
Naziler papası dövdüle 
Bertin, 29 - Amerikan Papası Herman, dün, Hitler nutuk söyle diği sırada 

ıapkasını çıkarıp Nazi usulü selam vermediği için meçhul bir adam tarafından 

dövülmüıtür. Papas tevekkül eseri göstermiı, hiç bir tikay~tte bulun mamııtır. 
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hiç nıukavenıet ltalyanlar, 
uğramadan Tsana gölüne 
doğru 

ilerliyor 
Mühim mevkiler ele geçirildi 

ltalyan Mareşah Badoglio 
Afrikaya karısın! da getirtti 

~R~ , 
B l S TAl'l 

.. -----··-·-·-····-···-····--····--··-····· 
Askerlik 

Jşlerl pUrUzlil 

11ıoıa:~:: :irk~~1k0-:::.~~ kert mükellefiyet kanununun 
86 mcı maddesi değiıtirilmiı ve 
yoklama kaçağı ile bakaya kal 
mıı erler hakkındaki para ce
zası kaldırılarak yerine askeri 
mühakemeler vasıtasile hapis 
gibi ağır cezalar konmU§tur. 

Yalnız müracaat için son bir 
altı aylrk mühlet verilmişti. Bu 
mublet 26 haziran 1936 cuma 
günü bitmektedir. 316 dahil ol
mak üzere 331 doğumlulara 
kadar olup da müracaat etme. 
mit, yahut kaçak erlerin vakıt 
geçirmeden süratle tubelerine 
müracaat etmeleri kendi men . 
faatleri icabıdır. Bu müddete 
kadar e.ki kanana göre eadece 
para cezasile cezalandırılacak- 1 
lardır. 

Halk partisinin umdelerinden biri: 

-----------------------------------------------Her Türk bir ev 
sahibi olmalı! 
Emlak Bankası, apartıman yapanlara dejllf, ev 
yaptıranlara borç verecek 

Ne yapmalı da bir yuvaya sahip olmalı? 
HükUmetin takip ettiği pre,..; 

•iplerden biri de ha Türk aile•ine 
bir ev temin etmektir. Hatta Em
lak ve Eytam bahasına apartıman 
yapanlcua değil, ev yaphranlara 
para verilmesi emredilmiftİT. 

Mimcu Seyfi Halil, Halk Parti· 
•İnin bu •ahadaki yararlığına te· 
mcu ettikten sonra, gazetemiz için 
hazırladığı bir makalede §Öyle ya-
zıyor: dır. Mevcutların çoğu da bugün·· 

• • • • • • • • • • ihtiyacatına uyamayan gayri ııhh 
Diğer memleketlerde olduğu gi- evlerden ibarettir. Her Türk ailes 

bi bizde de birçok eve ihtiyaç var- (Devamı 2 incide) 

Askerlik ıuhelerinin rönder- Ren işi sürüncemede 

ı1 ~~~m~:;~;:ı;~~ı Alınanyadan salıya rüzlu olan gençlenmızm bu hu- : 

~diWratleriııi~ 1 eevap bekleniyor ... ,. .. 
-.... .... ,,.. ... e-

ltalyanların ilerledikleri .aha, yukarım T akaue nehrinin cemıbun
tla. AmhaFa •ahcuıdır. Nilin nı depo.a meıhur T•ana wölü de, Amhara 

rinin ücretleri . 
ya.zı•ının altındaki wöldür. Ankara, 28 - Gelecei den 

yılı için leyli mektep ücretlerinin 

hadan indirilmiı, ~azıİan d~ yü·k 
seltihnittir. 

'-''•nlar mUh1m mevkiler 1 
ı ela geçlrd lar 

" ~a, 29, - ltalyanlar, ti· 
cephesinde ilerlemekte devam 

iyor. Habep~er, hiç bir muka
e bulunmuyor. Debareh'te 

.·~M'hl~n beyazlar, Takkaze i1e 
Gondor arasındaki yarı yola var-
mıt bulunuyor. 

Diler cihetten, 3 üncü kolordu, 
Solmtayı itıal etmiftir. Burası, 
ltalyanlar için son derece ehem . 
miyetli bir üs ftzif esini görebile . 
cektir. Burada yeni yaıpdmıf bir 
tayyare meydanı vardır. 
lı1ar•f•I Badogllo karı•ı nı da 

yanına getirtti 
Napoli, 29 - Sarogne vapuru. 

dün akıam Nauaoua'ya 80 zabit 
ve betYüz nefer götürmüftür. 

Gonte Yerde ftpuru da, prki 
Afrikaya bin yolcu i1e hareket et
miftir. Bunlann arasında Bayan 
Badoafio da vardır. 

Hebefltanda para darl,lı 

.. Adiubiba, 29 - HükUnıet, 

mali vaziyetin darbğmdan dolayı, 
Habeı aakerlerinin mürebbisi O· 

lan Belçikalı zabitlerle olan mu . 
kavelelerini feshetmek mecburiye Bunlardan Ankara lisesinin üc 
tinde kalmııtır. Belçikalılar, üç ay reti 225 liradan 200 e, Galatasara. 
zarfında i§lerini bitirerek ıeri dö ym 250 den 240 a, indirilmiı, Di . 
neceklerdir, yarbekir, Kayseri liselerinin Ücre-

Kızıldenlzde manevra ti 150 den 160 a, Konya, Sivas, 
Asmara, 29 - Kızd denizde 140 dan, 150 ye ve Kütahyanm 

ehemmiyetli bahri manevralar ya· da 120 den 130 a çıkanlmıjtır. 
pılmaktadır. Bütün Şarki Afrika • 
donanmuı buna ittirik etmekte- iki . anah ÇOCUk 
dir. Hava ıon derecede fırtmab . Ki it? 
~ mea 

Tayyare hareketlerlnln iki ananm birden sahip çıktığı 
muha••beaı Nerminin kanı tahlil edilerek me· 

Roma, 29 - Afrikadaki ltal· ıele halledilmiıtir. Nerminin kanı 
yan hava hareketleri fU suretle timdi yanında bulunduğu Meh . 
hülasa edilmektedir. met Ali ile kansı Nezalıatin kan· 

20000 ıaatlik bir UÇUf yapd. larma uynıuttur. 
mııtır. 2000 tonluk patlayıcı med Tıbbıadli bu mesele etrafında 
de ablmıftır. 300,000 mitralyöz ki kararını yakında resmen vere
kurıun sarf olunmu~ur. 49 zabit cektir. 
ve asker dütüp ölmüıtür. 

(Difer telgraflar 4 Bncüde) 

Arnavutluk mecllsi 

Italyan anlaşmas•nı 
tasdik etti 

Hauptman 
ÖbUr J{Un idam 

edilecek 
Son ümit vaunın 
teşebbü•":'ncfe 
Trenton, 29 - Öbür ıün idam 

edilmesi icap eden Hauptman'ın 

kurtu'lmaiı için yeni bir te,ebbüı

te bulunulacağı sandıyor.Halbu ki , 

Tiran, 29 - Arnavutluk mec- daları tebarüz ettirmittir. 
liıi, dünlrii içtiınaında, ltalya ile Karaburunun tahkim edildiği
aktedilen mali ve iktisadi anlatma. ne, ordunun seferber hale getiril· 
yı tetkik ve tasd.ik etmittir. diğine ve anlatmada gizli askeri 

adli mütehassıslar hiç bir kurtu 

-~n n,da ı~irecek Ye 149Clm Mtman bekl.i1ec.ekt~: 

• • .. seçımı 
·bugün 

yapılıyor 

lnglllzler Fran•ızlara malt 
tazyık 'apıyor 

Paris, 29 - · Stefani ajansın 
bildirdiğfoe göre, Franıadan Lon 
draya külliyetli miktarda albn ib 
raç etmek suretiyle, lngilizler 
Fransadaki maneviyatı bozma 
Fransız siyasetini kendi prensip! 
rine alet etmek istemektedirler. 

Kolonya, 29 (A.A.) - Dün alt- Fransız bankaları faizi bu s 
mıı tane husuıi tiren, şeref hür· heple 3,5 dan 5 e çıkarmıılardır. 
riyet, ve ıulh gününe iıtirak et · 
mek üzere gelen 50.000 kiıiden Şehrimizdeki Alman 
fazla inıaan taşmııttır. M. H itler lor Karadenlze açılı 
öğleden sonra Ren mmtakası 'e · rey veriyor . 
~:~;!~~en gelen heyetleri kabul Hitlerin son.· .. 

Dün aktamki mitingden sonra n utk U 
M. Hitler "Godesberg. Amrhein. , 
a gitmiıtir. Bütün pazar gününü o (4 Ü nCÜ Say.fada) 

maddeler bulundufuna dair ecne· 
Batvekil Tratari, İtalya ile Ar- bi muhitlerde intitar eden haberle. 

u.vutluk arasındaki tarihi doıt- ri kat'I bir lisanla tekzip etmiı ve Roma, 29 - Memleketine av- askerler tarafından ıara kadar 
luktan bahıettikten sonra, yeni an· bunun üzerine meclis, rey ittifa- ğa azmetmi' görünmektedir. det eden Macar Ba bakanı Göm-

~~..:..:_.~_ı_-=:=-=::.=:....::=:::!.._~..:.:==-ı_:_~~__..!.::~~~~~----1--=-=-===-..:.:.:=;==-..=.t.::=:==-==-ı~a-...ı~uua~~~~~~ 
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·Her Türk bir ev 
sahibi olmalıdır~ 

(Ba§ taralı 1 incide) 

bir ev sahibi umdesi birçok işsiz
lere it bulacak, ıu buhranlı zaman. 
da ticaretin muhtelif kısımlarının 
inkişafına vesile olacak, evlenme
yi çoğaltacak, doğum adedini art
tıracak, ölü miktarını azaltacak, 
veJh:ısıl bu hareket memlekette 
pelc büyük içtimai, iktisadi ve sıh
hi faydalar doğuracaktır. 

Yaptıracağı evin parasının ta
'Jlamına malik kimselere, zengin 
nemleketlerde bile pek nadir te
sadüf edilmektedir. 

l-<ira bedeli ile ev 
sahibi olmak. 

Sava,Iar ve cumhuriyet rejimi-
ne kadar, idaresizlikten iktisaden 
inkişaf edemiyen memleketimizde Bu sipıivri apartımanlardan 
ise, yurtdaşlarımızın hemen he - ziyade etrafı bahçeli modern evler 
men hepsi yaptıracağı eve ancak, Türkiyeye daha yakqır .•• 
borç para ile sahip olabilecekler-
-lir. 

Bu evler için her ay verilecelc 
faiz ve taksit; kira bedelini geç
memelidir. Kira miktarını ise Av
rupa iktisatçıları lfazancın beşde 
biri olarak kabul etmektedirler. 
Bundan fazlası aile bütçesinin di
ğer lüzumlu kmmlarında eksiklik 
yapacak, bu da binnetice o ailenin, 
.,.,, sahibi olmasına rağmen refahı 
temin edilmertıi§ olur. Demek ki; 
yapacağımız evlerin faiz ve tak
a1tleri, kazancın Oe§le birini geç -
memesi esasını kabule mec.ljuruz. 
Az kazançlılan bile mümkün mer
febe rahat, geniı ve ltonforlu bir 
evde yaşatabilmek için evleri ucu
za çıkarmak, az faiz ve uzun vade 
·ıe Ql!.!i~J>Ulnıak YQ.llaıını aramalı
, ız. Ve bu Yll_ziyetin tekemmülü 
derec.esinde evler de güzelleıebi
lecektir. Bilha5sa bu gıôi evlere 
adam ba~ına seksen metre mura:E
baı l>ahçe de virilmelidir. 

Aile dradmın boş zamanlarını 
bol hava ve güne§ içinde bahçede 
çahtmakla geçirmeleri sıhhi bir -
çok faydalar temininden başka 
bahçedeki hasılatın da daha fazla 
faiz ve taksit ödiyebilmelerine yar
dım edebileceğinden, bu da evle
rin mükemmel olmasına vesile ola
caktır. Nitekim Almanyada, bu ce
reyanlara öncü olanlardan, bahçe 
mimarı (Liebrecht Migge) Alman. 
yanın en fena bir arazisinde bet 
nüfuslu bir aile ile bahçıvan ve 
sair yardımcısız dört yüz metre 
murabbaı bahçeden senede 1075 

ilo zervevat, 300 kilo meyva, 175 
kilo patates yeti§tirebileceğini is

al etmiştir. 

Bu iş nasıl olur? 
Başlangıçta, belki de bazı bed

in kimseler; her Türk ailesinin, 
atta az kazançlılarının bile ev kl
ası mukabilinde ev sahibi olabi-
eceklerine inanamıyacaklardır .. 
u cereyan ilk defa olarak Hollan
a. İngiltere ve Almanyada baıla
ığı zaman, halk bugünkü muvaf-
akiyetin yüzde onunu bile tahmin 
tmiyordu. 
Bu evler için para nfı•ıl bulmalı? 
1 - Emlak ve Eytam bankası 

ermayeıi arttmlıp, faizler indiri
rek, bina kıymetine nazaran ve
len para nisbetinin arttırılması ve 
adenin uzatılması. 

Bu hususta hükfunet tetkikat 
phrmaktadır. Pek yakında te -
ennimize yakın bir netice alına -
ğı ümit edilmektedir. 
2 - Bina vergilerinden alınan 

ranm, n11rını (Almanyada oldu. 
gibi) pek az bir faiz ve u%Un 

r vade bir kısmını feda etmit o-

lacaksa da, gerek bu paranın geti
receği fa'iz, gerekse yeni yapılan 
evlerin vergileri bu eksikliği pek 
kısa bir zamanda kapiyacak ve 
hatta varidatın çoğalmasına yar -
dım etmİf olacaktır. 

3 - Ev yaptırmak için, para bi
riktirme kooperatiflerinin tesisi. 

Bu tekil kooperatifler Alman -
yada ~ok büyük it görmektedir. 
Ev yaptırabilmek için para birik
tirmek ve ev yaptıranlara para ver 
mek bu müesseselerin karı azasına 
ait olacağından diğer bankalara 
nazaran daha nafi olacaktır. 

4 - Hüktlmetin kefaletiyle me
mur maaılarına mukabil milli ban. 
kalardan para verilmesi. 

BAa aure\]e v~ ~üte1e~I kefa
letle memurin ma~ları niıbetinde 
para verilebilir. 

5 - Hayat sigorta f irketilerinin 
ıigortalı eıhasa para vermesi. 

· Bu tekil ile hem mütterilerine 
bir fayda temin etmit olurlar hem 
de bu yüzden kendini sigorta etti
renler çoğalır. 

Bazı noktalar 
Yukarda yazdığım bet tekil ve 

buna mümasil diğer tertibatlarla 
bilhassa az faiz ve uzun vade ile 
para bulmağa çalışılmalıdır. Bu 
tekiller den istifade, ancak bir ta
neyi geçmemek üzere ve kendisine 
mesken ittihaz edecek ailelere mah 
sus olmalıdır. Ve bu suretle ya
pılan evlerin hiç bir suretle spekü
lesyona alet olmamasını temin e
decek kanunlar yapılmalıdır. Ye· 
ni yapılan binaların üç sene vergi
den muafiyet kanununu bet sene 
olarak yalnız yukarda bahsettiği
miz tekillerde yapılan evlere tef
milile de, hükumet, varidatına bir 
zarar gelmeden iyi hir yardım ya
pılabilir. 

Seyli Halil 

22 senedir 
gömülü cebha

ne bulundu 
Berlinden, "People,, isimli in. 

giliz gazetesine bildirildiğine gö. 
re, farki Prüsyada Hobemıtayn 

yakinin<le yere gömülmüt olarak 
külliyetli miktarda cephane bu -
lunmuftur. 

Bunlar Ruı markalı imitler. Ve 
kur§un sandıklar içinde bu1unduk. 
ları için rütubetten hiç mütee11ir 
olmamıtlar. 

Bu cephanelerin, bundan 22 
sene evvelki Tannenberg muhare· 
besinde geri çek"lmeleri esnasın· 

da Ruslar tarafından gömüldüğü 
sanılıyor. 

HABER - '.Akşam pottaıı ' 

~'Biz ne Fransadan, 
ne Almanyadan 

yanayız! Biz sulbdan 
yunaysz !,, 

Yazan: A. G. GARDINER 
(Meşhur İngiliz liberal muharriri) 

"Görüyorum ki, Fransanın Mil. 
letler Cemiyeti de!egesi Pol Bon· 
kur Lokarno muahedesini imzalı· 
yan devletlerden bahsederken, in· 
gilterenin kendi hissesine düşen 

vazifeyi yapmadığını söylüyor. 

29:MA~T.:...1036. 

lngiliz kralının . 
ölümden kurtardığ 

katil ana 
Çocuğunu zehirleyerek öldüre 
bu ana bu işi, yavrusunu yalnı 

bırakmamak için yapm•ş 
lngilterenin suçu nedir mi di Çünkü babası delirerek 61mUştU, kendisi d 

yeceksiniz? Şu imif: verenı olduğu için hastahaneye gidecekti 
Lokarno muahedesinin zamini 

olmak sıfat ile derhal vazifesine 
girİ§eceği yerde devamlı surette 
mutave.ssrt rolünü oynuyormut .. 

' Ve bu Pol Bonkur'a göre, bütün bu 
rahatsızlığın tohumu imi§ ... 

Bu beyanat üzerine serdedece
ğim mütalea , sadece Mösyö PoJ 
Bonkur'un noktai nazarının doğ
ru çıkmasını ümit etmek oluyor. 
Çünkü bizim trıütavauıt rolü oy
namamızı gerçekten istiyorum. Ve 
umarım ki, bu mütevassıt rolünü 
oynamakta devam edeceğiz de ... 

Avrupa bir mutavassıt istiyor. 
Bu memleketten batka da hiç bir 
memleket bu tavassut rolünü oy· 
nayacak vaziyette değildir. 

Bu dört ıebeptendir: 
Bizim Avrupa krt'asından ay. 

rı ohqumuz, deniz kuvvetimiz, 
ıulh gayesile derinden derine ali.. 
kalı olu,umuz ve maddi, mali, ma 
nevi menabia sahip oluşumuz ... 

Gerek Almanya, gerek Fransa, 
her ikisi de muhtelif yollardan 
ayni ıeyin petinde gidiyorlar. iki· 
ıi de, lngilterenin tesirinin ehem· 
miyetini enlamışlardır. Her ikisi 
de bu ehemmiyetin kendi tarafla· 
rına çekilmesini istiyorlar. 

Ve bizim bunların her ikisint> 
de cevabnnız, ayni tartlardan i· 
baret olacaktır. Biz, ne sizden ya· 
nayız, ne sizilı aleyhinizdeyiz. Bi1 
Avrupa ıulhünden yanayız. Mil· 
Jetler Cemiyeti vasıtuile tesis et· 
mek istediğimiz bu sulha yardım 
edecek herhangi devletten yana· 
yız. Ve bu siyaseti mağlup etmek 
isteyen herhangi devlete alyeh · 
tanz. 

Ren mücadelesi, bizim mücade. 
lemiz değildir. Bizim bu işteki a· 
li.kamız, sadece bu İ§İ hal ve fas1 
etmek iatemkliğimizdir. Bu mÜca· 
dele, ta Ritliyo zamanlarmdanbe
ri Avrupanın laneti olmut, yüzler
ce sene, Avrupayı kana bulamıştır. 

Bu kavga ortade.n kalkmazsa, 
ve eier geçen harp gibi yeniden 
bir harp yapılacak olursa, Avru· 
pa medeniyeti baıtan hafa ve ta. 
mamen harap olur. 

Bizim ıiyaaetimiz itte bu iane· 
ti kaldırmak olacaktır. Bizim bat· 
kabir sebebimiz, gayemiz yoktur. 
Olmıyacaktır da .. Biz, ne Fransa· 
dan yane., ne Almanyadan yana· 
yız. Biz sulhten yanayız. Biz ma· 
ziye kulak asmıyoruz. Biz son 
harpte kimin kabahatli olduğunu 
mün•kata edecek değiliz. Siz her 
ikiniz de münavebe ile günahlar 
itlediniz. Her ikinizin de ayni de· 
recede avrupa ıulhüne dütmanlığı 
nız olmuftur. 

Almanyanın Biıma.rk ve Kay· 
aer Vilhetmi gelmit, Fransanın da 
Uapoleon ve Puankaresi meydan 
almıı ve bizim göze almak iate· 
diğimiz en feci yanhı1arı yap· 
mıttır. 

Hitlerin teklifleri hakkında 
Fransızlar diyorlar ki: 

"Bunlara it;mad edilmez Bun· 
lar sadece manevradan ibarettir.,, 
Bu tahmin belki, doğrudur. Belki 

Yeni İngiliz Kralı Edvar~, kral
lık hayatında iki idam mahkum\I· 
nu aff etmİ! ve bunlardan iJcinc•ıi
ni ebedi hapse çevirmittir. 

Son gelen haberlere göre, ço
cuğunu öldürmüş olan 32 yatında
ki bir anneyi idam hükmünü giy
dikten 24 saat sonra affetmiş, ce
zasını hafifletmi,tir. 

Bu kadının adı Evendir. Sekiz 
yaşındaki kızı Vabriyi zehirliye -
rek öldiirmekten suçludur. 

Kral Edverd bundan önce bir 
diğer kadını daha idam cezasın- . 
dan kurtarmrfh. O kadın da . 17 
aylık çocuğunu öldürmekten suç
luydu. 

Even isimli şimdi affolunan ka
dın, bir banka katibinin karısıdır. 
Şubat ayında ilk defa olarak katil 
suçuyla itham edildiği vakit ken
disinin verem olduğü görülmüt ve 
bu hastalığın çocuğa geçmesinden 
endişe ettiği anla§ılmıftır. 

Bu kadının yazdığı mektuplar: 
dan birinde !Öyle okunmuştur: 

"Artıh veremle mücatlele edemi 
yorum. Çocuğuma da dünyada yal 
nız bırakmak iıtemiyorum.,, 

Bir banka katibi olan kocası 

kızı daha dört yatında iken delili 
neticesi;ıde ölmüttü. Daha evlen 
diklerinin dördüncü ayında bu a 
damın sıhhati bozulmuttu. Hatt 
çocuk doğduğu zaman bile aklm 
oynatmış bulunuyordu ... Bir defa 
karısını asmağa bile tetebbüs et• 
mitti. 

Bu deli aile reisinin ölümünden 
sonra çocuk, annesini de fena va
ziyete girmesinden ve hastahane
ye gidip kendisini yalnız bırakaca
ğından korkarak anesine: 

"Anne! demittir. Sen ölmeıe 
gidiyorsun. Öyle ise, beni de bera· 
ber al, beni arkanda bırakma iki .. 
miz de babamıza kavutahm.,. 

Veremin son devrelerine gelme
si dolayısiyle hayatından ümit lce
silen katil ana timdi lngilterenia 
Holovey hapishanesinin bir hasta• 
hanesinde yatmaktadJ1'. 

Frraınso& kablınesı 
I .... ~ 
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Bu mlithiş rüzgara karşı 11c kadar dayanabilecek acaba? . 

de doğru değildir. 
Bunun hakikatini keşfetmek 

için en doğru yol, teklifleri masa 
üzerine koyup H itlerin mümessil 
lerile gözden ı~irerek, münaka. 
fa ederek onların ruhuna vakıf oJ· 
mağa çalıımaktır. 

Eğer lngiltere hükiimeti bu 
çok mühim dakikada bitarafane 
ve ustaca mütavaasıt rolünü oy . 
namazsa i.kibetler kapısının önün 
de bekliyor. Bu meseleyi sarih an
latmak lazımdır. İngiliz milleti , 
Almanları kendi topraklarından 
kovmak için harp etmiyecektir 
Ren üzerindeki ucu bucağı aelme 
yen "muannid döğüf,, ile alaka· 
sım kesmiştir. Vuracağı yegane! 
da:rhe, mü&terek sulh uğrunda ola. 
caktır., 

ftalyanca ( Travuo delle tdee) dea 

Müstakbel harp , 
Karmakarışıklık 
Jçinde başlıyor 
darmadağınık l ı lc 

içinde bitecek 
lngiliz askeri münekkidi Liddl 

Hart "gelecek harp nasıl olacak,. 
isimli makalesinde gelecek harbio 
de bir evvelkiıi kadar karıtrk o
lacağını ve bir furit içinde batlJoo 
yarak tezebzüb halinde biteceii· 
ni yazıyor. Ve di~or ki: 

"Bu, Generallerin ve Amiralle
rin kafi derecede ehii oımaciıic:a· 
rından değil, belki fen terakkiya· 
tının onlann teknik temelini alt 
üst etmesinden ileri aelecektir .,, 
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~ovyet 
~a:jjy©>slYlında 
laıtYrka sesDer 

ııtuınmmuıuaaıa:mmrarıırınmmrımınummrrmımnmmmmmıı1111ıW1001amN11srıı 

lbt lkAr var Ecnebiler için 
Arada sırada, hayretle durup Zeytı·nyag"" 1 

dyoyu dinliyoruı:. Birbirimizin 

~?Üne bakıyoruz: ateş pahasına 
- Alaturka ... Fakat Mııır de-

li... Susam ve pamuk 
\Filhakika Mıaınn arap ağzı tar- yağları · da alablldlğf· 

En ucuz demiryol
ları Türkiyede i 

, ları bamba§kadrr. Bu dinledik- ne fırlıyor 
h'imiz ise bize çok yakın... 5 ı d . on zaman ar a suaam ve pa-
- Sovyet Rusyadan gehyor... k "'l · ·· tl ük" 

1ı • •• • • • • mu yag arı pıyaaaıı aura e y . 
l!'adakı TurkJerın musıkısı... . ... J kt d. B "'I f. ati · 

9" me e ır. u yag arın ıy erı 

~ F
1 
~at bunlar, ~adece hcılk. tür· hemen hemen umumi harp yılla-
erı olmakla ka mıyor; aynı za- rmdaki fiyat ıeviyesine yaklumı 

'fanda içlerinde fasıllardan mül- tır. Hemen her hafta fiyatlerd~ kiş 
tem makamlar d~ ~ar ... Hele ge- Jo batına 3 • 4 kul'Uf bir fark gö
~n gün, bir tanesını, hem yepye- rülmektedir Bun!ann tabii te · · . . . d. . 1 d. • sırı 
l hır çe§nı ıye şaşarak dın e ım; altmda olarak zeytin yağı fiya·Ie 
~m de sesi an'anemize pek yakrr ri de yükselmektedir. Daha birka~ 

ldµ..:1·._. . • . ay evvel toplan kilotu 29 kuruşa 
Yenılıgı - Hıç de hızım bura- satılan yemeklik zeytinyağları 

la.ki t\hfranga kırması alaturka· timdi 53 kuruta kadar çıkmıf:D'. 
ıllra ben7e?1.eme!'!e beraber :- Piyasada bu yükaeHte a~ık biı 
l\rl< musıkısmde.ıu yeknasaklıgT sebep göıterilememektedir. Fi at
~y~et~i~ olmasında ... Eskilik ise. leri bu kadar yükseltecek g:niŞ 
arsı cıhette... bir ihracat yoktur. Kaldı ki, yal-

* ~ • ruz latan bul piyasaımda 13 • 14 
Sovyetlerdeki Türklerin bizde- bin teneke 1500 w.rile yakın da su 

\idil hareketlerini yakından takip sam yağı ıtoklan ~a vardır. 
~tmesi lüzumunu, kültür birliği- Piyuada bugi!n!cü vaziyete tek 
frlizin, bütünlüğümüzün bozulma. bir sebep gösteriliyor: Spekülaı
~ası noldasınılan zaruri gördüğü- yon. 
~Ü muhtelif fırsatlarda yazmıt- Söylendiğine göre dört, be! ki 
(un. Bilmukabele, bizim buradaki şilik bir grup top?anarak bu tekil· 
l"ürk koluna da tavsiye edilecek de mevcut malı ellerinde toplamıf 
'ey: Her halde musiki cihetinden ve piyas~yı istedikleri tekilde yük 

· &on zamanlarda büyük bir hamle ıeltmeğe b!itlamıılardır. 
ihl.pan Sovyet Türklerinin hareket
lerini yakından t"-kip etmektir. 

"Al:ıturka ... ,, diye istihfafla du. 
dak bülmıeyiniz ... Bu •Ö-zün içinde 
1

'Tiirk,, sözü kök olarak buluıımak
l3.dzr. 

Garp musikisinin tekniğine ih
tiyacımız olduğu pek doğrudur: 
Ulusal önder, bize o yolu göster
llıi§tir. Fakat bunca asırlardır Türk 
dahileri, bütün melodilerini ala
hırkaya sarf etti. Onları "unutun!,, 
diyen olmadı. 

Pamuk zeriya
tımız artacak 
Öğrendiğimize göre Ziraat Ve

kaleti pamuk ziraatimizin menıle
kette ıüratle inkipf eden pamuk
lu eanayii ile hem ahenk bir suret
te gelitmesi için bir proje hıµır)a. 
mıt bulunmaktadır. HükUmet bu 
projenin ıüratle tahakkukukunu 
arzu etmektedir. 

Devlet Demiryolları idaresi gö
rülen li~~um üzerine memleket dı· 
şmde.ki bir istasyondan istasyon
larımızdan herhangi birine gelen 
yolculara ve memleket dahilinde 
doğru biletle seyahat edecek olan· 
lara yeniden yüzde 45 den 70 e 
kadar tenzilat yapmağa karar ver 
mittir. Bu yolcuların beraberlerin 
deki bagajlarda da ayn1 tenzi1a~ 

yapılacaktır. 

Mayısm birinci gününden iti 
baren başhyacak olan bu yeni ta 
rife ile Türkiye Demiryollan dür 
yanın en ucuz yo!cu nakleden hat· 
larmdan biri olmaktadır. 

Yeni tenzil~tm takarrür eden 
esaslarına göre memleket:mize 
gelecek sevahlar ~erek Anadolu . 

Atatürk 
köprüsü 

2,5 yılda yapılacak 
Öğrendiğimize göre Atatür1 

köprüsünün inşaatını ·üzerine al 
mış olan Alman gnıpu tekn:aiyen 
ve mütehassısları nisan içinde şeh 
rimize gelerek köprü inşaatı içir 
hazırlıklara başlıyacaklardır. in 
faata mayısta filen baslanmıt o 
lacağı temin edilmektedir. Köprü 
nün in~aatı 2,5 yıl si.!recektir. fo 
faatm hitamına -!<ad~ melbu1 
masraflar karşılı~ı olarak şimd" 

nakil vasıtaları bilet ücretl~rin 
den alınmakta olan Atatürk köp 
rüsü zammının alınmasına d~var 
olunması muhtemel bulunmakta
dır. 

BeJedi-,.~ bu yılki bütçesinden 
Atatürk' ır·~··rüsü intaat tahsisatı 
olarak 290,000 lira ayınnı~br 
Bu para inşaatın başhımasını mü 
teakip taksit o1arak Alman gru 
buna verilecektir. 

Musikide de §arktan garba ge
~işimiz, fesle şapkanın değifme
aine benzer: Kafalanmızm milli 
lıüviyetini nasıl fesle beraber ko
~&np atmadıksa, musiki inkılabı. 
buzda yapılacak fey; !ekH değİ§· 
tirmekten ibaret olmalıdır. Melo
dilerimizi atamayız, unutamayız~ .. 
Y okaa, asırların yadigarını unut, 
inkar et ..• Bu, bizi çoraklığa götü-

Pamuk ziraatı büyük hir ıulama 
ve hazırlama iti olduğundan bu 
ite büyük para yatırılması ve pa
muk yetittiren Çukurova ile Eğe 
mıntakasmda yepyeni bir ırva ve 
iska planı takip edilmesi icap et· 
mektedir. Öğrendiğimize göre hl• --------------

ıiir .... 
• 

Zannedersem Sovyetlerdeki 
Türkler, bu ıırra erişmitlerdir. Ya. 
hut, ona doğra gidiyorlar... Her 
halde, onların cereyanını ya.km· 
dan takip zarureti9deyiz. Radyo
dan çok cazip sesler İfİtiyoruz. 

rva-No' 

Avropada yapılacak 
yeni vapurlar · 

hususta lazım ge~en ıermaye mi). 
li bankalar tarafından konu!acal· 
ve büyük mikyasta pamuk ziraati 
yapılacaktır. 

Bu yılki pamuk rekoltemizin 
en mühiın kısmım şimdi henüz 
bqlangıç halinde bulunan pamuk 
lu &an.ayiimiz yutmu~tur .• Geri ka· 
1an kısım ile - fiyatlerimiz dün
ya piyaaasmm üstünde olmasına 
rağmen • ticaret anlaflllamız olan 
memleketler tarafmdan almmış . 

WWll'IPilf TAMTIWİ 
i 1 

PAZAR 
MART - 1936 

mert: 1355. !lluhıırrem: 6 
Frenklerin Fasyan yortusu 

..:;:;.. 4,26 12,19 15.51 1s.so 20.02 4.08 

..."';::. 9,54 5,48 9,20 12,00 l,33 9,36 Bez fabrikası . t 
Birinci beş yıllık programa da- • .~BlıliaıilEiiil~'lııl•••• 

hil bulunan Konya Ereğliaindeki GEÇEN SENE BUGON NE oLDUf 
Lord Eden Lltvınofa. A ıınıpada. harp 

bez fabrikası inşaatına başlanmak , tehlikesinin her zama.zıdruı tazıa oldugtmu 

üzeredir. Fabrikanın evveli bu ·j söy1emlştir. 
har kuvvet ~tra) 1 binası inşa e- ı Yunan isyanı üzerine mahkemeye çekt 

1 tenlerden 13 ünUn asker! mUddelumum1 !da 
dilecek ve bunu diğer kıarmlarıtı mmı. sMI müddeiumumi de ht.k!mlerin mer 
intaatı tak~!l edecektir. 1 ha.metini istemiştir. 

daki gerek Trakya hudut!arımız
dan tirenle geldikleri takdirde 
bu seyahlar memleketi boydan · 
boya katederek tekrar çıkacaklar 
sa münferid olanlara gidiş içir 
yüzde 45, gidit dönüt i~in yüzde 
60 ve altı kişi veva c:Jaha çoklu!~ 
gruplara yüzde 50 .· 70 tenz"H.t 
yapılacaktIJ'. Yalnız memleketi 
mize gelecek olan fara grup ha -
linde olurlarsa yüzde 50 - 70 tenzi 
lat yapı1acaktır. 

Memleket dahiHn~e yapılaC'."a!f 
seyalıatlerde tek yolcu olsa da 
kendisi ve eıyası için yüzde 50. 60 
tenzilat yapılacaktır. 

Bu tarife Devlet Demiryol1arı 
na ait bütün hatlarda cari olacak 
tır. 

23 nisan 
şenlikleri 

Bu yd 23 niaan bayrammdr 
yapılması takarrür eden idmar. 
§enliklerinin esaah programı ta 
mamen hazırlanmııtır. Şimdi heı 
mektepte tenliğe İ§tiri.k edecek 
talebeler seçilmekte ve hazırJıl ~ 
yapılmaktadır. 

Bu yılki idman Jenliklerinir 
Fener stadyomunda yapılması dü 
ıünülmüıse de bu sene !enJiğ~ gi 
recek talebenin geçen yıllarda· 
da çol< olduğu göz önüne almara'k 
Taksim ıtadmda karar kdmmıt 
trr. Bu yı!ki tenliğe kız ve erke' 
olarak 7000 talebe İJtİrak edecek 
tir. Maarif müdürlüğü geçen ae 
neki bazı vaziyetleri gözönünde 
tutarak ıenliğe girecek erkek ve 
kız talebenin kıyafetlerini teabit e 
den bir tal:matname yapmış ve 
mektep1ere göndemıiıtir. 

Fener stadı şimdi yeni tribün 
lerile daha fazla kimse alabildiğ: 
için bu yıl 25000 davetli çağırıla 
cakh. Fakat Taksim stadı bu ka
dar davetliyi alamıyaca~ı iç;n 
15,000 kadar davetli çağırılacak 
tır. 

Fırsat dil~kUnii 
sandalcılar 

Unkapam köprüsünün orta 
dan kalkmasından sonra Azapka. 
pı ile Unkapam ara5ınd·a ca 'ı"a· 
aantlalcıların fahiş bir fiyaLle iF 
sahil araamda yolcu taşıdı!<ları na 
zarı dikkati celcetm"ştir. Beledi
ye bu hususta tetkikat yapmakta 
drr. 

rnnııııııı ııı 111111111ııııııı111111ıııııııınıın 111111111111 rıııttııııııı ııııınııı 1111 

23 nisan 
Çocuk haftasının 

başlangıcıdır 
nın 111nııı111ı11111ı111 wıııııımııtııu11111n1111ı1tıı11111ııtMfltlhtıtunı11fll 

Deniz yollan idaresinin Avnı
pada yaptıracağı yeni vapurlar İ· 
çin teklif yapan fabrikaların mü
messilleri gehrimize gelmitlerdir. 
Yalnız iki tezgahm mümeaaili he
nüz gelmemiştir. Bunlar da geldik 
ten sonra tezgihlann tef errüa.tı
na mütealık teklifleri de tetkik 
edilecek ve kat'i karar bundan 
sonra verilecektir. Avrupanın şimal 

hakkında 
memleketleri 

rnaıarnat · Ta1ebe Birliğinin 
kUycUltık şubesi 
Talebe Birliğinin köycülük fU· 

besi yıllık toplanbsmı bugün Hal
kevinde :tapacaktır.. ı 

AÇIK KONUŞMA: 
O. K. O okul 2 in:i sınıfta 376 numaralı Fchimeye: 
Aradığınız kitap maalesef türkçe olarak yoktur. Fakat 

bµ5ok lise coğrafya kitaP.larmda, Avrupa §imal memleket· 

teri hakkında kısmi bir malUmat varsa d3, bunun sizi tat· 
min edeceğini zannetmiyoruz. Eğer lisan biliyorsanız, Tü· 
nelde Haşet kütüphanesine uğrarsanız orada i§inize yara• 
yacak eserler bulabileceğinizi umarız, j 

Zaman refikim.iz yazıyor: 
Eminönü birinci komiserine kendi

sinin ''Ziraat Vekaleti müfettişlerinden 
Mahfi., olduğunu söyleyen bir zat tranr 
vay vatmanına seyir esnasında bir tokat 
atmıştır. 

Bu tokatı yiyen vatman itidalini 
muhafaza ettiği için bir kazanın önü 
alınmıştır. Çünkü tokatın serpintileri 
koluna da rast geldiği için vatman elin• 
deki fren ve elektrik kolunu bırakarak 
yerinde bir defa dönmüş ve hemen tek
rar frenlere sanlmıı~tır. 

Şimdi dü§ünclim • .Bu hadise, tramıı 

vay: 
1 - Şişhane yokuşundan ine-rken, 

2 - Laleliden Aksaraya doğru ilerler 
ken, 

3 - Bankalardan Karalı::öy virajını 
dönerken, 

4 - Çapadan Taşkasaba doğru g~ 
lirken. 

S - Alemdar caddesinden Parka 
doğru kayarken. vukubulsaydı ve bele 
vatman da bu tokadı iade etmeğe katkı~ 
sa idi, fstanbul ikinci bir Şişhane faciıo 
asının matemini tutmıvacak mıvdı.? 

(6 - Bir de biz ilave ec'elim: Ya 
vatman başını bir yere çarpıp bayılsa,._ 
dı da. tramvay bütün hrziyle gitseydi .. ) 

Son karar ile ha!kın tramvavlarttt 
an sahanlıklarında durmalan lT''!nediJ. 
miş. bu müsaade ancak resmi zevata ve!" 
rilmiştir. Bunun sebebi vatmanm iş~a! 
edilmemesidir. Tramvavlarda v;ttmıınlar 
la konuşmıık bile bir tehlikedir. Kaldı ki 
tokat atmak 1 -· -

* Scvyet <dloş 
k@mns~rrnn~n lfD d~ 

Nadir Nadi, M-oskova aeyahatindo 
gazeteler hakkında-ma.Uınat edinmek i .. 
temiı. Aneak yoldaı Gnec:in' dcıı cevap a
labileceğini aöylemi§ler. O da Hariciye 
komiaerliğine müracaat etmi§. Bundan 
aonraaım şöyle anlatıyor: 

- Yandaki gişeden duhuliye kartı 
almanız lazım. 

Burada bütün komis.erliklere duhuli
le kartile girilirmiş. 

Gişeye müracaat ediyorum. Bir hü· 
viyet varakası istiyorJar.tlzerimde kart
vizitlerimden başka hiçbir şeyim yok. 
Yukarıya, komis~rliğe telefon ediyor 
lar. 

- Gelsin. 
Gişedeki memur, elime duhuliye kat'

tıru sıkıştınrken, 

- Sakın unutmayın diyor, kartm 
üzerinde girdiğiniz saat ve dakika yarr 
lıdzr. Kaçı kaç geçe çrktığınızı da yuka• 
nda kavdettireceksiniz. 

Polisler kartı görünce hürmetle iği· 
liyorlar. İçeride bir asansör, önünde 
sırma elbiseli bir u~ak. Beni icap eden 
kata bırakıyor. 

- Tovariş Gnedin? 
Ru-sça birkaç kelime ve sağ tarafı 

gösteren bir isaret. Gicliyorum. 
- Tovatiş Gnedin? 
Sol tarafı gösteren bir işaret. Sapı-

yorum. 
- Tovariş Gncdin? 

Rusca birçok kelimeler ve S'!~ taTafı, 
sol tarafı. sonra .gene sol tarafı göstt'"' 

ren isaretler. 
Bir Labirent icsif'devim. Yalnızba"'r

ma nasıl döneceğimi düşünüvorum . BC"' 
ni kırmızı atlas duvarlr, z-enain döc:cn
miıı, bir ~ıılona ıı1ıvor1ar. Bi:kaç dak:ka 
sonra Yoldaş Gnedinin yanındayım. 

l{onuşnvoruz. 

- Size her istediğimi sorabilir mi" 
yim? 

- Ça dependf 
* ... 

Yani: 
"- Şeraite bağlı .• ,, 
Fakıtt bu "şeraite ~~1•., 'kırı..,(h m• 

rak ve 'lll~laıvı köl'letiyor. Biz de iktibaııı 
b•1rad'l ke!iİvonız! 

Şarlo 
Şarlonun memleketimize gete. 

ceği şayi.asını sabah gazetelerin • 
den biri tekziP. etmektedir~ 



' 
BütUn ümitler bitmemiştir 

• aı::nu:a::-~· ....... 11mıımıa.:a: ... 

llabeş ordularıfatna
men mahvedilemedi 
Röyter ajansı muhabirinin A

disa.babadan bildirdiğine göre, 
Hab~ş kuvvetleriuin kısmı külli -
sinin başında bulunan imparator, 
Kuaram civarında Sokota yı;.kını;1 
da bulunan bir noktaya giderek 

kuvvetlerinin sevkulçen vaziyeti
ni hu suretle kuvvetlendirmİ§tir. 

Şimal cephesinin şark cenahın
daki Habeş hatları yeniden teşkil 
edilmekte ve ltcı.lyanlarm Amba . 
Alagiye, yaptıkfarı ıon taarruzun 
ihdas ettiği vaziyete . ltarfı gele 
cck bir şekle getirilmektedir. 

Ras Kassa ve Raıı Seyyum or
<lulan biitUn kuvvetlerini muha . 
fazı,. etmektedirler. Bu iki ordu 
nun imha edildiğine dair olan 1-
talyan ıayi·aları tamamen o.ulsız . 
'dır. ' 
Yeni tayyare bombardımanları 

Adisababa, 28 (A.A.) - Ma
ıgallo !İmalinde, Balli bölgesinde 
Gobbo kasabasını bombardıman 
eden İtalyan u;akJarı yerlilerden 
lbirçok kimselerin ölümüne ıebep 
olmu§lerdır. Civarda bulunara ls
feç kızılhaç hastahanesinin miis· 
,tahdemleri bo1J1bardıman hatlar 
baılamaz, yakındııki ormana ıığın 

1'mıtlardır. 
ı Habeş kızılhaçı Cenevreye bir 
protesto göndermiştir. 

ltalyan resmi tebllljl 

Roma, 28 (A.A.) - 167 
marah tebliğ: N ,,.. 

Kuvvetlerimiz şimal cepheıi . 
nin _garbindeki Ullı:nte mmtaka . 
smın işgalini tamamlamaktadır .. 

Kafta esaıen elimizde bulımd·· 

f;undan dün ~ok kuvvetli diğer bir 
mevziin de elimize 'ge!_:mİş olma&· 
bize bütün bu ır.mtak~nm l '\hi . 
miyetini temin eylemiş~ir. 

Her iki cephede de %idcletli b!r 
tayyare faaliyeti \'ardır. 

Habe,ıatendakl Belçika askeri 
heyeti geri dlSnUyor 

J '.Adiıaababa, 28 (A.A.) - Bel
i~iF askeri heyeti memleketine g; 
deccktir. Habes hükumeti ~kono-

~ ' 
·mi sebeplerin.den dolayı bu heye . 
'tl11 vazifesine nihayet vermekte 
'dir. "' ır 

idamdan kurtuldular 
Kral cezalarını 

müebbet küreğe 
tahvil ett1 

' 
Sof:;ra, 28 '(A.A.) - Krr.l, Vei-

~çef ve Stançefin idam ce;:alarını 
nıüebbecl küreğe tahvil etmiştir. 

ıtaıva 
Zecri tedbirlerin 
kalkması için 
Tavassut 
istememiş 

Roma~:a salahiyettar 1J1enbalar, 
Fransız elçisi ile Mussolini arasın
da geçen konuşmanın mahiyeti 
hakkında çıkan haberleri tekzip 
ediyor. Güya Mussolini, Fransız 
büyük elçisinden zecri tedbirlerin 
artık kalduılması için tava~sutta 
bulunmasını istemiş ... 

Halbuki böyle bir şey yoktur .. 
Zaten zecri tedbirler ilga edilse 
de hasıl olan vaziyet İtalyanları 
tatmin etmiyecek, İtalyanın Avru 
pa meselelerini hal için tam iş 

birliğine iştirak etmesine imkan 
veremiyecektir. İtalya maddi, ma
nevi tamirler istiyor. Cenevrede 
aleyhine açılan davanın, temyiz o 
lunmasını, ve Habeıistana teca . 
vüz ettiği hükmünün geri almma-
11nı istiyor. 

Habeş impara
torunun kızı 

f eryad ediyor 
Bu sabahki posta 

iJe gelen ''Niyuz 
K ronikl,, gazetesin 
de okunmuştur: 

Milletler cemiye • 
ti Kadın istişare 

konseyi reisine, Haw 
be~ imparatorunun 
km ve Habe§ kızıl 
haçı reisi Prenses 
Tsehay şu acıklı 

feryatnameyi gön• 
dermi§tir: 

"Dü§man yedi gündür biJa fasıla 
memleketimin ordularını ve ahalisini, 
kadınlar ve çocuklar da dahil olduğu 

halde müthis zehirli gazlarla bombardıw 
man ediyor. 

/\sl:erlerimiz cesur ir.sanlardır. Ha~ 
b!n avakibine kat!anmak zaruri olduğuw 
nu biliyorlar. Fakat bu zalim gaza karşı 
his bir siyanet yolumuz yok. Gaz maske 
!erimiz yok, hiç bir şeyimiz yok.. 

Bu elem ve işkence tarif kabul et• 
mez. Yüzlerce vatandaşımız ıstırapla 

çrğrn~ıyor, inliyor .. 
Birçokların yüzlerinin derisi yan • 

cl rğı ve soyulduğu için tanınmaz bir 
hale geldiğini görüyoruz. Bu yazdıklaw 
rım h:ıkikattir. Milletler cemiyeti Kadm 
istişare konseyine başvuruyorum. 

1925 de halyanın da imıı:alar.ıış olw 
duğu zehirli raz nroto'~')h mı ihlfıl eden 
bu hareketi nrote~to ederim ... Buna bir 
çare bulumız !.. 

~~-~~~~-~ 

Ren işi sürüncemede 
c * ttff•~ •ıssız -

Almanyadan salıya 
~evap bekleniyor 
L~l · arno dev!etle:-:n:n yaptığı 

tekliflere Almanya sah günü ce
vap verdiğ~ takdirde Lokarno dev 
Jetleri mümessillerinin Erükselde 
seri bir toplantı yapacağı şayidir. 
Lokarnocular1n yl!nl toplantısı 

Lo!<arno devletlerinin yeni bir 

toplanma yapması için muhakkak 
şurette Alın-an teklif!erin'n ne ola· 
cağım öğrenmeleri ic:ıp etmekte
dir. 

Röyter ajansı bildiriyor ki: 
-Yen! müzakerelere başlama-

4ılan ... ltWnedm yenide:· kurul-
maıı llsımdır. ftimadın yenidE"n 
kurulmuı icin ~e Almanyanm, 
L'okarno muahedesinden zarar gö
ren devletlerin, arzularına kar ı 

bir uyt:!!--.1 hare~rnti göstermesi 
lazımdır.,, 

lngilız kab:nesl 
İngiliz kabinesi yarın toplana· 

rak Erkanıharbiyeler arasında 

yapda:nk görü;melcr meselesini 
mfizakere edeceklerdir. 

Londrada Eden Lehistan Dış -
bakam Kolonel Bek ile l:iir müla. 
katta bulunmuş ve lngilteı-en!n 

r. enafii garbi Avrupada tekasüf 
etmiş clmnsma rağmen şaı ki Av· 
rupada.ki vec,belerini de ifo.yu ha
zır olduğunu ooylemiştir. 

Siyasi mah~.filde söylcnd:ğ·r,c 
göre, h~ va:dyd, Fran!'la ile Le
histan arasmdn bir yakınlaşma hu 
sulüne 
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Mısırla lngiltere Karşıllklt e.rotestoıar 

anlaşamıyor Tecavüzü kim yaptı? 
Mtldafaa ha haneslle . • . • 
kendt topraı,ıarında Sovyet Dış komıserı muavını 
yabancı ordu bulun- Japonların yaptığınd~ 
masına Mısırlılar d. 

muarız! ısrar e ıyor 
Londra, 28 (A.A.) - Kahire

de devam etmekte olan İngiliz • 
Mısır müzakeratının bir çıkmaza 
girdiğini Deyli Telgraf gazeteıi 

haber veriyor. Gelecek ha~a için 
mutasavver olan umumi toplantı 

talik edilmiştir. 
Mısırhl-ar modem harp ihti · 

malerinin doğurduğu icabatı tanı· 
mak istememekte ve lngilterenin 
sulh zamanında Mısırda asker bu· 
lunmaksızm memleketin müdaf &· 

asını temin için her türlü tedabi
ri alabileceğini iddia etmektedir· 
ler. 

Ayni zamanda Mısırlılar, a.ake· 
ri bakımdan temin edecekleri bir 
takım menafie karşı bazı siyasal 
mahiyette menafiin de kendileri· 
ne temini için uğraşmakt·adırlar. 

ınglllzelr askeri meaelenln 
haıllnl istiyorlar • 

Londra, 28 (A.A.) - lngiliz • 
Mısır görüşmelerini mevzuu bah· 
seden Deyli Telgraf gazetesi, bir 
"ölü noktaya,, varıldığını söyle • 
mekte ve 9unları ilave ebnektedir: 

"Son 15 gün zarfında İngiliz 
komiseri Sir Miles Lampson, mese. 
lelere yeni bir hal çaresi aramak 
üzere, Nahas paşa ile Y.eni görüt · 
meler yapmıştır. Mamafih, henüz 
bir esas bulunmadığı için, gelecek 
hafta toplanması mukarrer olan 
konferans tehir edilmiştir. lngilte
re, askeri meselenin her şeyden 
evvel hallini muhakkak surette İ$· 
t emektedir. Buna mukabil M11ır. 
lılar, İngiliz hükUmetinin, Mıaır 
topraklarında daimi bir şekilde 

garnizonlar tutmadan Mısırın mü
dafaası için bütün tedbirleri ala. 
bileceğini söylemektedirler. 

Tahminlere göre, iki mayısta 

yapılacak seçimlerde Nahas pqa 
partisi olan V ef distler ezici mu
zaff ariyet kazanacaklardır.,, 

Bitlerin 
dünkü 
nutku 
Hitler, intihap dolayısile söyle· 

meğe başladığı nutuklar serisinin 
sonuncusunu, dün Ren havzasın
da söylemiştir. 

Hitler son söz olarak demiştir 
ki: 

"Hazin bir günde , Alman or· 
dularının son neferleri, bu ııehrin 
tarihi köprüsünden geçerek Ren 
tcprak]arından ayrılmağa mecbur 
kalmı~lardı. Ren halkı bu elim 
manzarayı katiyyen unutmadı. Ve 
işte nihayet ayni askerlerin ayni 
köprüden tekrar Rene girdikleri
ni görmek saadetini elde etmiş· 
tir.,, 

Ecnebi memleketlerdekl 
Almanlar nasıl rey verecek 

Bugün şehrimizdeki Almanlar 
bir vap~ra binerek kara su1arıw 
mızdan açılmcı.k suretiyle Karade
nizde Hitlere rey vereceklerdir. Di
ğer ecnebi memleketlerdeki Al
manlar da, Nazi rejimine rey ver
mek üzere muvafık çarelere baş 

vuruyorlar. Bu meyanda olmak 
üze::-c, Avusturyadaki Alma!llar, 
hususi trenlerle Almanyaya seya-

Sovyet topraklarında Japon askerJerlnio 
ölümü teca ı7ilzün Joponlar tarafından 

yapıldığına 1şarettir, diyor 
Moskova, 28 - Sovyet Rusya· 

nın Tokyo büyük elçiıi Yurenef, 
Japon müfrezelerinin Sovyet hu· 
dudun-a tecavüzü hadise:ıini pro . 
testo etmiş, tahkikat yapılmasını 

istemiş ve hu hadise neticesinde 
ölen Sovyet askerleri için ilerid€ 
tazminat istiyeceğini bildiı·miştir. 

Bundan bir gün sonra da Ja. 
ponyanm Moskova büyük elçisi 
Ohta Sovyet Rusya Dış komiser 
muavinini ziyaret ederek aynime
seleden d-0layı mukabil prote:ı . 
toda bulunmuştur. Japon elçisi 

böyle bir tecavüz olmadığını, bibi. 
kit Sovyet askerlerinin Japon müf 
rezelerine ateş açmış olduklarını 

bildirmiştir. 

Sovyet Rusya Dıtişleri muavi
ni bu iddiayı şiddetle reddederek 
aıağıdaki tebliğde bulunmu~tur. 

"Japon aıkerlerinin Sovyet hu
duduna tecavüzleri 8 numaralı 
hudut işaretinin yanıbaşındıt ol
muştur ki, bu, hududun gayrimu
ayyen olduğu hususunda bu defa 
hiçbir şey iddia edilmesine mey
dan vermiyecektir. Sovyet hudu· 
dunun tecavüz edilmiş olduğu key 
fiyeti de musademe mahallinde, 
Sovyet topraklarında ve huduttan 
250 metre içeride Japon ordusu · 
na mens1,1.P maktul dii.ıen iki kişi· 

nin cesedinin bulunması, Ja.polt 
harp teçhizatının, mühimmatırııtı 

ve dolu 27 el bombasının, 85 harP 
hartucunun, 1600 boş kovanın bd 
lunmasile sabittir.,, 

"27 martta saat 13 te 5 Japo!I 
süvarisi Mançuriden Argum ırrna• 
ğında kain Sovyet Ruıyaya ait 
adaya giderek Sovyet hudut devri 
yesine taarruzda bulunm~tur·• 
Müsademe neticesinde mütecaviı· 
lerden üçü ölmü§ ve diğer ikiıi ele 
musademe mah·allinde iki hafif 
mitralyöz, iki mavzer ve bir tüfelc 
bırakarak kaçmıtlardır.,, 

Mogolf stan parllmantaau 
hUkOmelln afyaseHnl 

tasvip etti 

Ulanbator, 28 (A.A.) - Dıt 
Moğolistan parlamentoıu, mem · 
leketin istiklalini her vasıtaya ınü• 
ra-:aat ederek müdafaa etmek yo• 

lundaki hükumetin ıiyaaetini kar• 
şıhklı yardım huıuıunda Sovyet 
Rusya ile olan anlaşmayı taıviJ' 
etmiştir. 

Parlamento hükumetin müda • 
faayı kuvvetlendirmek için aldığı 
tedbirleri ve hudut hadiselerinin 
tesviyesi hrı ısunda da Mauçuk&> 
ile girişilen müzakerelerdeki hattı 
hareketi muvafık görmü,tür. 

---~7'"'""-~-=-----:---~-~~------~-......;_~~-~--

Sü,µısa: 

Bir hakimin sözleri ve Avam 
kamara~ ındaki nutuklar 

General Smuts cenulıi Afrikalı bü
yük bir devlet adamıdır. Bu asrın başın· 
da Boerlerle beraber İngilizlere kargı 

mücadele etmiş ve sonra da onlarla ça· 
lışmağı kabul etmiştir. Umumi harpte 
diğer mühim mevkiler meyanında mem• 
leketinde başvekalete de geçen bu zat 
Milletler Cemiyetini kuranlardandır. 

Bugün de General Smuts Anglosakson 
dünyasında büyük bir yer işgal eder: 
Smuts İngiliz imparatorluğunun haki · 
midir. 

İngiltere mühim kararlar alacağı 

günlerin arifesinde şimdi adeta tama· 
men müstakil olan eski müstemlekele w 
rinden gelen seslere çok eehmmiyet ve-
rir. Bunların başmda ise Smutsun sesi 
gelir. Çünkü general denizler aşırı tngi· 
liz memleketlerinin manevi reisi sayılır. 
Söylediği sözler de eski İngiliz mi.istem· 
lekelerinin bir makesi telakki edilir. !n· 
giliz efk~rı umumiyesinin mühim bir 
kısmı da Smutsu sever, hürmet eder ve 
onun fikirlerini daima benimser. 

24 martta Cenubi Afrikadaki Kap 
şehrinde bir nutuk irat eden general 
Smuts mühim sözler söylemiştir. Bu su• 
retle de İngiliz imparatorluğunun Lo
karno muahedelerinin ihlali ve Ren kıyı· 
larımn Almanya tarafından işgalinden 
sonra çıkan meseleler hakkında fikrini 
ifade etmiştir. General Versay muahe
desini yapanlardan biri olmakla bera
ber, şiddetle tenkit etmiş Almanyaya 
müsavat hakkının verilmesini istemiş
tir. Hitlerin yeni tekliflerini müzakere 
etmek JSzımgeldiğini ve bu yapılmadığı 
takdirde Avrupada büyllk bir fırsat kaw 
çmlacağını ilave etmiştir. 

Bir harp vukuunda eski müstemlC'" 
kelerine muhtaç olan İngiltere oralardan 
gelen seslere kulak vermek mecburiye-
tinded;r, Ve bu memleketlerin hemen 
he;ı:ıi ıJe yeni bi: h:ırbe, yeni maceralara 
karşıdır. 

re girmesine aleyhtardır. Hatti Almad 
yaya karşı Versayda büyük bir hakı1" 
lık edildiğine kanidir. Bantı bozacak, 
ticareti altiist edecek bir politikaya, ted• 
birlere de muhaliftir. 

• "'* 
İngiltercde halkın geni! tabakalann= 

dan Hitlere de müsavi haklar bahtedU
mesi hakkındaki cereyanlardan ıonra 
İngiliz imparatorluğundan gelen habeP 
ler İngiliz devlet adamlarına bunu g<Sr 
termiştir. Maamafih Fransada tnı:ilter• 
ye karşı esen şiddetli hava da tesirini 
belli etmiştir. Ve Avam kamarasında 
İngiliz hariciye vekili Edenle, Çembe~ 
layn ve diğer hatipler bUtün bu karı§tk 
cereyanları telif etmesini bilmitlerdir. 

Edenin nutkunda en bari,; noktı 

İngilterenin Fransa ve Almanya arasın
da hakemlik vazifesine devam edeceği• 
dir. Bununla beraber Eden fngilterenlıı 
imzaladığı vesikafarı hiç bir zaman in" 
kar etmiyeceğini söylemekle Fransada• 
ki heyecanı yatıştırmak istemiştir. Di• 
ğer taraftan da Alman tekliflerini1' 
samimiyetle tetkik edileceğini ıöyliyeıı 
İngiliz hariciye vekili bunların Avrupa 
barışını koruyacak ve bugünkü buhranı 
yatı§tıracak mahiyette olmasını da is· 
temiştir. Bu suretle Almanyaya teminat 
vermekle beraber bir ihtar da yapmıştır~ 

tngilterenin A vrupada timdiye ka• 
dar yaptığı taahhütlerden daha ileri gi
dec~ğini, Fransaya lüzumundan fazlı 
teminat verip Alman aleyhtarhfrnı te,el 
edeceğini zannetmiyoruz. tngilterenin 
A'vrupada yeni bir nizama taraftarlığı 
gittikçe kuvvetlenmektedir. Fakat fngi1 
tere bir gün kendisini de tehdit edebil~ 
cek çok kuvvetli bir Almanyaya aleyh· 
tardır. Orta ve Şarki Avrupanm lıtikba"' 
1i hakkında hiç bir taahhüde giri§tnek 
istemezken Belçika, Franaa ve Holında 
hudutlarının Almanya tarafından ihlal 
edilmesine asla muvafakat etmiveeeğinl 
sö ·l esi de bu 
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Medeniyetirw 
ölümü 

Dakikada üç yüz 

bin kilometre ılirat ~~~~~ 
le elden fezada iler ;ı:: 
!emekte devam edi- ~f' 
yorlardı. Kadm =e: 

~haykırdı: 

- Dtlnya r •• Dllır 
yaya yaklapyonıs ! 

Erkek Ube etti: 
- Eveti Yedi .. 

ne d5rt ay aynldık
tan eonra nihayet 
dünyayı tekrar gö • 
reccfial 

- \' edi ıene dört 
ay Ama hakikatte 
öyle mi ya? Ayn9· 
dotru çıkarsa dün
yayı bOıbUtiln de • -
taynrtı nazariyesi 
ğişmiı bulacağız. ÇünkU ona göre muh- yülttUler. Erkek elini sokarak içeriden 
telif aüratlerle mesafe kateden kimseler bir tomar kAğıt çıkudı. 

için geçen zaman hiç bir vakit ilyni ola 

mu. Bu nazariye mucibince bizim için 

yedi ıene dört aylık zaman dünyada 
yii% ıene demektir 1 

Dünyaya artık iyiden iyiye yaklllt
mııtardr. Erkek: 

- DCSncbilcceğimh::den pek de emin 
değildim! diye mmldandr. 

- Seni takip ettim; fakat ben de 
döneceğimizi hiç ummuyordum. 

Hesaplan o kadar muntazam, alet
leri o kadar mükemmeldi ki nereye inc

celderini bile §İmdiden keıtirmiıter, için 
de bulunduktan muazzam fi§eğe ona ıö 

re iıtikamet vermiılerdi. Kendi memlc

)tetlerinin merkezine inmeği istiyorlar • 
dı. 

Erkek, ·rtıeğin dünyaya indiği za • 
man hasıl olacak müthiı sarsıntıyı önle· 
mek there bir takım ltetleri kanttırdı. 
Düğmelere basarken kadın korku •e deh 
Jetle haykırdı : 

- Aman! Burası dünya değil! 

Yazıların bir kısmı hemen his okun
muyordu. Fakat karıttırdıklan klğıtla· 

rın bir tanesi olduk~a sağlam ltalmııtı. 

tlzerindcki yazıların kendi dillerile yazıl 

mıı olduğunu anladılar. Bir kayanm üs

tüne oturarak birlikte okumağa baıtadı 
tar: 

PAZAR-
•ffarbin mılachfl Mheri lrimeeyi 

ıaın1madı. Bu ihtimal aenelerdenberi o 

kadar çok mevzuu ı..hı Hilmiıti ki her 

kes harp baıladıir zaman senelerdir ti. 

ren "harp çıkac:lllk 1111?" terane.inden 
kurtaldufu için adeta tftindi bile! Ll· 
kin 1'.ı hiı çok devam etmedi. H...U. 
itin deheıtini az Takitte kavradı. 

Bu lllİtam dütman tayyareleri tebrin 
üzerine gelecelclenniı. Tehlike ipretleri 

verildi, bütün siTi11- ,....ıtandlııki 11iı 

nald.a kottular. 

PAZARTESi - Düpnm tanarele 
ri dün •ece tehre hutahlı mıikNp1an 

•-an bomh.lar attılar. Şehria .ı .. ak 
- Naatl olur canım f Heaaplanmız -:w Y 

mükemmel.. nwntakaclaki mahallelerinden Wri selür .. 

Kadın tarassut aletinin başında dik· 
katle inmeğe hazırlandıkları yere bakr 
yordu, ıırar etti: 

- Hiçbir hayat eseri görünmüyor; 
ne nebat, ne insan ... çukurlardan ve ka· 

yalardan başka bir şey görmüyorum. 
Eyvah şimdi anlıyorum: ölU bir seyya· 
n:1e iniyoruz. 

P'itek yere inmişti. Kapısmı bin ih· 
lfyatla açtılar ve ahşmıt olmadıklan pis 

kokulu ağır bir hava fişeklerinin içini 
doldurdu. 

önlerinde göz alabildiğine ağaçsız. 
yeıilliksiz geniı bir ova uzanıp gidiyor

du. Civarda bir tek ot bile yoktu. Eğer 

hakikaten dünya üzerinde idiyaeler bile 
bura11 artık dünyanın iskeletinden bat

Jra bir fey olamazdı. Demek ayrıldıkları 
&ünden beri dünyada yüz sene geçmitti? 

Şu halde Aynştayn'ın nazariyesi doğru 
çıkıyordu. 

- Bir tek kuı bile görünmüyor. 
Erkek hüzünle batını salladı: 

- Eveti Dilnyada hiç bir hayat ese· 
ri kalmamıı r 

~lrte yeıit renkte garip bir takrm 
bulutlar rüzglnn tcairile ıllrilklenip gi-

diyordu. Fakat görünür de bir tek kuş 
bile yoktu. 

Tekrar yola çıkmalan imkansızdı. 

}tattl timdi nerede olduklarını bile bil
miyorlardı, artık hesaplanna itimatları 
kalmamııtr. 

Kayalar arasından zahmetle ilCTlc
diler. İkide bir dönUp fişeklerine bakr 
yorlar. mensup olduktan medeniyetin 
bu yeglne eseri artık tek melceleri ol-

duğu icin onu gözden kaybetmemeğe ça· 
lıfıyortardr. 

- tnsan kafaları r 
Kadının bu feryadı üzerine, yerde 

bir izi tetkikle uğrapn erkek koıtu. 

Yerde bir çok insan iskeletleri yığılıydı. 
O clftn anıtırmafa başladılar. 

Birdin elleri aert bir ciame dokun
clu. Taştan btdrrdrlar. Attından pastan 
delik dqfk oJmuı bir kaaa çıktı. Ayrıcı 
bir taıla vurarak deliklerden biriıini bU· 

li pz tabakaıile battan bata örtüldü. 

Radyolann verdiii. haberlerden, mem1e. 

ketin bütün büyük tebirlerinde vaziyetin 
ayni oldufunu öjreniyoruz. 

CUMARTESi - Harp ilin edileli 
bir hafta oluycw. Bütün dünya milletleri 
iki gnıpa ayrılarak ıanp ~tinılı ettiler. 

PAZARTESi - Dehıetl Bütün f&' 
hirler üzerinct. keıif zehirli ıru bulutla 

n dolapyor. Y eralbndalci ııiınaldanmız 
dan dıtan çıkamıyonız. 

SALI - Mah"luyorual Dqandaki 
havayı taafİ:J• .-.. uimsıldara ha" 
temin eden aletleri-... J'enİ bir icat 

yapılnuı, havaıızhktan bofulacajız .... 
liba! 

PERŞEMBE - Muharip iki ınıp 
devletler araıında mütareke iımaJandı. 

Fakat timdilik ıulh tartları mev
zzuu bahı bile detiL Dünyanın 

en büyük ilimleri beynelmilel bir kon

feramta toplandılar; dünyanın her tara· 

fım saran zehirli ıulan defetmek için 

1'ir ÇU'e anyorlar. Botucu cazlar yefi1 

renkte Wrer bulut halinde düDJ"UUn et 

rahnı Mrdı; anın cazibesi clolayııile bü.. 
tün canlı mahlUklan tehdit ediJ'or. 

Kıyamet herhalde bu olacak! Zehir
li ıazlar artılc 11fmaklara da nüfuz et· 
rneie befladı. Bütün imanlar, delilclerin 

de mahpuı kalan farel• P" zehirlenip 
ölecekler,,. 

• • 
Notlar burada bitiyordu. Kadm: 
- Medeniyeti mahvettitert 

diye s<Sylendi. İkisi de, medeniyetin 
bir mezarhfı teklinde uzanan bomboş 
araziye ümitsiz bir nazarla bakarak iç· 
lerinl çektiler. 

Nakleden: Fahire MUALLA 

TEŞEKKÜR - Çocuğum Y orıo
yu hüyük bir hastalıktan kurtar · 
dığından doiayı Yüiuekkaldırım· 
da Doktor Gahay'a alenen te.,ek· 
kür ederim. 

Anneıi Panayot M. Elieo 

- - -- - - -- - -,.. - . -- - - - - --- - . 

Habralarını anlatan : EFDAL TALAT -31- y_, IH&~N ARiF 

Herşeyi bn kıza itirafetmek acaba 
mahzurlu olmaz mıqdı~ 

lıte, bunun için, kıxın teklifini 
dütünürken evvela ondar fiipbe 
edilip edilemiyeceği noktaımı 

tahlil ettim. Krıııda şüpheli hiçbir 
vaziyet bulamadım. Fakat belki 
bir gün onun yüzünden batım bir 
felakete girebilirdi. Yardım tekli
fini red mi edeydim? 

Bu baıladığrm itin akamete uğ· 
ramaaı demekti. Çünkü onun bana 
edeceği yardım çok kıymetli ola
caktı. 

Onun bize vereceii malumat
tan azami surette fayda temin et-

memiz pek muhtemeldi. Onun va
ııtaaiyle Entellicens Servise gİ • 

den ve o servisin merkezinden ge
len bütün raporlan elde edebile
cektik. 

Bu vaziyette kızın bu teklifini 
reddetmem, bindiğim dalı kes
memle müaavi bir hareket olmaz 
mı idi? 

O gün ak§&m Üıltü Raziyi bul -
dwn. iti anlatbm: 

- Ermeni kızıyla İti ilerlettik. 
O iyiden İyiye bana abayı yak • 

mıf... Bugün iıler üzerinde açıl • 
mak iıtedi 

- Vaziyetini nurl öğrenmit? 
- Onu bilmiyotum. Yalnız 

(.-enin l»ir ıali derdin 'ftl'. Bana 
itimat edebilirsin) dedi. Ve bu 
aözleri söylerken çok ıamimf bir 
hali vardı. 

Gömıüt, geçirmit ve hayatta 
tamamen pifmiı bir adam olan ar
kadaırm gülümsedi ve: 

- Benim de bafmıda apğı yu-
kan buna benzer bir it var. Girit
tiğimiz it icabı hayatımızda böyle 
maceralar da aeçirecefi:ı. Kı:ır iyi 
idareye çalıı. Her halde ondan is
tifade ederiz,. dedi. 

O gün, güze1 daktiloya karıı 
çok samimi davrandım. O, üzerin
den keailmiyen sıcak ve ateıli ba
kttlanmdan pek müteha11isti. 

Gece, Razi ile buluıtuk. Tenha 
bir köteye çekilerek Matmazel 
T ... den ne ıekilde istifade edebi· 
leceiimizi görüştük. 

Evveli, ben kıza nasıl açılma
lı idim? Her teyi açık olarak iti
raf etmek mahzurlu olmaz mı idi? 

Sonra, kızı gizli işimize karrı· 

tırmakla onun da hayatını bizim
kilerle beraber tehlikeye koymut 
olacaktık. Binaenaleyh ihtiyat 
tedbirleri almak ve çok dikkatli 
davranmak icap ediyordu. 

Razi ıu fikirde bu1ımuyordu: 
- Bu kız seni delice seviyor. 

Binaenaleyh, yapacağı f edakirlı
fın hududu olmamak iktiza eder. 
Kendiıine tenha bir köıede açd; 
kolonelin yazdırdığı bütün yazıla· 
rın birer kopyaarnı iıte ... Yazı lan 
her aktam buluştuğunuz zaman 
ıana gizlice versin... Fakat, buna 
mukabil dairede m:;rnkün olduğu 
kadar biribiriniz1e az temaı edi -
niz Ye •üphe uyandırmamağa ça
lrtmız.,, 

Ben ukarl11~r'TT'11ı fikrinf! şu 
nokta.fan taraftar görünmiyor ·ı 
dum. Gözünü qk ve ihtiru bürü -

müı dahi olsa tecrübesiz bir kız· 
dan bu kadar tehlike dolu bir fe -
dakarlık beklemek doğn1 olamaz. 
dı. Kızın, kendisinin ha.na göster
diği zaaftan istifade ederek yapa· 1 

cağım bu teklifi in•f srzça bula · 
cağını ve kabul etmiyeceğini zan
nediyordum. Razi ise aksi müta · 
leada bulunuyordu: 

Bu gibi itlerde hissiyatla hare· 
ket etmeğe taraftar değildi. Ele 
geçen fınattan ne kadar mümkün. 
ıe o kadar fazla faydalanmağa 

bakmalı ve ite (İnsaf) nazariye -
ıini karıştırmamalı idi. Vaziyeti -
miz, düımenrn vaziyet ve kararla· 
rı üzerinde azami istihbarat ran -
dımanmı göstermemizi amir idi. 
Binaenaleyh, elimizi ıokmağa 
muvaffak olduğumuz bu gizli ha. 
zineden ne kadar çok malumat 
çıkarabilirsek itimizde o kadar 
muvaffak olmuı sayılacaktık. 

Münakaıamız uzun sürdü. Ni· 
hayet Razinin dütündüğü tarzda 
teklifte bulunmaya karar verdik. 

Ertesi günü erkenden daireye 
gittim. Matmazel T ... benden bir
az evvel gelmi9ti. Maaaımm ba -
tında aaçlannı düzeltirken bul • 
dum. Odada kimse yoktu. Kısa ve 
ant bir apücükten sonra kutağm11 
eiildim ve tunları lurldadrmı 

- Bana geçen gün "Sende biı 
dert var. Benden •aklama ... Se • 
nin için her Eedakirhiı 7-&parmı,, 
demiıtin. . 

- Evet! 
- Bu IÖzünde duruyor mu · 

sun? 

- Duruyorum. 
- icabında tehlikeyi, fedakar-

lık diye düşünemediğin fenalıkla~ 
rı da göze alabilecek misin? 

Gözleri önünde beyaz kağıtla· 
ra dikilmiıti. Dü§ünmeden, bqmı 
kati bir hareketle salladı: 

- Senin için her ıeye raz·ıymı 

- Eline gelen yazıların birer 
kopya11n1 bana vereceksin. Fakat 
hepsini... Hiç birini ıaklamadan .. 

- Bunlan ne y.pacaksın? 
- Güzelim! Bunu ne sor, ne 

de dütün.. Yalnız bana yardımı 
yapıp yapmıyacağrna karar ver-

mek için sana on dakika müsaade 
ediyorum. Y apamıyacakaan bu 
konuttuklarımızı unutalım. Sev . 
gimiz ve a,kımızla bu itin hiçbir 
alaka11 yok. 

- On dakika dütünmeye lü -
zum yok. istediğini yapacağım ... 

- Kendine güveniyorsun de · 
mek? ... 

- Evet sevdiğim müddetçe 
her ıeye kU'fJ ceıaret duyuyo -
rum. 

- Sevmediğin zaman ne ola· 
cak? 

Güldü: 
- O zaman ikimiz de ölmü~ 

bulunacağız ... 

Minimini ellerini öptüm. Min· 
netle, tefekkürle öptüm. Çünkü; 
yapacağı itin ehemmiyetini müd· 
rikti. Ve karar verdiii zaman her 
ıeyi c'.üfünmÜf, her ihtimali aö -
züni:ın önünden geçimıitti. 

Şimdi, Mısuda, müreffeh bir 
aile hayatı yaşıyan bu güzel kızın 
büyük ve feragat dolu aıkını hali 
taziz ederek hatırlarım. 

Matmazel T ... hemen o aktam
dan itibaren ite başladı. Paydosa 
beı on dakika kala odama geldi. 
Ve kimsenin bulunmamaımdan ia. 
tifade ederek, koynundan çıkar • 
dığı kopya kağıtlarını acele acele 
cebime doldurdu. 

O gece Razi ile Tünelin Bey-. 
oğlu methalinin karıramda bulu • 
nan puajm içindeki Bulıana 
meyhanesinde bu1U§tuk. En köıe
deki masaya yanyana oturduli. 
Kopya kağıtlannı cebimden çı • 
kardım ve birer birer tercüme ., 

derek Raziye verdim. Bu suretle 
öğrendiklerimiıııin hepsi takip e • 
deceğimiz yollar için ehemmiyetli 

malumattan ibaretti. Razi bu 1D1I' 

vaffakiyetimizden dolayı çocuJi 
gibi seviniyordu. 

Çünkü artık Miralay Ballarm 
merkezden aldığı bütün emirlerle 
kendisinin verdiği direktifler &Ü

nü gününe elimize geçiyordu. 

Matmazel T ... itini aksatmadan 
ve büyük bir muvaffakiyetle gö • 

rüyordu. Kimsenin füphesini eel • 
betmiyorduk. 

Benim rolüm, bütün bu malu • 
matı lstanbuldaki milli ajanlara 
bildirmekten ibaret kalıyordu. Bu 
haberler üzerine alınacak tedbir 
ve kararl~rı onlar kendi ara1arın• 
da hallediyorlardı. 

Ben bir taraftan, sevgilim olan 
Ermeni kızmm kanaliyle lngiliz. 
lere ait istihbarat ıebekesini11 

içinde çahtırken, diğer taraftaa 
da, yeni memuriyeti dolayııiyf.a 

artık mühim itlerle me§gul olrn.
ğa bqlamıt olan kumandan '(RI • 
katson Hat) dan istifade etmefe 
uğra9ryordum. 

Kumandanla cXlalanma JUi • 
yıana idi. Sabahın saat aekizind• 
gece yanıma kadar yanmdan aJ-

rılmıyor, yaptığı bütün İ§leri adım 
adım takip ediyordum. Bu çoi 
genç ve güzel huylu lngüiz zabi-

tinin eline geçen işler içinCle bizim 
çok itimize yarayacak mal&nat 
bulunuyordu. Ve ben bmılan ko • 
layhkla ve tehlikesizce elde ede • 
biliyordum. 1 

'(Devamı :;;:r) 

HABER 
AKSAM POBTAaı 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
• Poıta kutuau ı btanbul 214 
Telgraf acıresı ; ıstanouı HABER 

vazı ışıerı teıoronu UE!7! 
idare ve ııan .. , 24110 

ABONE ŞARTLARI 
T6r4ıg• Ündı 

Se"ellk 1&00 Kr 2700 Kr. 
e •vlık 730 .. 1450 .. 
3 avlık 400 .. aoo _ 
, •Vfık 150 .. 300 •• 

iLAN TARiFESİ 
Ttr.aret 06nı•r•nın ••t•rı 12.so 
Reamı ııa"ıarı" 10 kuruatur. 

Salııbi w Neşrıgal Müdürii: 

Hasan Rasim Us 
Basıltlıfı 11er (VAKiT) mathaa.ı 



lS'l'A~UL: 

18: Dans musikisi (plAk). 19: Haberler. I 
19,15: Hafif musiki. 20: Gitar ve mandolini 
( pla.k). 20,3(}: Stüdyo orkestraları. 21: Emi 
nönü halkevi gösterit kolu. Saat 22 den sor.
ra Anadolu ajansının gazetelere mahst.s 
havadis servisi verilecektir. 

ANKARA: (°tSO Kh.J - 1 IU80 m .) 

19,30: Ankarapalastan nakli. (orkestra) 
20: Sporcu konuşuyor. 20,15: Karışık p 'Ak 
neşriyatı. 20,25: Ajans haberler. 20.35: Kor. 
piç şehir lokantasından ne.kil C orkestra). 

Bt1KREŞ : ı ıs2s Kh. J - t sıu .o m ı 

Ht.l.t.h 

IPl~Ji 

SARA l' 

rOnK 
SUL\IBR 
\'ILl>l:t 

TAN 
ELH,\:URA 

~IR 

'\SRI 

Şl\JtK 

o\STORVA 

dEYOGLU 
Beklenflmiyen şahit 
Brodvay melodi 1936 ve 
Beyaz göınleldller 
Sam son 
Bayanlar. 
Aşk uğrunda. 

Madam Dilbarry ve Parls 
bayatı 

Güzel günler 
Sevmek yBBak nu ve Son 
hatıra. 

Kon tınan tal 
Korsanlar definesi 
BüyUk Katerlna ve Kor~ 
kunç aUvarl 
Moskova geceleri ve GU· 
zeı Fatma. 
Frankenştayn'm ni~lısı 

ve Çikos Baronea 

Çekoslovakya 
Avusturya 

t-ı berabere kaldılar 
Çekoslovakya ile Avusturya 

milli futbol takımlan Viyanada 
Prater stadyomunda çarpıtmışlar. 
dır. Maçta elli bin seyirci bu1un
mu§tur. 

Müsabakayı ltalyan hakemle · 
rinden Mattea idare etmi§-tir. 

Birinci devrede küçük paslar
la ilerleyen Çekler daha bakim oy. 
namıılar ve Avusturyalıları bir 
müddet aıkıştırmışlardır. Buna 
rağmen gol çrkaramamrşfardır. 

Oyuncak köy 
lngilterede her sene binler 

ziyaretçiyi kendine çekiyor 

13,30: Orkestra konseri. H,30: konserin 
devamı. 18: Orkestra tarafından Romen ha1k 
musikisi. 19,15: Radyo cazı tarafından dans 
musikisi. 20,15: Dansın devanu. 22,20: Koro 
konser.!. 22,t5: "Musikide Tuna .. radyo orkes 
tra.sı tarafından. 

BUDAPl!.:ŞTE : (Mfl Kb.) - {MU~ m.) 

18: Stüdyo orkestrası:. 19,15: Şen ya.yun. 
21,10: Orkestra lşttrakile bUyük program. 

lSTANBUL 
A.LElIDAR 

FERAH 
AZAR 

ı 

ı 

Kadmlar gölU ve Ka.teııte 
aşk. 

Unutma beni ve Şampiyon 
Venedik şarkısı(Barkarol) 
ve Sonsuz IBtırap 

ikinci devrenin on dördüncü 
dakikasında Çek merkez muhaci- · 
mi Zahıcek çok kuvvet1i bir şutle 
gol yapmıştır. 

22: Slgan orkestra. 24: Cazband. 

JılOSllOVA 1: (114 fUı.) - (l.724 m.) 

18,30: Operadan nakil. ,.,. 
VA.BŞOVA: (2%4 KJL) - (l.339 m.) 

21: Tenor ve orkestra. 21.~!5: Josepf 
pllsudsklnin eserlerinden. 22: Şen yayını. 23: 
Orkestra {b&ti! musiki). 24,05: Dans mu
lllldsl. 

VlYANA: (59! K.b.J - (508.S m.) 

*HiLAL 

lltLU 
KEMALDEl' ı 

Mumyaların serveU ve 
Ö!Um ve Za.ter 
Pergünd ve Söz silA.hmdrr. 
Karyoka ve Ateş yağmuru 

KADI KOY 
SlTREYYA 

HALE : 
Yarasa kuşu 

LOJcrea Borjiya 

ÜSKODAR 
Renkli peçe 

BALAT 
23,.20: KIA.sik bestekArlar. 24,20: Me§hur Mtl.J.f 

ltallan muganniler. 1: Slgan orkestrası. 
1 Telefoncu kız (nımce ııöz. 

JU) ve Vahşilere hücum 

PBA.G: (W Kb..) - (f.70,2 m.) 

20,10: SUel bando, 21: Opera: "Sl .reta.. 
!a rol., 23,35: Koro. 

STBAZBURG: (859 Kh.) - (84-9,2 m.) 

19: BUyUk gece konseri (iştirak edenler: 
Enıst Kristenln idaresinde Deutııcblands 

BAKIR KOY 
MİLTİYADJ . ı ..,.. Nlnon 

Şehir1i'y42f rosu GUndUz saat 15 de ve 
Gece sa.at 20 de 

Vaziyet bir sıfır Çekler lehine 
devam ederken kale önünde ya -
pılan bir endbolden penalb olmuş 
bu suretle Avusturyalılar beraber· 
liği temin etmişlerdir. 

60 mcı beynelmilel maçını oy
na.yan Çek Planıçka bu müsaba. 
kada fevkalade muvaffak olmuş 
ve batlı batma müdafaada geçil
mez bir hat teşkil etmiştir. 

Hakem, Mattea bu mühim ma
çı büyük bir soğukkanlılıkla çok 
güzel idare etmiştir. 

lngiltere kupası 
Arsenal 

Finala kaldı 
lngiltere kupası maç.Jarrnda ~

Oyuncak Köyün tayyare meydanı.. _.... 

Haritaların hiç birinde görül- meydanının bulunduğu nüm 
miyecek bir tayyare istasyonu var- köyünü, geçen yaz 23.000 kişi 
dır ki bunu cüceler idare ediyor, meğe gelmiştir İngiltere kral 
denilse yeridir. si de gidip bu yeri gömıüttür. 

İngiltere de Bekonskot ismi ve- • Bu köyde her şey ufak, fa 
rilen bir nümune köyünde bulu- sokaklardaki seyrü sefer iıare 
nan bu tayyare meydanı tıbkı bir rine varmcıya kadar her şey 
hakiki meydana benziyor. içeri- mamdır. 
sinde küçücük tayyareler işlemek- Kiliselerinde pazar gunu ç 
tedir. lar çalınır ve içerde duayı andı 

Geceleyin tayyarelerin İnmesi bir gramofon plağı çalınır. 
gereken yerlerde kırmızı ışık bu- Bahçeleri, hatta civarda 
lunmaktadır. Ve kontrol kulesin - manları bile vardır. İngiltere 
den de beyaz bir projektör ışığı et- ilkbahar çiçekleri, ilk defa bu 
rafı taramaktadır. mune köyünün bahçelerinde 

Bu oyuncak nevinden tayyare yor. 
enderin tela.resinde Deutııchlsenderin hafif 
konser orkestram, 67 inci topçu alayının 

bandosu, Berlin tayyaro?cllerl bandosu, ve 
Ferdy KaufmSJınm orkestrası.) 

lllllllfl 111111 DEL/DOLU 
Büytlk operet 

senal, Grinsby'yi de bir ııfır ye- -------------------------------ı 

nerek finale kalmı§tır. 

NOT: Bu bUyük program, bütün Alman 
iııtasyonları ta.rafından nakledilecektir. 

111...111 
Yazan: Ekrem Reoft Son dere<:e heyecanlı cereyan 

Bestellyen: Cemal Re§it 
eden bu müsabalCada 70000 seyir 

FRANSJZ TIYATBOSU ci bulu~ur. 
KOLONYA.: (6~ Kh.) - (46:1,9 m.) 

...,, rt ..ı-.r.,. 

':ı.7: "Kolonyadan görünüşler,. büyük 

karışık konser. 

Matine saat 16 da ve 

~ 
Arsenal muvaffakiyetini yal Suvare saat 20,•s de 

. ŞiRiN TEYZE nız kendi takımının değil bugün 
?,~ ,~ Büyllk operet dünyamn en iyi oyunculanndan (NOT: Bu program Ha.mburrdan başka 

blit\in Alman lsta.syonJan tarafından naldr. 
dllecektir.) mettı artıııtıerl, zozo Dal· yundur. 

mu ve KontinyotLlln lf 

•-· ; .Dost Yunantstanm kıy. biri olan sol açığı Ba.stin'ye med

BA.MBURG : (904 Kii.) - (S31,9 m.) ttrakne.) Maçın berabere biteceği zan-
18,2~: Almanya Fransa ruğbl maçmdan • • • nediliyorken, bu harikulade oyun. 

naklL 19: Stuttgarttan nakil. <* )Yıınınaa işaret bulunan ılnemalarm 01 cu batlı başına bütün hasım mü-
NOT: Bu akşam Berlln, Breıılav, Könlgıı. namakta olduğu veya oynayacağı fllmJere d f k 

beq, F.raııldmt, MUnlb ve LAypzlg Alman 11ı.. • a asım yarmıt ve ta mımm ga-
tuyonlan, yatııız Kolonya ve Stuttgartt.a tı;-. • lıp aayısım yapmrttır. 
tasyonlarmm proıramıarmı nakledeceklerciır. Ik 1 m U baş lr a I ı nacak y . I .

1
• e · 

1 · enı ngı ız g mıs 

BOKA: <"" iDi.) - (&%9,3 m.) Qu en M a r·ı latanbul Mücldeiumumiliğinden: 
18: Senfonik konser, 21,35: Operet "Ye.. 

,u şımmy •• sonra dans musikisi. 24.15: Dans Açık bulunan biri bin, diğeri S a hl por 
!rlualkfsl. altı yüz kurut maaşlı iki mubaıir- eyy r r s 

)iğe memurin kanununun 4 üncü sarayıdır 
'J.'ULUZ (Fraua): (91S Klı.) - (528,8 m.) 1 'l' 1 • ' • ett'kl . 

22,10: Melodiler. 22,25: hafif musiki. 23, 
10: Hafit koJ1Ser. 24: Şarkılar. 24,15: Şarkı · 

ıar ve halk muslkisJ. 24,40 VaLB. 1: Operetler
den. 1,15: Dans musikisi. 1,40: Süel maI'§lar. 
2: Dana muslkJsi. 2,15: Caz musikisi. 

maddesindeki şartları haiz olan- ngı ız erın yenı ınşa ı erı 
dünyanın en büyük transatlantiği 

PAB18 P.T.T. (m Kb.) - (431,1 m.) 

22,3~ Oper&: "Rlp .. 24,45 Dans musikisi. 

KISA DALGAI.:A'R 

lar arasında imtihan yapılacağın
dan isteklilerin bu maddede yazılı 
belgeleriyle birlikte imtihan günü 
olan 31 mart 936 salı günü saat on
dan evel adliye encümenine müra
caat eylemelerinin gazetenizle ila
nını dilerim. 

LONDBA: (Kua arabJdarla, mubt.ellf a. 
amlnJdarda ron11n ber aaattnde mutanadJ_ ===Taze Çiçek Aşısı =n 
JU caht!7.) 1 K a r a k ö y H 

19,15: Orkestra konseri. 20,35: Yaylı ff H 
sazlar kuarteti. 20,45: Orkestra.: üvertUr po. H Ecza hanesinde vardır ii 
purlsf. 21: Elena Gerhardt (kontralto) ve H •• 
Helen Perkin (piyano). 23: "Pucclni,. eserle ----=====::=:::. ---~-::: .. ::u:::m: 
ri konseri. 24,20: Harpa kenteti. 

Bugün~ bu gece 
• A 

Şebzadebaşı HiLAL Sinemasında 
iki büyük film birden gösterilecektir. 

(Queen Mari) yalnız bir deni2 ej
deri değil ayni zamanda ıabih bir 
spor sarayıdır. 

içinde müteaddit tenis, kord · 
ları, yüzme havuzlan, en mükem· 
mel jimnastik ıalonlan, golf ve 
hokey oynanacak meydanlar var
dır. 

Bütün bu spor sahaları ve gii. 
vertelerde yolculann gezmelerine 
tahsis edilen yerler bir ara.ya top · 
lanacak olsa kırk tenis kordu ya. 
ni lngilterenin meşhur Weuihley 
futbol sahası kadar bir ıaha itga) 
etmit olurmuf. 

Var kiyas edin siz ötesini!... 

Rüyada ağhyan 
Ve uyanınca gözleri 
ya~lı bulunan adam 

"Dünyada eşi görülmemiş şey,, 
diye bir İngiliz gazetesinde kay
dedilen fU hadise acaba hakikaten 
görülmemi§ şey midir? 

35 yatında bir İngiliz delikanlı· 
sı uykusunda rüya görüyor, rüya
sında ağlıyor. Fakat uyandığı za
man gözlerini, yüzünü filhakika 
sırsıklam buluyonnu, ... 

Hakikaten uyanıkken ağlamış 

gibi hu delikanlının gözlerinin ya
tarması, kendisine bakan İngiliz 

doktorlarını ve ruhiyatçılarını 
hayrette bırakmıttır. 

Bu delikanlı bir erkek karde,i
le ayni odada yatmaktaymıf. Er
kek kardeşi "geceleyin birkaç de~ 
fa ağabeyimin hıçkınklariyle u
yanmak ve onu teskin etmek mec
buriyetinde kalıyorum . ., demiştir. 

İngiliz gazetesi bunu "görülme
mi§ bir hadise,, olarak kaydedi
yor. Bunu neşredilmeden önce gö
ren bir arkadatrmız dedi ki: 

"Hiç de eıi görülmemit bir ha
dise değildir. Benim geceleri rii
yamda kan ağladığım olmu,tur. 
Ve uyandığım zaman gözlerimin 
altında kırmızı lekeler görüldüğü
nü söylüyorlar.,, 

Pes! Meğer bizde de ne adam
lar Yarmış ! 

Birinci film: Amerika polisinin haydutlar ile mücadelesini gösteren: 

HALK DÜŞMANI 

Serbest qüreşte 
Deglave 

Gene galip 
Serbest güreşte Fransız Degla- Mesh ur 

1 No. lu 
Heyecan, vazife ve dehşet filmi 

ikinci film: STAN LOREL ve OL1VER HARDY'nin son oynadığı 

DERTSiZ ARKADAŞLAR 
kahkaha, neşe ve eğlence filmi 

BugOn devamı matineler: saat ( 11) den itibaren başlar. 
Duhuliye (20) paradi (15) kuruştur. 

vlnı bir türlü yenen çıkamıyor ve Yunanlı atlet 
bu gid,işle galiba yenen de olamı· ı S .

11 
S 

yacak.... 1 O 
Deglane bu sefer de AmerikalrıVeni bir rekor yaptı 

Judson'un hakkından gelmiştir. ... 
1
• __ . __ 

. l .öa Kan ve Y unanıstanın Yunan usu· ı 
w Juolson çok kuvv~~1ı 0 masına lü disk atma şampiyonu Sillas geçenler 

ragmen bu serbest gl.~reş kurd~ de atmış olduğu düz dist ile yeni bir re-l 
nun karşısında kırk beş dakık:- kor yapmıştır. Rekoru 49 M. 25 Cm. dir 
güre§ten sonra (pes) deıni§tir. kendisini tebrik ederiz. 

Garip boşanmalar 
Amerikada son zamanlarda ı 

garip boşanma vak' ası görülm · 
tür. 

Birisi bircanbaz karı koca 
birbirlerinden ayrılmasıdır ki, 
be bini anlatırsak şa;·acakaımz: 

Kadm, beraberce 130 kadem 
tifada bir trape-:.de kocasile b 
tikte canbazlık ederken son z 
manlarda asabileşiyor ve dütm 
sine ramk kalmışken kocası o 
kurtanyonnuş ..• 

Artrk beraber oynamıyorlar 
mıf, kadın bunu ayrılmalarına ı 
hep olarak göstermiş ... 

Diğer bir Ameril·alı kadrn 
bir Kovboy olan ve 1933 de evle 
diği kocasından evlendikJeri gü 
denberi kendisile iki defa konu 
tuğu için ayrılm·ak istemiştir. 

Kovboy, mütemadiyen bal}ı 

eğmek ve omuzlarını silkmek ı 
retile cevao ve,.irmiş. 

Çalınan l<1ymettar 
liur'an · 

Kudüsten lngHiz gazetelerin 
bi1dirildiğine göre 1932 ıeneıind 
Alaksa camiinde kaybolan al 
yüz senelik bir kuran, Filistin v 
Mısır polisinin sürekli arattırma 
lari neticesinde Kahirede bir a 
tikacı dükanmda bulunmuştur. B 
nu kısaca, bir telgraf havadisi o 
larak bildirmitHk . 

Bu kuran Gazal derisi üzerin 
muhtelif renkte mürekkeplerle el 
le yazılmış bir kıymetli eserdir. 

1930 senesinde Fas ve lspany 
yı idare eden Abdülhüseyine ai 
miş ... 

H. takımları maçları 
Dün yapılan B takımları maçla

rında F enerbahçe lstanbulspo 
O . 5, Beykoz Anadoluyu 1 2 Ga
latasaray Eyübü O - 6, Hilal Güne
ti hükmen yenmitlerdir, 



Efsanelerdeki deniz kızının 
tattan heykeli 

Apğıda: 

RX&ik-U....1191kir 

Paris-Soir gazetesinde okunmuştur 

Paırös HastanceD~ırön<dlcen 
B61ründle Bürr Defilö~ Kn~J 

Va~oy©rr 
Belden yukaıroso ka<dlondora ~eDdeırn aşağısı 
puııaroa kapODdoır ve kemDlkOeırı birbirine 
yapışık ayaklaıro bir baOak kuy'ruğunlur 

andoırmakta<dJ .. r-·o 
Bu kız, şiirler yazıyor, şarkılar söylivor, fakat 

denizi hiç görmemiş. Yüzünü sadet 
kabuklanna sürüyor. 

"Denizi tahmin ediyorumı,. 
Diyor. 

duğum bazı tiirlerden parçaları ı 

"... Akıamın yumuıakhiın~~ 
sanki gençliii çaiıran bir hitap 
hissediyorum. Fakat benim bit • 
kinliğimi kim dütünüyor? Biça • 
re kalbimin artık ümidi yok. 

Hastanedeki Deniz kızının 

bahfa ne kadar benzediğini 
anlamak için kolunun duru· 

ıuna bakınız. 

Ne yazık ki bu kız, efsanelerdeki deniz kızlan 
ıibi eüzel defil. 

- Evet .. Ve Kolet bu it için ba
na çok yardım ediyor. Çüynkü ben 
yazı yazmağa muktedir değilim. 

Parmaklarım çok çarpıktır. Onun 
için dikte ettiriyorum. Ben söy
lüyorum, o yazıyor. Bu kitap ter
cümei halimle alikadar bir roman 

dır. Benim söyliyecek çok me
raklı ıeylerim var. Hepsi bu ro
mandadır. Ah bu, bambaıka bir 
feydir. Ben beteri ıstırapların en 
derinini, en müthiıini çekiyorum. 
Elbette anlatacak, söyliyecek çok 
ıeylerim olacaktır. Bunları dikte 
ettirirken kendimden geçiyorum. 
Dudaklarımın arasından bana büs 
bütün yabancı bir ses çıkıyor. 

Bahar ve çiçekler elbiselerime 
kokular koydular. Fakat benim 
kalbim bir leylika benziyor. Çün• 
kü günden güne ölüyor, ölüme 
yaklaııyor.,, 

Deniz kızı efsanesini bil mi yen 
yoktur. Belinden yukarı11 güzel 
bir kız. apğ111 balık olan bu uzun 
aaçlı efaanevi mahlUklar her in
aam romantik devrinde az çok 
metıul etmit tir. 

Şimdiye kadar yalnız masal gi
bi dinlenen bu efsane bugün haki
kat olmuıtur. Zira Paris hasta • 
hanelerinden birinde böyle bir 
kız yatftlaktadır. Yr.lnız bu deniz 
kizın ,.enlzle '1',!lkası yokmr. Ve 
denizde yüzerek, genç balıkrıla -
nn yüreklerini hoplatacak yerde 
aadece hastahanenin tek yataklı 
bir hücresinde ıarkılar söylemek 
Ye tiirler yazmakla maıguldür. 

Mabnazel Gitel F eder adın de 
olan bu deniz kızını bir Fransız 

pzetecisi ziyaret etmit ve kendi
ıiyle konuımuıtur. lıte ihtisasla· 
n • . . . 

Gri renkte dört duvar i~indr 
bulunan deniz kızının odasına gir
difim zaman büyük bir heyecan 
içindeydim. Deniz kızı beni gö
rünce: 

- Bonjur dostum. Bana ziva
retinizi haber vermis!erdi. Oturu· 
nuz. diye yer gösterdi. 

Domak bir aeıle, ve hafif bir 
reklketle konuıuyordu. Sık aaç

h ve siyah ı9Jlü idi Boynu uzun
du. Heyeti umumiye itibariyle 
ıüzel denemezdi. Fakat sevimliy
di. Yatakta olduğundan ve beline 

kadar yorganla örtülü bulunduiun 
dan belinden ataiısuu ıörmiyor
dum. Yalnız ıözlerim bir balık 
gibi ıittikçe incelerek uzuyan tek· 
tini seçiyordu. 

Bir anda F eder için una söy
lenen akl~ri hatırladım. Biri: 

- O, hakiki bir deniz kızıdır. 
Tıbkı bir balık ıibi kuyrup ftl'o 

B• 'iki • i ır DCll : 

- Vllcudunun ak knmmda ba
lıklarda okfulu gibi .,.aı., ._,. 

l>enb kımnın eli 

Fakat tahmin ediyorum. Geceleri, 
her taraf büyük bir aeasizliğe gö
müldükten sonra kulafımı birse
def kabufmn Yar, ona dayarım 
ve saatlerce böylelikle denizi din
lerim. 

- Suda yqamayı niçin tecrü-
be etmiyorsunuz? · 

- Deli misiniz? Suyun ıoiuk
luiunu bilmiyor musunuz 7 

...,,. ,.._,,,.,,f'l \ı'tllP'tr w "Y~ 
- ueçen ıene Dazı ı unanıı oa-

cut.B.. .. . .. _ ..1 • lıkçılann aflarma ölü bir deniz 
ır uçUncüaü ue. im d"''tü' ~; .. d d .., 

Gec d ~. . ı u •unu uy unuz mu. 
- e yarıama o •• u onu a- H Faka . 

şağıya indiriyorlar. Parkm haw· - ayır.. t bu benı hayre-

d b. ku~· 'b" b ha kad te düfiirmüyor. Çünkü dünyada zun a ır 5 u gt ı aa a ar • 
.. .. d • ti." bu tekilde yeıine mahliik olma-

vuzuyor. emıı d x..-.. • B k 
ı.a ..... ınanıyorum. en anca 

Sonradan doktorlarla da komq- tab' ti bu f • t d'·fı " d • • ıa n ecı eaa u erın en 
tum. Doktorlar bunun bır auıte- b" · ir d 
şekkülden doğduiunu ve ayak ke-
miklerinin birbirine mütelurk o
larak ve gayri tabii ltir tekilde in
kipf ettifini, böylece bir balık 
kuyruğu teklini aldılmı söyledi -
ler. Fakat doktorların bu ilmt ıö -
riişleri bizi alikadar etmez. 

Deniz kızma ıordum: 

- Rüyanızda yürür mlıünü7 .. 

- Hayır, sizin için çok baıit o-
lap bu iti ruhum da Yiicudum ıibi 
yapamıyor. Ben on alb aylık bir 
bebekten bile daha az hareket e
debilirim. 

- Denizi biliyor musunuz? 
- Hayır .. Denizi bilmiyorum. 

ınne u a ım. 

Bu sözlerden sonra deniz kızı 
bir müddet sustu ve dütündü. 

Gitel F ecler 1898 senesinde Le
bistanda doimµıtur. Ve ebni o
nu ilk önce görür görmez büyük 
bir hayrete dütmüıtü. 

1905 senesinde daha henüz 7 
yqmda iken yehudi olan ebevey
ni Lehistanı te"1tetmek mecburi • 
yetinde kalmıfb. Ve o zamandan 
beri Franaada yqamaktadırlar. 

Lehistanda zenıln idiler Bü
yük evleri, fabrikaları ve senetle
ri vardı. Fakat Fransaya kaçbk
ları zaman bütün bunlan terket
mek mecburiyetinde k.ıılmışlardı. 

Uyumıyan milyoner 
Kendisine uyumayı mümkün 
k11acak adama servet verecek 

Fakir düttüklerinden küçük 
Federj bir arabaya yerleştirmi,ler, 
çiçek sattırmak, dilenmek .gibi 
feylerle hayatlannı kazanıyorlar
dı. 

Bu hayat bir müddet bu 4ekil
de devam ettikten sonra nihavet 
F eder hastalandı ve o zamandan
beri de hastahanede yaıamakta -
dır. 

liri aenedenberi ıözlerini uyku 
tutmıyan bir Hintli milyonerin ya
Yaf yavaı ölüme mahkUnı bir hale 
ıeldiii Kalkütadan haber veril
mektedir. 

Bahadur Bajorya isimH bu 
Hintli, kendisine uyku temin ede
cek her hangi bir doktora istediği 
kadar servet verebileceğini vsdet
mitti. 

Bun• a,rine kendisine çuval
larla mektup gelmiştir. Bu mek
bpla" cİilnyanın muhtelif yerle
rinden doktorlar gönderiyorlar, 

her biri bir bqka türlü iliç tavıiye 
ediyordu. 

Fakat milyoner Hintli bqından 
bu feci feliketi giderecek hiç bir 
deva bulunamamqbr. Bununla be
raber, çuvallarla gelen mektupla
rın sahiplerine ayn ayn te~kür 
etmektedir. 

Afyon dahi içmif, tesir etme
mittir. Artık hiç bir ıeyden fayda 
görmiyeceiine kanaat getirmit ol
duiu için, kederinden her gün bi
raz daha erimekte, ölüme yaklq
maktadır. 

Büyük bir zeki gösterdiğinden 
yirmi gün gibi bir zaman içinde 
okumayı öfrenmit ve o zamandan 
beri muhtelif kitaplar ve eserler 
okuyarak bü«in dünya vukuabnı 
takip etmiıtir. Bu sırada büyük 
harp olmut, bununla da yakından 
alikadar olmuıtur. 

Sordum: 
Bir kitap hazırlıyor muısu-

naz •• 

Burasını çok seviyorum. Bura
da herkes ve her ıey bana güzel 
geliyor. 

Size bir fey daha söylemek is
terim. Ben hayatımda bir de f e.
nahK J&P.tlm. Talan söyletiim.· On 
bet yqında olduğum sıra~ lfir 
gün bana bir tanıdığım !U ki
tabı getirmiıti. Buradaki şiirler
den birisi çok hoıuma gitmitti. 

Bunu okuya okuya ezberledim. 
Ve ertesi rünü beni muayene eden 
doktoruma bu tiiri okuyarak ken-
dimin olduğunu söyledim. Fena 
bir fey değil mi? Doktorum bu tii
ri beğendi ve diğer ıiirlerimi de 
görmek istedi. 

Gitel gülüyordu: 

- Ben de böylece mecburen fİ
irler yazmağa baıladım Bunları 
görmek ister misiniz? 

Yanındaki dolaptan siyah kaplı 
kalın bir defter çıkardı. lıte oku-

Deniz kızının bütün tiirleri 
böyle acıklı, böyle dokunaklı. O, 
gözlerini havaya kaldırmıı konu
ıuyordu: 

- Bunlarda bir batkalık sezmi
yor musunuz? Bunlarda beni ha
yata bağhyacak gizli bir bağ ıiz· · 

li bir sır görmüyor musunuz? Ben 
bir hasta mıyım? Bir sakat mıyım? 
Bilmiyorum. Beni dinleyiniz din• 
leyiniz beni! 

Deniz kızı coımuıtu. hic;- duy
madığım bir sesle konuıuyor , : 
kiyet ediyordu. Bu sırada kapı 

açıldı. Ve içeriye bir haatabakıcı 
girdi. Vakit gelmiıti. Deniz kı· 
zına yaı ıyabilmesi için morfin ya
pılacaktı. 

Bunu gözümün önüde yaptılar, 
koluna 15 santigram morfin zer
kettiler. 

Müsaadesini alarak ayağa kalk· 
tım. Ve deniz kızını bir karyola, 
iki iskemle, bir masa, tiir kitapla· 

rı, çiçekler ve bir sedef kabuğu a· 
ra11nda ebedi bir hapishaneden 
farksız hücresinde yalnız bırak
bm. 

. Şarkı söyliyen bir horoz 
Ş~rkı ıöyl~mek 

m.ırif etinin ho • 
rozlarda da bu • 
lunabileceği ı·m. 

diye kadar ne i
ıitilmiı, ne de 
dütünülmüt bir 
itti. 

Nevvork vili· 
yeti kaaabaların. 
dan Nuett'de 
''Vilvam Pit,. in 
Leghorn cinıin
den "'Lif Ebesi,. 
adlı beyaz horoz 

ortaya çıktığından beı i artık bu dütünceden bile geçirilmiyen it 
tahakkuk etti. 

"Lif Ebesi,, nin bir ıarkıcı olarak töhreti yalnız bulunduiu 
kasabaya tıkılıp kalmamıftır. Şimdi Nevyork radyosu san'atkirlan 
arasına girerek tan ve töhretini büsbütün arttırmııtır. (Lif Ebesi,, 
Solo rolünü yaptıktan başka, yanında birisi türkü çağıracak olursa o 
da hemen sesini yükseltmekte ve bir hanende heyetine refakat et• 
mektedir Lif Ebesi ayni zamanda dünya "ötme,, pmpiyonudur 

Resim "Lif Ebesi,, nin radyoda batka bir san'atkirla birlikte 
türkü söylerken ıösteriyor. t 
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sahibi o lan bir 400 marifet 
hokkabazın anlattıkları 

Biz bir saatıf havan~ dlSvtıp tuzbtiz 
eder, sonra bir baıkasının Uatilnden 

çıkarmz. 

Me~er yalnız hamamın yeme
ğin çalgının alaturka, alafranpsı 
yok, hokkabazlığın da altt.tmka, 
alafrangası varmıf. 

Alaturka hokkabazlar, ıünnet 
düğiinlerinde Portaka 1cıoğlunun 
yaptığı hünerlerden batka bir fey 
beceremezlermit ve bım1arm bil· 
dikleri, topu topu altı marifetmi9. 
BUAla iki kabın altında aürabj 
1le bardağın yerini defittirmek 
zurnn marif~ti tabir edilen pa!ya· 
çonun yüzüne düdük çalarken 
icinden un f ı!kırtmak, hazan ıuyu 
akan ba'lan akmıyan sihirli bir 
surahi göstermek gibi ıeylermiı. 

Fakat alfranga hokkabazlığr 

gelince bu, bambaşka bir feYJDİf 

Bakın. lstanbulun yeRine alaf. 
ranga yerli Türk hokkabazı ola" 
Emin Atabay, arJ<adatı Vasil ilf' 
birlikte ne marifetler yapıyormuı: 

- Ben elime bir silindir fapka 
almm. SihirH değneğimi buna do
kundurur dokundurmaz içinde!' 
bir kocaman yuvarlak, 16 lastik 
top çrkar. Daba bitmedi, toplar 
yuvarlanır yuvarlanmaz tar.ka · 
dan yedi tane bevaz güvercin pır 
diye lJ!:U· Gene elimi içeri dald .. 
nr, ıekiz tane çalarma• saati ve 
kocaman da bir tav~an ç1kannm 

Seyircilerin birinden cep saat: 
alır. Bunu bir havanda tuzla buı 
oluncaya kadar mi~emmel suret
te döver, ezerim. Saatin sahibi bu 
manzara karşısında baiırrp çağır· 

Berlinde ve Viyanada iki fabrika, hokkabazlara 
alat ve edevat yetiştirir... Mesele alattadır ! 

ilk öğrenecek hüner ceviz uçurmaktır! ' 
Durun s iz e 

pişirnıek 
boş tavada onııet 
sırrını öğreteyim 

mağa baılaymca kendisine bü • { 
yük bir nezaketle sakin olmasını, 
tavsiye eder, ve tuzla buz ettiğim 
saati sapasağlam olarakğ her han· 
gİ bir seyircinin üatünden çıkan· 
rım. 

Mendili yumurta. yumurt ,.. •·· 
mendil yaomak, bir kalıt halka· 
dlln şreçirdiğimiz bevaz bir men · 
dili öbür ucundan ;stenilen renkt,. 
çıkarmak, eHmizde tuttuğmu7 
toplan bir, iki, üç yaorp aom·;o 
kaybetmek. bomN>t kaplerm için
den kafeıler, toı>lar. tavtanlar çı
karmak şribi ıevler bizim için çok 
kolay ve basittir. 

Sonra bir de sih irli tabanca· 
mız ftl'. Bu tabancan bir ıeyirci· 
ye veririm. Seyirci taba'IV"'tlvr üstü
me çmrip bom diye patlatır. 

Kanlar içb-de yere yuvarlana
cağımı umuyorsanız aldanıyonu -
naz, ben lla hareket kaqmnda 

Mendili görOyomınoz deıtJ mi? Şimdi 
•rta&n kaybolacaktır. 

Bot gazete klfıdından bir kucak do. 
lusu çiçek çıkarmak bizce iıtcn bile 

değildir. 

Bot bir teneke kutusundan size bir slt. 
rll kuı kafesi sıkarıraak ne dersiniz? 

kahkahalarla güler ve vücudüme 
1aplanan kurtunu ditlerimin ara -
sından çıkanrım. itte böyle alaf· 
ranga marifetleri hiçbir alaturka· 
cı yapamaz. 

Yeni marifetler 

Hokkabaz Emin birdın sesin· 
yava9lattı. Ve ahengine esraren 
giz bir ton vererek devam etti: 

- Hele timdi iki marifet ha 
zrrlıyonız ki, bunlar pek müthi§ 
olacak. Biri 400 dereai hararet
teki f ınna girmektir. 

- Ne diyorsun? 

- Yanlıt söyledim falan san-
ma ! Tamam dört yüz derece ar • 
caklığında, yani bayağı ekmekç: 
f mnlannm içi kadar ııcak bir fı. 
rma gireceğim. 

- Yanmaz mısın? 
- Elbette yanmıyacağım. 
- Nasıl oluyor bu it? 
- ilmi kimya meselesi. Öbür 

marifeti de diğer arkadaş yapa . 
cak. Ellerine, ayaklarına, boynu -
na kelepçeler ve zincirler vura . 
cak. Halk arasında istiyenler ge· 
tip bunların aaflanılığını muaye · 
ne edebilecekler. Bu şekilde biı 
sandığa girecek. Sandığın kapa· 
ğı takır tukur çivilerle civi)ene -
cek. Aradan bir daldka geçmeden 
arkada, ..• 

- Sandıih açıp içinden çıka· 
~ak de!iil mi? 

- Hayır, bilemedin .. Birdenbi
re elJeri kolları serbest bir şekilde 
seyircilerin arasından çıka gele
cek. 

m~rifetler için lazım olan aletleri 
hep bu fabrikalar yapar. 

Biz daha ziyade aletlerimizi 
kendimiz yaparız. 

- Bu itin 11m nedir? Herkea 
hokkabazlık yapabilir mi? 

· - Bunun için evvela insanm 
elleri itlek olmalıdll'. Sonra ao
ğukkanhlrğı kaybebnemek, sinir· 
lenip ıatn·mamak lazım. 

ilk marifet 
- Hokkabazlığa batlarken ilk 

öğrenilen marifet nedir? 
- Ceviz uçurmak. 
- Nasıl teydir bu? 
Emin ayağa kalktı. Cebintlen 

bir uf.k ceviz çıkardı. Bunu sol 
avucunun üıtilne koydu. Sonra ce
vizi aağ avucuna aldı. Elini bir 
salladı. Bunu müteakip ıağ avu -
cunu aç.bğt zaman ceviz ortadr 
voktu. Yüz..me bakam bu se!er 
sol avucunu açtı. Ceviz içinde du· 
ruyordu. Meğer ·cevizi sol elinir 
üstünden •i eliyle alır gibi yap
trir 11rada cevizi ıol avucuna al
mıt. Fakat bunu o derece mahira· 
ne yapmııtı ~i, bu hilenin farkını 

Biz bir ı;iUndir ~apkasınm içinden bir 
küfe dolusu eşya çıkartırız. 

İskambil oyunlarının da envamı biliriz. 

vanlmuına imkan bırakmamııtı. 
- itle dedi. Hokkabazlıjın ilk 

dersi budur. · 

B ir hokkabaz ·sırn 
- Yaplıiınrz marifetlerden bi

rinin sırrını söyleyin de okuyucu
ltll'lmıza anlatalım. 

- Hokkabazlıkla Sil' verilmez 
amma, haydi b~rini anlatayım. 

Mesela bot tavada omlet Pİ§irmek 
manfeti ıöyle yapılır: 

Şunu da evvelce !Öyliyeyim ki, 
hokkabazın en büyük yı:.rdmv·ıar 

değneğidir. Omlet manfeıi iç.in 
kullanılan değneğin İçi boıtur. 

içinde çalkanmıı yumurta var
dır, ve ağzı da tereyağı ile sn•an
mak suretiyle kapatılmıttır. 

Bot tava ilk önce alette kızdı
rılır. Sonra değnek tavaya yaklaş· 
hrılır. Tabii hararetten terevağı 
erir ve ~alkalanmıt yumurta tava
ya ılökülerek omlet p;fer. 

ftte yaman bir mariretimiz daha.. Ta. ı · itte size bir hokkabazlığın SD"' 

bancayı üstümilze sıkar. fakat kW'§unu n ! 
ağrnnızdan çıkarmz. 1 Murat SERTO~tU 

Şişe içind e 
büyüyen t av u k 

Dördüz kardeşler 
Dörtyüz marifet 

- Alafrangada kaç türlü hok· 
kabazlık vardır? 

Franaada ıivri a
kıllının biri bir civ. 
civi daha ufacık

ken bir f İteye koy
mut, yiyeceğini i
çeceğini orada ve
rerek hayvanı fİfe 
içinde büyütmüı

- Alfıta ve edevata bakar. m. 
zim bi'dilderimizin sayısı dort yii· 
zü bulur. 

- Hokkaba7'ık için ne gib. 
a!at \'e edevata H:zum var? 

- Dünyanın iki yerinrlc yalnı~ 

.ı 
-- ı 
1 

~enlt1rle &lr batınla tlört çoca iun bitclf!n cloğtlufuna yaztrnfhk. t' 
Resmimi", Jörılüzlü ltarılqlmn bir arabayla nalılini ıı&teriyor-

, ı.. .,kkabazlara e1at edevat yapan 
kocaman il:i fabrika vardır. Hun· 
lardan biri Viyanadn. öbürü Bcr -
lindedir. Bunlar hi~ durmadan her 
sene yen; veni r.Jp•ler yanar. pi . 
yasa va c;ıkı:u,rlar. !'" nta 1o <Ylar ne!· 
rederlcr. Destere ile icinde bir 
ktmsf' yatt?ğ1 hahle kesilen san
dıklar, vücude fİ§ batırmak gibi 

tür. 
Zavallı hayvan 

ti,e içinde bövle 
altı ay kaldrkt" n 
sonra bir 1tün t>İ· 
şenin kaza ile kt
nl~ası ii7.el'İne !ef

faf -ıinr'anınclA.n 

kurhı1mustur. Ser-
best hayata kR\'1.JŞ· 
hığu 7.l'lman h1tv
vanca~1z yiiriime
sin1 b;le Öecf"rerne

mi•. bir mi!ddet 
Slll'hos p:J.,; 11-l'A•m 

senem dolqtıkta.n aonra alJ§mııtır. 
.. \ 
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2 ,000 liralık müsabaka
mızda kazananlar 

-Liste :7-
Kltan marlta bir lıol •aati lıazanan 

1655 - Şlnaa! Ötl'Unç Fındıklı Tram. 
vıı.y caddeli 1415, 

• • • 
Dün ve Yarın neıriyatının 30 dan 
40 ıncı cildin• ltadar ltaananlaT 

1283 - Necil BeUm BUyUkada Kanarya 
sokak 20, 772 - A.lımct Rma Beyotıunda 

Takaim 1ıılar11'lt aokak, 

••• 
Dün ve yarın n•ıriyatının 40 dan 
50 nci cildine /tıadar /tıazananlar 

931 - Cevat Ozan GUmrllk ve lnhisarp 
Jar vekAl&tl levazım mUdUrU, 766 - Necdet 
Retii Kadıköy altıyol afzı 77, 

~ :/- :/- . 

Krem Soley 
1103 - Ali Kadıköy HUnk&r imamı l'm· 

:lıklı ııokak 13, 1110 - A.11 O Hu Buraa mır 
kez tapu klUbi, 1117 - Hayri Boetucı Hat.. 
boyu 1, 1125 - L. Çevikel A.rn&vutkıty ZW• 
kadir aokak 22, 1180 - Y. Kırıt oflu Kantar 
cılar te1Vlye IOk&k a, 113t - Veclhl Uıı. 
lUtlll'k Haydarpqa llMat 17H, 11'1 - Bul 
ta.na Jllmanetıgl Kadıldl7 i.lkeleet, 1100 - AJı. 

met A.klar&y tramvay depon vatman 7t7, 
lHSIJ - Adalet J'lrua&I& Huanata mah&lle. 

ı.ı:ı, 666 - Muazzez Sulta.na.Jımet lmpuı.ğası 

19, 670 - Tahir İgUıı GUmrUk ııefaln kontrol 
memuru, 677 - Setrak Kumkapı Şehsuvar 
mahallesi kulluk ş0kak ,otör, i45 - Zekll 

Rıfat Talt:sim tramvay durak civarı, 749 -ı 
Sevim Kibar Beyog-lu B:ılıkp:ızarı 10, 774 -
Sami Halclu, Gnlatasaray Margrlt soka!{ 16, ı 
788. Cudi Rıza Deyoğlu hava ıokalt,798.SUkCı 
ti CelAl Sıraselvl caddesi, 709 - CelAlettln 
KAınll Fatih atpazarı l•eserciler, 802 - Ncc.. 
ıa. Blnbqı E§ref kızı Liva mUlhakı, 811 -
Kemal Başaran BUyUkçarşı yorgancılar 4/6 
döşemeci, 816 - Bayan Suat Üsküdar eski 
mahkemealtı 8, 828 - Berç Çağlı Samatya 
Millt müdafaa cıı.ddesl !S2, 831 - Ziyaeddin 
Sayar Balat Mollaaşkı mahallesi 5. 847 -

Bayram Yılmaz Galata nazlı ban odabaşı, 

850 - Saduı:ah İstanbul itfaiye grupundıı. 
şoför 126, 859 - İrfan Telefon tlrketı kar§ı 

smda cedit han, 863 - Nihat Kaeımpaşa. 

acıçeşme 9, 865 - Zcretpn 59 uncu mektep 
466, BH - lsmail Kemal İtalyan ticaret li
sesi, 8811 - Recep Alpan Harbiye mektebi 
104, 

Cep lo•yonıı küçük 
92 - Kuııt&fa Galata kaıaplar sokak 

mUzikacılar kahv,elinde, 173 - Ali Rıza öz. 
bey apa.rt.Iman N o. 7, 298 - Mehmet Ankara 
lııtasyonunda boyacı, 370 - Ulviye Sezer 
EyUpsultan 27, 419 - ŞtlkrU Ciball lnhlsar. 

!ar idare3i nakllyat ştıbeai, 595 - Ali Kemal 
Beyoğlu Sovanaıta mahallesi 17, 658 - Or
han Uııküdar muhtelit ortaokulu30:>, 997 -
Adalet Beyoğlu Emin cam.il 3,, 1108 - Nerı. 

man Tophane karabaş çıkmaz 154', 1210 - Sa· 
!Alıaddln Beşikta, kUçtilthamam 41, 1359 -
Müfide Kızıltoprak Reı;itpaşa sokak 28, H31 
- Haltkı Ertekin Fatih einaııafa mahallesi!, 

~ ,,. ~ 

Losyon No. O 
111 - N!ko Karaca Beyoğlu Hamalbap 

18, 196 - Ragıp Ertekin Beyazıt çadırcılar 
civarında, 216 - Ayten önel Fener mumhane 
110kak 4', 832 - Kemal ErtUrk İsmet lnönU 
ilkokul, 446 - Behçet Binbay Çarşamba Hay 
riye okulunda ıs. 475 - Rctet Kumkapı kU. 
çUk denbı IOkak 97, 1550 - Alt Keram! Be711-
zıt tramvay caddeııl, ts77 - NazmJ Sellaı :S.y 
otlu kQçUkparmakkapı 18, 7112 - Rıza Gb 
kan Beyazıt Sovanata mahallem, 884' - B-.. 
manoa Komanldlıı Kadıköy 1ııllaakı mım ~ 
kak 37, 97' - Kirkor Zlnınu Takalm Fertdf.. 
ye cadde,t 3,, 1090 - F. Kayan Olldldar P .. 
§•Umanı TUtOn depo.su, 1140 - Z&rm&r O... 
lata Demirhan 18 reaııam, 1231 - Kalunut 
Ata Nlf&l'taf Kqrullyet mahalleat 1, 1U1 
- Retat ÖMrda Ankara demiryoll&n m&UJ't 
mubuebe dalreal, 

8 inci liste yarın. 

ai 12 teni, 1112 - AsoP Kadıköy Ku,dW n!'""~~ Her akıam: Taksimde 
caddeııl M, 1161 - A.rtiD Galat& Yolcu 11&· 

lonu karpa lokantacı, ııu - Olm&ll Tu. 
tün gUmrlltü 18 kasap, 11 H - Cevdet ve 
Nu1ret Beyotıu 12 Ilı okuldan, 1180 - Sah&k 
Pangaltı Haltsktr gazi caddesi 17, 1185 -
Şevket Durgun Gelenbevl orta okulu 653, 
1190 - Turgut tstıklll caddesi 2M terzi, 
1192 - Ziya Tumlaıı Akay ldarul yası ve 
zatlşlerl şetliği, 1200 - Vltall llılolkl Em.lııö. 
nU AkgUn gişe 115, 1202 - H. Tahsin Rum· 
eUhisarı kilise sokak 4', 1207 - Mehmet All 
P.T.T. fabrlkuı makinist, 12115 - Halit Ok
tay Edimekapı Salmatomruk meydancık so. 
kak 311, 1221 - Kurtulut caddeal Şah1D &· 

partım:ın, 1283 - Ali Enver Gaziantep 1hU• 
sa-ı mahkemesi, 1289 - :Mehmet Sultanah. 
met U1:UncU sulh hukuk mahkeme mUba§lrl, 
1292 - Nüzhet İbrahim Tarlabqr Meyn&ri · 
dls apartımanı, 60, 1306 - H. Hayri Clball 
Tütun fabrikası mamulAt memuru, 1316 -
Sami Beyoğlu BUrur1 çeıme çıkmuI 1, 1128 

Zehra Paşabahçe polia Tah81.D vuıt&alle 

133~ - NatiZ Pınar Taksim Firuaağa Baldat 
apartımanı, 13U - Hamdi EminönU Orta.~ 
!:ulu 279, 1351 - Muazzez Gören Ankara poe 
takutusu 6, 1356 - M. ş. Ertekin Gelibolu 
Başmualllm Evreıe, 1406 - Sühandan Meh.. 
met şehzıı.debaşı Fevziye caddesi, 1448 ~ 
'41kl Deyazyt SUleymaniye caddesi 19, 

lf. "' "' 

Kuru Kahveci l h•an markalı 
250 Gr. lrahve 

6 - Nevin Bay önce apartıman 278 Ak. 
11aray, 61 - Feyyaz İstanbul lisesi 1060, 
85 - :Muzaffer Ertuğ Bomontl Hamalyoku· 
şu sokak Arltpqa aparbman, 110 - SWe:y.. 
nıan Bedri Te§viklye sağır sokıı.k 96, IH -
Abdi Ruhi Toz Samatya Arap kuyusu ctva.. 
rmda 18, 130 - Nimet Vefik Beflktaf taram 
vay caddesi, U57 - Ahmet Pak Sultanahm.et 
Kaba.sa.kal 17, 185 - SUreyya Ünsalar Yedi · 
kule latuyon civ&rmda blltnumara, 190 -
Zeki Feridun Unkapanı bacıkadm 26, 203 -
:Muhlddlıı Alpay Beşiktaş Kılıçall müvezzi 
caddesi 75, 211 - Ali Haydar KUçUkayuof· 
ya medrese 110kak 11, 212 - Ş11krU J!h'dem 
Şlrketihayrlye 515 No. vapur memurur, 228 
- Şaziye AU Aksaray şekerci 11okak 11, 
237 - K. Celll Vefa llııesi 968, 250 - Ab.. 
dullah Okçumuııa caddesi Potman apartnnam 
86, 259 - Kiıkor Kapalıçarşı 23, 266 - Rıf. 

kı Akay ldare memurlarından 1115, 278 -
Orhall ı.tuıbul Uııul 1033, 299 - Kellba 
Slııan BUytlkpoetahane ıellr dalrul, 807 -
v. Tenglmıan şııu. 317 - Adil Davutpap 
eaekapı aokak 11, 331 - Rafael Çarfıkapı 

tramvay durak yerl bumacı 93-93, 388 -
Sadun Tqlman Pertevniyal llaul 869, 800 
- Nlyul Tepebqı çatma muclt A.tq Ah-
met 80k&k 2, 86IJ - Neclle Aydemir Buna 
ltız mektebi eon amıf, 36' - ZUhal Pqabat
çe Fahreddin yalıamda, 893 - Peran Sunol 

'O'aküdar Ayuma tulumba eokak 84, UO -
Remzi Dotanca Fatihte 18 mcı okulda muaı. 
llm, 4'39 - Karko Kutoryano Edinıekapı 

Tekfllnaray çakıra.ta caddeal 132, "87 -
Y8!Jar Aktq Bakırköy Zeytbıllk odabqı acı. 
kak 87, 47t - CellletUn Febml T8fvildye 

köknar sokak <&8, 496 - Salme EmlııöııU kız 
ortaokul 8, ~ - Hayri Barbaroa Dtvanyolu 
maliye tubeıl ta.hail kltibi, 807 - Süreyya 
Kağızman Beyoğlu Ayazata 19, 151' -
Refik Şehamet Gala.tada Tünel clvarmda, 
18' - Ragıp Haksever Tophanede da111ç 
çıkmaz, IJ7!5 - Mehmet Kt.zım Samaty&da 
tramvay caddeai 11, 1597 - Ahmet Cln Maçka 
TqvllcJye AUye IOkak, 159" - L1lUi M. Stral 
Beyotlu Hamalbqı 17, 601 - Muaa Muzaf· 
fer A.yvamaray ~yuva çayevl, 611- J!lkrem 
J:rdtD l!JyQp orta okulu 878, 612 - Glraye ŞI§ 
il Satdla 110kak 41, 624 - Ahmet thsan Gala 
ta karalrly palu 19, 631 - tıınıall Haltkı 

Ankara gtlmrUğtl tPt':I'< müdt\rlliğtınl\e· C13 
Fazlı Gençkal, Bııkrrl,öy barut fabril<ası.

1
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869 - Hüaeylıı Kızıltoprak ihlAmur caddesi 

•• 
Kıtllk BEL vu 
salonunda a.yan 

HAMiYET 
Mı•ırdan gelen 
iki kıakard•• 

MELiHA SELAME 
Ye 

T AHIYYE SELAME 
Telefon: 43345 

5.000 
Liralık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çekilecek kur'ada 

Birinci ikramiye 1000 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 

10 kişiye 100 erden 1000 ,, 
20 ,, 50 ,, 1000 " 

175 ,, 1 O ardan 1750 ,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira jk1amiye tevzi edı/ece/{tn. 
• r ••• "'' • • • ~ 'I ~ ."' "ı I r, ) (ı '.· • j 'l,i ı' ... ,1 : 'f • • • • ti' ... 

28 MART - 1936 

'-. 
mürekkepli kalemleri ken' . . ............... 
dı şubesınde en muveffe~ 
olunmuş bir mÔdeldir~ 

qıj/ı;lt'i ;r:: ........ ~ tC 
Sonsuz hizmetinin b•f•" .............. . .... -
lıca vasıfları; z •refet~ 
"şıkhk: hafifli~sanıam~ 

ilk ve ''daYanıkl;İıkd~ 
' • . - - =-.>--·- :-~ ~ 

Bir dolduru9ta ""aldıCJ' ........... 
mürekkep vaeatt ole~ 
rak 15000 ilA 7000 
,k I!' .,.. az: r ;,.~ki 

e ıme yazma••· •) ...... 
fayet eder. ·- .., 
i rrfd f&im kepir . ~ 

altın uoları kati~ 

.... yen bozulmaz •• 

BAŞLICA KIRTASIYECI 

MAGAZALARINDA ARAYINIZ: 

\ 
UMUM ACENTASf ~' 

Blrlnol Vakıf han 47 (Telf: 235915) 
' . 

ISTANBUL.f 

.. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan Otobüt 

garajı cephe duvarı inıaabna ait ilin İptal edilmit ve keyfiyetin ata· 
ğıdaki tekilde yeniden illnına lüzum görillmiittilr. 

A - Eksiltmeye konulan it otobiiı garajı cephe ve yan duvarı 
ve kapıcı odaıı inta1ı olup ketif bedeli 11615,54 liradır. 

B - Şartname ve projesi belediye fen direktörlüğünden bu itler· 
le metıul mimar, mühendis veya taıçı esnafı olduklarına dair ıetiri
lecek veaika mukabilinde otobiiı direktörlüğünden parasız olarak alı
nır. 

C - ihalesi 4/4/931 ıünü ıaat 10,30 da otobüı direktörliijiincl• 
yapılacaktır. 

D - Elulltme kapalı zarf uıuliledir. 
E - Muvakkat 'eminat miktarı 871,17 liradır. 
F - lıteklilerin kanunun emrettiii bütün evsafı haiz olmalan 

lazımdır. 

G - Teklif mektupları 4/4/936 günü saat 10 da komisyona ve• 
rilmiı olmalıdır. (1443) 
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• • lstanbuJ Komutanlığı 
Satınalm" Komisyonu ilanl.srı 

v 
Istanbul Belediyesi Ilfüıları · ' D~vlet Demiry~llartrC"~ .ı~mwıı~n~~ .. 

• . • .• ' . • - ' - ~ • ı'· . .. • •. -•• ,•. • '. _ • • r._~ ... ~-~l:'• ,, .. --

işletme · Umum ,· .. -~~~~~Ş!~?.:9~I~rı ·. lstanbul komutaıılığı birlikleri 
için tekarriir edecek fiata naza
ran on bin liralık yemeni 6 -
4 - 936 Pe.zarte•i günü saat 15 
de kapalı zarf usuliyle alınacak
tır. Şartnameıi her gün öğleden 
ev .. el komi•yonumuzda ıörülebi
lir. tik teminat (750) liradll'. ı. 
teklilerin ilk teminat makbuz ve. 
ya mektuplariyle birlikte 2490 ıa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki venikle beraber teklif a 
tm ihtleden en u bir ıaat evve
line kadar F mdıkbdaki htanbuJ 
Komutanlriı Satınalma komiıyo-
iıuna vermeleri. (1449) 

Aksaray yanım yerinde lnebey 
mahalleıinde 84 cü adada 245 
santim yüzlü araa. 

Sahası Bir metresinin 
metre muhammen 
rnµrabbaı kıymeti 

21.ss 5 Lira 

Uıküdarda Selman aia mahal- 7,50 20 Lira 
lesinde Bülbül dere caddeai ıoka-
ğında 390 nntim yüzlü ana. 

Cihanıir yangın yerinde Aia- 36, 4 ,, 
hamamı caddesinde 24 cii adada 
yüzıüz araa. 

Muvakkat 
temi nah 

648 Kurut 

1125 ,, 

1080 ,, 

• "' 
4 Yukarda sahaıı, hir m.treıinin mut.ammen kıymeti ve teminah 

Komutanlık birlikleri hayva - ya.zıh olan analar ali.kadarlan arasında satılmak üzere ayrı ayrı pa
natr için 30 adet tavla halatı açık zarlığa konulmuttur. Şartnameleri · levazım müdürlüğünde görülür. 
ekıiltme ile 14 - Nisan - 936 Pazarlığa ıirmek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
ıünlemeç Salı saat 15 de alma • b k b' 1 be ber 30 3 936 · .. .. kt mak uz veya me tu ıy e ra - - pazartesı gunu saat 
ce: ır. 15 de daimt encümende bulunmalı dır. (B.) ( 1317) 

Muhammen tutarı 435 liradır. 
Uk teminat 33 liradır. Şartnamesi 

1 - 5 - 936 tarıbinden itibaren fürkıye dı~ındaıcı bh istasyo1 
ile istasyonlarımız arasında doğru biletle seyahat eden yolculara vt 
bagajlarma umumi tarifeler üzerir. den: 

Haydarpaşa . Fevzipafa kısmını 
geçenlere. 
Yalnız iıtasyonlarmuza 

gelenlere. 
lıtaıyonlarımıza gelenlere ve bil
mukabele. 
1 • 600 kilometre arasında 
600 den fazla ,, ,, 
niıbetinde tenzilat yapdacakttr. 

Münferit/ere 6 kişilik gruplar• 
Oldl,_Otdlıt-l>llnlit Gldl,_Qldl~Dönll 

% 45 '1o 60 % 50 % 7 

% 50 % 7 

% 50 
% 60 

Grup tetkilinde yarım ücrete tabi iki yolcu bir kişi itibar olunu 
Gidi~--Dönü§ biletlerinin dönüt meriyet müddetleri dört aydn. B 
tarife yol~uları Anadolu ve Toroı sür'at trenlerinde munzam ücret 
tabi değildir. Faıla tafsilat için Yataklı Vagon acentelerine ve ista 
yonlarımıza müracaat ed_ilmeHdir. (671) (1619) 

lstanbul Milli HmUlk MiidUrlüğünden: 

her gün komisyonumuzda göı-üle-

bilir. laeklilerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplariyle . birlikte 

Şariname.1 her Jiin öğleden evveli 
komiıyonumuzda görülebilir. Is · 
teklilerin teminat makbuzu veya 

mektuplariyle beraber vakti mu · 
ayyeninde Fındıklıdaki komutan· 

veya mektuplariyle beraber vakti 

muayyeninde Fındıklıdaki komu-

Çelebi oğlu Alaettin mahalle sinin Y enicami caddesinde eski 5 
ve iki defa mükerrer 51 yeni 41, 45, 45/ 1 numaralı altında dükki 
olan kagir Makulyan hanının yüz kırk dört hisse itibariyle on al 
hissesi bet bin yüz kırk lira muhammen bedel üzerinden petin para v 
kapalı zarf uıuliyle 3 - 4 - 936 cuma günü ıaat 14 de satılacakt 
Satı~ bedeline istikrazı dahili ve % bet faizli hazine tahvilleri d 
kabul olunur. isteklilerin % yedi buçuk pey akçelerini vakti mua 
yeninden evvel yatırarak hazrrla yacakları mühürlü zarfları art 
ma saatinden bir ıaat evveline ka dar satı§ ko.miıyonuna tevdi eyi 

vakti muayyeninde F ındıkhdaki 
komutanlıktaki arttırma, eksiltme 
komiıyonuna gelmeleri. (1661) 

lık arttırma ve ekıiltme komisyo-

tanlıktaki arttırma ve eksiltme 
komiıyonuna gelmeleri. 

(1663) 

• • • meleri. (M) (1513) 

• 
nuna gelmeleri. (1662) 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı 

olan bir ton Rumeli meşe kömürü 
Selimiye kışlasındaki tavlalar 

bir ton gürgen, kestane, dit. bu -

Oç adet ordu tipi çift nakliye 
arabası 13 - Ninn - 936 Pa -
azrtesi günü ıaat 14 de açık ek

siltme ile yaptırılacaktır. Muham

men tutarı (300) liradır. llk temi
nab (23) liradır. Şartnamesi her 

Satılık Gemi 
dak, kocayemiş ağaçları kömürü açık ekıiltme ile 13 - NiMn -

936 Pazartesi günü saat 15 de a 
Akay işletmesi direktörlüğünden: 

bir ton Anadolu mete kömürii"ve 
bir ton d·a Bulgaristan meşe kö -
mürü ki, bunların hepıi elleme öl-

mak ıartiyle dört ton ağaç kömü -
rü 2 - Nisan - 936 Perşembe 

•ünü saat 15,30 da pazarlık ile a
lınacalthr. Muhammen tute.rı 160 
liradır-r- Kati teminatı 24 liradır. 

çık eksiltme yaptırılacaktır. Mu 

haımnen ketif bedeli 3904 lira 47 
kuruıtur. 

ille teminatı 293 liradır. Ke,i' 
ve p.rtnameıi her gün komisyonu
muzda öğleden evvel görülebilir 
lıt~lilerin ilk temintLt makbuzu 

gün öğleden evvel komisyonu • 

rnuzda ıörülebilir. lıteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektupla
riyle beraber vakti muayyeninde 

Fmd1khdaki arttırma, ek.ailtme 

komisY:onuna gelmeleri . .(1664) 

Pata bahçe ve Haliçte idaremizin malı bulunan karada ve d 
nizde Büyükada, Yakacık, Ihsan, Fener bahçe vapurları satılığa çıka 
rılmııtır. 6 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 de Karaköyde Aka 
müdürlüğü binaımda kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. Bu İt 
<?irmek iatiyenlerin kapah zarftan nı muvakkat teminat akçesiyle be 
raJ;er kanunun tayin ettiği veıikala rını ayni gün saat 14 de Akay şef! 
ler encümeni reisliğine vermeleri lazımdır. Şartname iıletme tef· 
iindedir. (1630), 
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gözlerinden ırmak gibi ıü.zülüyor
du. 

Cellat aözüne devam etti: 
- itte bu ıanati yaparken bir 

gün seni buldum. Aldım. Sen iıe 
10n derece zayif, 10n derece kü • 
~ük ve aon derece güzeldin. Senin 
kollarını toplanmıt olan ahaliye 
uzatarak bir merbamet sada.kaaı 

dilendiğin anda kalbimde naııl 
duyguların uyanmıı olduğunu an
latamam. 

Viyoletta: 
- Ben mi kollarımı ahaliye 

uzatıyordum, diye mınldandı. 
- Evet! lıte o zaman ben seni 

'ldım. Çünkü baban yoktu ... 
Viyoletta bütün vücudünün ür

perdiğini hissederek: 
- Benim babam yoktu demek 7 

1ledi. 
- Evet ... Bunu sen bilmezsin. 

Ben ıana her zaman yalan aöyli· 
yordum. 

Klod acı acı içini çekerek: 
- Ben aenin baban delilim! 

Diye tekrarladı. 
Bu 11rada Viyoletta, gözleri 

bi:\ ümüf, göğıü kabarmıt olduğu 
halde Kloda bakıyordu. 

Cellat sözünü bitirir bitirmez 
Viyoletta ellerini gözlerine götü~ 
dü. Şiddetli bir ışığa dayana.mı· 
pormut gibi gözlerini kapadı ve: 

- Oh zıe.va11ı Simon ana. Ö
lth·ken söylediklerin doiruydı· 
dftmek ! Dedi. 

Viyoletta aözleri kapalı durur-

ken Klod aözöne devam ediyordu. 

- itte anladın ya! Ben ıenin 
baban değilim. Görüyorsun ki i ... 

tediğin zaman beni terkedebilir
sin. Öyle ise timdi beni dinle. me-

nekteciiim ... Sen benim kızıuı ol. 
mazdan evvel hayatın ne d•ek 
olduğunu bilmiyordum. Kalbim, 
ruhum var mıydı? Bilmiyorum ... 
Fakat ıen benim olur olmaz bir
denbire değiştim. Ben artık etki 
Klod değildim. lnnn öldürmek
ten nefret elmeğe batlamıştnn. 

Eakiden bende olnuyan ruht duy· 
gular bat ıöateriyordu. Daralacı
nı ıörünce tüylerim ürperiyordu. 
Senin bir rün benim bu kötü aan· 
atimi haber alınca ne diyeceğimi 
dütündükçe acı çekmenin ne ol • 
dujunu anlamağa baıhyordum. 

Gözümün önünde bazı hayaJleT 
dol9.11yordu. Bunlar, bana linet e
den idam ettiğim kimselerdi Bu 

fena itten artık vazgeçerek bu 
hallerden kurtulmak ıevdaıına 
düıtüm. Ah, bundan ıonra a•ıl vic
dan azabı bqladı. O günden ıon
ra etrafımda dolatan hayaller art
tı. Bot yere adaklar adıyor, bot 

yere sadakalar veriyor kiliseden 
kiliıeye, papaıtan papua kofuyor. 
dum. Artık vicdanımda bir yara, 

beni oyan iyileımez bir yara hasıl 
olmuttu. Y a.lnız küçük evimizde, 
senin yanmda bulundukça biraz 
rahathyord~. 1ıt~ o zanıarı Vi· 
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biniz olan ıaf ve temiz kızınızı ne 
yaptrm bitiyor muıımuz? Onu bir 
oroıpu yaptım. lsterıeniz gidiniz1 

onu Monsenyör dö Gizin koynun -
da bulabilirsiniz. Ah, ah ... Azizim 
Metr Klod, size oynadıiım hu o · 
yuna ne dersiniz? 

Haydut bıyık altından gülüyor 
ve bunları kendi kendisine söyli · 
yordu. Kapıdan İçeri girdi. Ken · 
disine bi~z çeki düzen verdi. 
Gözle'ri dönmfü~. dUtfaklan büzül
müş, yüzij vahşi bir hal A.lmış ol· 

du~ halde yürüvordu. le kapıv1 
da açık bularak He"l~mec;11e de · 
Vl'lm etti. Birde"l.1~ .J1, .. ,fo. ileri· 
de, oc'anın bir;nde ft"1 .... t1u. kö~edP 
karyolanm :•7 erine eğilmiş bir va· 
ziyette göl'dü. 

Eski cellat ağlıyor, hıçkırıklar
la sarsılıvol'du. · 

- Yaşıyor!.. Oh All"'"r.m. za· 
yif kullanna daima yardım eder
ı1n. Vivolettl\ ! ... Cocuilum Gö?:),.. 
rini aç! Haydi korkma!. Bitti. iş 
te kurtu1dun. Sabah olur olma2 
karacağız. Fakat biraz gözlerin; 
aç divonnn. 

CP.Jla.rlm bu ~i-\71,. .... ~1'\i duvar 
B~lgoder hayretinden dona kaldı 
Sonra hızla ve yava~a vemek o

dası vazifesini gören yant1ak1 o 
dava girdi. Orası karanlıktı. Çin· 
v.ene vava, yavaş. l,uradA.n da çık· 
b. <!ot.ak kan11mdan fırla"' VP 

c,.11~ rlm evinden uzaklaştı. lçl?ii -
dü ile ve katiyyen ne yaptığını 

bilmiyerek F austanın evine dogru 
gitmeğe başladı. Oraya varınca 
durdu. Hiddet onu tir tir titreti .. 
yordu. Fakat onda bu hiddetten 
daha büyük bir ı~ma duyguıu 

vardı. 

Kendi kendine söyleniyordu: ' 
- lıte bu tuhaf ! Hakikati öf

renmeğe çalıtmalıyım. Giz bana 
fU siyahlı jantiyomu gönderdi, 

i.la ! Viyolettayı tarif edilen yere 
götürdüm, bu da muhakkak! 
Çünkü aldığım para hala cebimde 
duruyor. Peki, Sitede sevinçle do. 

taşıyordum. Yarın cellada, kızma 
neler yaptığımı anlatmağa gide • 
cektim ... Sonra birdenbire bir in
tikam duygusu sinirlerimi kamçı • 
ladı. Öyle ya, yarım ne diye bek· 
liyecektim. Hemen gitmek daha 

doğru olurdu. Cella:lın kapısını 
açık buldum. içeri girdim. Kimi 
gördüm? Viyolettayı ... Bir yata .. 
ğın üzerinde ve sırsıklam. Yanın· 
da da Klod ! Konuşuyorlardı Cel
lat, yarm kaçacaklarını söyliyor
du. 

Çingene düşüncesini son de • 
rece yorarak nihayet fU neticeye 
vardı. Viyoletta kolayını bulup 
Gizin elinden kaçmış ve kurtul • 
mak için kendisini Sen nehrine at
mıştı. Tesadüfen orada bulunan 
Klod da kendisini nehre atarak 
onu kurtarmıştı. 

Belgoder böylece kafa patla -
tarak giderken demir kapıY.a gel· 
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mit, bir kaç kere tokmağı vurmuş
tu. On dakika kadar koridorda 
karma karıtık bir takım ıorgular·a 
boğulduktan sonra nihayet F aus . 
tanın yanına çıkarıldı. 

F austa çingeneyle uzun uzadi
ya konuştuktan sonra şu emri ver-
di: 

- Şimdi bana Prens Famezi 
bulsunlar. 

Konuıma bittikten sonra Bel -
goder sarayın bir odasına götürü
lerek kapı üzerine kapandı ve a · 
nahtar kilidin içinde iki kere dön
dü. 

Çingene böyle bir şey ummaz
ken hiç karşı gelmemiş buna razı 
olmuştu. 

Dam Jilbert Viyolettayı soy • 
muş, ötesini berisini uğmuş, yata
ğına yatırmıştı. 

Viyoletta bu sayede kendine 
ge!ehilmişti. 

Metr Klod tekrar odaya girdi
ği 7.aman çocu(Jun gözlerini aça
rak düşünceli, dalgın bir halde 
.dur::lu~unu gördü. 

Acaba ne düşi~nüyordu. 
K'od oda içinde iki adım at -

1"' ... 'ken birdenbire rengi uçmus 
bir halde acıyla !!i;li•msiyerek 
durdu. Kendi kendine: 

- Mutlaka kendisinin İr cP-J. 

la• . ,..,.1 "llıltJP.unu düşünüy:or ! o:. 
J'Ordu. . 
· - Uyuma:ga çalı!! Bunları dü-

şünme, artı:k kurtuldun. 
Şimdi yalnız uyuman ve din • 

lenmen lazımdır. Yarın sabah gün 
doğarken buradan kaçacağız. 

Anlıyormusun? Hayır, hayır .. Hiç 
bir şey düşünme ... Sua. Yalnız şu· 
rasmı bil ki, bir kere Paristen çı. 
kalım ötesi kolay. Ondan ıonra 
istersen hiç yüzüme bakma. Ser· 
bestsin . . 

Viyoletta birkaç kelime söyle • 
mek istedi. Fakat Klod ortadan 
kaybolmuştu. Yalnız hıçkırığa 
benzer bir inilti duydu. Bütün ge. 

ce, gözleri açık kaldı. Hep düşün
celi, hareketsiz, ufak ve solgun 
eJleri göğsünün üzerinde çapraz • 
lanmış bir halde olarak, binlerce 
şey düşünüyordu. 

Güneşin ilk ışığı odaya .süzü • 
)ünce Viyoletta yerinden kalktı. 
Gidip bir koltuğun üzerine otur • 
du. Elleri biribirinin içinde, başı 
gövdesine düşüktü. Bu anda Klod 
odadan içeriye gir~i- Seyahat el • 
bisesini giymişti. Biraz sevinçli 
göriinmeğe çalı!ıyor ve gülümsi • 
yordu . 

- Birkaç dakika sonra güze] 
bir araba gelecek, Dam Jilbertle 
birlikte ona bineceksin! Dam Jil
berti hatırlıyorsun değil mi? Bel • 
ki de unutmuşsundur. Onu yalnız 
bir iki kere J,Örmüştün. Hem o za
pıan çok !filçüktün. Ne ise işte 
şimdi onunla. yolculuk edeceksin. 
Sen ata bineceğim. Korkma ba -
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kayım... Şu tabancaları goruyor 
musun? Ya şu küçük hançer? .. . 
Önüme çıkmak istiyenin vay hali· 
ne! 

Viyoletta titrek bir sesle: 
- Yola çıkmada~ önce sizinle 

biraz görüşmek isterim, dedi 
Klod sarardı: 
- Benimle görüşmek mi isti~ 

yorsun? 
Viyoletta tasdik yollu başını 

aa1ladı. 

Klod kendi kendine: 
- Bunu zaten biliyordum Bu 

zaten böyle olacaktı. Bana ne di
yecek? Benden korlduğu, ölümü. 
benimle birlikte gelmeğe değişe • 

ceğini söyliyecek. .. Ya ben ne o . 
)~cağım? Ölmek! ... Kendimi öl -
dürmek!. .. Buna cesaret edemem. 
Oh, korkuyorum. Ölümden değil 
ölümden sonrasından korkuyo • 
rum ... Dedi. 

Viyoletta susuyordu. Gözlerini 
aşağıya indirmişti. Hala titriyor • 
du Klod son ve ümitsiz bir gayret
le gülümsiyordu. Kendisine göre 
çok tabii fakat hakikatte bir hırıl
tıdan başka bir şey olmıyan bir 
ıesle: 

- Söyle bakalım. Madem ki 
bana sövliyeceklerin varmıf. Ba . 
na bak, Ben sanıyorum ki ... Der · 
ken birdenbire iki dizi üzerine 
c!.\ktii. Vivoletta bu krca vüc1·dün 
öni1nd ·~ a~ıyJ.,.. L-nrr~tlra11u anr• -
rek titredi. 

Klod, adeta in: er gibi: 
- Beni din' e benim de san3. 

söyliyeceklerim var. Her şeyin 

daha önceden bilinmesi doğrudur. 
Bırak da anlatayım. 

Yahut anlatmağa hiç olmazsa 
çalışayım. Susma! Yerinden kı • 
mıldama. Evet, ben adam öldür• 
düm. Böyle sararma yavrucuğum. 

Sonuna kadar beni dinle... Sana 
ne dedim, unutmadın değil mi? 
l&temezaen ne yanma yaklaşırım, 
ne de sana bir söz söylerim. Ben 

sadece bir ~vin kapısında nöbet 
bekliyen bir köpektim. Allah seni 
bana verdiği sıralarda ben ne 
yaptığımın farkında oimıyarak 

cellatlık ediyordum. Mahkeme l:e
ni çağırıyor veya bir emri gö.nc'e
riyordu. Bazan Monfokonda, ha
zan Grev meydanında, hazan da 
Trabove.r'da yahut başka bir yer• 

de mahkum bana teslim ediliyor
du. Ben ötesini düşünmiyordum. 

Benim aletim ip ile balta idi. itte 
bu kadar... Daha ne söyliyeyim. 

Babam, büyük babam, ve onun 
babası, hepsi cellattdar. Ben de 

cellat oldum. Bu ailemizde bal:a. 
dan oğla geçen bir sanattı. Sözle. 
rini söyledi. 

Viyoletta bütiin bunları bir alhı 
söylemeden ve hiç kımıldanma • 
dan dinlemişti. Klodun yüzü acı • 
nacllk bir haldeydi. Ağlıyordu. 

Farkında olmadı-ı halde lar 


