habeş harbi tel
graflan hep ttalyanlann vaziyeti
ni fena gösterir mahiyettedir. Bu 
telgrafın Adisababadan ve Tsana 
gölünden bahsetmesi, M~lini -
nin gayesine ne derece yaklaştığı· 
nı göstermektedir. 

•• u z ere 
Sudanı hududunu takip ederek ce
nuba doğru yürümektedirler. Di
ğer bir kııım ltalyan kuvvetleri de 
ıol cenahta her hangi ani bir hi-
diıenin vuku bulmasına mani ol
mak üzere, Semien mıntakasının 

temizlenmeıine devam etmekte -
dirler. 

1 Müsabakamızde 

....... kuneU•rt m•hvolmemıf 
Harbın ket'I net!c~l•rl 

bellrmly• b•flıyor 
Asmara, 28 (A.A.) - Havaı 

muhabirinin bildirdiğine göre, 
tebliğlerin "kayda f&yan bir ıey 

Lonclra, 28 (A.A.) - Ha bet· 
)erin tahminine göre, timaldeki 
bqbca tehlike, ıimali garbide 
Tsana gölü iıtikametinde belirme-
ye bqlıyan ltalyan taarruzu ile olmadığını,, söylemelerine rağ 
kendini ıöıterecektir. Bu tehlike- men İtalyanların faaliyeti pek ha-
nin önüne ıeçmek üzere lmpara- raretlidir. 
tor, kuvvetlerinin k11mı külliıini • • . . . . . f Muharebelerin inkitafı, harbin At• . ·-ı-· .. b Go f Mınolını ıle Avu•turya Bafoel,ilı Dr. Şufnıg Roma anlG§maaını ım- kat" tt f 1 . . .. 

anıı 10 ~nun ıar ına Ye n- zalamalıtadırlar. 1934 tarilali Roma protokolu mucibince hazırlanan 1 ıure ene ıce enmeıını mum-
dann 175 kilometre prkına doi- kün kılacak mahiyettedir. 

bu yeni anl,.,ma ile Avuıtarya, ltal ya ve Macarutanın Orta Avrupada 
ru yürütmektedir. 

Tahminlere ıöre, ltalyanlar, 
merkezi Deuide bulunan dağlık 
aruiden ziyade, Ambara ve Sa
lab Yiliyetlerinden ıeçerek Adi
aababaya varabileceklerdir. Çün • 
ki bu Yili1e&ler aruiai ukeri ha • 

yeni bir .,ap te,lıil ettikleri ıöylenmektetlir. 

rekata daha ziyade müaait bulun
maktadır. 

T akazze ye Sebit ırmakları 
mmtakalarmdan ıelen mühim l
tal7an kollan timdi, 1eoiclen bom-

bardıman edilmit olan Gondar iı
tikametinde yiırümektedirier 

- Bu kolların ıai cenahını ko -
rumak ü~ere teıekkül etmiı olan 
muhtelit ltal1an kuvvetleri, Mııır 

Cenup cepheıinde General 
Grazianinin yeniden taerruza aıeç
tiği anlatılıyor. 

Şimaİi Garhtde ltaiyaniar, Ha
betlerin eski paytahtı olan Gon • 
dar'ı istihdaf etmektedirler. 

(Diler telcraflar 4 üncüde) 

Adapazarı Bankaaı clalıtiİe1.;ı,,,.. 
Jan Neriman Rönar kürit 

kazanmııtır. .. ..,. 

Biiyiik laeJiyelerimizJen 
'.!L•- --k• ..,.:_ı ua..cıı ..... rnc •• nı 

1758 
numara .alaibi Çapa K.a Muallim 
melıtebinJe iilmın lıacınm tar. 
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Kud;;;k;;;;;;;;; yıl Bir d i 1 en c ! n in 
·muafiyet bıraktıgı nı 1 ras • • 

kazanılacak 2700 liralık eski k8ğıt ·paralaı11 

Bu aşı sayesinde kuduza liarşı hayvan 
ısırmasından önce tedhir alınmış olacak 

Kuduzun en müthi1 nakillerinden kurt köpekler ... 

Bir baytarımız insaniyete bü
yük bir hizmet yapacak o!an bir 
ketifte bulunduğunu söylemekte
dir. Bu zat kuduz müessesesi mü
dürü Zekii'dir ve bulduğu fey ku
duza kaTfı bir sene muafiyet ve
ren bir a!ıdır. 

Verilen malumata göre, hu aşı 
son zamanlarda kuduz müessese
sinde gayri resmi olarak birçok 
hastalar ve hayvanlar üzerinde 
tecTÜbe edilmit ve daima miisbet 
netice alınmıştır. Yakında resmi 
bir heyet huzurunda atının tecrü-

heleri yapılacak ve tescil edile
cektir. 

Sıhhat ve Ziraat Vekaletleri bu 
keşifle bilha11a ali.kadar olarak i
zahat istemitlerdir. Bu a.,ıyı kö
pek ve kedilerle temas eden her 
,ahsa ve bu hayvanlara yaptır

mak kabil olacaktır. 
Almanyada bir doktor da son 

zamanlarda buna benzer bir ke
şif yapmıf ve iyi neticeler almmıı
tll'. Zekainin ke§finin mahiyetinin 
bir serumdan başka mahiyette ol
duğu ileri sürülüyor. 

Haber kat'ileşiyor 

seornernur 
Yaşlan 60 ı geçtiği için 
inhisarlardaki işlerinden 

Açığa çıkarılıyor 
inhisarlar umum müdürlüğün

de yaşr altmışı geçen mP-murların 
vazifelerine önümüzdeki ay için • 
de nihayet verileceği yakinen an - ı 

latılmaktadır. 

Bir habere göre hu vaziyeti ta
yin eden kanun, Kamutaydan çı • 
karak Cumurba!karunın tasdikine 
arzedilmi! bulunuyor, bir iki gü -
ne kadar da "resmi ceride,, de 
neşredilecektir. 

yüzde beş aidattan vergi keailmi . 
yeceğinden 1 Nisan 936 dan iti • 
haren tediye edilecek ücretlerden 
aidat çıkarıldıktan sonra geriye 
kalan miktar üzerinden vergi ke • 
silecektir. Sandığın teıekkülün • 
denberi aidat üzerinden keailmit 
olan vergi farkları da memurlara 
iade edilecektir. 

Devret demtryollarında 

32 memur 
Yaş tahdidi dolayıslle 

açığa çıkarıldı 

İnhisarlar umum müdürlüğün • 
de bütün bir ay ardı ardınca top
lantıl•r yapmtt olan müdürler en· 
cümeni, yeni kanun ,ekline göre 
işine ıon verilecek olan memurla- Devlet demir yolları idaresi yaş 
:tm sayısını ve vaziyetini tayin et- tahdidi dolayısiyle Haydarpafa 
miştir. cer kısmı memurlarından 32 ki§i-

Çıkacaklar, yalnız memurlar - Yİ ve diğer yerlerin cer işlerinde 
dan ibaret değildir. Aralannd~ çalışan yaşlı memurları çıkarmış
altmıt yaşını doldurmuş hademe - hr. Diğer şubelerdeki yaşlı me
ler de vardır. Böylelikle aşağı yu· murlar hakkında da tetkikler ya
karı bet yüz kadar memunın alt. pılmaktadır. 
mış yaşına geldiği için vazifeleri- 6.-,-

8
-------------

Qe nihayet verileceği sanılıyor. ahlblnln sesi,, yeni 
Evvelce bu miktar daha çok sanıl· mağaza açtı 
mışsa da, bazılarının altmış yaşı· "Sahibinin sesi,, müesaeaesi 
m doldurmuş olmadıkları görülse bir müddettenberi Beyoğlunda Is
gerektir. tiklal caddesinde hazırladığı yeni 

Memurların, idareye girdikleri mağazasının dün açılma resmini 
tarihte kayıt ve tesbit edilen yaş- yapmıştır. 

ları esas tutulmaktadır. Sonradan Bu münasebetle gazetecileri de 
yapılmı§ olan yaş düzeltmeleri çağırmıştı. Bu merasimde "Sahi _ 
göze alınmıyor. binin sesi,, şirketinin Londra mü-

Nisan maa§larını almıyacakla- dürlerinden Dankan da bulun . 
rı zannedilen yen: tekaütlere ve muştur. 
rilecek tazminatın -;üratle temini 
• e 1 he ed e d A '1 _Jb• 111ııırııııııı1111 11f!1ClllllJ1:ııesdl""'•ııoM1P"Ml1ıwwııı• .... 
1çın n ısar ı aresın "'! ac1 teo t" 

ler alınmaktadır. Çoeuk haftası 23 
Tekaüt sarı~-~· kanununa göre, Nisanda başhyor 

sandık için ücretlerden keıilecek 11tttao-llll"&ew•tttUliltı111ııMl**llıı:zı':M .... _ 

(8"§ taralı 1 incide) 
Geçenler para satmanın ne demek 

olduğunu merak ederek sesin geldiği 

tarafa gidince şöyle garip bir manzara 
ile karşılaşmışlardır: 

İhtiyar bir adam yere çökmüş, ya
nındaki taşlar üzerine eski, püskü ötebe
ri sıralamış, bunların ortasında da bü· 
yükçe bir çimento çuvalı .. Çuvalın için· 
de de eski kiğıt ellilikler, yirmilikler ve 
beşlikler .. 

ihtiyar adam sesleniyor: 
- Var mı alan, 2700 lirayı .. Beş lira· 

ya veriyorum. Benim işime yaramadı. 

Belki sizin işinize yarar .. 
Fatih belediye komiseri Etem de bu 

sırada oradan geçiyormuş. ihtiyarın se"' 
sini işitince merakla yaklaşmış, eski pa• 
raları görünce ihtiyardan izahat almış, 
Fatih kaymakamı Haluk Nihada bildi~ 

miş" 

Aman zerer gelmes~n ı .. 
.. Bir arkadaşım telefon etti. Malta 

çarpsmda para satılıyor. istersen git 
bir miktar al. Hem sana havadis ~ıkar 

dedi. Dün Foto Ali ile birlikte Malta 
çarşısına gittik. Para satan adamı ara· 
dık bir koltukçu: 

- Nah .. Apğı köşede yere çömelmiş 
ihtiyar yok mu? i§te o!.. dedi. Gösteri"' 
len yere gittik. Taşlar üzerine oturmuş 
olan bu ihtiyar elindeki kuru ekmeği 
yemeğe çalıııyordu. 

Yaklafıp selim verince bizi eski eş• 
yalardan birini alacak bir müşteri zan· 
netti: 

- Buyurun hitabile ayağa kalktı. 
- Baba .. dedim Sen para satıyol"' 

muşsun. Almaya geldim. 
Bu söz üzerine beni ve Aliyi süzdü: 
- Paralar burada değil. Evde .. Gün 

terce nah şurada satılığa çıkardın\. Alan 
olmadı. Ben de eve götürdüm. 

- Bize göstermez misin? 
- Göstereyim ama.. Bana bir zarar 

gelmesin .. 
- Ne gibi? .. 
- Eh olur, evlat olur. Hayrını 

g8rmediğim bu paralardan üstelik zi· 
yan görmiyeyiın, yeter. 

ihtiyar nihayet razı oldu. Hep be
raber iğri, büğrü yollardan boş arsalar· 
dan kestirme babanın evine gidiyor ve 
yolda şöyle konuşuyoruz.! 

- Adın ne baba t 
- Mustafa. 
- Ne iş yapıyorsun? 

- Gördüğünüz yerde ufak, tef ek es• 
ki şeyler satıyorum. 

Günde beş on kuruş bile çıkara· 

mıyorum. Bir hafta evvel nasılsa bir li· 
ralık iş yaptım. O para ile geçiniyorum. 

- Evvelce ne iş yapardın? 
- Ankarada tmalatıharbiyede usta 

başıydım. 1ki kasığım birden çıktı. is· 
tanbula tedaviye geldim. İyileşemeyince 
az bir ikramiye vere!"ek beni tekaüt etti· 
ler. Bunun üzerine istanbula geldim. tlç 
senedir bu çarşıda sürünüp gidiyorum. 

- Sattığın paralar nedir ve ne diye 
satıyorsun? 

- Orasını açma evHlt.. Açma. Yürc-
ğim ta kökünden yaralı .. Sen bir insan 
evladına benziyorsun anlatayım da din~ 
le! 

Hesi• bir adem 

Yirmi sene evvel kız kardeşim Ra • 
sim isminde bir koltukçu ile evlendi. 
Biraz aptal hali olan bu adam çok ha· 
sisti. Hatti damatlrğmrn üçüncü gUnü 
bana geldi: 

- Enişte şu saçımı kesiver dedi. Ö
nüme oturttum. Saçını kestim. Bayram 
olur, seyran olur çocuğuma on paralık 
bir kurabiye aldığını görmezdim. Ben 
o zamanlar kazanırdım ve kazancımı da 
hep eve getirirdim, Kendi kazancından 
bir şey vermiyerek benim soframa otu~ 
rur. karnını mükemmelen doyururdu .. 

Zavallı ihtiyar bir arsadaki yokuşu 
çıkamadı,: 

- Bak kasıklarımın ikisi birden 
gene cıktı evlat dedi. Durduk. Bir müd · 
det dir.lenmesi.,e fırsat 
gene yola koyulduk: 

verdik. Sonra 

- Eh sonra ne oldu? 
- Senelerce beraber yaşadık. Sa· 

bahlan sekizde evden çıkar, akşamları 
dokuzda eve dönerdi. Koltukçuluğu bı
raktı. Eşten dosttan yardım görüyordu. 

Paraları dellfllrln 1 
Sonraları işi dilenciliğe Vurdu. On 

iki sene evvel beni Ankaraya çağırdılar, 
gittim. İmalatı harbiyede çalışıyordum. 
Rasimle kız kardeşim burada kalmışlar· 
dr. Ara Bira kendilerile mektuplaşıyor 

dum. Bir aralık eski paraların değişmesi 
hakkında kanun çıktı. O zaman yazdı

ğım bir mektupta ''Aman köşede, bu· 
cakta paranız varsa değiştirin. Çünkü 
birkaç zaman sonra geçmiyecek,, dedim. 

Hemşirem cevap verdi: "Evlenirken 
bana hediye olarak aldlğın altınlardan 

başka on paramız yok r •. 
Çeameceyl açınca ••• 

Dört sene evvel Rasim öluü. Ben 
Aukarada idim. Aradan altı ay geçme
den hamşirem, yani karısı da öldü. O 
sıralarda İstanbula geldim. Rasimin yat 

o<'. 
tığı odatla sandığını açtım. Eski, püskü 
eşyaların altında bir mendile sarılı ola 
rak bir takım paralar çıktı Dikkatle ha• 
kınca bunların hükmü geçen paralardan 
olduğunu anladım. O sırada. dünya başı· 
ma yxkxlmış sandım. Mendili çıkarıp pa· 
ralan ortaya döktüm. Hepsi yeni, gıcır, 
gıcırdr. Kırmtzı elli kuruşluklar, yirmi 
likler, yeşil beşlikler ayaklarımın altında 
yatıyordu. AltmıJ beş senelik ömrümde 
elli senesi çalışmakla geçti. Şu ayağı

mın dibinde duran renkli kağıtlardan 

be~. on tanesini bile biriktirememiştim 
saydım. 2700 lira ediyordu. Günlerce 
sağa sola sordum. Acaba geçer mi diye .. 
Geceleri uykularım kaçtı.. 

Paralar geçerse ne yapacağımı dü
ıündüm. Hükmü geçen paralan büyük 
bir dikkatle sakladım. Fakat.. Aradan 
seneler geçti. Sandıktan çıkarıp bir çi· 
mcnto çuvalına koyduğum paraların 

artık hiç hükmü olmadığını anladım. 

Belki Oirkaç kuruş veren olur da ekmek 
parası yaparım diye 2700 liran satı~ıja 
çxkarttun. Para vere~ olmadı. Yoldan 
geçen çuvala elini sokup saklamak üzere 
paralan almaya savaşınca eve götürl'ip 
bıraktım. 

KAğıt la brik asında 
Jlk duman tüttll 
lzmit, 28 (A.A.) - Dün saat 

15 de kağıt fabrikuının kazanla
rı ilk d_efa olarak yakıldı ve fabri
kanın bacasından ilk duman tüt -
müıtür. 

F abrikamn açı ima hazırlıkla· 

rı ikmal edilmek üzeredir. Önü -
müzdeki ayın 15 inde bütün ha
zırlıklar bitmiş olacaktır. 

Sokağa atılan çocuk 
lzmirden yazılıyor: 

Dün saat on birde Bahribaba 
parkına kırk günlük Ali Doğan 
adlı bir çocuğu bırakan Mehmet 
kızı on yaşlarında Fatma kaçar · 
ken tutulmuıtur. 

Tahkikata göre çocuk Fatma -
nın kardeşidir. Babaıı Mehmet 
bjr ay evvel ölmüt ve hu· yüzden 
kimsesiz kalmı,Iardır. Çocuğun a
nasının adı Ayıe olduğu tesbit e

dilmiş ve Fatmayı çocuğun ·park-

İ~tiyarm anlattıkları henilıı: bitmr 
mi§ti ki, Çartamba semtlerinde dar bir 
sokağa saptık. Küçük ahşap bir evin ö
nünde durduk. İhtiyar Mustafa içeri 
girdi. Birkaç dakika sonra yarı bilklüm 
bir vuiyette küçük bir sandığı getirdi. 
Yere koyup kapağını açınca yerlere 
yepyeni eski paralar döküldü. 

HortlasLn ln•allah 

İhtiyar satıcı yolda anlattıklarile 

zaten heyecana gelmişti. Hiç bir ite y .. 
ramayan paraların seril, sefil önUne dö
küldüğünü görünce büyük bir haaretle 
içini çekti ve gözleri yaşardı: A ğlıyoı
du. 

- lşte evlat dedi. Bana bunlar mi
ras kaldı. Ne kendisi yedi ve ne de bize 
yaradı. Hortlasın inşal1ah .. Bu sözü içim 
den söylüyorum. içim kanaya, kanaya 
söylüyorum. Hortlasın cimri herif.. 

Kolunun yenile gözlerinden akan 
yaşlan sildi. Sonra sandığı yerden ka\. 
dtrarak Alinin resim çekmesine yardım 
etti. Ali paralan deste, deste açtıkça il> 
tiyarın içi gidiyor, elem verici manzara· 
yı görmemek için başını yana çevirerek 
başka tarafa bakıyordu. 

Resim alındıktan sonra ihtiyar da • 
dağınık paraları yerine koyacak takat 
kalmamıştı. Ali ile birlikte sand1ğı gene 
istif ettik. İçinden bir elli kuruşluk ile 
bir beş kuruşluk aldım. ikigj de benüı 

el dokunmamış gibiydi. Bunları alınca 

ihtiyar satıcı korktu. 
- Acaba bana zarar mı g~lecek e.

lat? Yalvarırım size" Hayrını görmedi
ğim bu paralardan bana zarar gelmeıin •• 
Paraların geçmemek suretile bana ya~ 
tıklan zarar kafi! .. diye yalvardı. Tem[· 
nat verdim. Belki yazımı okuyup bu pa• 
ra1arı anlacak bir kimsenin kendisine 
haşvuracağrm söyledim. 

Ka:!rk"Jan çtktt~r ff:in v r'\ •efnfv :n 
ihtiyar ~ç· ltibarrm kaybetmiş" ·servet 
dolu olan "andı~r :ytiklenmiş götürüyor 
ken sövlenivordu: 

- Hortlayasın hmzır herH hortlaya 
srn inşallah 1 

Yekta Ragıp Ônen 

Museviler Bitler 
bayrağı açtı 

Berlin, 28 - Hitler bugün Ko
lonyada son nutkunu söyliyecek • 
tir. Yarınki seçim münasebetiyle 
Müsevi evleri de dahil olmak iize

re bütün evler Hitlerin büyük re· 
simleri ve nasyonal sosyalist bay· 
raklariyle süslenmiştir. 

Yeni eserler 
Diyalektik Materyalizm. 
Marksizm, Leninizmin nazari 

temeli olan Diyalektik Materya
lizmi Popülerize eden bu kıymetli 
eıer Sabiha Zekeriya tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Okuyucu • 
larımıza tavsiye ederiz. 

MEVLlD 
Erkanıharp kaymakamı Emin 

Akçanın annesi merhum Bayan 
Gülün Ruhuna yarın öğle nama. • 
zından sonra Göztepe oami=nde 
mevlit okunacaktır. Onu sevenle
rin gelmesini dileriz. 

ta bırakılmaıı için te,vik ettiği •••••••••••••• 
anl-atılmıttır. Adliyece tahkikata 
başlamnı,tır. 

Yarınki konser 
Halk Partisi Şişli şubesi orkestra 

şefi ve tanınmış keman muallimi Vah 
ram Mühendisoğlunun idaresi altında 
yann sabah saat 11 de Fransız tiyat· 
rosunda senfonik bir konser verilecek
tir. Tanınmış Avrupa bestekarlarının t!" 

serlerinden başka ayrıca profesör Mü
hendisoğlu tarafrndan muhtelif beııtelen· 
miş .. Şark fantezisi,, eseri de salmacak· 

MUessif Bir ÖIUm 
Şehrimizin tanmmı• 

tUccarlarmdan 

Jak Orumberg 
Feci bir kaza neticesinde vefat etti

ği kemali teessürle haber alınmıştır. Cr 
naze merasimi 29 mart yarınki pazar 
günü sabah saat 10 buçukta Galata, 
Yüksek kaldırım Achkenazite ıinago

ğunda icra edileceğinden son teşyi vazi
fesinde bulunmak arzusunda bulunanla
rrn yevm ve saati mezkQrda sinagoğda 
ha:ıır bulunmaları rica olunur. 

tır. '•••••••• 
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!Eskn teka«JıtBeır Ecza depoları 
Geçen gün, matbaamıza orta Gelecek pazardan ttbaren 

yaştı, kibar halli. temiz kılıklı ve Veni tali mal name 
tatlı yüz1ü bir zat geldi. Beni sor- mucibince caddede 
cb. 

Dedi ki: bolooamıyacaklar 
- Y azılarmızı daima okurum Sıhhiye Vekaletinin yapbğı ve 

ve şizi ekseriya haklı bulurum. Vekiller Heyetinin tasdik ettiği ta
Fnkat son makalelerinizden birin- limatname mucibince bütün ecza 
de hayli haksızlık yapmışsınız; depolan gelecek pazar gününden, 
tashih ediniz! (thtiyarlar ve müte- yani nisanın beıinden itibaren u
kaitler) bahama tema3 eden fık- mumi caddelerde, mağaza şeklin
ramzdan bahsetmek istiyorum. de bulunamıyacaklar ve gerek re· 
60 yatım atanların devletle alaka· çeteli, gerek reçetesiz perakendE 
dar hizmetlerden çıkarılmaamı satıı yapamıyacaklardır. 
doğru bulmuyorsunuz; fakat le- Her depoda müıtahzarat harici 
ka!.itlerin - bütçeden zaten nafa- bulunacak bbbi maddelerin mec
kalarmı alrrlarken - bir daha pa- muu on bin liralıktan aşağı olniı-
ra almalarına itiraz ediyorsunuz. yacaktır. Ecza depoları . satışları-

Sordum: nı ancak eczahanelerden getirile-
- Siz de tekaütlerdensiniz ga· cek büyük listeler mukabilinde ve 

Jiba... yalnız eczahanelere yapacaklar -

HABER - Ak~am oosta11 

Istanbulda yağcılık 
terakki ettikçe 

iç yağları değerli b1r ticaret 
mataı haline ge_miye başladı 

Son zamanlarda ~ehrimizde ye·ı 
ni bir ticaret yer almıştır. Bu ye
ni icat ticaret iç yağı ticaretidir. 
Geçen yıHarda pek de para etmİ· 
yen ve kasaplardaki koyun,arın 

muhtelif yerlerinden çıkarılmış iç 
yağları şimdi hemen et fiyatına 
yakın bir fiyatla satılmaktadır. 

Muhtelif rr.ıntakalara göre 2~ ku
ruştan 35 kuru!a kadar satılan 
iç yağlarının yer yer müteahhit!e
ri ve toplayıcı teşkilatı vardJT. Biz-ı 
lerin bedava dahi verseler almıya-

cağımız yağları bu müteahhitler 
seve seve ve kapa kapa yüksek fi
yatlarla almaktadırlar. 

Peki, bu yağları ne mi yapıyor
lar, diyeceksiniz? Ne yapacaklar 
"halis tereyağı !,, yapıyorlar ve 
he!" halde 100 kunıttan atağı ol -
mamak üzere satıyorlar. 

Söylendiğine göre, sade yağla
ra ve tereyağlarına en yakışan şey 
iç yağları İmİf ! Bunun için yağcı
lık "terakki!,, ettikçe iç yağları da 
kıymetlenmektedir. 

Muhatabım: drr. Bu \isteler muhafaza edtterek 

- Evet! - dedi. ·~hhat ~ekaleti müfettiıine göste- "Ha 1 a zorba 1 arı 
- O halde, bu işin ucu size• de rılecektır. 1 " 

dokunmu, ... Fakat, ben mütead- Şehr:mi~deki büt~n eczwa depo- y~~alandı vermemesi için 
di~ fınatlarla !UDU anlattım: "Şim ları bu ~ekılde eskı magazalan Şehremınınde Mevlana cadde- G .. t Ü 
d• k d ·· ı1· · ı ı · k k y · t h "'rka • d M" h . . d b' uver e cretlerne ıye a ar ucre 1 ış ere ver eşmır apıyara enı posa ane ... . · sın e oturan ıt at ısmın e ır 25 k .-'lo 

1 ··t k · ı · ·f ı · d d k. h ı d • t tt ki · .. • · • amara wcret-o an mu e aıt en vazı e er1n en sın a ı an ar a Y. enı u u arr mua]hm dun gece sekızde Harbı- I . d SO k 
k l k b f 1 I d tk• d . A • • erıne e uruş 

ç1 amıclma ı; çün ü u tas iye on- yer ere taıınmış ar ır. 1 epe yedekı umumi helaya gınnış, çı- ld 
)arın vaziyetlerini sarsar! Yapıla- mevcut sermayeyi dolduramadığm karken kendisini bir adam öntiye- Z 

3 
m yapı 1 

cak iş, bundan sonra açılacak üc- dan kapanacaktır. Bazı depolar rek: Deniz yolları tarife komisyonu 
retli memurlukları tekaütlere has- birleşmiılerdir. Bir depo da yalmz _On kurut vereceksin. Nizam dün deniz ticaret müdürlüğünde 
retmemektir ! Usul makabline s.a· kendimüstahzaratını satan bir ec· d d · ton bir toplantı yaparak yolcu üc-böyle ir ! emıştir. 
mil olmamalıdır . ., işte bunun için- zahane ve parfümeri mağazMı ha- retlerini de tespit etmiştir. MuaJlim elini cebine atmış, bo-
dir ki, muhterem bavım, siz de lini alacaktır. Toplantıda deniz yollan idare-zuk para bulama}'ınca cüzdanını 
müsterih olunuz: Kimsenin geçim - sinin gelecek sene açlk vereceg-~ 

D 
•• t ı açarak bir lira vermiştir .. Bu sıra-

şeraiti aleyhine bir cereyan uyan- o r yara ama anlaş.Jmıf, fiyatlar meselesi görü-da batka bir aJam daha yanlarına 
dırdı<tımn yoktur. . ' şülürken münaka•alar olmuf. ne-

va k a Si gelmit: l' , 

İyi yüzlü muhatabım kalbinin, ticede yolcu nakliyatı ücretlerine 
yu .. zü kadar iyilikle dolu oldu:Frwnv - Ne 0 ? diye sormuştur. zam yapılmı•tJT. Zam. gu"verte ·;c-

0- 1 - Karagümrükte Nesilşah Y ·• 

cu sözlerle meydana koydu:• Birinci adam abdest bozandan retl-=ne 25. kamara ;;, .. retlerı"ne 
l' Sultan mahallesinde 14 numaralı ..... , ...... 

Y 1 1 d ' B • para istedigw·ni, bnmak üzere ken 50 ku 1 k - an If ana ınrz en gerçı. evde oturan Haticenin evine dün nıt 0 aca hr. 
··ı 1 ·dı· a • t k ••t l disine bir lira ver~ldigı' .. ni söyleyin-•--------------mu e •aı m amm ' yenı e au o - gece komıusu bakkal Mehmet sar· , -

tubay M.11 t b ·1cr ce sonradan gelen adam: K t•ı H f Al• muş nn... 1 e ana l a· hoı olarak girmif, Haticeyi be, ye- a 1 a iZ 1 
. d. d 150 r d f - Ne demek! Bu lira bile az! mıye ver t; ay a ıra an az- rinden ağır surette yaralamıştır. • 

la da maaş alıyorum. OntJn için. Hatice Haseki hastahaneaine kal- Birkaç lira daha vermeli! dem!ı- DUn Sullanabmel 
ıahsan hiç bir şikayetim vok; üc- dırılmış, sarhoş bakkal yakalan· tir. civarında dolaşırken 
retli iş istediğim aklınıza gelme- Muallim b1' görüşme üzerine i- k a I mıştır. - ya and 
sin ... BHikis, benden evvel işten 2 _Şehremininde Uzun Yusuf şin farkına varmış, oradan geçen 

1 

çıkıp dn.. eski kanun mıJcibince. h 1 · d y h k d bir zabıta memuruna ıı.ikayette bu- Deli Oldu§u an laşıı. ma al esın e ağ ane "iO ağın a T d .-... d 
20 - 30 lira l'Qaa§ alanları dü,ünü d S d ti h ·ı F lunarak kendisini dolandırmak ı's- r~ın an tıbbıadli-. oturan 13 yaşın a a u a ı e ı· ~ 
yorum... Bu eski arkadaşlarımla rın sokağında oturan 15 yaşında tiyenleri yakalattırmıştır. ye g...ı ne erildi 
yüzyüze gelince, - açık sövlive· Muharrem kavga-etmişler ve son- Halil ve Cemal ismindeki bu İ· iki. gece evvel karısı Havvayı 
yi'll - p~k mahçup vaziyete düşü· ra aynlmışlardır. Muharrem evine ki kişi yakalanmış, muallimden 20 yerınden bıçaklıyarak öldüren 
yorum. Şimdi de onları. ihtivarla- doğru giderken arkaaından Sadul- aldıkları lira geri alınarak kendi- katil Hafız Ali dün akşama doğ-
dıitlan vahut tekaüt maaşı aldık- lah koşmuş, elindeki ufak çakıyı sine verilmittir. ru Sultanabmette yakalanmıtbr. 
lan ileri sürülerek, mütevazı ücret- 1 Katil cinayetinı· i"'ledı.kten son-

ansızın sırtına sap amıştır. y 

lerden mahnım bırakıuak pek fe- 3 _ Aksarayda inkılap soka- ra T opkapı yoluyla lstanbula gel-
na bir it yapmı• olunız... ın· k ki d d 1 b" ··d "' ğında oturan Süleyman evine gi- l§ so 8 ar a o afmış, ır mu -

Bu necip yurtda§a hürmetle ha- derken ayni sokakta oturan bak- det Kadıköy iskel~sinde ,,turmuş-
kıyordum. Sordum: tu H f Aı· d"' t ·· d ka! Hasan, Süleymanın önüne çık- r. a ız ı un saa uçe oğru 

- Öyleyse ne yapmalı? mı§: SuJtanahmet civarında dolaşırken 
- Benim gibi yüksek mau a- 2 B ke d. · · t l t f d 

-Y - Benim evimin etrafında niye cıntARTEst n ısını anıyan ar ara m an 
lan yeni mütekaitlere ikinci bir ka- h d I ? MART - 1936 yakalanmııı.tır. şüp eli bir tekilde o atıyorsun. ır 
naldan devlet parası vermemeli! diye ıormuttur. mert: 1855 .11ıuharrenı:' Hafız Alinin deli olduğu za-

·
Bu, pek dogruw bir tedbir olur. Fa- L t d kt f d 1 J · Bu sua) üzerine iki kişi arasın- 011 a o oru tara ın an an &§ı ın-
kat eski mütekaitleri ve diğer ih:' d k b' 1 • tı 31 ca Tıbbı Adlı .. ye go""nderı·lm1· ıı.tı·r. a avga çıkmı§, ırbir erıni taş- ' ır 
tiyarlan, - tayet çalıtmak ihtiya· larla başlarından ehemmiyetli su
cında ve kabiliyetinde iseler - -rette yaralamıtlardır. İki yaralı 
ekmek paralanndan mahrum bı- Cerrahpa•a hastahanesine kaldı- ,,::.;.. rakmamah... 

1 
Y 4,28 12,19 ııs.ıso ıs.29 20,01 4,10 

n mışbr. ..."'..\:. 9,57 MO 9,2ı 12,00 ı,32 9,S9 
4 "' IJ. 

Saraçlar cemiyetinin 
kongresi 

Saraçlar cemiyeti kooperatifi i
dare meclisinde bazı istifalar ol
mu§tur. Bunun için kooperatif he
yeti umuıniyesi 27 nisanda Tica
ret OdaJı salonunda toplanacak ve 
yeni heyeti seçecektir. 

Bundan daha adili.ne ve ma
kul birsöz olamaz. Şüpheıiz ki bü
tün insaf erbabı böyle düşünür. 
Emektar bir Türk zabitinin kendi 
aleyhinde söylediği bu sözler ne 
kadar düşündürücü ve ibret veri-
dd:r! 

fVA-NO' 

B;r katto ahnacak 
Be§iktat Halkevine bir kiti-p a

lınacaktır. isteklilerin 31 Mart 
"'()"'0 .,,., _ - ' ~ı:.a 1936 anı ... .,..,.., ~-- ,..., ........ n çart • 
ba günleri Beşikta, Halkevi b?l§· 
kanlıfına müracaatları. 

C. H. P. Betikt"f Halkevi 
Yönetim Kurulu Ba,kam 

4 - Karagümrükte top oyunu , .•••liS.llllllill8ıaıa ••• 
oynıyan 18 yatında Şerefle 14 ya
şında Abdürrezzak arasında kav
ga çrknııt, Şeref jiletle Abdürrez
zakı yüzünden yaralamıştır. 

GEÇEN SE1'"E uuotlN NE OLDU 1 
Almanyanm fsteklerl bütün dünyada 

bllyUk endişeler uyandrrmıştır. 
Grip hastalıtJ memlt>keUınıztn bfr çok 

yerlerinde salgın ha'lni almıştır. 

l ... ESNA F VE 

m 

• 
1 c 

Kimse keyfi iş yapamaz 

• 
I 1 

Samatyada Demirci Osman sokak 59 numarada ,;Y" 
yar yemi§Çİ Ahmet Mitat'a: 

yüksek kalbli bir insan olan, ikinci ıubc milıtilrU B;y Ne· 
catiye yolladık. 

Mektubunuzu aynen sütunlarımıza geçirmek kanu
nen imkSnsızdır. Fakat sizin uğradığınız haksızlığın önU. 

.ne ıe~ek - issin mektubunuzu, çok kıymetli bir idareci ve 

Kendisinin, size tamamen keyft muamele yapmağa 

kalkan o zatın haksızlıklarına bir nihayet vereceğine emin 
olunuz. · 

' ! 

__ ........... A ... MmathNihUillGUIAnttnmmtnJllfiAl lUM aıımua• " 

IHI lYı ~ IQı m <e'lt 
"~ ıru arü:aı fi al ır 

Bugün ~rkan Kaynak gazetesinde, 
Ahmet Emin Yalman, hükumeti ıu yol
da orijinal bir teıvikte bulunuyor: 

Şunu bilmeliyiz ki bata yapmamanın 
yolu, hiçbir şey yapmamaktır. Dünyada 
hiçbir hareket tasavvur edilmez ki fay
dasma karşı mahzurları olmasın. 

Kalkınma mücadelesi için biz hükıl
metten bilakis hata yapmak cesaretini 
istemeliyiz. Şu şartla ki hatada ısrar ete 
memck meyli ve hatadan dönmek ce&a• 
rcti de bununla beraber yürüsün. 

* 
~@şaını m aı Oaıır 

a~aUc§lo· 

"Kulak misafiri,, müstean1e töJıreE 
alan Salahaddin Güngör, bir avukatla 
mülakat yaparak, bizde bopnma davala 
nrun azaldığmı anlatıyor: 

Eskiden bu mahkemeler ne kalaba
lık olurdu .•• 

Mesela, bundan on, on iki sene CV" 

velf •.• 
Sordum: 
- Demek boşanma davalan aratt!ı? 
- Ona hiç şüphe etmt>yiniz. Medeni 

kanundan önce; bir tek "boşarım r,. sö
züyle, koca bir aile yuvası darmadağtn 
olurdu. Eski kanunun hüküm sürdüğü 
zamanlardan kalma, davalar. yeni kanun 
çıktıktan sonra da bir müddet sürüklen• 
di. 

Şimdi de boşanma davası açanlar 
var. Fakat, bu davaların açılış tarzı 

bambaşka .. Bir kere, eskiden olduğu 

gibi, kan koca arasındaki ufak geç:m'" 
sizlikler, davaya sebep olamıyorlar. Çlin 
kil. bir dava. şahsi istidarun verildiği 
günden itibaren en az altı ay sürüyor. 

Ve işte bundan dolayı, herkes, gelişi 
güzel, bir taktm sebepleri ileri sürerek 
dava açmak cesaretini kendinde gSrmi• 
yor. 

- Boşanma davalarında ba§bCa a• 
mil olan nedir sizce? 

- Başlıca amil krskanc;;lık!.. Koca. 
nm, kansını kıskanması .. Boşanma da
valannm sebeplerini ivice araştırırsa • 
ruz, yüzde sekseninde. kıskançlık denen 
hastalığın izlerini bulursunuz. · --..... 

* IBDrr ~nyes 
ve ~Dır şaıDır 

Son Akbabanın iki karikatürti 
pek caziptir. Birincisi, edebiyat 
münakaşalan etrafmdadn ve ya• 

zısı töyledir: 
- Şair Ahmed Muhib: (Ben. 

Halid Ziyanın romanlan ayarında.. 
ki e•erlerimi meydana çıkarmağtı 
utanırım!) demi§. 

- Romanlannı çıkar•a da, ıiir
lerini çıkarmağa atama, daha iyi 
eder! 

İkincisi ise elli bin Ura açık ve. 
ren Şehir Tiyatrosundan bahsedi• 
yor: 

= 

- Şehir Tiyatromnda ne o.)'11dıo 
yor? · 

-Cinler cirid oynuyor/-.1 
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Italyanlar Gondarı 
ele geçirmek 

istiyorlar 
imparator 70 bin kişilik bir 
ordu iJe Aşıyangı gölü önünde 

mevzi aım·ış 
Roma, 27 (A.A.) - Şimal cep

hesindeki ltalyan umumi kararia· 
\11, yolların inşası biter bitmez Am
ba - Alagiye nakledilecektir. Bu 
da gösterir ki, Makalle tehlikede 
değildir. 

Maamafih şurası bir hakikattir 
ki, imparator, 70 bin kitillk bir 
oTdu ile AşianKi gölü önünde mev
zi almıştır ve bu orduya İmpara
torun muhafız kuvvetleriyle gene 
imparatorun Şeva, Vollo ve Har
rardaki kıtaatı da dahil bulun • 
maktadrr. 

Bu ordu iyi talim görmüştür ve 
iyi teçhiz olunmuştur. Elinde tak
riben iki bin mitralyöz, son sistem 
elli top ve birç~k ta tayyare ve 
tank topları vardır. Bu ordunun 
eksiği yalntz tayyaredir. İm para . 
tor bizzat kumanda etm"' ~edir. 

ıtalyanlar Uer lyor 
Tigre cephesi 27 (A.A.) -

Havas Ajansı muhabiri bildiri • 
yor: 

İtalyan Heri hAreketi ıüratlc 
ilerliyor. ltal}::ıı.tılar dün Mai Tem
keti işgal etmişlerdir. Hab~şler 
T embieni ve Şireyi tamamen tah
liye etmişlerdir. Ras Kassa, Sey
yum ve lmrunun elyevrn, 12 bin 
kişiden fazla olmıyan bakiye kuv· 
vetleriyle, Gondar civarında ka • 

rargah kurdukları haher 'Veril
mektedir. 
italyanlarm a=mak istetH'klerJ 

yerler 
Roma, 27 ( A.A.) - Askeri 

mahfiller, ltalyan ordularmm ya
kında tembien ve Tzellenti böl -
relerini işgale tevessül edecekle
rini ve Tsana gc~ünün garbindeki 
Gondarı ele geçirmek teşbbfüsün -
de bulunacnkf arını bildirmekte -
dir. Ras Kassa ve Ras Seyyum or
dulannın bikiyesi elyevm bu mm
takada temerküz etmiş bulunmak
tnd ır. 

Aditabaha, 27 (A.A.) - ltal
y.1n u~a!danmn l:u sabah Gondar 
üzerine yirmi bomba attıkları bil
dirilmekte :lir. 

Bombalar ltalyan konsoloıha -
nesiyle, Fransa diplomı..st heyeti· 
nin bulunduğu binayı tahrip et -
miştir. B!r:o';: kims!!ler ölmüştür. 

Habarslz tah•ldat yap17arlar 

Adi.ahaba, 27 (A.A.) - Ha
beşler Mln ~nlerde şimal cephe -
sinde büyük tahş!dat yapmışlar ve 
Habeş mevzileri ehmemiyetli ıu · 
rette tahkim edilmiştir. 

Bu kıtaabn doğrudan doğruya 
İmparatorun kumandasmda bu -
lunduğu söylenmektedir. 

Habeş harbında muvaffak olduktan sonra 

ltalyanın Avrupada 
oynamıya başladığı 

faal roller 
26 Mart tarinl~ Pclitika gazetesi B~ 

~~ıkçiç imzası ve "İtalya Avrupaya dö
n;.Jyor,, başlığiyle dikkate değer bir baş 
mn.!: .. le neşretmiştir. 

Bu makalenin en şayam dikkat k.· 

lüllhn ~udur: 
. İtalya, Avusturya ve Macaristanla 
.ilk anl:ı.şmayı bundan iki sene evvel 
!yaptı. O zaman imzalan:ın protokol, aşa·! 
lgıdaki üç maddeyi haviydi.: · 

ı - İtalya ile bu iki devlet arasın· 
pa dostluk ve her türlü münase~tin 
1gittikçe daha sıklaşmasına ve genişleme 
· sir.e çalışılacak. 

Z - İtalya ile Macaristan arasmda 
ticaret anlaşmaları yapılacak. Bilhassa 
'italya Macaristandan gen:ş mikyasta 
bu~c!ay ithal edecek. 

3 - İtalya ile Avusturya arasında· 
'da her türlü ticari münasebetler kola)"' 
laştınlacak ve genişletilecek. 

O zamandanberi ltaJya ile b:.ı iki 
devlet arasındaki ticari münasebetler 
çok ilerlemiştir. H>34 senesinde Avus 
turyanm İtalyaya ihracatı 190 milyon 
liret il~en 1935 de bu miktar 270 milyon 
lirete çıkmıştır. Macaristanm da ihraca
tı 93 milyon liret iken bu miktar 160 
milyon lirete çıkmıştır. 

Şunu da hemen ilave edelim ki 
bu ihracat fazlalığı sadece ze.::ri tedbir> 
lerden dolayı olmuş değildir. Çünkü İ0 
talya zecri tedbirleri d:ıha evvelden 
gözönüne alınış, ve memleketini bir ne· 
vi ambar haline sokmuştu. 

Bugün Avnıpamn iktisadi vaziyet'· 
ni tetkik edecek o~ursak görürüz ki iki 
ıenedcnbcri harici ticarette İtalya ya mal 
ihraç eden Yngoslavya, Romanya ve 
Sovyet Rusyanm yerini Avusturya ile 
Macaristan almış bulunmaktafür. 

Avusturya. Macaristan ba~vekilleri 
nin soa Roma seyahati ve Romada 
Musolini ile temasları neticesinde akte
dilen son pakt bu üç memleket arasında· 

ki ba~fan daha ziyade kuvvetlendir 
miş ve İtalyan nüfuzunu orta Avrupaya 
sokmuştur. Bu sebepten dolayı bugün 
Avrupanm ortasmda ze<:rt tedbirler 
aleybtarlanndan bir blok teşekkül eı. 

rniştir. 

Bir ilci ay evvel ltalya Afrikada uğ
raşmakta olduğu Habeş harbinde tchli 
keli bir vaziyete dü§mÜ!;tü. İtalyanın 

böyle ?üpheli \i..r variyette oluşu, gerek 
Avusturyayı. ve gerek Macaristam bir 
hayli düşündürmfr~tü. Hatta bunlar Av
rupada istinat etmek iC'in başka kuvvetli 
mesnetler aramağa hile koyulmu~lardr. 
Şusnig'in. Gömbösün seyahatleri bilha~ 
sa Ki.içük it;rn.f devletlel'ile temasları 

bunu göı::termektedir. 
İtalva mü11km ırevkiini arılama!tta 

gecikm~di. Bu. ıurada Habcs harbi d~ 
lehinde inki.'\af etmeğe başlamıştır. lfo. 
solini birdenbire siya'letini Mi1ietler c~ 
miyeti merkezinden Avrupa ve Arnavut· 
luğa nakletti. Ve Arnavutluk mese1es'.
ni a~ami surette lehinde hall•ttil:ten son 
ra elinden k:ır•rrnak iiıere oTduğu A v1 ıs 

turya ile Macaristanı yeniden ve daha 
sıkı surette k~rdisine b..,fladr. 

Btı surctlı> h::ılya - A vusturva -
Macaristan. 60 mil •onluk bir Mck h<ı.1 ·r
iie Avrupanm orta~ıııa yerle!"r!Iİ~ bulun~ 
r;ı ... ı~tadır. Ve fiinbeı:iz bu blokta İtalyan 
ni'ift •u haki:r•';r. 

Anlaşan1amazhk mı ? 
26 Mart tarihli Bclgradda çıkan 

V reme garet~inin yazdığma r:öre A· 
vm:turya Başvekili Şusnig Romadan a" 
rıhrken l\1acaristan Başvekili Gömbe§ 
istasyona ge!erek kcndi3ini uğurlama· 

mışttr. 

Bu hadise Avusturya ile Mac;ı.ris~a~ 
arasında ftatv da imz:alad·l:lan pakt e" 
rafında bir taktm antaşamamaı:hklar ol· 
duğu zannını vermektedir. 

AABER - Akşam posta11 
' . 

Ren nıeseıesi 

şler sürüncemede, 
ge ginlik devam ediyor 
Hit.erin yeni nutku 

Hitler silah fabrikalarının ara
sında bir "sulh nutku,, vermiştir. 

Hitler bu nutkunda Avrupayı 

her odasında başka aileler oturan 
bir eve benzettikten sonra, ayrı 

ayrı odalarda oturan bu ailelerin 
birbirlerinin işlerine karışmağa 

hakkı olmadığım söylüyor ..• 
Hitler, garp devletlerinin de

mokratlarından daha demokrat 
olduğunu söyliyerek, gizli hiç bir 
askeri ittifak yapmadığını bildir
mektedir. 

Fakat Avrupa askeri titifaklar
la dolduğu için Almanya hüküm
ranlık haklaYmı tamamlamak lü
zumunu sezmiştir. 

HitJer diyor ki: "Ben kimsenin 
hakkını almadım. Kimseden bir 
şey çalmadım. Y a1nız kendi hak
larıma sahip oldum. Karşımızda

kiler 68 milyonluk bir milletin 
sözlerinin samimiyetine inanma
lıdırlar. 

dan sonra Rende de tatbik edile
ceğini bildiriyor. 

Fransız - Suvyet mUmessmerl 
ile Tevlik ROştU 

Dı§ bakanımız Tevfik Rüştü A
ras ve Sovyet halk dış komiseri 
Litvinof Pariste Fransız dı§baka
nı Flandenle konuşmuşlardır. 

Fransız - Sovyet misakı 

mer' yete g rd! 

Sovyet - Fransız karşılıklı 
yardım misakının tasdik edilmiş 
nüshaları dün Fransxz Dış bakanı 
Flandenle, Sovyet Dış halk komi
seri Litvinof arasında taati edil · 
miştir. Bu suretle, misak meriyete 
geçmiş bulunuyor, müddeti be~ 
senedir. 

Rlbentrop'un eeyyahatı 

Londra İngiliz b~ ve dış ba -
kaniyle görüştükten sonra Berli
ne dönen Almanya hat murahhası 
Fon Ribentrop kuvvetli bir ihti · 
male göre aalı günü tekrar Lon -
draya dönecek ve Hitlerin ceva -
hım <!a getirmiş bulunacaktır. 

rayarak işe Viyana ile başlıyac:a
ğını, Belgrad ve Bükreşte bitire -
ceğini söylemiştir ... 

Diğer muhafazakar saylav olan 
General Spr~ de, tngilterenin 
Holandaya, Belç.ikaya veya Fran
saya hiçbir ist:li ordusunu bırak .. 
ma.mağa dikkat etmesi lazım gel• 
diğini söylemiştir. 

Avttno, 
Parfa, 28 - Cemiyeti Akvam 

umumi katibi Bay Avenol Lon<lra
dan buraya gel erek derhal Cenev
reye gitmiştir. 
Fransız toprakları Uzerinden 

uçan stvil tayyareler 
Pari.&, 28 - Geçenlerde Straz· 

burg şehri üzerinde uçuşlar yapan 
iki Alman tayyaresi hakkında Al
man makamatı tarafından yapılan 

tahkikat netic~sinde, bunların si
vil tayyare olduğu anlaşılmıştır. 

General Göring Fransız toprakları 
üzerinde uçuşlar yapan bu iki si· 
vil tayyareciyi şiddetle tecziye et• 
tiğini bildirmi~tir. Pazar günü vereceğimiz reyler, 

bi2den i~ bekliyenlere, sulhtan bq 
ka bir şey istemediğimizi göstere
cektir.,, 

.\vam kamaras nda Tevfik Rüştü geliyor 

Berlinde neşredilen bir emirna
me, Almanyada Versay muahe
desi hilafına ihdas edilmiş olan 
mecburi aakerlik kanununun bun-

İngiliz Avam kamarasının son 
toplantrıınd·a muhaf azakb ıay -
lavlardan Beotly, bir Alman -
Rus harbinin olmıyacağmı, fakat 
Almanyanın daha kolay bir yo] a-

Paris, 28 - Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras Ankara
ya, Sovyet Hs. ·idy~ Komiseri Ut· 
vinof da Moskovaya hareket et• 
mişler<lir. 

Buğaz ar me
selesi müzake

re edil eeek · 

Japon ° Mançuri 
kuvvetleri 1

~!::" 
İngilizce "Niyuz Kronikl,, ga

zetesi diplomatik muhabiri Ve~ 
non Bartlet, Türkiyenin Çanakka
le sahillerini tahkim için son gün

Moğol karakol binasını tüfenk, 
mitralyöz ve top ateş·ne tuttufar 

ler içinde ileri sürmüş olduğu nok· işgal ettikleri binayı Moğol uça!}ının 
tai nazarın, Milletler cemiyeti görünmesile tahliye ederek 
konseyi tarafından vakit darlığı Mançuri toprağına çekildiler 
yüzünden ruznameye konulama -

m•ş olduğ~n~.y~zm.aktadır. Tokyo vazıyeti tehlikeli görü1,or 
Muhabır şoyıe dıyor: 
"Fakat bu mesele çok sürme· 

den birinci plana getirileceğe ben· 
ziyor.,, 
Konsey ne zaman lopl11nac11k? 

lngiliz gazetelerinde teyit edil
diğine göre Milletler cemiyeti 
konseyinin gelecek toplantısı Ce
nevrede yapılacaktır. Toplantının 
on beş gün sonra olacağına dair 
mühim bir işarette bulunulmuıtu. 
Fakat konseyin, Mayısın ortaları
na kadar toplantıya çağırılmama· 
sı daha muhtemeldir. Bu zaman 
Fransada da intihabat bitmiş ola· 
caktır. 

Konseyin bu defaki toplantısı· 
nın bitmiJ olmasından birçok de -
legeler çok memnundur~ Lokarno 
delegeleri dehşetli tazyik altında 
ç&lışmanın güçlüklerinden kurtul· 
muş diğer delegeler de bir ,ey 
yapmaksızın boyuna beklemekten 

Tokyo 27 (A.A.) - Domei ajansı'" 
mn bildirdiğine göre, Mançulı::o hudu· 
dunda vukua gelen hadiseler burada 
vahim olarak telakki edilmektedir. Zira 
şubat hadiselerindenberi Sovyet kuvvet
leri Mançuko hududunda çok fazla fa 
aliyet göstermektedirler. Dış Mogolis
tanda hadiseler ayni mahiyettedir. Pro
testolar neticesiz kaldığından Dr§işleri 
bakanlığ1 ve ordu tarziye talep etmiş ve 
hudutlar mcselainin kat'ı surette halli· 
ni istemişlerdir. 

Çarpı,maıar devem ediyor 

Moskova, 27 (A.A.) - Ulanbator· 
dan bildiriliyor: 

24 Martta saat 15,lS te bir Japon • 
Mançuri müfrezeai üç kamyon üzerinde ı 
Mongoldzaga.s bölgesinde Burinon gö • 
lii yakınında Mogol toprağında, Mogo1 
karakoluna hücum etmiştir. Müsademe· 
de mutaarrızlara 4 kamyon üzerinde bir 
takviye müfrezesi de iltihak etmiştir. 

Mogol karakolu mukabele ederek muta· 

kurtulmu~tur. Feyz Muhammet Hen 
lngiltere, Frama, Bel,çika, bel-

8
. 

1 
1 k ı· · · 

· Al b Ik' d ltal ır ay evve mem e e ımızı kı de manya, e ı e ya, . . 
· ı rt b' ı ziyaret etmı~ bulunan Efgamstan 

eğer ıster.ene mevc\ tT taç F h d 
h f ı k f 1 '. · d l d• Dış iıleri Bakanı ey:z Mo amme a ta ı - ası a ıç.ın e ara e.rtn ... . . 
d . l 'k 11 l ·· l e Han şımdı Moskovada bulunmak-ıp omatı yo ar a muza <ere -
d b·ı· l tadır. e ı ır er.,, 

Bir gazete şunu yazıyor: 
"Bazı F r~nsız mehaf ilinde söy· 

lendiğine göre Fransız Dış bakam 
Flanden, İngiltereden askeri te -
minat alaığı iç:n, A!manyayı mü
savi bir mevkic çık:.ra..:alc olan 
bütün müzakerelerden kaçının-ak 
emelindedir.,, 

Efgan Dışişleri Bakanı Mosko-
vada Kalinin ve Molotof tarafın
dan kabul edilmiştir. Şerefine ve-

rilen ziyafette birçok tanınmış 

Sovyet erkanı ve harbiye komiseri 
Voroşilof da hazır bulunmuşlar

dı:-. 
(Jurnal dö Moıku) 

arrız müfrezeyi Mançuri topraklarına 

sekilmeğe mecbur etmiştir. Mogol hu· 
dut karakolundan ölen ve yaralanan 
yoktur. 

25 mart sabahleyin 200 kişilik bir 
Japon - Mançuri müfreı:esi Moggldu
gasın iki kilometre şimalinde bir balıkçı 
evinde toplanmaya başlamışlar ve akşa
ma doğru Mo~ol karakolu üzerine tü · 
fek, mitralyöz ve hatta iki defa top ateşi 
açmışlardır. Hücum edenlere nisbetle 
çok zayıf olan hudut karakolu bu taar
ruz önünde huduttan yedi kilometre ge
ri çekilmiye mecbur kalmışlardır. 26 
mart sabahı bu hali gören Japon - Man 
çuri müfrezesi Kalkimgol nehrini geçeo
rek oradaki karakol binasını işgal ctmi;r 
terse de saat 13 te Mogol uçağının gel
diğini görünce Mançuri toprağına çekil 

miş1erdir. 

Bu bölgede Japon - Mançuri kuv
vetlerinin tahşidatı devam ettiği ıçın, 

Mogol mahafili bu gibi taarruzlara intİ• 
zar etmek Jazımgeleceğini bildiriyorlar. 

Venizelosun 
• 

cenazesı 
Bu sabah Girlde 
varmış bulunacak 

Atina '1.7 - Veni%elosun cesedini 
getiren iki muhrip Korcnt kanalından 

geçmişlerdir. Bu sabah Giride vasıl ola• 
caklardır. Binlerce kişi akm akın Yuna• 
nistanın muhtelif yerlereinden Hanyaya 
gitmişlerdir. 

Türk sefareti ataşemiliteri de tena· 
zede Türk hiikümcti namına çelenlt koy
mak ve merasime iştirak etmek Üzere 
Hanyaya hareket etıniıtir. 
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Yalan 
Evine dönmek üzere sokağa 

çıktığı zaman ıaat gecenin iki bu· 
çuğuydu. Gece yarısın.dan sonra 
iki buçuk ... Karısına ne yalan uy
duracaktı? 

Evli bulunduğu beş sene~enbe-
ri ara sıra böyle geç ka~ıp muhte
lif yalanlar uydurduğu o'muştu 
amma hiçbir zaman bu kac1ar geç 

kalmamıştı. Şimdiye kadar karısı 
bunlara hep inanmıştı; lakin tim
di makul hiçbir bahane ile gec; ka
h§ını izah edemiyecekti. Hem da· 
ha Beyoğlunda bulunuyordu, Cer
rahpatadaki evine dönünceye ka· 
du saat kimbilir kaç o'r..~r.k'ı? 

Bir otomobile atladı. 
-Ak!arayda iner, biraz da yü

rürüm. Böylece hem açıl rnm, hem 
de belki makul bir mazeret bul • 
mak için vakit k.u:anmış olurum. 
Diye düşünüyordu. 

Otomobilde evvela neteli ge -
çen o akpmki eğlentiyi keyifle 
zibniııdeıı geçirdi. Sonra karısına 
vereceği ceTabı dü§ünÜnce bütün 
neteti kaçtı. z~ ~ ·allı Nezihe! Kim-
bilir ne kadar meraklanmış, tela· 
şa düşmü§tü? Her halde şüphe
]enmit olacaktı, kimbilir kencliai
ne neler söyliyecekti? Hem !İmdi 
kansının üzülmüı olmasını da 
gönlü iatemiyordu. 

Birden aklına bir çare aeldi. 
Pek parlak bir fikir değil amma 
ne de olsa ıaf Neziheyi aldatma· 
ğa kafi bir bulut! Kilçük aynası
nı cebinden çıkarıp yakasını ı&-k· 
tü; kre. vahm parçaladı. Saçlarını 
kan tırdı. Sonra fapkasını bUl'U! • 
turarak batma geçiTdi. 

Evinin kapısını açuken etleri 
titremekteydi. Merak içinde kalan 
Neziheyi kendisini bekler bu1a · 
cağın:Ian emindi. içeri girince al
damnndığını anladı, karısı sapsarı 

onu karşıladı: 
- Meraktan çatlıyacakhm, bt' 

-.ate kadar geç kalınır mı? 
Koc:umm üstünü baıını karın 

karı!ık görünce büıbütün endi,e · 
lendi: 

- Ne var? Ne oldu? Allah aş· 
kına söy!e! 

Kocası bir iskemle iiştüne çök· 
mü§tü, düğmelerini çö2düğü par· 
dösüsünQn altmdan yakasmın ve 
kıravatmın periıanhğı görünüyor, 
karma kantık' ıaçları aözlerine 
kadar sarkıyordu. 

- Hücuma uğradım, diye söy
lendi. Üç kiti... İçlerinden biriai 
benden ateı istemek üzere yanmıa 
gehni§ti. Ona kibrit vermek üze • 
reyken arkadatları arkamdan hü
cum ettiler! 

- Aman yarabbi ! Y aralandrn 
mı? 

- Hayır! Amma boynuma bir 
atkı aarark heni boğmağa çalış

tiJar, paramı aldılar! 
Çabuk kendisini tophyarak ila

ve etti: 
- Cüzdanımı bereket versin 

fa.rketmediler, yel eğ'min ceb' n -
deydi. Ceketime e1.yrıca koydu -
ium on lirayı al~t!ar ! 

Nezihe bayıl:r·;ıh gibi olmuştu: 
- V:ah zavallı kocacığım! 

Haydutk.rm cHnde kimbilir ne e
z ·yet çektin? 

Bu merhamet. erke1d ik gurur..ı 

na dokundu: 
- Yok canım! Ben onların 

iıo inin hak.kından gelirdim ama 
ne yapavmı ki, ikisi arl-f:'"'1an hü -
cum dtl! K f!rmd"Jdni bir yum
nıkta yere yuvarladım, her halele 
bir iki diıi kırdmı,tu ! Sonı·a öte-

kiler üstüme atıldılar, yere düş· 
tüm, bayrlDUfmı ... 

Koca11nın elbiıe'eri üzerinde 
hiçbir çamur izi cörünmeyişine 

faf&ll Nezihe ıordu: 
- Yerde çok baygın kaldın mı 

acaba?. 
- Vallahi bilmem! Fa.kat her 

halde epeyi zaman baygın kal
mış olacağım, ~·okıa bu kadar ~eç 
kalmazdım. 

- Hepsi bu kadar mı? Bqka 
bir şey olmadı mı? 

-Yo! Ne gibi? 
- Bir dakika bekle! 
Hemen içeriye l~oştu. iki daki-

ka aonra gelldi: · 

- Şimdi onlar günlerini ıöriir-
ler! 

-Kim onlar? 
- Haydutlar! 

- Hangi haydutlar? 
- Hangi haydutlar olacak. 

sana hücum edenler~·· Ka.rabla 
telefon ettim. Şimdi polisler ae)e. 
cekler. 

Adamcağız fevkalade telq.. 
landı: 

- Eyvah! Bapma bir ~ürii it 
açtın. Bari bırakıaydrn da yarm 
karakola uğraa:ıydan •.. Şhndi ge -
cenin bu saatinde ne rezalet ... 

Nezihe kocasının bu telitma 
faftı: 

- Bunda rezalet olacak ne 
var? Haydutlar sana taarnız et -
mişler, sen de p0liıe müracaat e
diyorsun. Bunun rezalet neresin -
de? 

Polisler gelince hadiseyi evve
la Nezihe anlattı. Komiser muavi· 
ni bu hikayeyi din1edilden sonra 
evin erkeğine dönerek: 

- Lutfen biraz tafıilat verir 
misiniz? 

Diye maltlmat istedi. 
Hangi tafsilat? Heyecanı ara -

sında bir türlü aklma makul ya • 
lanlar gelmiyor, söy1edik1eri biri· 
birini tutmıyor, ikide birde: 

- Bunlar her halde serseriler 
olacak! 

Cümlesini tekrar etmekten ba!
ka bir şey yapamıyordu. O kadar 
ki, polis nihayet: 

- Şimdi çok h~yecanlı oldu -
ğunuz anlaşılıyol', Y~nn sabah ka
rakola uğrayınız, diyerek gitmeğe 
mecbur kaldı. 

Y a.lmz kaldıkları :zaman karı
sının yüzüne bile bakmağa cea -
ret edemiyerek ıü.ldiim püklüm 
bir köıeye çekildi. Ara1armdaki 
süklltü ilk bozan Nezihe oldu~ 

- Komiser muavini çok zeki ... 
Her şeyi anladığına. eminim! 

Cevap vereme~i. Düşünüvor -
·du; acaba her feYİ açıkça itiraf 
etse daha İyi yapmış olmaz mıy

dı? Ne~ihe temiz kalpli bir kadın
dı, onun bu ilk def aki kınunınu 
hoş göreceği muhakkaktı. Ne de -
...... e~e bö,·~c- ~·Rla11 l..-.. r uvdurml'!. ğ ? 
kalkmış, İl'i vi;.ziine gözüne bulaş
tırmı~ı ,. Tilci? 

Nezihe ynnına ya!dastı: 
- Görüırorıun 'V1\ lcocacığ11n . 

dedi, bir rl-aha ~eceleri yalnız so
kağa c.ıkman t ehlik--li ! E~er ge;z -
met?~ he...nimle bera ı.er cıkmıı ol -
saydın başına böyle ,·akalar gel· 
mezdi! 

Sevinç ve minnetle kansının 
e'Ier 'ne sarıldı. ş;mdi onu eskisin
den <'Ok daha f;- .,.Ja ~cvmeğe baş

ladıcr::u anlıyordu. 
Nakleden: Fahire Mualla 
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Hatıl'alu;Dı ıaalatan : EFDAL TAUT -30- Yazan: 1HSAN ARiF 

Güzel kız bL qün "senin qızli 
bir derdin var, Efdô.l!,, dedi 

Meydanaa tramTay filin dal 
yoktu. Sevgilime - artık mü.se.a. -
de ediniz: de ona (sevgilim} diye
yim. Çünkü biz gözlerimizle çok • 
tan anlapnıftık. - Karşımdaki 
bir muhallebici dükkanını götter
dim: 

- Şurada biraz kunınalmı mı? 
- Sen na.sıl iıtenen. 
- Eve geç kalıyonun? 

- Zarar yok! 
Muhallebici düillnma rirdik. 

Muhallebiciye üatiimüzü bqımı
zı ;eöatere.re'k biraz kunınmtkk .Ute

diiimizi söyledim. Halden anh
yan, iJiliii -.e-.en bir adam olacak 
kit bizi dükkimn arka tal'afıncla 
bulunan bir odaya aldı. Buraaı kü
çük, tek pencereli bir oda idt Or
tada lebalep •teıte dolu bir ma.n
Pl vardı. Odanın bir kenarını 
üstü koyun poatlariyle örtülü bir 
kerevet kaplamıftr. 

Bir yandan da aiyah demir 
karyola duruyordu. Oda çok nrtd
mıttL O kadar ki. derhal IO)'Un ~ 
mağa baıladık. Bizi yalnız bıra
kan muhallebici bir aralik kapıyı 
TUrarak i~ri girdi. Etinde dolu iki 
bardak vardı. 

-BWilar, dedi. Şuadır. Fakat 
sizin -bildifiniz tıralardan değil. 

Avrupa ıarabı yanında haltetsin, 
tunları bir dikin. Adamakıllı kı-
2qtmr sizi.,, 

Muhallebicinin halden anlar 
bir kimse olduğunu töylemittim 
ya ... Şıralan bir nefeste içtik. Ba
rut gibi sertti. Ve muhakkak ki, 
§ıradan çok daha ziyade şaraba 
benziyordu. Muhallebicinin ikide 
birde odaya gelerek rahatsız ol
mam<Uı için hardaldarı alarak ben 
ıittim ve tekrar doldurarak odaya 
geldim. Halinden fevkalade mem-

nun ve m~t olan sevgilim elim
den bardağı ahr almaz son yudu
muna ka~ar içti. 

Bu uaulü tekrar ettik. Şıralar 
d6rder tane olunca bizde de kı -
pırda.yacak hal kalmadı. Odanın 
srcağı ve sert şıranrn tesiriyle kız· 
cağızın yanakları büsbütün kızar· 
mr§tı. lslandığ için çkarmı~ bulun· 
duğu palto ve entarisinin yanına 
sıcağın ve !'&rhoıluğun tesiriyle di
ğer giyeceklerini ~e ilave etti. 0 -
rarla bir kıs yağml'l'Unun muzipH
iH s·ayes;nde tam iki gaat tarif e· 
clilemiyecek derecede Jli!zd hi,. 
aık ve garram ha••ab geçirdik. 

Artık, o, benim irademe tab; 
bir hale gehnisti. Ve bir medyum 
gibi bana bağlanmqb. Muhallebi
ci dükkanından c_:ıktığrmız zRman 

gece yarısı olmak üıere idi. O za
man T)ek n'"'.lj .. bulunan taksi oto. 
mobiller 'nden birb i tedarik ede· 
rek kızı Ortaköydel<i evine götür
düm. 

Toy ve tecrü.besia bir aııktım . 
F o.kat patavatsız bir adam değil
dim. Muhallebici clükki.nmda ge· 
çen güzel saatler isinde kt , ha
kiki maksadım üzerinde açılma . 
mıştım . Böyle bir hareket onu, ka· 
dınların en hassas bir ycl'İmlen 
gururundan yaralıyabilirdi. O za· 
man., kız, aşkını, alakasını unu . 

tur, kadınlık ihtirasiyle intikamı 
almak arzus~na kaptlarak beni e
le verebilirdi. 

Eğer, ona, benden aşk ve feda
karlık beslediği anlarda: 

- Bana yazdığın raporların 

birer suretini ver. Onlar bana çok 
li.~dır,, demit olsaydım, zeki 
kız: 

- Bu adam beni sevmiyor, çı· 
kan için yüzüme gülüyor, aşık ro
lü oyniyor. Hakikatte beni itine 
ilet edecek.,, 

Diye düşünmez mi idi? 
Filhakika, timdi Mısırda bu

lunan bu Ermeni kızma karşı 

ıösterdiğim alaka, doğrudan doğ
ruya bu maksattan ileri geliyo~ 
clu. Fakat oo çok genç ve güzel 
kızm zamanla cinai tesiri a1tmda 
kaldığnnı da itira.f etmek lazım. 

Ne ise .•• Ortada tesbit edilecek 
aul vaziyet Matmazel T ... ile ah· 
bap olmak planının mUTaffakiyet
le neticelenmiı olmasıdır 

Artık her gün, buluşuyor, g6 • 
rütüyor .... n se'Viıiyorduk. 

Fakat bulU§ID&k, göfÜ!mek ve 
seYiımek benim için talı derecede 
kalan şeylerdi. Asıl mesele onun
la vazifemin icap ettirdiği -tekilde 
de ma\~ ôta\;ilmekii. 

Daitilo1arm odası. miralay 
Ballar Ue benim odamm aıumda 
idi. A~ vesileler icat ederek 
ikide birde Ermeni kızmın odası
na giriyor, onunla bir taraftan çe
ne yanşlırırken makinesindeki 
k&ğıtlara h.ınızlama göz atarak 
bir şeyler öğrenmeğe çalışıyor -
dum. Malmuel T ... Ya1nız mah • 
rem raporları yazmağa memurdu. 
Bu itibarla önündeki her kağıt 
benim için ehemmiyetliydi. Onur 
güzelliği kad&r, belki güzelliğin -
den daha fazla imam çeken bir 
sevim1iliği ve zekası -yardı. Her 
gün sabahtan akşama kadar yaz
dığı kağıtlann beni alakadar et
tiğini f arketmitti. 

Bir gün gene odaaında onu 
görmeğe gitmiştim. Yalnızdık. Bir 
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aralık iki koluma sarılarak heni 
kendine doğru çekti ve kulağıma 
yavaşça: 

- Efdal; hissediyorum ki, se
nin gizli bir derdi var. Ve bu der
dini anlar gibi oluyorum. Seni seY

diğim müddetçe bana tamamen 
itimat et. Sana karşı her fedakar
lığı yapmağa hazırnn.n 

Dedi. Birdenbire tatırdım. Gö
lümsemeğe çalııarak cevap ver • 
diın: 

- Senin gözlerinde röntgen 
gibi bir hassamı var ki, insanın 

içini de okuyorsun. 
- Alay etme; ciddi söyliyo

rum. 
- Bende (gizli dert) ismi ?e

rilecek hiçbir teY yok ... 
- Gizli dert, başka dert, ne o-

luraa olsun. Emin olduğum bir 
§ey var ki, sen çok müşkül bir va• 
ziyettesin. 

- Altah, allah, bunları da ne
reden çıkarıyorsun güzel kız? 

- Alayı bırak! Dedi, seven in• 
san çok hassas olur. Ben seni se

viyorum ve bütün mevcudiyetimle 
senin için, senin arzuların, senin 
saadetin için yaşıyorum. Gözlerim 
gözlerinin içini çok iyi oku)'oı: ve 
kulaklarım kalbinin • atışından en 
doğru manaları çıkarıyor. Pana 
yabancı gibi kaltrtan gücenirim.n 

Ermenice konuşuyorduk. Par -
maklarun, yumuşak, dalga dalga 
saçlannm arasında dolaşıyordu. 

Bir an için, bu e.şkı uğrunda 
her türlü çılgınlığı yapmağa ha· 
zırlanmış olan güzel kadının bol 
ve emsalsiz samimiyeti içine atıl
mak, ona kalbimi tamamen aç• 
mak istedim. Fakat soğukkanlıh • 
ğımı çabuk bu1dum. ve: 

- Daha müsait bir z&m.anda 
görü,ürüz.,, 

Diyerek odadan çıktım. Doğnı 

kendi odama giderek düıünmeğe 
batladnn. Acaba, bir kadmdan 
beklenmiyecek bir açıklık ve 
mertlik içinde söylenmi~ olan bu 
sözlere inanmak mı liumdı? 

Ufak bir tedbirsizlik, lüzumauz 
bir istical, yanlış bir adnn bir ca
susu doğru ölüme götürür. Casuı, 
hayatın diğer safahatında oldu • 
ğu gihi bazı ihtimalleri bertaraf 
edemez. Onun için hesapta her 
ihtimal vardır. Kendisini delice 
seven bir kadının ihanetini bile .. . 

O, böyle dü;ünmeğe mecburdur. 
Çünkü bir casusun ba~ı, herkesin 
başı gibi bcynunun üstünde görü
nür, amma, bu zahiri bir görüştür. 
Hakikatte casusun başı koltuğu -
nun altındadır. Onun için cuuı 

her feyden korkar ve her şeyden 
şüphe eder. Bir ite karar vereceği 
zaman, Sezar gibi o j~in etrafında 
toplanabilecek bütün ihtiİna!lerl 
düşünür. Ve bütün bu ihtimallerin 
hiçbirini ihmal etmiyerek karşılı· 
ğı olan tedbirlerini alır ve adımını 
öyle a tar. Yoksa, gelişi güzel ata· 
cağı adım, ekseriya. onu bir kiyo
t inin önüne. bir idam ıehpaımm 
altına veya silahlı bir manganın ö
nüne g ötürür. 



'Jtad'JO 
ISTANBUL: 

5.inemolar --
18: Daruı mu.sikl.'ll (PlAk). 19: Çocuk •l)IELEK 

aaU: HlltAyeler. lıleaut Cemli taratmdan. iPEK 
19,SO· Çocuklar için musiki. Pro!cşör La§en&. 

ı tarafından. 20: Muhtelll sololar (PJ~k). *SARA'l' 
.?0,30: Stildyo orkeııtralarL 21,30: Son haber J'URK 

8 E !e~~y~n phit _ıstanbul - Ati na 
Brodvay melodi 193& ve Üniversiteleri 
!::ZaongömleklUer arasında 

Atina belediye 
reis i 

B. Kaçias 
er, Saat 22 den sonra Anadolu ajanıımm ga- ttUM.ER 
etelere mahsus havad~ ııervfsl verilecektir. YILDIZ 

ı Bayanıar. At: etlzm m O sa-
AJk uğrunda bakaları Olimpiyatların 

.\.Nlt.\ıt \: (230 Kh.) - (1960 m.) 
Madam Dübarry ve Parla İyi bir membadan öğrenildiğine gö- İlk V& SOnkOŞUSUnU 
hayatı re Atina.belediye reiai B. Koçiaı Atina• koşacak 1 

19,30: Milzlk hakkında konu§ma, 19,415: 
·"1Ak nCfriy&tı,. 20,10: Aj&M haberleri. 20.20· 
Karplç şehir lokantumdan nakil (orkestra). 

RCKUEŞ: CH?S Kb.) - C3M,., m.) 

ıs: Kan§lk konser. 19,15: Hafif muatld, 
~.35: Bllkrq opera tiyatrosundan nakli. 
.,4: lııpanyol ve Rua musikim konseri. 

nn>\l'EŞTE: (6.ıe Kh.I - cMl,6 m.) 

17,15: Koro tagannisl. 18,35: Sigan or. 
keııtruı. 20: Salon mwdktst. 

ıuoıs:~U\.r\ 1: llH Kb.J - U.7~ m.) 

18,30: Tenor ve piyano konaert. 19,45. 
Djerıfnaklnin "Aua Frledllc.hen Don,. operaam 
dan parçalar. 

TA~ 

ELllA31Rı\ 

ŞIX 

Al.KAZAR 
ı\SRJ 

ŞARK 

ASTORYı\ 

ALP.:MDı\R 

\-"İ<~o\A: cn.t IUI.) - (l.S3Bm.J FERAH 
19: Şa.n ve keman konseri, 21: "'Komik . AZAK 

az., ıen yayım. 22,30: Şen yayım. 23: Orkeı 
tra (aentonfk kon.ııer). 24,05: Dans orkeatra *lltLAL 
11. 

Bırakm aevi§elfm ve GU. d k' T"' k fi • t b lda zel gOnler. a ı ur se rıne atan u yapılmak ü 
Sevmek yasak mı Te Son zere her iki milletin Univeniteleri arasın-
hatıra. da bir müsabaka icraaını teklif etmif. A· 
KonUnantaı tina sefirimiz bu teklifi memnuniyetle 
Korsanlar detin~ kabul ederek bu milsabakalarm bebem~ 
Büyük Katerina ve Kor. hal yapılması kin t atanbulda lhım olan 
kunç ııüvart ~ 
Moııko,·a geceleri ve 00• yere milracaat edeceğine dair kendisine 
zeı Fatma söz vermiıtir. 
Frankenıtayn'm nl§&lllm Atina belediye reisinin bu teklifini 
ve Çlkoıı Baronu biz de sevinçle kar)ılar ve bu müsabaka 

J S T A N B U L lann yapdmaaını temenni ederiz. 

Kadınlar g61U ve Kafeste 
• aşk. 

Unutma beni ve Şampiyon 
Venedlk garkıın(Barkarol) 
ve Sonsuz ıstırap 
.Mumyaıarm aerveU ve 

\1YANA: (61Z llb.) - (~,3 m.) 
Ölllm ve Zafer 

MtLLI Pergtlnd ve SCSz ııtlAJımdır. 
KEMALDEI' ı Karyoka ve Ateş yatmuru 18,30: Dr. P. V.Rtttlııger tara!mdan ince 

saz mwdklatne alt konser. ve alaturka plAk· 
tar. 20,10: Robert Stolzwı "Elne Einzlge 
Nacbt,, USm1J opereU. 23,10: Şopeııln ptya. 
no içtn besteleri. 2•,06: Dana milzl.ği. 

P&AO: (638 KIL) - ('70,2 m.) 

20,10: Balo trloeu taratmdan ,en şarkılar. 
22,20: Halk konseri. 23,30: caz. 
BERUN: (MI Klı.) - (138,7 m.) 

19,U: Koro ve orkestra l§Uraklle büyllk 
kon.eer. 20: KllçUk konaer. 21,10: Birçok otel 
lerin orkestraları. 23,30: Laypztgden nakil 
!Dilet bando) l: Cazband. 

SUREVVA 
HAU: 

BALI: 

KADI KOY 
AU baba (Türkçe «ıZU) 
LCıkres Borjlya 

OSKODAR 
Renkli peçe 

BAL A T 
Telefoncu kız (nımce sa,.. 
lll) ve Vah§llere bOcum 

BAKIR KOY 
MfLTtvADt Nlnon 

Hepimizin bildiği gibi Bedin olim
piyatlarının açılması için Yunaniıtan

dan bir bayrak koıusu baılıyacalrtı. Bu 
bayrak koşusunun ilk birinci 1000 met
resini Yunanistanda, ve en aon 1000 
metresini de Berlindeki stadyum içinde 
Atina belediye reisi Koçiaa kotmağı .,.... 
dederek üzerine almııtrr. Bu teklif Al 
manlar tarafından sevinçle kabul edil& 
rek, belediye reisine kabul cevabı veril· 
mi§tir. 

KOLONYA: (6.iS IOI.) - (W,9 m.) 1~-·-~~ Balkan oyunlannda lstanbula gelen Atina belediye rem Kadıköy 
17: B!lyUk p.rkılı konser. 19: Çitt piyano 

,,. kentet. 20: Şen yayım. 21,10: BUyült $rhir1i'1Jaf rosu stadı tribününde müsa bakalan seyrederken. .. 
Gece saat 20 de 

kıı.rqık kon.ser. 23,10: Laypztgden nakil. 

~fUNlH: (7'0 Kb.J - (406,t m.) 

20: Şarkılar. 20,80: Keman ve piyano. 
21,10: I<oro ve Ot'kestra l,Uraklle Alman halk 
l('.rlr•'"n. 23,20: Skeç. 24: Dans orkestram 

ı~ \ •mt.:mf: '* ab.) - (SSl.1 m.) 

l{t. Ko~ MkestA_~ 20: flUiu. 
r 71 'l O: Hafi! koı:ııter. 24: Daru orkestram 

H PZW: (783 Kh.) - (382.Z ıp.) 

20,10: Söz ve mwdld. 21,10: Birçok var
... ıı:-tıstıerin lftlrakile kan§ık ten yayım 

'.l,80: e·lel bando. (NOT: Prosramm 'ba im. 
rııı Urço:< A1Daan lsta111onlan tarafmdan 
oald l'<llle l<'ktlr.) 

!4Tl TTO ı\ RT: (:574 h."b.) - (nı,8 m.) 

19: R'.CJDUfDıa 20: Orkestra ve del ban. 
do 21,10: Iılant konaeT. 23,20: L&ypztden 
nal 11 gece konaerı. 

r1t\:'\KFORT: ( l.t~ D.) - (231 m.) 

19: SOel bando. 21,10: Hafi! konııer. 23, 
'5: 1.Aypzlgden nakil. ı: ::Mubtelll en.strtıman 
tal sololan. 

:rCLl'Z (l•rama): (IUJ Kil.) - (S:S.8 m.) 

23,10: "'Dubarry" opereUnden parçalar 
24: Kabareden nakil. 24,40: soeı m&rflar. 
Halk kon.seri, 1,15: Dana. l,40: Sinema ~ 
.elerf. 2,05: Haftf uerler. 2,20: Eğlendtrlct 
lconııer. 

PABIS P.T.T. (893 illa.) - (411,7 m.) 

"" 11111111111 

~~~ııı~ıı 
- •J!.•• ... 

~ 

DEL/DOLU 
BUy11k opere' 

Yazan: Ekrem Re§tt 
Best.ellyen: Cemal Re,tt 

FRANlllZ TIYATBOSU 

suvare aat 20,45 de 

ŞiRiN TEYZE 
Bll7ü operet 

Dost YUD&D1atamn kıy. 
meUI artlstıerl, ~ Dal 
mas ve Kontlnyotıatn ıı 
UrakDe.) 

• • • 
<• Jl'aruncıa !taret balonan alaemalarm 01 
Damakta oldafa YeJa OJD8yaeaft ftlmfere 
alt talsOAh llAnlanmız araamda baJanau. 

iş arayan şoför 
Askerliğini yapmış 27 ya§lannda 

Mustafa isminde mükemmel rumca bi· 
len bir taksi şoförü hususi otomobiller· 
de iş aramaktadır. Lüzum olursa drprr 
ya da gidecektir. Kendisine iJ vermek 
istiyenlerin, gazetemizde (R.) iumuzu. 
na müracaat etmeleri. 

• 

Uruguvaylllar 
Memleketlerine 

dln8yorlar 
Paristeki kavıalı maçtan sonra 

Avrupada birçok memleketler U· 
rugvtayblarla olan mülCaveleleri • 
ni feshettiklerinden Uruguvayb • 

lar memleketlerine dönmek mec • 
buriyetinde kalmıılardır. 

Eaaen Uruguvay federasyonu 
da avdet için turneye çıkan takı • 
ma t iddetli emir vermİftİr. 

Cenubi Amerikaya hareketle
rinden evvel "Montevido,, muhte-
lit takımı Liıbonda bir maç yapa· 
cak ve oradan vapura binerek av
det edecektir. 

(Spor yazılarnmz altıncı aayı
fada). 

18.40: Senfonik kouer. 21,40: ŞarkJb • • • •••• 
kouer. 22,15: Operadan nakil. "Die Zauberf.. Bugün den itiba ren 

• A ust.e .. opera.ın. 2,,45: Dans. 

PARtS (Po.ı Parlz.l1en): (958 Kb.)(SU,lm). 

21-": Haftt koneer. 22,15: Skeçler. 22,30 
Şarkılar. 23: Dana mus1klılL 2',30: Baru 
mu.sild.. 

PAJU8 (a.dlo.Parl): (181 Kh.).(1.848 m.) 

22: Piyano konııerl. 22,•5: "lrlavt Orman .. 

Şebzadebaşı HiLAL Sinemasında 
iki büyük film birden gösterilecektir. 

Amerikada polis te,kilatının haydutlara karşı son müc2deleıinin hakild bir 
safhası 

B u s eneki 
B alkan oyunları 
Vapllamıyor mu ? 

Bulgar atletizm federasyonu 936 
da Sofyada yapmayı deruhte ettikleri 
Balkan oyunlaruu yapnuyacaklarmı rea 
men federasyonumuza bildirmi§lerdir. 

Atletizm federasyonu da bu vaziyet 
ka11ısında Balkanlar arası komlteti riya

setine mUracaat ederek olimpiyat aen~ 
terinde Balkan oyunlannm yapılmama 
smı yapıldığı takdirde olimpiyatJann. • 

kabinde yapılmasını teklif ctmif, ve bu 
hususta görü§mek Uzere komitenin latan 
bulda toplanmasını istemittir. 

Yeni güreş 
müsabakaları 

T. 1. C. 1. lataımul 
heyeti bqkanlığnulan: 

bölıeai ıünt 

Grekoromen ve aerbest milli gilreş 
talmnlannın müsabaka kabiliyetini art 
tmnak için federasyonun tenaibile F• 
tihtekl GUnef kulübil (B) balgesinde 
apğıdaki prtlar dahilinde bir mllaabr 
ka serisi tertip edilmittir. 

1 - Müsabaka milli taknnlarm ant
renman gUnlcri yapılacak ve 4 4 936 

cumartesi günü baıtıyacaktrr. 

operet1nin nakli. 24,45: Dam m~ 
ztai. 1,15: BatU musiki. 
OOYÇJANDSENDER. (191 llb.).(l.Ş'll m.) 

2 - Müsabakaya ittirak edebilmek o o ş M AN 1 :~ gUreıçilerin lisansiye olmalan prt 

(DtLtNGER) Vazife, kahramanlık, heyecan ve dehıet filmi 3 - Grekoromen güreş mUsabaka-
1 No. lu HALK 

ST AN LOREL ve OLIVER HARDY' nin son oynadıkları sına yall\I% tecrübeli gUretÇiter, aerbest 
24: Dau mQzlğt. 

f(ALUNDBORO: (238 &b.) - (U81 m.) 

Hekim öğütleri 
Ortaköy tifa yurdu aahip ve 

hat hekimi Doktor Ahmet Aıım 
Onurla ayni müessesenin cperatö
rü Doktor Bayan lf fet Naim Onu• 
run (Halk için hekim öğ:itleri) ia
minde gayet iıtif ad eli ve cazip 
bir kitaplan çrkmııtır. içinde ı 14 
resim ve bir renkli tablo olan 230 
aayıfah bu eaer, ııhhi ve içtiTai 
bakımdan bütün ailelere a eta 
rehber olacak mükemmeliyette • 
dir. 

Nezleden kamere kadar hafif 
ve alır bütün hastalıklar hak' ın -
da gayet açık ve herkeıin anlıya• 
bileceji tekilde malWııat vern 
''Hekim öğütleri,, ayni zamanda 
"gebeler ne yapmalı, nasıl yata • 
malı,, "Ağnıız dcğurmak kal:iJ 
mi,, gibi suallere cevap veriyor. 
Bununla da kalmıyarak "Ş :!hir 
gürültüsü ve ruhi teıirleri,, tarzın
daki içtimai babiılere temas edi
yor. '7erlemenin ıebepleri', "Uy. 
kueuzluk ve buna kartı c::areler"• 
"Şipnanlıkla mücadele", "Çocuk 
bakımı" gibi faydalı bilgiler de 
öğretiyor. iki kıymetli doktorun 
kitabı bu ağır hamuleye ra;;.men 
pek hafif bir ifade ile adeta eğ• 

' lenceli bir IUraat teklinde 1azıl· 
mıftu. 

Tarihi ve ansiklopedik kısrmla
rı da ;.rdır. Bir fikir vermek üze
re ıeliti aüzel bir aayıf asına aça• 
rak bir kaç cümleıini birlikte o • 
kuyalım. 

"Tütünün keyif verici bir zehir 
olduiu muhakkaktır. Bununla be. 
raber birçok faydalan da vardır: 
Tütün açlığı giderir, hazmı ko • 
laylqtmr, yemek ve bilhasaa iç • 
kilerde duyulan :se'Ylri ;ÇOblt.r. 

dimafl tenebbüb eder, hayali ge • 
nitletir, muhakemeyi kuvvetlen • 
dirir, sinirleri ıevıetir, ıükunete 
getirir ve kederi dağıtır, kalpte 
rahat ve huzur temin eder.,, 

Bununla beraber müellif fU 

dehtetli neticeye de geliyor: 
"Beyin ve ıinirlere olan teairi, 

hayYan}ar üzerinde yapılan tecrü· 
belerde sabit olduğu veçhile mu
ayyen bazı ıinir merl<ezlerinde 
evvela tenebbüh sonra felç yap -
mak .wetinde görülmektedir. Her• 
teJde olduğu ıibi tütünün de faz. 
lası mızıdır.,, 
- Fakat haileyi teheııümle bitir-

mek istiyen Doktor Onur nikoti
nin yarattığı kalp çarpmbıım 

izahtan sonra diyor ki: 
"Maamafih her kalp çarpmtı • 

ımı tütünden zannetmek doğra 
dejildir. Netekim tütiliı içen genç 
bir kadm veya erkek ıeTdiklarin
den birisini gördüğü zaman his • 
aettiii çarpıntıyı tütüne atfetmek 
haknzlık olUT.,, 

• • • • 1 

23,2:1: Kabareden nakil. 2': Cazband. DERTSİZ ARKADAŞLAR güreıe ise (Bu güre!}te henilz tecrilbeti, 
tecrilbeııiz amıf tefrik edilmediğinden) · 

zevk, neıe ve eğlence filmi K I S A D A L G A L A R bütün güreıçiler İ§tirak edebileceklerdir. 

itte (Hekim öiütleri) ı, .. şıı. • 
dan sonuna kadar böyle iıtif ad eli 
ve eilenceli bir ,ek=Jde devam et
mektedir. Bu gi?.zel baıı1mı~ ku
sunuz kitabı bütün okuyuculan • 
mıza haliaane taTıiye ederiz. 

Bugün talebeye tenzilatlı matine her yer 15 kuruıtur. Matine saatleri: 2 112 
LONDBAı (llma arabJdarla,, mabt.eW ._ 4 - Serbest gilret müsabablan 

ve 5 de suvare 8 buçukta 

~~~b~~&~~~·ll•••••••••··~···~~~~~---·····~· c~~~uh,p~Fm~~~~nu~ ,..,n çalqır.) - 18 de Grekoromen. 
16: Orkestra. 11: Şarla, 17,35: Dans mı> 5 - Tartı 16 112 da yapılacaktır. 

M. V. Ziği. 19,115: Mwılldll piyes. 20.20: sacı m&rf. s A R A y 6 - tki kilo tolerans vardır. 
ıar. 20•30= BernarcS Crookun kenteu. 21= "Cu BugUn Sinemasında 
m&rtln Magazine., 21,45: Orkestra (varyete). 
22.30: Freda 110prano ve orkestra. 23,SO: 

!~~ı:.v;4~J;e:~ea;::-~~5= ~: Henry Bernstein'ın rr.eşhur eseri ve 
• cu).1: Dana mtızlğ't. 2: Oda mOzlği . HARRY BAUR ve GABY 

Teessür... Heyecan... Sürpriz. ve güzel bir film. 

Myrna Loy ve Willian Powell 
l:F.EMEN ( Alman)'ll) ı 

(K11111 aralıklarla, mahtf'Jlf azunluklardll MORLA '('in emsal siz temsilleri Fransızca aCSzlü 

::tın:ln brr qatlndfo mfttrmndtyrn calıtır.) 

SAMSON Beklenilmiqen Şahid 
Şayanı hayret roman filminin emsalsiz kahramanlandırlar 

16.25: Şarkılar ve bando. 18,415: Şarkfı 
kon1er. 19,30: 'Gençlik mUzlk calıyor,, nefrl .. 
vatı. l!l,4:5: çm plynı:.., k'>M rı. 22,30: Dans 
l"(luslklel. 24: l.lUzık. 1: Varyete. 2: Şarltılar. 

MOS"<OVı\ : (Kı"ll dala"&): 1'?.; ' '" Mı m.J 

19,30: Kcın!er. 

KO!\I.\ 1 Kı.a dftlırıı): <?l,4 m.) 

16 dan 1T,SO ltadar: Şarkılar. \'e orker
tra. 18,30: H&\"adlıler, orlcestra, monoloğ. 

1 Bu hafta M ELEK Sinemasında 

•••••••••••••••••••••••••••••~J K~ali~~f~y~e~~ ~~mff~:~n~~~~ .. ........................................ .. 
şaheseri, bütün seanslarda salonu hıncahınç dolduracaktır. Lutfen ııeans 

saatlerine dil:kat edilmesi rica olunur. İlaveten: Paramount jurnal 



HABER - :\itam podaiı 

Nevy©rrk tef~cöD<®rrü 
Yüzde bin faiz almakla 

kalmıyorlar, aynı zamanda 
~etecilik te 

ediyorlar 

, 

Meıhur bir Alman tablomnJan: 
Z.banilateleciyi cehennemin Gaya kuyuıuna 

,, götürürken 

Eğer borcumu vaadesinde ver

mezsem kalbimin yanından bir 
r 

okka et kesilmesine razi olacağım. 

Nevyork husuıi muhabirimizin mek. 
tut.u: 

Dünyanın tanımıı oldutu dram"•la
nn en büyüğü Şekspir yahudi Şeylok. 

un 19hıında kalpsiz ve merhametsiz 
tefecileri öyle kuvvetli bir surette te. 
ceuUm ettirdi ki, bu tahıın adı Avru. 
pa v~erikada ailim ve ~alp&U mil. 
rabaflacdara bir timdi oı.rQ ...... 

Fakat Şekspirin bundan 335 sene ey • 
..el 1azdıiı eserdenbcri ahval hiç te de. 
iiımemiştir. Son haftalar zarfında Nev
york ceza mahkemelerinde görülen da. 
~alar bu asrf Şeyloklann, İngiliz tairi 
Şekspirin İtalyan yahudisi Şeyloku 

doymak bilmez hırı ve ziUüm itlerindc 
gölgede bıraktıklannı isbat etmittir. 

Hikiye malumdur: Şeylok kendisi. 
nin para i§lcrine kanşan ve isteyenle.. 
re faizsl:ı. olarak ödUns veren Venedik. 
lf hayir sahibi adamdan nefret ediyor • 
du. 

Gün ıeldi ki, bu iyi yürekli adam 
para tiulmak ihtiyacında kaleli. 1ıte Şey 
lok kaç zamandır dört gözle beklediği 
fınata ermftti. Yapılan senette 'öyle 
yuılh: "'Eğer borçlu vadenin gUnU ve 
.. tinde borcunu nakid olarak Memez. 
• feylok onun kalbine en yakm yerin. 
den bir okka et parçası kesecektir.,, 

O ıUnlerde bu ıibi zilimane Adetle. 
ti menedicf biç bir kanun yoktu. 

Mahlmnede Portya adlı kadın bu ba
)'İr lahibi adamı ıerı bir hile ile kur. 
tardı. Gerçi, senet Şeylob bir okka et 
Jceemek müsaadesini veriyordu, fakat 

ha ameliyat esnasında kan akıtmak için 
il~ bir mUuade yazrlmamııtı. KendiıL. 

nt mahkemede müdafaa edecek bir a. 
YUbt tutmayan Şeylok maflQbiyeti b. 
bul etti. 

Brooklyn afrr ceza mahkemesinin 
hlkiml Hackenherg Nevyork tefecilerL 
ni muhtelif cezalara mahkQm eden ka. 

ramamaini okuttuktan ıonra içlerin • 
efen Pranlı: Miloneye §Unlan s8ylemiı • 
tir: 

- Siz kaldırım bangerlerine Şeylok 
adı bile verilmez. Şeylok bir okka etini 
mahkeme huzurunda istedi ve kaybe. 

dince dos doğru evine gitti. Halbu ki, 
ıizler kurbanlarınızı sopa ve tabancalar 
la deh,et içinde bırakıyorsunuz r 

MUddei umumi Tomas E. Deuvey 
bu adanllann senede yüzde 600 ili 700 
faizi mütedil bir kar saydıklannr, İÇ-

ierinden haftada yüzde 20 hesabile se. 
nede ythdc 1040 faiz alanlarm çok ol. 

dulunu IMSylemiıtir. Bunlardan bo:ç a. 
lan blunlar hep .fakir kimselerdir. Za. 

T elecilerin lnırbanlanntlan biri matlam Smit'le ofla .. Smlt teledler ta· 
ralınJan Jajtı lıaltlınlmq bir ay ltoJ,,, en mütlıif ifhncelere mG· 

rli% bıralrdtlılrtan .onra yan ölü bir laaltle salıverilmifti. 

v.allılann bir ~olu da &demekle bitire • 
medilderi bqrç yilzünden bqb tehirle. 

lan .aytediti anlaplıyor: 
- Na11l. Mister Ottonun kulafıru 

re kaçmak ve adeta caniler gibi gizlen. =================== 
mek mecburiyetinde kalmqlardır. Gökten düşen ta• 

yüzünden 
Nevyork tefecileri eJJerindeki se. mahkümiyet 

netle mahkemeye müracaat ederek bir Bavyeranın Augıburı tehrinde 
hak kannamıyacaklarınr bildiklerinden maranıo• Aloiı Friedberg biraz i
kendilerini kuvvetle de teçhiz etmiı in. 
sanlardır. leriıine düten bir gök taıı yüzün-

Bunlann hizmetlerinde cani ve ser. den hapishaneye trirmiıtir. 
seri bir takım insanlar vardır. Bundan Bu adam geçen salı ıünü ıeç 
batka siyasal bir takım nUfuzlarm hl. vakit uzakça bir köyden dönerken 
mayeterini de elde etmitlerdir. Kurban. on bet metre kadar önüne ıökten 
lardan birisi polise ıiklyet edebilecek bir tat düıerek topraklara aaplan

isbat ve delilleri bulamaz; tiktyet yal. mııtır. Korkudan çılgına dönen 
nrz sözde kalır, fakat tiklyetten sonra Friedberı aTazt çıktıiı kadar ba
zavalh adam ölesiye bir dayak yer. iırmağa baılamıı; imdada kopn 

Uzun zamandır fırsat razetleyen komıuları ortalıkta bajırmak için 
Brooldin müddei umumiıi Dewey niha. bir sebep göremediklerinden za

yet tubat ayırtda kanunun inceliklerine vallı marangozu gene her gün ol
g6z yumarak ce.ırf bir harekete geç - duğu gibi sarhot sandıklarından 
mek istemiş ve bu tefecilerden yirmi i. polise haber vermisler; poliı de 

ki tanesini vakalattığı gibi hapse tıkın. kendisini deliğe tıkmıştır. 
ca azılılar korkudan sinmis.lerdir. F k.. · hah 1 h 

a at erteıı sa yapı an ta -
Çin hayduttan necat fidyesi almak kikatta marangozun doğru ıöyle-

için insanı dağa kaldırdılar da para gel. ~İf olduğu anlaşılmıım. ATadan 
mekte gecikti mi. şikarlarrnın evveli 

on iki saat geçmit olmaıma rai • bir parmağını sonra da bir kulağını ke. 
men gökten d1il'en tu hali at- ei-serek ailesine ~önderirler. Sam Faden -.,. 0 

l>i 11caktı. ilk mullvenede bu taadh tefeci de ÇinliJerin bu adetini oku. 
mu§ olacak ki. şahitlerden Madam Koy. şın tamamiyle demirden mürek
lenin mahkemede verdiii ifadeden tun. kep olduiu görülmüttür. 

T elecilerin en 
zalimi olan Lau 
ruel iiç Hftf! afır 

1aa,,.. nwıhlram 

eJUtli. 

Taharri memurlan, Nevyor· 

kan kaldırım ban~erlerini kara

kola götürürken, bunlar gazeteci. 
lerin lotoğrallarını almak me-
melerine karıı yüzlerini gweme-
i• uir'lfmlflartlır. .~ 

kesip tize cetireyim mi? 

Mlater Otta denilen adam madamın 
akrabumdandu ve tefeciye madamla 
birlikte verdlii bir senetle borçludur. 
Hattı Fanden daha ileri giderek demiJ. 
tir ki: 

- Daha ileriye ciderek sizin de sağ 
elinizi bileklerinizden keserek atanm 
ha! 

Herif dediğini yapar mı yapar r Bu. 
nun üzerine madam vannı yofunu ve. 
rerek tefecinin elinden yakasını kurtar. 
nuıtır. 

Neryork postahaneıi memurlanndan 

Harold C. Holmea adh bir zenci de ayni 

adama borçludur. Mahkemede Faden a.. 
leyhinde şehadet ederken: 

- Eğer taksitlerini bir daha zama. 

nında vermiyecek olunan boğazını ke. 

serim. Bunu kendim yaparak ellerimi 

pis kanınla kirleteceğimi sanma! Bi _ 
%im çocuklara yaptınrnn. 

Zencilere ödünç para vennek işlerin. 

de mütehassıs olan Moc AttelJ adlı te. 

Bronka mahallesinde bir çamaprıia.. 
nede işçi olan Harry Smit tefccilerill 
tehditlerinden Utnitsizliğc dUpntıı ve 
bundan 8% evvel ortalıktan kaybolnıuı. 

tu. Kansı polise bat vurarak bir mek.. 
tup aldılnu ve 1000 dolar tedarik etti. 
il takdirde kocaamm geriye döneceği 

bildirildiğini anlatmıştır. Bu para -nk • 
tile ödünç almmıı olan 25 dolarm bo. 

yuna birikmit faizlerini temıil etmek • 

tedir. Madam Smit koca11ndan aldığı 

mektuplardan birinde, oğlunun dofum 
günU olduğu için yazmasına müsaade 
ettiklerini yazmıştır. Bir ;ty sonra Bay 

Smit gece yarısından sonra saat ikide 

polis karakolundan içeriye ginniıtir. 

Kendisi aç, sefil, müthit iztıraplar çek. 

mi§ ve sorgulara cevap veremiyecek ka.. 
dar bitkin bir halde idi. İşte tefecilerjp 

rezaleti asıl bu vak'adan sonra ele alın. 

mış ve müddei umumi bütün şiddetile 
ite koyulmuştur. 

Müddei umumi Bay Dewey tarafın. 

dan yakalarına yapışılan yirmi iki tefe. 
feci de bunlara yapmadığı eza cefaları 

ciden yirmi bir tanesini en aıağısı Oç bırakmamıştır. Bunların zavallı kurban 
lan arasmda saldıktan korku ve deh - seneden az .olmamak üzere muhtelif afır 
şet hissi cidden tarif edilemiyecek ka • cezalara çarpmışlardır. B~ylece sabit 

rfar biivüktür. olmuştur k~ Amcn1ı:ada bDe namuı ve 

Mahkeme kayıtlarına geçen bir mi. azim sahibi btr adam hayduttan ve ce. 
dl Nevyork tefecilerinin yaptıkları it- miyet düımanlannı istediği zaman czt 
lere dair iyi fir fikir verebilir: bilir. 
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Tefrika No. 78 Yazan: Murad Sertoğlu es 
Gene ayni ıey ... Ayni hezimet. 

Y elnız bu sırada askerlerden biri 
nin kılıcı Jülyettonun koluna ik 
parmak kadar batmıftı. Bunu gö
ren Aneello: 

- Roberto ıen de bura••a gel, 
Jülyet sen de öbür elinle direği 

parçala. 
Jülyettonun yaralandığını gö

ren askerler ıimdi biribirler:ni 
tqvik ediyorlardı .. 

Bir daha hücum ettiler ... 
Hayret! Bu ıolgun yüzlü, za -

yıf nahif delikanlı ne de kılıç 

kullanıyor? 

Artık merdiven sallanıyordu. 
Bir daha hücum ... 

· Bu aefer merdiven askerlerin 
Cle ıikletine dayanamıyarak bü . 
Yük bir çabrtı ile çöktü. Bir müd
det için kurtulmuılardı. Hiç ol -
mazaa bet dakika vakitleri vardı. 

Anc:ello bilhassa bu müddet 

.zarf mda kendileriyle uyuıabilece
ğiıri umuyordu. Roberto Jülyet
ton111" kolunu sararken Ancello sü
ratlll odaları dolaıtr. Borjiyaları 

araJı. Hakikaten yoklardı. 

B:.denbire her ıeyi anladı 

&.>rjiya kendilerine ihanet et -
nıiıti Onlar askerlerle meıgul ol-

• dukları sırada gizli ve sadece ken

disi tarafından malUnı bir yoldan 
oğlunu kaçmnııtı. 

Ancello: 
-- Borjiya deli! diye düıündü. 

Biz•:n askerlere teslim olabilece
ğim· zi ve papaya bütün hakikati 
anlatabileceiimi~i nasıl dütüne-

' medi 

Fakat sofaya çıktığı zaman 
gayri tabii bir gürültü ve yıkılmq 
merdivenlerden ıittikçe daha ko
yula,arak yükselen bir duman ona 
bütün hakikati anlatb. 

Bina yanıyordu. Esrarengiz 
markinin konağı tutuıturulmuıtu. 

Askerler her teyi unutmutlar, 

küfürler ıavurarak, birbirlerini e
zerek merdivenlerden ve pencere

lerden kendilerini ap.ğıya atıyor
lardı. 

~nclJo: 
- Borjiya ! Borjiya ! diye ağır 

bir küfür savurdu. 

Jülyetto: 
- Mahvolduk! diye inledi. 
Roberto da ıapsarı keıildi içle-

rinde soluk kanlılığını en iyi mu
liaf aza eden gene Aneello idi: 

- Çabuk içeri odalara girelim. 
Burada dumandan boğulacağız! 
diye bafırdı. 

· Hep birlikte içeri odaya girdi
ler. Aıaiı katta boğÜlan ve yan
mağa batlıyan yaralıların acı, yü-

rekleri parçalıyan feryatları ititil
meğe batlamıştı. Bu gürültüden 
dolayı saatlerce içtikleri ~:-.raptan 
körkütük bir hale gelmiş olan sin
yorlarla kızlardan bazıları az bu-. . 
çuk ayılmıtlar, hiç bir teY anlama-
dan şaıkın şaıkın bakışıyorlar. 

•feci akibetlerinden tamamivle bi
haber bulunuyorlardı. 

Üç silahşor derhal odanın muh
telif yerlerine d;ı~ılarak duvarla
rı vurmağa, ve Borjiyaların kaç

tıkları gizli yolu ketfetmeğe ça
lıttılar. Bu çalışmaları uzun sür
•ec!-i, Roo~rto duvara aıılmıt bir 

tablonan arka11nda bir demh ka
pak Wr~fetti. Bn demir kapağı l\C· 

vaffak olamadılar. Ç:.inkü dP.miı 

k2.pak gayet sağlam olarak arka
·lan kapatılmııtı. 

Duman da gittikçe artıyor fer
yatlar hafifliyor ve uzaklaşıyor
du. 

Pencereden atağıya baktılar. 
Bina o kadar yüksekt; ki atlamak 
muhakkak ölüm demekti Binler
nr sarmışlar koca binanın büyük 
ce halk ve askerler binanın etrafı
bir çatırdı ile yanııını seyrediyor
lardı. 

Jülyetto esasen kolundan da 
yaralı olduğundan ba§ını büyük 
bir teessüfle salladı: 

- Kurtulmamıza imkan yok. 
Burada yanmaktansa ... 

Ve birdenbire kendisini açık du
ran pencereden aıağıya doğru fır

latıverdi. Ancello: 
- Betbaht ! Ne yapıyorsun? di

ye bağırdı. Fakat çok geç kalmıı
tı. Pencereye koşarak baktılar. 
Alevlerin aydınlığı altında Jülyet
tonun parçalanmıı vücudu tat av
lunun ~ıtünde yatıyordu. Jülyet
tonun kurtulmak ümidile kendisi
ni pencereden aıağıya attığını gö
ren halk büyük bir çığlık kopar
mııt. Birkaç asker hemen zaval
hnm bacaklarından tutup çekti
ler 

Kendilerini pencerede gören 
halk ve askerler müthit surette küf 
rebneğe baıladılar. Hatta bir kur
fun Ancellonun kulağı dibinden 
vınhyarak geçti. Ancello: 

- Burada durmamız tehlikeli . 
içeri çekilelim, dedi. Çekildiler 

Bu hadise Robertonun da üze
rinde çok fena bir tesir yapmıttı: 

- Jülyetto iyi yaptı. diye mı
nldandı. Burada diri diri yanmak, 
çok feci bir ıey. 

Ancello birdenbire elini batma 
götürdü: 

- Buldum. diye haykırdı. Kur
tulmamız imkan var. 

Roberto Ancellonun yüzüne fÜp 
he ve yeisle baktı. Onu son daki
kada çıldırmıı ıanıyordu. Ancel-
lo: !?#.~ 

- Gel arkamdan! diye bağır
dıktan sonra sofaya çıktılar. 

(Devamı var) 

Mütareke devrinin korkak ve sü
nepe nazırları, lngiliz polis müdü-
rünün tezkeresine menfi cevap vermekten 
çekindiler; Leylanın tahliyesine karar verdiler. 

Yılmaz bey lngiliz polis:nden 
gelen t;zkereyi hayret ve tered
dütle okumağa başladı: 

"T evkilhanede mevkut bulu
nan Leyla İ•minde bir Türk kadı
nının, Yılmaz namında bir zabıta 
memuru tarafından birçok iltira
lar ve sahte hahra defteri ve uy
durma delillerle kendisine bağla
mak teıebbüaüride bulunduğu ve 
adliyeyi de lüzum.uz yere ifgal et
tiği •İvil memurlarımızın yaptığı 
gizli takibat ve tahkikattan anla-

ıılmıfhr. Leyla hanımın kendi.i
ne iınat edilen cürümlerle hiç bir 

alôkcuı olmadığından hemen talt
ı:vesine delaletinizi rica ederim.,, 

itilaf devletleri zabıta 
Heyeti reisi miralay 

M 8 •• 

Yılmaz bey elindeki tezkereyi 
poliı müdürünü masasına atb: 

- Bundan büyük iftira olamaz, 
müdür bey! Ben namuılu bir ada
mım .. Evlenmek için yüksek ga-

yelerim var. Böyle bayağı bir ka
dına el uzatmak hatırımdan bile 
geçmez. Leyli ipe gideceğini an-

layınca, el altından lngilizlere bq 
VUl'IDUf. Kendiıi İngilizce bildiği 

için, timdi de böyle bir oyunla be-
nim batıma çorap örmek istiyor. 

Polia müdürü Yılmazm kendi
sini müdafaa için söylediği aözle

ri çok zayıf bulmakla beraber onu 
himaye etmeyi de ihmal etmedi: 

- Bu vaziyet kaJ'!ııında aenin 
derhal istifa etmen lazımdır Yıl-

maz ! dedi - Çünkü Leylinın itini 
batından ıonuna kadar takip e -
den, dosyumı ve t&hkikat evra -
kını hazırlıyan ıenıin ! Ben bu 
tezkereyi dahiliye ve adliye nazır

larına gösterdim .. İkiıi de Leyli -

nın tahliyesine taraftardırlar Se 
bu meıelede ekalliyette kalıyor -

ıun ! Pek ili bilirim ki Leyli mü< 
rimdir .. Aleyhinde birçok tikiyet· 
çiler de var. Fakat elimizde ne 
bir tahit, ne de esaslı bir Yeıika 

yoktur. Bir hatıra defteriyıe ın 
sana ceza verilemez. 

- Ya itiraf lan .. ? 
- Onlan tazyikle söylediğini 

iddia ediyor. 

- Onları tazyikle ıöylediiini 

iddia ediyor. 

- Vallahi kılına bi1e dokunma-
dık. Onu sorguya çektiğim zaman 
arkamda gizlenmif dört memur 

vardı. Bir kere de o memurları ça
ğırıp sorunuz ! 

- Hacet yok.. Sana itimadur. 
var! 

- Ben Leyli.ya - ifadesini alır
ken • sadece bir muziplik yapmıt· 

tım. Kendiıi kokain müpteliaı ol
duğu için, kimsenin aklından geç· 

miyen bir vasıta ile ona kokain 
verdim .. Aıabını ıevtettim.. Bi· 

raz ıonra bana, tıbkı hatıra def
terinde olduğu gibi, doktor Şaha
bı naııl vurduğunu ve Mııırda çe-

virdiği entirikaları birer birer an· 

latb. Eğer o tahliye edW'"~"' ~ 

de lngiliz poliı müdüriyetine mü· 

racaat ederek, onun J<:ıbirede I\' 
Nelsonu naaıl öldürdüğünü :hh; 
edeceğim. Bu canaval' kadını mu
hakkak surette cezaya çarptıraca 
fım. 

• • • 
Mütareke devrinin korkak ve 

ıünepe nazırları, lngiliz polis 
müdürünün tezkeresine menfi ce
vap vermekten çekinmitlerdi 

Leylinın tahliyesi kabinede 
teıpit edilmit ve Leyli bir akf&Jll 
ortalık karardıiı ıırada birdenbi
re ıerbeıt bırakılmı9b. 

O ıünden ıonra lıtanbul ıaze-

teleri Leylanın muhakemt:s 
bahsetmediler .. Leyla tevkifhane
den çıkar çıkmaz lngiliz zabıtaıı
na giderek teıekkür etti Gene o 
ıece Y rlmaz bey de iıtif aımı v• 
rerek zabıta mesleğinden uzaklat-
tı. 

• • • 
Erteıi ıabah Neırin kocaıiyle 

beraber, annesini ziyaret etmek ü

zere tevkifhaneye ıittiii zam"n, 
kapıda duran ıardiyan, genç kıza 
bir mektup uzattı: 

- Bunu Leyli hanım bıraktı ... · 
Kızım gelirıe verininiz, dedi. 

Nesrin birdenbire ıardiyanua 
yüzüne baktı: :. 

- Kendisi nereye gitti? 
- isnat edilen cürümlerin hep-

si de iftira olduğu anlatıldı •. Dün 
gece tahliye ettiler. 

Nesrin zarfı aldı .. Kapıdarı Hd 
üç adım uzaklqınca, Celil ae • 

vinçle sordu: 

- Demek Leyli hanım aenin 
annendi, öyle mi? 

Nesrin, Celilin omuzuna ya.
landı: 

- Evet Celalciğim! O benjm 
öz annemdir. Fakat, h&ylti>lfü· ııj. 

tiraya uiradığını o vakit ıan •· 
111 anlatabilirdim. Kendiıi d" da
vanm ıonuna kadar ıana bir •ey 

aöylememekliğimi rica etmitti .. 
aaklamağa mecbur oldum... Beni 
mazur gör, Celil! 

- Vallahi timdi ne kada· cok 
sevindim bilıen .. ! Ben ona çolc a

cıyor ve kalben onun maıum uldu

ğuna inanıyordum. Tahminimde 
aldanmamı9ım ... Haydi. aç ıu m~ 
tubu da okuyalım .. ! Nerey• ıit-

mitİe, hemen' ıidip bülabm .. Ken
disini tebrik edelim. 

· · (DeYamı v.a'r) 

isyan etmitti. Haykırmaaı kulaktanmda çınlamağa 

batladı: 

bütün cesaret ve kuvveti tOkenmiştl. Tabii bir adam 
birdenbire bu kadar atağı derecelere dUtcme.sdJ yat. 
Onun aoğuk kanbhtJnı kaybettiğini, alrundalri bus 
'ibi terleri ıildiğjni hayal pıeyal farketmiftim. · 

- Neme lizıml Bunu kendiniz iıtediniz. 

Bu iğrenç tehdidin mana.mı anlımamıt, hatta 
ffiphe bile etmemiıtim 1 Ah alçak 1 Hangi kelimeler onun bu hareketini 

ifade edebilir! 
Kendi yatağımda değildim. Belirsiz hissim bir 

Bu ince dnnağımın alamryacağı bir teydi.. Be 
nim gibi bir kadının havıalaama aıfdıramıyacağı bir 
cüretti.. Ah hileklr 1 Bir de ıerefinden bahsediyordu. 
Kendi arzumla istemediğim için cebren bana temel
lük etti 1 Ah alçak 1 Sefil, kaba, ldi herif 1 Hiç tilpheıo 
siz sonra da benimle alay edecekti, zaten bunu benim 
itirazımı kibrine yetiremediği için yapmı,tı, beni 
zerre kadar sevmediğini biliyordum. 

Sonra biltiln varbftmı 61Um gibi ağır bir uyku, 
bir uyu9ukluk kapladığı vakit imdat arar gibi koHa. 
rımı uzattığım zaman sanki imdadıma yetifiyormuı 
'ibi bana doğru koşmuıtu. 

hakikatti. Yabancı bir yatakta bulunuyordum .. Kır· 

mızı saten takımları olan yekpare akaju bir karyola 
da idim. 

Her sabah uyandığım vakit beyaz dantelli takı~ 
lanma gözlerim alışmıştı. Bütün bu kırmızılıklar, ya 
tak ve örtüler benim için büsbütün yabancıydı .. Ha· 
kikat bir şimşek gibi gözlerimde parladı: 

- Burası kocamın odasıydı. 

Aldanamazdım. Bu daireye bir kere daha girmiştim. 
Buranın ciddi fakat gustoya uygun mobilyesi gözl~ 
rime çarpmıştı . 

Ben Arif Nedretin odasında yatmıştım 1 
Bu benim için isim verilemez bir dehşet oldu. 

Çıldırmış gibi yatağımda doğruldum. Nasıl olmu~tu 
da buraya relmiştim? Niçin kocamın yatağında ı.r 

yanmıştım? 

Buna benzer binlerce düşiince altüst olan dı-

mağımdan geçiyordu. Vücudu.,... ıı rı s•zıları manevi 
acılarımın yanında hiç kalıyordu . fo. cı acı inlemeğe 

başladım. 

Arif Neriretin tehditleri hatmm;ı geldi: 
- Arzı ,,, 11zla veva C: ('hrrrı ic:tnni i7im vakit henim 

ol:ı -:>lc:c:ırıT Z 1 

~lr r-er ~ ~vvel "'"ZUmfa l<:ın!lr oı,..,,.ı,ı,ıhm ;r;"" 
yalvarmıştı! İstemediğimi görünce vahşi bir halde 

Benim ona hiçbir ıey yapmağ~ gücüm yetmiy~ 
cekti. Bu iğrenç halimi silmek için hiç, hiç bir ıey 
yapamıyacaktım. Ben onun olmuıtum. Onun kansı 
olmuştum!.. · 

Bütün varlığım bu dütUnce ile isyan ediyordu. 
Bu yabancı yatakta bütün vücudum ihtiliçlarla ur 
sılmağa başladı. Sanki kendimi kumrmak ister gibi 
bü7.ülüyor, büzülüyordum. 

Arif Nedretin başka türlü hareket etmiı olabile-
ceğini bir saniye bile aklımdan geçirmedim. Şimdi 

fikrimde canlanan hatıralar beni harap ediyordu. 
Onun yalnız sözlerini değil, vaziyetlerini de ha

tırlıyordum. Kahve fincanını bana uzatırken titriyor 
du .. Herhalde içinde beni böyle ölü gibi uyuıturacak 
bir madde vardı! 

Kocam bir cani gibi cinayetini kendisine yaptıra 
cak nlan bıı zehiri koymağa tereddi.it etmemişti. 

Birde bana onu kendi elite vermit fakat ıonra 

- Ben buradayım Samiye korkma. 
Ah ne iğrenç bir hareket 1 Benim bUtiln tuurum 

uyufuk bir hale geldifi böyle bir dakikada bana tath 
kelimeler bulup tlSyliyebiliyor. Kendiıinin orada oı. 
dulunu korkmamakhğımı aCSylllyor. 

Bugüne kadar mert n centilmen aandıfım ,b• .. 
di, bu alçak adamı tavsif edecek kelime butm.ktan 

acizdim. 
BUtiln bunların ara11nda ona karp kalbimde 

duyduğum nefret ve istikrah hisleri de· kartf11ordw 
Bu naat bir adamdı? 

Kurbanı otan ben birdenbire kendimi .ondan e 
kadar uzak hi11ettim iri bu hissim aanlri benim ~hl 
bir teselli gibi oldu. . 

Onun o1muıtum. Ne olabilir! Kalbim ondan t. 
mamen uzak olduktatı sonra böyle bir dbente onun 
olmamdan ne çıkardı? 

Arif N .. -' .... + kendimi ~oruyamryacağtm bir •• 
""~".ı., .. =~•ıt~..1 .. .. +,..,tııtl ll':ııkııt hXvle yapmakla kendi 

~,.-.. fini, kendi onurunu lekeli""";"· her tevJ 1raybet"-

mişti. {D..,.. ""') 
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Şarlo ge ce 
sinema ak örü 

i nıinde 
oluyor! 

Şarlomın gelecek filmi ne olacak? ) 
Holivudda şimdiden bu mevzu üze· J 

rinde dedikodular başlamıştır. Çarl Çap
lene filmlerini İngilterede yapması için 
teklif yaprlmış, fakat o serbest kalmak 
arzusunu beslediğinden bu teklifi kabul 
etmemiştir. 

Söylendiğine göre Sovyetler de Şa~ 
loyu kendi memleketlerine çekmek mak 
sadile fevkalade tekliflerde bulunarak 
şöyle demişlerdir: 

" - Rusyada hiç olmazsa bit film 
yapmanız için her teklifinizi kabul etme
ğe şimdiden hazırız. İstediğiniz artist· 
leri getirmekte serbestsiniz, sizden isim-
terini bile sormryacağız. Emrinize istedi 
ğiniz her türlü vesaiti vereceğiz. Filmin 
yapdması için bir müddet de tayin ettni• 

yoruz, isterseniz beş sene çalışınız 1,, 
Fakat Şarlo Sovyetlere sempati duy 

makta olmasına rağmen bu teklifi de 
filmlerinin sürümü noktasından mahzur 
lu bulmuştur. Bu sebeple gelecek filmini 
de Holivucida çevirecektir. Bu filmin 
mevzuu söylenildiğine göre şudur: 

"Holivudda meşhur bir sinema ak. 
törü fakir bir figüran kızı sevmektedir 
ve kız da onun kim olduğunu kat'iyyen ,. 

Jİlınemektcdir. Onun nazarında aktör, 
kendisi gibi meçhul bir figürandan iba· 
rettir. 

Aktör günün birinde, son filmi mu 
vaffolciyetsizliğe uğradığı için, şöhretin 
en yüksek derecesinden birdenbire ın • 
hlile doğru düşüyor. Ve ayni gün figü. 
rlln kıza aşkını itiraf ediyor. Genç kız, 
ken~isi gibi figüran o!an emi me§hur 
aktörle evlendiyor.,, 

Bunun komikliği neresinde? diye
ceksiniz fakat düşünün ki bu mevzu ü 
zerinde Şarlonun deh<ısı işliyecektir. 

Şarlonun Avrupada gösterilmeğe 

başlanan son filmi olan "Makine devri,, 
için bazı kimseler müfrit sol fikirleri 

müdnf<ıa ettiği iddiasile hücum ve ten• 
kidde bulunmuşlardr. Şarlo bu iddialar 

üzerine şunları söylemiştir.: 

"- Yaptığım film sivao:;1 veya içti
mai bir propaganda filmi değildir. Fil· 
min bir tek gayesi vardır: Dünyadaki 
karışıklıkla alay etmek! 

Eğer bu derde karşı bir çare göster 

mesini arzu etseydim bunu sinema eğlen 

. .. . 
... ~· ., / 

.... 

cesi şeklinde yapmazdım; daha ciddi bir y . A "k ld _, d p-
1 b 1 k k bild

. enı merı an yı ı:uarın an '" 
yo u ma a ı.,. J • 

enınga 

Fred Aster'in karısı R. K. O. yıl- dızlanndan Filis Bruka. ~ .. ©©© nnıra:ıwa 
IQ>Oır ş©lırlkn R l 

* Geçen hafta babası Pariste 
bir İngiliz kadınile evlenen kü
çük Duglas F erbanks yakında 

hoılivuttan lngiltereye giderek O· 

rada yapılacak birkaç filmde rol 
alacaktır. * Almanyada çalışan Fransız 
yıldızı Röne Sen Sir vücud güzel
liğini muhafaza etmek için sabah
ları vücudünü buz parçalarile Erik 
siyon yaparmış; tecrübeye cesare-

• ti Rf._,n Bayan~ara tavsiye ederiz f 
~ Aıy.:f?rikan yıldızı,~eri K~ı; . 
lavl Parise gitmiştir. 
)f. Germaine Aussey'in adresi

ni soran okuyucumuza: 
62, Avem1P. Marieu - Paris -

F ance. 
iC Moris, Şövalye geçen hafta 

bir otomobil kazası geçirmiştir. 

Şövalyenin otomobilile bir başka 
otomobil çarpışmış, fakat artiste 

bir şey olmamıştır. Buna muka . 
bil diğer otomobilde bulunanların 
hepsi yaralanmışlardır. * Ginger Rogers ile F red As
ter'in yakında çevirmeğe başlıya . 

cakları yeni filmin adı "artık 

danı etmiyeceğim !,. dir. 

Ula ydclr.zlarınJan Klod May 

11 

}fa. Hanri Gara ile Daniyel Da
riyö fransada "Mahbusum,, isim
li bir film çevireceklerdir. 
)f. ltalyan tenoru Benjamino 

Gigli Münih'te bir stüdyo tarafın
dan angaje edilıniştir; bu mües
sese hesabına bir film yapacak • 
tır. * Jenni Jugo "bir kraliçenin 
gençliği,, isimli bir filmde lngilte- . 
re kraliçesi Viktorya rolünü yap • 
maktadır. * Sergü~e~t filmleri kahrama-• 
nı T om Miks 172 inci filmini ta
mamJadıktan sonra sinemadan çe 
kilmiştir. Tom Miks şimdi 57 ya
şındadır. Ve 1911 denberi sinema 
da çalı§maktaydı. 
iC Emil Y anings yeni filminde 

Napoleon Bonapart rolünü yap . 
maktadır. * Stefan Zveyg'in bir eserine 
göre Amerikalılar tarafından 

çevrilecek olan "Mari Antuanet,, 
filmine mayısta başlanacaktJl'. 
Başı giyotinle kesilen kraliçe ro
lünü yapacak olan Norma Şirer 
mayıta Parise gidecek, filmin 
harici sahnelerinin mühim bir kıs· 
mı Versay' da çevrilecektir. * Janet Makdonald çevirmeğe 
başladığı "San Fransisko,, filmin· 
de dokuz şarkı söylüyecektir; 
hunlardan biri "Traviata,, opera • 
sından. ikisi "Faust,, operasından 
ariyadir. 
ic M;k; Fare filmlerinin mübdii 

Valt l'isney'in yaptığı filmler 
ıenede 30 milyon Türk lirası gay
ri safi hasılat temin etmektedir. 
Valt Disney'in senelik kazancı 

800 bin Türk lirasıdır: kPnrl;~i 

yardımcılarına haftada 18000 H. 
ra ücret ödemektedir. 

iC Amerikan sinema yıldızları
nın ödedikleri vergi hakkında fi
kir vermeğe kafi bir misal: Vi) • 
yam Povel'in verdiği vergi. 4.me
rikada 250 işsize "işsizlik yövmi
yesi,, ödemeğe kafi gelecek dere
cededir. 

lt- Sinema artisti olmak pek te 
haves edilecek bir şey olmasa ge
rek! v 1"'-rk Geybl kendisinden 
yaşlı o~. -·· ~irkince bir kadr,..'ll 
evlidir. Mensu1 "'ld••au şirket · · ı 
hali artistin şöhretiı <f;;sÜrf'cek 
bir tehlike saymaktadır, ' ·1 !H! • 

beftle artisti karısından boşanmcı 
ğa sevk için çalıımaktaymıı ! 

An Harding son filmlerinden birinde. 

R. K. O. y_ılu. :arındcın Lliıll Bal 

"Tar as Bul ba,, filmi tamamlan. 
dıktan sonra garip bir macera 
geçirmiştir. Film hazırlandığı 

zaman birkaç davetli önünde pro
vası yapılıyordu. "T aras Bulba,, 
nın ölümü sahnesinde çalınan 

parçayı işiden bazı davetHle" hay 
retle b:\kıştılar; bu musiki eski ve 
çok acıl< bir Rus şarkısının musi
kisi idi. Bu vaziyet rejisöre an
latılınca o sahneyi başka bir musi
ki ile tekrar çevirmeğe karar ve
rildi. Artistler tekrar davet edil
diler ve bu yüzden filmi yapan • 
şirket on bin lira fazla masrafa 
girdi. 

~~IQ>U M©ırllaıy 
Sinema artistleri hazan şirket· 

lerle yaptıkları mukavelelere ga. 
rip maddeler ilave ederler. Me • 
sela bazıları stüdyoda işe ancak 
saat on birde başhyacaklarım . ki
misi ~alı gunu çalışmıyacağmı, 

bazısı ise akşamları falan saatte 
stüdyodan ayrılacağını şart ko • 
şar Fransız artisti Gabi Morley ise 
şimdiye kadarki bütün mukavele
lerinde film çevirdiği müddetçe 
şirketin kendisine günde üç şişe 
şampanya almasını şart koşmak. 

tadır. 
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28 MART - 193~ HABE!t - "A l<sam posf an 

Bitlerin hususi hayatı nasıldır? 
• 

Almanya B e rlinden 
bir ~öşkten 

değ i ı. 
idare 

dağ başındaki 
olunur 

Bir içtimadan sonra. biraz hava alıf·· Hitler arkası dönük oturan zattır. 

Hitlerin Ren havzasını işgal ile 
neticelenen mühim planlan nere
de hazırlandı dersiniz? 

Berlinde mi? Hayır .. Çünkü o
ranın havası ve muhiti Hitlere ya
rayan hava ve muhit değ:Jdir. 
Fakat Almanyanm lideri Baviye
ra Alplanndaki münzevi bir köy 
evinde hayattan daha çok zevk a
lıyor. 

Bir tepenin üzerinde onun ça
htma evi kuruludur. 

Diine kadar orası sadece bir 
kulübeden ibarettir. Orada dul 
bir kız kardeıi ile birlikte oturur
du. 'Kız kardeti ona evinde b\kı
yor, yemeklerini pişiriyordu. 

Fakat Hitferin kudreti daha 
arttıkça, orada daha genitiie arazi 

• 
aldı. işte nihayet bu yer, Hitler:n 
kendi eliyle çizdiği Nazi ı,aretli 
bayrağı taşıyan §İrin ve pek mii· 
tekimil bir yuva haline gelmiıtir. 

Hitler oratlan hazan~ güne~i ~ 
doğmurndan daha erken ıaalfr 
de göl-gelik çamlara doğru, ardın· 
da B!onda isimli iri köpeği 

olduğu halde bir gezintiye çıkar. 
Sonra daima hareket üzerine bulu
nan dimağına birdenbire bir fikir 
geHr, oturur, onunla meıgul olur. 
Ana yurdu Almanya için yeni bir 
pli.n ... 

Bu ücra muhitte Hitler, fe 
birde olduğundan daha meıuttur. 
Y~ karlara, aıağıda güzel 
göllere ve köylere baktıkça haya
tmm en ulvi zevk'erini alıyor 

Sankı şıar 
şudur: 

"Sen, hiç bir şey 
:Jeğ ı lsın. H.tıer ! 
Senin milletin 

her şeydir! 

Hitler telefon başında: Belki de 
nazırlarını çağırıyor 

Ve maneviyatının beslendiğini 

duyuyor. 
Fakat Hitler mahcup bir adam· 

dır. Romada icrayı hi!kômet eden, 

Hitler, Almanyanm hava 

Sezar yapılı diğer lidere hiç ben
zer yeri yoktur. Yüzü, gülünceye 
kadar hayatsız görünür. 

J deta, gizli sesler i!iten bir 
Mutasavvıf gibidir. 

"Duyduğun nedir?,, diye ıora· 
cak olsanız size !UDU der: 

" - Dein Volk ist alleı, Du 
biat nichts f,, 

Yani: "Senin halkın her feYİJı.. 
dir. Sen hiçsin!,, 

Bakarımız, bu küçük ve tirin 
evden Hitler, bir ıeyi müıavere 
için derhal arkadaılarına Bertin. 
deki nazırlara telefon eder. 

nazm Göring ile beraber 

Burada yapılan gizli içtimala!'
dan hiçbiri Josef Göbels gelm~ 
dikçe tamam aayılmaz. Bu zat, 
hepinizin de bildiği gibi, Alman
yanın fikriyatını bir kalıba koyanı 
adamdır. 

~ "" ~ 

Bu satirları okuduğumuz bir 
lngiliz gazetesinde deniyor ki: 

"Hitlerin buradaki evine yiik
aek deniz ümerasınm da girdiği 

görülür. Buraya gelen bütün ziya
retçiler, elektriklenmiş tel örgü -
lerden ve gayet uyanık muhafız
Jarm arasından gecer.,, 

200=--=o=---=-=ıi-ra---=1=---=ık_m_iı ___ • s-a-==--b~ak~a-m-ız-=d=--a--=-k-a-za_n_a_n _____ la__:.:_r_._. 
10{) lir::ı kıymetinde diki§ makinesi 

kazancın 

1753 
Şükran, Çapa Kız Muallim 

mektebinden. 
• .y. • 

Ihsan Y avaz kadın • erkek lerzi
lıane:;:n:len kum(Jfı kendisine ait 

olmak üzere elbise yaptırtmak 
hakkını kazanan 

1137 
Necib Ersü Beyoğlu Galatasa

ray Arifpaıa 3.partıman So. 5. 
:ıı: •• 

10 ar lira kıymetinde Alhn Çizme
den ısmarlama ayakkabı 

kazananlar 
86' - Necdet Vc!a llsesinle 973, 10!50 -

Silzan Fener Kiremlt caddesi 12, 

l/o "" • 

Dün ve Y ann kütüphanuinin 20 n· 
ci kitabından 30 unca kitabına;a

J ar bir seri kazananlar 
271 - Recep AU Oğan Zaman mağ~ 

ın. 1156 - Nusret Hidayet Beyoğlu Ta.rlabaşı 
çılcnaz ıokak. 

Tek Kollu Cemal giıeıinden bir 
keJ!Jelik tayyare bileti kcuananlOT 

802 - Melike Bayburt Kandilli iskele 
caddesi l, 10715 - Yakup Verdi Beyazıt elek.. 
trik f!lrketınde, 1658 - Mükerrem Nuri Tur. 
san Üsk11dlı.r kaptanpaşa toprak 80kak 5, 
1!597 - Nuret!n Neşet Cumhuriyet merkez 
bankası lpt.ııı komisyonu memurlanndan 
Ankara, 854 - Suphi Deniz Balat tnhlsarlar 
satış deposu memuru, 406 - Kemal Beyoğ
ı·ı 6 ıncı noter tebliğ memunı. 

:(. 1~ 'f-

Yeni çıkacak (Tam bir hal ta J ga
zetesinin iki aylık abonesini 

kazananlar 
M - Emel ~uran Yenlpoııta.ne karps.ı 1 

o mcı noterce, W - Ai. Ea'iiı Beyoğlu Pıı· 

paz kaprOaU Mıınguar ndde!f 1 ı, 2059 - 1 
Ziya Altbıjık Oyuncu sokak 31, 222 - Nt..I 
hat Arda UnlversUe riyaziyeden 61, 281 -
M. EroJ K!Lvmr:ı~~ b:ıhrfye caddesi 71, 810 

- Dunun Fatih Haraççı Muhiddin mahal. J 
!e81 gtıutl bahçe 110k&k S. Ul - AU oğlu sa 1 
fm ÔZdemJr. 447 - Zeld MutıugOıı Emniyet 
mtldtlrl1lğ11 kaçakçılık bürosunda 6M, 619 -
Nedim Özdemtr Be§lktq akaretler 9, 654 
Sabiha Halit Kadırga c:l5mertler eokak 31, 
657 - Ziya ŞengeJ Saraçhane Hüsam bey 
ınaballeııt imam Niyazi eokak G, 840 - Ah
met ErMy KOçrut kara.deniz oteli kAtfbl, 
894 - Orhan Posta D&klfye memuru tstar. .. 
but, 944 - Muhtar ~ııçer Kosamustafapqa 
eadde81 HO, 1001 - K. Nüzhet Rona latan.. 
bul ~ lMS, 102t - Sadun Feridun Ka:lı· 

k15y yedl.ncl mektep 2 l.ncl ınnıf, 1081 - SU. 
zan Baru Beyoğlu 29 okul 21'. 

.y. •• 

Bir cilt X:9 ve bir cilt Şerlok Hol.
mu romanı kazananlaT 

49 - Ha.yreddl.n önseı LA.leli Gençttırk 
llOkak 10, 19 - Cemal Yllına.z Karagtlmrtilt 
Nureddin tekke.si, 68 - Oğuz Toypıı D1zda.r 

rtye ına.halıest medrese sokak 10, 95 - Hik 
met GWener Eyilp merke.ztnde polis 404. 220 
- Halime Edinıekapı gülgecınez mahallesi 
'2, 27~ - Kemal Karag1}.nırt).Jc ecza.nesinde, 
873 - Arll Varol KAğrthaneköyU ka.sapbaşı 
caddesı 16, 634 - Abbaa Çetınkaya Ba.'at 
Süreyya paşa fabrJkasmda. 861 - Enver 
Öngör ltbalAt gUmrflğtl ınuamelM memuru, 
901 - Hayriye Şimşek Akbıyık caddesi 42, 
988 - Servet Galata kaletçl katesll Nact sa.. 
kak 21, 1051 - Ali Recep tstanbul mtlddei 
umunılllği nezdinde !!ivil komiser, 1098 -
Mehmet KUçllkpazar Yavuz sınan camli so.. 
kak 24, 1183 - Ahmet Fethi Taksim ipek so.. 
kak 9 Şoför, 1265 - Baki Kapalrı;;a.rşı ÖrllcU. 
ler numara 8, 1302 - Doğan Aksaray Ça 
lora.#a mahallesi Sinekli ba.h,çe sokak 7, 1343 
- Bayan Tekllbacı Beyoğlu çakmak, sokak 
201, 18715 V. Bllgutaa lstanbul Ziraat ban
kası memuru, 1393 - Fehml Galata per§em 
be pazarı Tulumba sokak 13, 1398 - Mus.. 
tafa Beykoz Oıı ceşmell sokak 6, 1405 -Ne.. 
şet Vehbi Galata Bozkurt atgorta şirketi, 
1449 - Semih Tuğrul Kadıköy Senjozef 
llseat, ll5M - Hulfisl lnöntl Eminnönü erkek 
orta okulu 866, 1624 - Mehmet Hilmi Bey 
koz Kavakdere caddesi 50, 1636 - Sedat Ko~ 
Osma.nbey Ahmet bey sokak Cet.ı bey apar· 
tıman. 1671 - Safa Ayder Beykoz yalı köy I 
tshak ağa bayrn 45. l'iS9 - Mehmet Kastan 
oğlu Balıkeıılr kaptan oteli, 1392 - Dlcla -1 
Beyoğlu 87 l.nct okul muatuml Ba .. an Me'ck 
km. U152 - BUlcnt G!lrsoy Beyoğlu 11 inci 
okul 317. 

Vazo içinde krem Soley 
848 - Yusuf Beyazıt Fermanlı sokak 

8, 851 - Üdbl Beşlkta.' Şair Nedim Cad· 

dest 110, SllS - Kemal ve Bohar Gatıı. 

ta TUne1 caddesi 45. 860 - Ulvıye Samatıo 
ya Tarakçı HU:mU 11, 862 - Sallb Kadı· 
köy Yoğurthane aokak 17, 866 - Hayat 
Kumkapı Dalyan sokak 6, 871 - AtWA. 
Şl§U Tokalı oğlu sokak 40, 875 - Feyzı 

G&Zlosmanpaşa ortaokulu 275, 880 - N. 
Behiç Altındağ İstanbul bel~ye müra.
klbl, 886 - Halit. Kadıköy Yağlıkçı 1ıı,. 

mali sokak 13, 907 - Müzeyyen Karagtım.. 
rük Muhtar Yekta 11, 913 - Hayrullah 
Maksut Tophane kumbaracı kapıkul so . 

kak, 922 - İbrahim Kılkış Kara harp oku .. 
ıu 1282, 927 - Leman Karan Ankara da.tılll 

ye vekAleU busuaı kalum mUdürtJ Arif kJ.Zı, 

930 - CelA.1 Sezer Ankara gUmrUk inhisarlar 
vekA.leU levazım §Ubeslnde, 933 - Şemi 

Belede Bebek küçükbebek 35, 938 - Mordo 
.P1nhaa Yedikule genç ana sokak 38, 942 -
M. Yavuz Zonguldak Azım eczanesinde, 951 
- Saim Ata kl.lçUkayasotya clnc!meydanı 

11/2, 978 - Asım Torug SWeymaniye A vnt 
paşa sokak 2, 979 - KA.ınil Mısırçarşısı 11 
yorgancı, 98• - Bayan İhsan Şehremini Sa. 
ra.ç doğan mahallesi yeni çeşme sokak 4, 937 
- Mürvet Beyoğlu Emin cami nohut sokak 
32, 995 - Ali Aynalrçeşme Nohut sokak 28. 

1005 SUha Vefa lisesi 917, 1010 - Mukaddes 
Pa.şababço Mnh!lbey sokak 12, 1013 - A.S. 
CJngöz Ayazpaşa solak çeşme 10, 1026 -
Nerln Üsküdar İhsaniye ltöprWU sokak 12, 
1031 - Aysel İstanbul kumandanlığı muh11-
scbe başka.tıbl Hikmet krzr, 1035 - Mehmet 
Yüksel Beyoğlu aynalı<;t'Şıne alhatun soksk 
19, 1061 - Mehmet Zeki İstiklal caddesi 
radyo şirketinde, 1064 - Yani UmlonldlS 
Zoğrafyon rum mektebl 11 sınıf, 1069 - Na. 
dire Fatih Fevzi paşa caddesi müteahhit sc
kak l ı, 1082 - Hatice özveren Samatya Ha.. 
cıkadm caddesi 89, 10~9 - Abat Ercan 
üskUda.r 24 Uncu okul 83, 1694 - FUrUzan 

Urluğ 1094, 
.. * • 

Palmoyl marka sabun 

22 - ~uzafler Yüze\ Bahçekapı taşhsn 
yanında üçer berber salonu, 5 - Sabri örük 
çUIUlc Beyazıt TUrbckapı numara 21, 12 -
Celfıl Azmi İstanbul erlrnk llacsln:!e &~. 30 -
Burhan Seyer İstanbul erkek lisesinde 1761, 
39 - Asaf İtfaiye bandosunda 245 63 -
A.11 Mehmet Ca~aloğlu moda perU;;-t\r ııalo. 

nu baş kalfa. 72 - Nedim Aksarav Horhor 
cadde~ hacrhalit sokak 13, 84 - Zivıırrt"ln 

Yucclgen Ortaköy onuncu sokak 41. 96 -
ttakat Unkapam be.C'ltac!rn bo<rt.ıuı sokak 17. 
105 - Mehmet Zeki Kırldarelinde tstasyon 
clvarmda, 268 - Ahmet rcasmıpıva ku'aksız 
21 dalgı~. 394 - Vartan Ka,.M<öy l.'!'o~a cad 
detd leylek ııolrnk 4, 43~ - Havrl Tarlaba"1 
108, 466 - HUseyin Galata şair Zlyapaşa cad 

dest 10 berber, l!Oi -Bayan Hamiyet Beyoğ 
ıu Ta.rlaba§ı 24. 

• • 
_ı . --' ........... 

Basın Fotoda bir po% altı kaTt 
reıim çektirme hakkı kaza11anlar 

223 - NeclA Kansel Bakırköy blrtnci o
kul 183, 818 - Pak!Ze Ak.saray çakırağa ma. 
ballest Manastırb Rıfat sokak 27, 1146 -
Muammer Fatfb Enverbey apartımam. 1161 
- S. Urbeg btanbul Uees:I 963, 1M8 - Ne. 
zlhe Onat Ortaköy yapı sokak 13, 1631 -
Meliha Murat Bebek ktnk sokak 11, 1584 
- Tahtakale telefon caddesi 58, 1003 - Sa,. 
bahat Ortaköy 23 llncil okul 2R9. 620 - M. 
Şerif Beşiktaş Yalova paatanesi tramvay 
caddesi 57, 450 - TUrka.n Ortaköy derebo. 
yu 129, 

Y erıi çıkacak haltalık rT am Bir 
Halta) gazetesinin iki avlık abo· 

neıini kazananlar 
1129 - Sedat ö:zdemiroğlu Be,tkta.ş a 

karetler spor caddesi 08 Işık apartımanı 

llll4 - Haykayan Merkez Rıhtım hanında 
24, 1171 - Burhaneddin Kmlkartal Beşiktaş. 
1206 - Cemal Kasımpıtşa lskeleRlndo kum 

müteahhidi, 1266- Reşat Ziya Bahçekapı 

Tokatlı birahanesi karşısında 26, 1810 - ls
ınall Çetin Tahtakıı.le lklncl komiser SO. 1873 

- Ali Ekrem Fatlhde itfaiye karşıSJ 2R, 
1384 - Rıza Gedlkpaşa Azakzade apartım:ı. 
nı daire 2, 1396 - Jak Faracı lstanbul Ta• 

rakçılar çinllt han 12, 1897 - Meliha Sultan 
selim aııseyllı Remzi bey sokak 7, H4:S -
Rasime Aksaray Sa.it sokak 3, 1504 - Ba. 
yan Nazik Yazıcı Osmanbey E:e sokak ıs. 

1528 - Salt TUzUn Kadıköy yeldeıtırmenl 

yutdq sokak 115, 1569 - Davlt Çuhacı YUk~ 

sekk-ı.'dınnı 671 Terzi, 1:191 - Emin Mestan 
Bakırköy telefon merkezi karşısı Nlya71 
bey sokak 2, 163!S - Cemil l{adıköy <;ilek 

sokak 75, 1669 - tsmall Fahri Kasrmpacıs 
Bedreddin maha11P~ S, 1729 - Ali Rıza sı-.. 
kecl 'l'rakva ott>lf müsteciri, 1740 - Samııeı 

Ortaköy Hıı.frz Ali IOka.k 1, 174!S - KU?m 
DördUncU vakıf han tktncl kat 14 taluıfldar. 
17M - Orhan tstıı.nbul llsest 1M3, 1774 -
Ff11 11t Zenglnoğlu Üniversite ayniyat muha 
slbl. 

Yanak ruju 
247 - Ltltfl tstlk!Al Usesl •6 ~30 - On 

nlk Erman Çarıpkapı tiyatro c1tddcsl Azak 
zade aparttman, 479 - H. BPdreddln Akol 
Fatih Aatpazan kesercller sokak 1. 'A9 -
Abdtlrrııhman AJl Deniz küçük nakUye ce.. 

miyeti unıuml kAtlbl, 491 - Muzaffer Gazi 
Oamanpa.şa ortaokulu 181, 623 - ömer Kc. 
r;a.r Karamürsel fabrikasında dokumacı, Sıi2 
- Necatı Evrensel tstanbul Balıkpazarı tah.. 

mis sokak 21, 964 - Mustafa Ali Tica ret ı;.. 

sesi son sınıf talebeal 145, 1037 - F!ds:ı 

l'ahlr Kabataş Tabakos tUtOn glrkcU 566, 
1197 - HayrUnnlsa K~ımpll§a kırık sokak ı, 
1490 - Zeki Tapu mühendisi 

~ "" fi. 

Bu Listedeki Hedivelerin 
Verileceği Günler 

Bugünkü listede numaraları ya· 
zıh olan okuyucularımız hediyele
rini 4 - 5 Nisan Cumartesi ve Pa
zar günleri öğleden sonra matbaa
mızdan alabilirler. 

ZAYt MAKBUZ - Bir tibbi mUstah· 
zar ruhsat harcı olarak İstanbul muha ~ 
sip mes'ullüğüne yaptırılan 25 lirayı mu
kabil alınan 13-12-935 tarih ve 38127 
/3474 numaralı makbuz zayi olmuştur. 
Sureti r•kanlacağından hükmü olmadığı 
ilan olunur. Karaköy Eczanesi salıibi 

Eczacı Hüseyin Hüsnü 

ZA Yt MAKBUZLAR - 3 tibbt 
müstahzar ruhsat harcı olarak İstanbul 
muhasip mes'ullüğüne yaptırılan 7 5 n· 
raya mukabil alman 24 eyh'.iJ 193 5 tarih 

ve 38012012320 ve 38012112321 ve 
380122/2322 numaralı 25 liralık 3 mak 
buz zayi olmuştur suretleri çıkarıl~ca

ğından hükümleri olma~rğı ilan olur.ur. 
Münir Şahin tibbi müstahzarat labora
tuvarı sahibi 

Eczacı Münir Şahin 

l LAN 

Memleketimde bulunan arui ve 
saire hakkında işlerimi görm~k fü:ere 
Elaziz köylerinden Ermiyeli Hüsevin 
oğlu Abdiyi vekil etmiştim. Şimdiye ka• 
dar vekaletinden istifade görülmediği~ 
den azlettiğimi ilan ıorlerim. 

Osman oğlu Ejder 



Alacaklı Vaktu yokmuşl 
A.lacaldı,a, ....,. kiPik km \, Hayretle tordu: 

- Seni anlıyamadım gitti. vea
ıelim ! Dün borç iıtemittim, bu
ıün gelmemi aöyledin. Bugün ıe
liyarum beni tepetliyvnun ! S.. ne 
it? 

açtı: 

-•'"•eneJOIE! - Aca• •. ,.,. sini lam? 
- Bilm-1 A i8teneDiz s 

biru WdeJia. ,....,.. çıkıp batli
...... ~ı 

Ekmek statıstlil 
Bir statistiğe ıöre lstanbulun en 

çok ekmek sarfedilen semtI..i E
minönü ile Sanyer imiı. Gazete
ye gelen hu havaclia üzeriıade ko
nuıulurken bir arkadq: 

- Eminönünde fada +=ek 
sarf edilifinin sebebi ticaretbue 
Ye dairelerin sık oldulu bu Mmt

te çok lokanta bulwa11fU olaa ••
rek... Fakat Sarıyerde acaba ne-

den çok sarfedilifOI'? 

Bir bafb ubdat inll .ttiı 
- Sanyerdeki ..ıan .......,_ 

musun birader? Suyu içen eJaneie 
sarılıyor, her halde! 

Bedbin 
Bir tanıdıldan ihaittü. Biriai 

fByle dedi: 

-- Ne fenaJ Hep iyi iıuaalar ö
lüp sidiyor ! 

Oteki batını alladı: 
- Böyle söyleme birader, Clecli, 

•i kabalar belki .a.nn da iri 
taraflan kaime ah l 

POSTA TAYYARES!NDE 

Ahçı - Listeye ilbe et: Yabani 
&dek lmartmaıı da var 1 

S...,-...t ........... ... 
................. rfl..,.1 

Blrllk 
Awleri. iki Jdiça ._...... ••

.. .-. ..... ince .... : 

-N.-.b.-ılb•• ·--·
,.delil mi? lld ......... ...._ 
lik oa-,0Ha1111&? 

Çomldana birili ceftP ftl'-

~= 
- ikimiz de bimk olduk, 1111ne

ciiim 1 Kardeıim de, ben de büyük 
elmayı istiyoruz! 

- Vallahi azizim, dün o kadar 
meyaldüm ki eeni ~ 
Wle wktia ,okta! 

Kep - Te11••• •• ı•ı .... 
..._.. 1emem. .Weme ........_., 

Nedly• serbe 
( ( bıraktılar? \l Bir tanıdıjının ojlunu arkadat-

( 
IU1ndan birine tavai1e etmiı, o-
nun müeaaeaeainde ıence it bul

. { Jmflu. Bir müddet aama mü-.. 

s~._,., 

"St.,.W... ............... ........ ""' ....,.,. ...._...,,., 
Semanın rengi... · 

1e sahibi arkadqiyle karıılapnca 
adamcaia deıt 7&ndH 

- ......_, ... ,. .uilin CleH
ır.Jı Jnç im İfe'JUUUPDq .-e h• 
aapten. ne kitaptan aaladıfı nr, 
um aldı bir ite .-iıw. Oateı. 4e 
tenlM!I mi tenbel 1 · 
Arkadqı IİaJNt •ttb 
- Ben kenditinl pek tanımam •• 

Amma Jiikaek mektepten çıktıjı
m l»iliyorum. 

Oteki cenp Yerdi: 

- Vahi Vah! Ne diye ona çı
brttılar, ne tedbinizlik ! Mektep-

Çoc•k - 'Odlmeyln t Ablam btlttln te ahkoyaaydılar daha iyi delil mi -nipnlılan araamda en çok ski ımyw J idi 7 

Sarhoşluk 
briai de balat aibi arhoftu)ar. 

Evlerine di;nmek üzere tramvaya 
bindiler, nedenae iki kiplik bot 
bir yer vardı, taliin bu fevblide -lütfuna sevinerek yanyana otur-

dular. içlerinden biri biletçiye bir 
lira aattı: 

- Bize bilet ver! 
- Kaç kit ilik ı 
Sarboı f6yle Wr baktı, parmak

lariyle 1a7dı Ye: 

- GöraüJOr m..aa yalau, de-
d• ..IJL.a. ı.:.ı..: ' 1, uvrı a•t•.J" ıZ. 

Biletçi sarh .. la müaabta etmi
ye ce.aret edemedi, clört bilet ke-
aerek vereli. Fak.at aarbet biletleri 
ıirilnce hiddetle llylendi: 

- Görmüyot musun be, bana 
dört inlet yeriae aekia Wlet veri
yor111n! 

- Niçin )'llhma batta aldın? 
- Sandıiın anahtaruu kaybettim, 

sonra ne ile &çacaiız? 

- Otomobilin ırlcasma neden mfk-. 
natıı bağladın? 

Otomobili kullanmıt aldım da 
yolda parçaları diiferae kaybolmasın 
diycl •• 

Yuı11z hlklye: Gezmctc götürülen çocuk. 

- Şimdi .. ,..-. bc1ar ..... 
km' · ı tamlı&- wn .. bdıaı
cıktt. t 

o zaman böyle 
d-Olldll 

- Hamt Miıe1-. Knmm 
bu kadar cebi delik bir adamla na
sıl eYleadirdiaia. 

- Mera'k etmeyin, evlendikleri 
2aman böyle delihli. ~ 

- BOyildüf Un zamaa sen ne iı ,,,. 
pacabın? 

- Babam gibi; hiçbir ıey 1 

- Haıa mı? 
86tüa layatınca kendisine mtit

hit ezi}ıetler etmq olan karısı öl
müttü. Cenaze meruimi yapılıyor

du. Bir ~apımn yamDdan aeçtikle
ri ıııa~ ~ndan bir tulla yu
varlandı ve karısı ölen adamın ko

hma çarparak yere diiftii. Adam

cafıa ell.-ini lla•aya dotr- açarak 
MSyleHi: 

- Oldia, sil• çıkar çıkmaz 
ıene benimle uğraımaja mı bqlı
yonua? 

Hasta ( ltonıültaayon için topla. 
n.an doktorlara) - Bir kiıiye kal'fl on 

Jdti püJorawnu, kuvvetler mtlu.t 
detil1 

Cevap 
Şoför otomobilile bir yolcuya 

çarpmıı, yere dUfürmüıtü. Otomo· 

bili durdurduktan IOBra kabahatin 

kenclisinde olmadığını idclia etti: 

- Ben on eenedir otomobil kul
lanıyonun. Kabahat beacle deiil, 
yolca birclealtire önüme çıktı 1 

Yolcu ceYap vwdic 

- iyi amma, ben de altımı se
nedir 1olcla yürü1orum 1 

Kilo ııe mi? 
Yeni Wr mıc11 m ..._ ~ 

ta .... • • ._ .... ..,.. ... 
b71tRr1 

., ............ bar li· 
radar!.._ ile_. ' • !.. 

A.caM .. •ıcı •• ,.-1a1o 
Dı keae tclldÇlı... ..ı::1-• içia 
mi çakQ9? 

- Cesur •uywn de .& mü? Bea 
Jl°Jan avcılrğı bile y.aptınıP 

- Mükemmel azizim. O halde sen
den bir ricam var: Bizim eve git. Bu 
akıam eve gclmiycccğimi karıma aöylel 

Temiz TQrkçel 
Haber aldığımıza göre hyatro 

artisti olmak i~tiyen gençlere türk 
çe .telaffuz ve ıive dersleri vermek 
üzere ıehrimizde bir luırs açıla-

caktır. Bu kursun profesörlütüne 
ıeçenlerde bir müesseseden konf e
rans ıaakledildikten sorıra latanbul 
rad,. .. unda çok tem• bık .e ileı 

•-Bayanlar, baylar! Şimdi or
kestramızı dinliycanız !,, 

Diyen at tayin edilmittir. 

Kadın - Ka1cllraımJOf musun? 

Hırsıza karşı 
Arkadatını ıörünce sordu: 

- EYine bıraız ıirmit cliJe clay
dum, dejru mu? 

- Evet! 
- Vah! Vah! Çok lriildüm 

doğrusu! Halbuki ıen geçenlerde 
hıraızlara kartı iki yüs liralık ciae 
bir köpek almqtın- Köpek ltir 
,., yapmadı mı? 

- Nasıl yapsın birader Hınıs

lar onu çalmak için ıelarifler •· 
ten! 
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~ ·: tstanbul Deniz Levazı~~~S;t~~lma 
ı:.. ·' • • J'. • - • ~ - • • t: ..... ~ •• • '•' < , • 

t ·. ~ . · · Komlsyöiıu b.Aiil'arl~~~----:~;/ 
l... . - ' . . .-.. :...:ı.. . - . · .. 

Tahmin edilen bedelleri 130 lira olan iki adet hurda mofö 
bot tekneai açık arttırma ile 13 Nisan 936 tarihine rastlayan p 

tesi aünü saat ıs de satılacaktır. Şartname ile motörleri görme 
tiyenlerin her aün ve arttırmaya gireceklerin de belli gün ve saat 
930 kuruıluk teminat makbuz veya mektuplariyle Kasrmpaıada 
lunan komisyonumuza müracaatları. (1635) 

T-ahmin edilen bedeli 56200 lira olan 5000 ton Rekompoz 
mür 1 Nisan 936 gününe rastlayan çarşamba günü saat 14 de p 
bk ıuretiyle alınacaktır. Muvakkat teminatı 4050 liradır. 
mesi komisyonda 281 kuruş mukabilinde satılır. Pazarlık için 
gün ve ıaalte Kasımpaıadaki komisyonumuza müracaat olunmas 

(1428) 

M. M. V. Deniz Merkez Satmafma Komisyonuntlan: HER._ 
MEVSİMİN 

· ·KREMİDiR 

l'abii meyve u.sareıerile haıu • 
lanmış yegane rney,·e tuzudur. 

l - Tahmin edilen bedeli 7250 lira olan 8 adet ben:ıin m 
ile muhammen bedeli 6500 lira olan 2 adet Dizel molörü kapalı 
la münakasaya konmuşhır. 1\lide, barsak. karaciğer, böbrek 

hastalıklarmda fevkalAde favdalı_ 
dır. Hazmi kolaylaştmr. inkıbtm 
izale eder. 

2 - Benzin motörlerinin mü nakasası J. 5 Nisan 936 ~arşa 
günü ıaat 14 de Dizel motörlerinin ele saat 15 de yapılacaktrt. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün münaka.s 
i,tir-.k edeceklerin de mezkur gün ve saatlerde benzin motörl 
~in 548 lira 75 kurut Dizel motörleri için de 487 lira 50 kuruşlu 
mhıatlarr ve kanunt belgeleriyle Ankarada M. M. V.. binasın 

~ t: .. ;.,,. .., .• : ... . . ~ • 1 1 • • • ıı .. msıa. ............ . 

Çıplaklar 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

Be1106lu - lstanbul 

içtimai bir dava, meraklı bir 
macera, özlü hır san'at 

Ne zaman, nerede? 
Bunu yakında Öğreneceksiniz I 

.._..,.. :... • , ... ,.&.• '- ' 

~·- l . ~ *'Q ' , :. • ' • • • • 

-~liılıisarİa·; U. Müdürlüğünden: , 
' .. ,~. . . ' 

Avrupadan gelen bobin ciiara kağıtlarına ait bot ıandıklardan 
200 adedi derhal ve mütebaki 1300 adedi altı ay zarfında tes
lim .p.rtiyle pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin sandıkları görmek ü
zere her gün Cibalj fabrikasına ve pazarlık için de 2 - 4 - 936 gü
nü saat 11 de Kabatatda alım ıatım komisyonuna müracaatları. 

(1606) 
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bir ağrı, bir baygınlık hissetti. 
Son bir gayretle doğruldu. Aya_k. 
ları yere dokunmuştu. Hemen ço
ct• j u büsbütün sudan dışarı çıkar
dı. Hıçkıra hıçkıra e.ğlamağa baş· 
ladı. Kolları gerili olarak Viyolet· 
tayı havaya doğru kaldırdı. Hızlı 
hızlı nefes alarak yürüyordu. Neh. 

rin yamacının üzerine çıkınca 
Notrdam köprüslinün altında Jüi
veri sokağına çıkan bir aralıkta 

bulunduğunu anladı. Hemen koş

mağa ba§ladı. Bir kaç dakika son· 
ra evine varmıştı. Kapıyı çaldı. 

Bağırdı, çağırdı. Nihayet ihtiyar 
hizmetçi Dam Jilbert hızlı koşa
madığı için Klod koca omuzunu 
kapıya dayayınca kapı çatırdadı. 

Bu anda kanad ard.ına kadar a~ıl
dı. Elinde lambayla Dam Jilhert 
göründü. Gözleri evinden fırla • 
ınıştr. 

Klod boğuk bir sesle: 

- Ateş yak ! Sıcak çamaşır 
ver ... Çabuk, çabuk ol! ... Diye ba
ğırdı Bu taşkınlık arasında kapı 
açık kalmıştı Klod odasına kadar 
koştu Viyolettayı kendi yatağının 
üzerine koydu. Gözlerini açarak 
manasız ve karma karışık bir ta . 
kım sözler ıöyliyerek kızın ilz~ri • 
ne eğildi. 

- Öldü mü? Ah, acaba onu 
bulduğum andt\ ebediyyen mi kay
bettim. EAer blSyleyse ben de ölü
rüm. Da.m Jilbert çabuk ol! 

Dam Jilbert mutfakta koca bir 

ateş yakıyordu. 

Klod Dam Jilbertin açtığı ya
hut onun abanı§m:ı dayanamıya • 
rak açılan kapıdan girdikten son• 
ra bir gölğe Klanodr aokağma gi· 
rerek eaki celladın evi önünde 
durnıuıtu. 

Bu gölge Belgoderdi. 

Haydudun yüzünde miithi§ bir 
jf ade, 'Vah ti bi:r sevincin verdiği 
büyük bir ıevinç izi vıardı. 

Belgoder kapıyı açık görerek 
yaklaştı. Sonra kocaman hançeri· 
ni mantosunun altından yoklıya • 
rak homurdandı. 

- Oh, ne ali ... Her şey yolun
da gidiyor. Hemen hemen Klod 
beni bekliyor diyeceğim. Haydi 
bakalrm. içeriye girelim. Ona söy· 
liyeceklerimi bir tasarlıyayım. 
Söyliyeceğim feyleı:- onun kalbine 
kadar sokulmalı, onu çileden çı • 

karmalıdır. Onun bu şiddetli acı ile 
gözümün önünde ytldırımla vu • 
nılmuş gibi düşüp ölmesi lazım • · 
dır. Nasd Metr Klod? Beni tanı • 
dınız demek? Siz cellat iken bir -

çok kimseleri kırbaç e.lbnda, iş• 
kence sehpasında ötdürmüştünüz. 
Bana iyi bakınız. Beni ibret dire
ğine bağhyan ıizdiniz. Halbuki o 
zaman beni serbest bırakmak, ka· 
çışıma engel olmamak elinizdey • 
di, Şimdi iyi dikkat ediniz. Kızı • 
nızı çalan benim! Biraz ıabredi • 
niz.. Her şeyi anlatacağım. Sevdi • 
ğiniz, biricik ümit ve sevinç ıeba-

komisyona müracaatlan. 
4 - Zarfların münakasa saatinden evvel komisyona 

lazımdır. (1618) 

Türkiye Zıraat Bankasından 
BankNDızın Ordu ve İnebolu şubeleri için Ukerlilderini ya 

ve ya§ı 30 dan aşağı olmak şartiyle iki kambiyo memuru almaca 
1) Taliplerin en aşağı Ticaret lisesi veya lise mezunu olmala 

franıızca ve İngilizce de bilmeleri matluptur. 
2) Bu liıanlardan ba,ka almanca bilenler tercih olunurlar. 
3) Talipler 30 - 3 - 936 ya kadar mektep şahadotnameai, 

nühal ilmühaberi, nüfus tezkeresi ve askerlik vesikalarını hamile 
tanbulda latanbul Ziraat Bankasına. ve Ankarada umum mildü 
memurin direktörlüğüne müracaat ederek sıhhi muayenelerini v 
yıtlarını yapbrmabdırlar. 

4) imtihan 1 - 4 - 936 çarşamba günü sabahleyin Ankar 
ve latan bul ıubemizde yapılacaktır. 

5) imtihanda muvaffak olanlara muvaffakivet derecelerine 
(100) liraya kadar aybk verilecektir • . (1289) 

.. - - ~ ~..,, ,:; 

Nereye kaçmalı 1 Nereye giz
lenmeli? Pe.rdayanın hayali gözü
nün önüne gelince, ismini hatırla· 
ymca ou öyle bir korku alıyordu 
ki, dünyanın neresine kaçıp git -

mit olsa bu duygudan kendisini 
bir türlü kurtarması mümkün ola
mıyordu. 

O ne istiyordu? Bunu kendisi 
de bilmiyordu. Birdenbire Meni
veli terketmiş, büyülenmiı bir hal

de, belki tesadüf onu öldürmeaine 
· yardım eder düşüncesiyle Şöval -
yenin peşine dü§müştü. 

Ah, onu bir öldürebilıeydi 
Hayır, Şövalyenin yalnız ölümünü 
istemiyordu. Son dereceyi bulan 

kini yüzünden onun ayni zaman
da şiddetli işkencelerden sonra 
can vermesini istiyordu. Fakat 
kendisinde kinden daha şiddetli 
bir duygu vardı. Bu da korkuydu. 

Her an kafasını kaplıyan, bit· 
mez tükenmez bir korku... Öyle 
bir korku ki, yolda yürürken yüz 
kere: · 

- Acaha Pardayan arkamdan 
geliyor mu? Fikriyle ona belki 
yüz kere ba~ çevirtiyordu. Gecele
yin uykusundan birdenbire uyanı· 
yor: 

- Bu ses, beni öldürmeğe ge
Jen Pardayanın ayak sesi mi aca
ba? Diye soluk soluğa etrafa ku • 
lak veriyordu. 

Pardayanı ZSldünneği Moröver 
yalnız intikam almak yahut bir 

---------~ -· ---
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düımandan kurtulmak için iste • 
miyordu. Belki en çok bu korku
dkn kurtulmak istiyordu. Şövalye
sai bulundukça o tam manuiylo 
ya§ayamryacaktı. 

Esperans otelinin önünde ken ... 
di kendine: - ' - Belki de şu helldan kurtul· 
manın sırası geldi. Diye söyleni • 
yordu. Acaba onu kendisi öldüre
bilecek mi idi? Pardayan yaklaş• 
mak için kendisinde c:esaret bula-· 
bilecek mi idi. Kendi kendine sor 
duğu buydu. Fakat bir türlü buna 
ceaaret edemiyor ve katiyyen ya• 
pamıyacağını içinden tekrarlıyor-

du. Cesurdu. Belki biraz da cana
var ruhlu idi. On dütmana karşı 

tek başına karşı koyduğu çok o

lurdu. Fakat Pardayana hücum! 
Hayır ... Hayır.. Bunu yapamıya
caktı. 

Ortalık kararalı epeyce olmuş· 
tu. Uzaktan iki kişinin biribirinin 
kolundan tutarak gelmekte ve 
kendisine yaklaşmakta olduğunu 

görmüştü. Moröver tecrübeli bir 
bakışla bu gelenlerin ayak takı· 
mından iki serseri olduğunu kes • 

tirmişti. Evet bunlar, verilecek uy .. 
gun bir para kar,ılığında her şeyi 
yapacak cinsten iki hayduttu. He
riller hemen onun yanma yakla§• 
tı1ar~ 1 

- Her biriniz ellişer lira lia~ 
zanmak ister misiniz? 

Moröver heriflere bunu sor·; 
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:>ünyanın en iyi 
kundurası ALTIN IZME Kundurasıdır 

Kundurada aranılan her türlü kıymet ancak bu kundurada bulunur. Rahat: giyir.ecek 
kundurayı gözünüzle röntgenimizde görebilirsiniz. 

_....,.......~----~~~~----~----~-----:-:-----:--:::-~--~:-----:----::---:--.:--:--:-------:-:--:-:-----:-:-:--:-----.----:---------~-=-----------.-:--:-::--:---.--------:--:---:----
ı .tan bul yedinci icra memur- ile 864 lira 15 kurtı§un 1 - 1 - olup itbu icra emrinin bir ay müd. meden icranın geri bırakılması tebliği makamına kaim c1mak ü-

uğunde.n: 934 tarihinden itibaren yüzde beş detle ilanen tebliğine karar veril- hakkında bir karar getirmedikçe zere ilanen teblig oh:mır. 
lstanbulda Ahiçelebi mahallesin- faiz ve 30 lira 46 kurı1• masarifi milltir. b · · 1 .. b · _,. ~ ce rı ıcra yapı acagı ve gen~ u Kt I k l I k 

el L. . k 1 • d k" 35 h k "f" • • . 1 b •ıa tan"h"nde 0 t 0 ba e ::::r. rn ' ve sa 1 ) : .... e ımon 1S e,r-ın e es l ve mu a eme ve maaarı ı ıcraıyenın f u l an ' ı n ı ı r n müddet içinde mal b?yanında bu n 
veni 12 numara""a limoncu Polidis tahsili hakkındalci yaptığı takip bir ay zarfında borcunu ödemeniz ı= Arnavutköy me§hur AkıntıburnJl 

Mahcure Emetullah vasisi avu- neticesinde tanzim olunarak gön • ve · bu müddet zarfında borcu lunmazıanız hapis i!e taı.yik "lu • H gazinosu kiralık ve satılıktır. ~ 
kat Hüseyin Kazım tarafından aı· derilen 936/829 sayılı icra emri üdemezseniz tetkik merciinden nacağınız ve hakikate muhalif he· g rüşmck için 22359 No. ya telefonla: 

liye birinıci hukuk mahkemesin - ikametgihınızın meçhuliyeti ha· veya temyiz ve yahut iadei mı:ha· yanatta bulunursanız ha,is jf .. ce- !~::::::::::::::::::::::::';;~~~~~:~~:::::::::::::::m;ı 
den aldığnnıı. 936/44 sayılı ilam sebiyle bila teblii? iade olunmt'~ keme yolu ile ait "1du~u mahke- zalandırılacai!ını7. icra emrini,. 
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makla beraber gözünün kuyruğiy. 
le de otelin kapıııne. bakıyordu. 

iki ıeneri biribirini dürttü. 
Bunlardan biri ince bir ıeıle: 

- Bugün taliimizin bize gü • 
lümıediği bir gün olacak! Dedi. 

Öbürü hazin bir ıesle: 
- Epeyce zengin olacağız! 

Diye ilave etti. 
ikisi birden: 
- Ne yapacağız? Diye aordu

'ar. 
Moröver iki haydudun çok ııkı 

emirlere rağmen birer hançerle si
lahlı olduklannı görünce aan du
daklarmda ıoluk bir gülümseme 
belirdi. 

- isminiz nedir bakayım yi -
iitlerim. 

- Benimki Pikvik, arkadaşı -
ınınki Kroaı Monsenyör. 

Moröver homurdandı: 
- Kavga isimleri. Bunlar ha

kiki ıokak hırsızları. Dinleyiniz 
yiğitlerim. Yapılacak şey ~udur. 

..Su otelde bir adam 'ar ... 

Pikvik onun sözünü kesti: 
- ... Ki sizin canınızı sıkıyor 

Moröver: 
- Çok zekisin do:otum l Dedi. 
Pikvik tekrar söze ba!1a-:1ı: 

- Bu adamı öldürmek P ıım ... 
- Evet! 

1 

- Ali, bu işimize gelir. 1~ olup 
l>ittilrten sonra iv;...,;, :r:n ..,;;, li. 
ra ! Kararlafh. 

- Karar latan ne? Dedi. 
- Sen ıonra anlarım! Yalnız 

bir fey sormama izin veriniz Mon-· 
senyör. 

- Sor bakalım. 
- Sizi sıkan o adamın ismi 

ne? 
- Onu öldürecek olduktan 

sonra ismini ne yapacaksın? 
- Doğru. Madem ki ücretimi

zi alacağız ... 

Moröver: 
- işte ücretiniz! Görüyorsunuz 

ya, hen sözümün eriyim, dedi. 

Pikvik, Moröverin verdiği 1--e
aeyi hemen yok ederek yerlere ka
dar eğildi: 

- Monsenyörün işi hemen gö· 
rülecektir. Kroas, hançerini hazır
la! 

Moröver: 

- Susunuz! Dedi. 
Otelin kapııı açılıyordu. Her 

üçü de duvara yasland!lar. Mey -
haneden dışarıya çıkan ıtık h·.ız· 
mesinin yardrmiyle Moröver, Par-
dayanı tanımıtlı. Sarardığını his -
setti ... 

Şövalye ile köpeği yola c'ü~e. 
lir düzelmez hemen iki !erserive 
lazım gelen emirleri verdi: 

Yavaşçacık: 

- Beni takip ediniz, dedi. s;. 
ze haydi... Der tlemez vakit gel· 
mittir. Hemen herifin üzerine atı
lırsınız. llk hamlen!z raıtlamazıa 

Kroaı: . heri.f ikinizi de haklar ha! 
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Pikvik cevap vere:ck ycrd~ 

hançerini çekti. Kroas cfa arkada
~ını taklit etti. 

Moröver yola koyuldu. Karca · 
gibi zayif kabadayılar da arkaun
dan geliyorlardı. Hançerleri elle . 
rindeydi. Belki yirmi kere Morö , 
ver: 

- Haydi! Diyecek oldu. Fakat 
bir türlü cesaret edemiyordu. 

- Ya isabet ettiremezlerse?. 
Ya ilk hamlede itini bitiremezle ... 
se? .. O zaman ben mahvolurum, 
diyordu. 

insanı çıldırtacak ka:Jar kor . 
kunç olan bu dit1üncelerle uğra· 
§ırken kini ve hidı:"eti yavaşlıyor-

du. Nihayet Pardayanm peşinden 
b:>ylece lnosan me-::ar'ığı hizasına 
kadar geldiler. Burada P.ardavan 
köpeğiyle uzun uzadiya konuştuk
tan sonra geri c!öndü. Pe~ini takip 
edenlerin üç adım ön::nden ge~t:. 
Pardayan önde takipc:iler arka-lR 
Siteye kadar geldiler. 

Orada Moröver, Pardayanın 
bir evin kapısında durduğunu 

gördü. O Şövalyenin şu tuhaf ha
l'eketten maksadının ne olacağını 
aklından bile gedrmeyordu. O 
yalnız iki serseri hi!cum ed;ncP 

liendisinin na-sıl kaçacağım düşünü
yordu. Sitede, Faııstanın sara ·ı Ö· 

nünde fırsat bu fırsattır di!;t-rek 
tam arkada~larına kararlaştırılan 
i§areti ';Ckeceği nra~a saçları dar
madağın bir kadının Presuvar dö 

Fer otelinden çıkarak koşup Par
dayanın kolları ara!ım3 düştüğü • 
nü gördü. Birkaç taniye scn;·a 
Pardayan o yabantı kaı:'ınla bir • 
likte harap konağın kapısm:ı yak
laşmıt tokmağı vuruyordu. 

Pikvik: 
- Av elimizden kaçıyor. Fa• 

kat kabahat sizindir MonsE>nyör ! 
Dedi. 

Moröver: 
- Bekliyelim 1 Diye _cevap ver

di . • 
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GÜNAHIN AFFI 

Metr Klod, Viyolettayı kollan 
arasında tutarak açık delikten &· 

şağıya atlamı§h. 

Düttükten birkaç saniye ıonra 
bile muhakkak öleceğini ıa111yor -
du. 

Düşüncesinin bütün müvazene
sini kaybettiği §U anda kafasında 
yalnız bir fikir vardı: 

- Benim cellat olduğumu Vi
yoletta biliyor! 

Suyun sathına varınca evve
la dibe ineceğini u.nmıftı. Kızmi 
genif göğıü üzerine çekti. Ve tid· 
detli bir topuk darbesiyle SE'n 
nehrinin aathma çıktı. itte o za • 
man bütün kuvvetini toplıyaralC 
kızın batını ıuyun dıtında tutma -
ğa çalıftı. 

Birdenbire diz kapaklarında 





Gece bekçisi kendi kendine ko-
· ufıır gibi sisyleniyordu. 

- Muhakk•k generali iple ha
aya kaldırdılar .. Ne de iyi bir 

_Jamdı. 

Muavin Hilmi b · ' · .ıye emretti. 
- Gel bakalım, evi ve bahçeyi 
raıtıracağız l 
İki saat süren bu araştırma hiç 
r netice vermedi. Geııeral haki· 

;.1ten kaybolmuştu. 

Sabahın saat üçünde muavin 
ilmi karakola dönenrek derhal 
lgrafla hadiseden polis müdürü-
1 haberdar etti. Bu müddet zar
nda imdadı sıhhi ot~mobilleri 
:- şoförün, polis Alinin cesetleri 
: baygın bir halde bulunan ge
!ralin hizmetçisini hastaneye 
ıldırıyorlardı. 

btanbuldan gelen polis müdü
yeti erkanı ile müddeiumumi 
uavininin iştiı;akile karakolda 
ıpılan ~üzakereler sabahın saat 

, .fine kaqar devam etti. Tam bu 
rada telefon_ çaldı. Polis müdü-

1 bizzat telefonu eline aldı ve 
rdenbire hayretle gözlerini aça· 
k: 

-Evet, anladım.. General ha • 
katen esrarengiz şerait içerisin• 
kaybolmuıtur. Biz de seri bir 

• hkikat için şimdi müzakere edi· 
rduk. Hayır. Ondan haberimiz 
ılrtu .. Tahkik ederiz. Hay hay .• 
,för öldü. Şimdi hastaneye tele
n ederim .. 
Polis müdürü telefonu kapaya
k arkadaılanna dedi ki: 
- Baylar emniyeti umumiye 
ldürü telefon etti. Romanya po
i Bükreşte Calea Vitozea'da 
nlı bir yaka ile generalin altın 
ı nipruru bulmuı.. Bu yaka
rı üzerinde kanla yazılı ıu sa
lar varmıı. 

''Malcolm Campbell katiller tr 
nf~dan ka~dı. n"erııaı iatano 
bul poliaini ba~rdar edin~.. Bu ..... 
bir ... ., 

Maalesef bundan sonrası yok
tur .. Altın nipnm üzerinde ln
giliz generalin ismi yazılı imiş .. 

tKtNCt KISIM 
YAŞA YAN öLOLER 

Karakolda bulunan polis müdü
rünün bu sözlerine verecek ce· 

vap bulamamışlar,hayretle birbiri 
ne bakıyorlardı. Nihayet müdde
iumumi dedi ~i: 

- Bükreıten haber verildiğini 
söylediniz değil mi? Hadise gecc
yansına doğru cereyan ettiğine 

göre, generalin yalnız tayyare 
ile Romanyaya götürülmüş olma· 
sr kabildir. 

- Ben ona da Uıtimal vermi
yorum, dedi polis müd!Jril, Bük
ı eş zabıtası saat 2 de bizim Cuıni
yetL urnumiyeyi haberdar etmir 
tir. Demek ki kanlı yaka saat 6 
dan daha evvel Bükreşte bulun
muştur .. O halde bir tayyarenin 

bu fırtınalı havada ıbu kadar sü
ratle Bttkre!Je gidebilmesi imkan 
haricindedir .. 

Müddeiumumi söze karrşarak: 

- Ben de öyle zannediyorum. 
Fakat şimdilik elimizde başka hiç 

bir ip ucu olmadığına göre, bu ci
hetten tahkikatın tamikine taraf
tarım. 

- Bu hadisede muhakkak olan 

iki kişinin öldüğü ile generalin 
kaybolmasıdır. 

Polis müdürü muavin Hilmiye 
sordu: 

- Generalin evinde araıtmna
da bulunduğunuzu aöylemittiniz, 
orada bir ip ucu teşkil edebilecek 
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hiç bir fCY gözünüze çarpmadı 

mı? 

- Her ıeyden evvel genera1in 
orada bulunmadığını tesbit ettim. 
Evde herıey muntazamdı, hiç bir 
gayritablilik yoktu.. Bı.nunla b""' 
raber ariz amik araştırma yap-
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madım, ancak her tarafı şöyle bir 
gözden geçirdim. Maamafih, h:ç 
bir şeye el sürülmemesi hususun• 
ci<' bahçıvana kat't emir verdirtl4 
Yeni bir araştırma rapıldığı takw 
dirde belki bir ip ucu bulunabilir. 

(Devamı var) 

Harflerle resim yapıvoru,. 
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Miki, tampanya şişelerini buz kovalarına yerleştirmeğe uğ· 
raşırken birdenbire telsiz telgraf yeniden işlemeğe başladı. 

Miki telsiz işaretlerini anladır,ıncinn: 

- Bakalım ıu telsiz ne işareti veriyor. Yoksa Sakallı Goril 
adamlarına emirler mi veriyor? diye düşünmeğe. ve dinlemeğe 
başladı. 

Aman 1 Neler işitiyordu? Telsiz ktndi ismini veriyordu. işte 
duydukları: 

-Miki Mavzl Miki Mavzl Nerede ise, kendisini çağınyo 

ruz. 

M iki dinlemekte devam etti: 

- Miki Mavz. Ben Ok vapurun<layım .ŞiZi a rıyoruz. Neredl"sini1'? 

Tam bu sırada yandaki odada yemek yemekte olan Sakallı 
Gorilin kaba ve çirkin sesi duyuldu: 

- Garson 1 Çabuk pmpanya g-..t ir. 

Telsiz de devam ediyordu: 

- Nerede olduğunu hemen telsizle bildir. 

Miki bunu dinlerken Sakallı Gorilin s esi yenid~n ylikseldi: 

- Çabuk ol l Budala adam l 

Miki daha fazla duramazdı. Hemen odaya girerek Sakallı Ge>
rilin kadehine pmpanyayı doldurmağa başladı Fakat kulağı da• 
ima telsizdeydi: 

- Kaptan Dobennan ve ben seni çok dUşUnUyoru.s. 

Sakallı Goril Mildniıı bu halini farkettl: 

- Öyle ulak salak ne balmuyonun? diye azarladı. 
Pabt MDd telalsde .. : 

AYICI: 1~: 

- imza: Mini Mavz 1 Kelimesini duyunca az daha aklmı O}"' 

natacaktr. Ve şampanyayı yanlışlıkla masanın üzerine dökmeğe 
başladı. Sakallı Goril Haykırdı: 

- Dikkat et! Kör müsün? Nereye döküyorsun? 

Miki biddettinden ve teessüründen ne yapacağını bilmiyor
du. Bu sırada Sakallı Goril ayağa kalkarak nutkunu irat etmeğe 
başlamıştı: 

- Baylar .• Seyahattan önce şu kadehleri içelim ve ümit ede
lim ki ele geçecek gemide askerlik yapabilecelı erkek sayısı çok, 
ve denize atacağımız kadın ve qocuklann sayısı az olsun 1 

Miki dışarı çıktı. Sakallı Gorilin ele geçireceği ve içinde bu 
lunan kadın ve çocuklan işe yaramaz diye denize atıp boğmağ_a 

karar verdiği gemide kansı Mini Mavzm da bulunması ona son
suz bir teessür veriyordu. 

Hiddetle: 

- Hain canavarlar! diye küfrediyor. Ve: 
- Mini de bu vapurun içindedir. Ne yapmalı diyerek saçını, 

başını yoluyordu. 

Evet, ne yapmalı? Miki ne yapabilirdi? 

Sakallı Gorilin kocllJllan bir esrarengiz tahtelbahirl. binlerce 
askeri, cephanesi vardı ·. Buna mukabil Mikinin elinde hiç bir ıey 
yoktu. Üstelik 'esirdi de. Daima göz hapsinde bulunuY.ordu. J , 

Hödükden de bir fey ümit e4emiyordu. Kendisi bir tey ya• 
pamadıktan sonra o ne becerebilirdi? 

Peki elini kolunu mu sallaam? SeYgili bnmm ek ıke;ye 
bile bile 6lüme mi terketain? ., 

Bu da ohiıas. Mtıd da.eDcedea dell _olaeaktl.; 


