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ltalya sulha razı 
olrnıyor 

Petrol zecri tedbirinin tatbikine 
muhakkak nazariqle bakılabilir 

Habeş lmparaforunun1,..----KruP--
şımdiye kadar kaybettiği araziyi fabrikaları 

. ltalyanlarA bırakmak şartile Demir s~nayiimiz 

Sulh istediği yalanlanıyor hoka~~~imıze 
~den'in raporu üzerine 10 mflyon Uralık 

1 -ı - k b · · bir kredi teklif etti 1 n g 1 1 z a 1 ne s 1 Krup fabrikalarının demir sana· 

~enı vaziyet üzerine de yii için hükumetimize teklif ettiği 10 
milyon liralık kredi meselesini görüı· 

ltal yan kabinesi mek üzere iktisat müstepn Faik 
Kurdoğlu ve Sumer Bank umum mü· 

FevkaUlde birer toplantı yapıyorJar dürü Nurullah Eset Berline eiderek 
fabrika mümeısillerile müzakereye 
başlıyacaklardır. Memleketimizde açı 
lacak olan demir fabrikaları için ya
pılan tetkikler bitmit olduğundan, 

bu teklifin müsait bir uzlaıma ile bi· 
teceği tahmin edilmektedir. 

~ . 
Zde, İtalyanlara tabi Müslüman Eritre tiler, cepheye sürülen köle ve zincirli Ha 

beşlileri böyle mağlilp ediyorlarmış. (Yazısı 1 üncüde) 

!!,Otun salAblyettar makamların dikkatine 

Yurtdaşları boş vere 
~efaıete düşürmemeli 

evklf ve sevk gibi icraatta son derece 
dik katli ve titiz olmak gerek tir 

İı k.e.sımpaıada oturan Mehmet 
lta~inde bir yurttaı matbaamıza 1 
dı\lraca.at ederek bize uzun uza -
t,'k" dert yandı ve fu mektubu bı. 

lı: 

~,''ıs Şubat 936 tarihinde evim
liı oturmakta iken Kasımpqa po

'i~·~erkezi mürettebatından bir 
~ 1• ltlemur evime geldi(~) ve 
lii..: .. •larak polis merkezine gö · 

u. 

._.,~erkezde bana bir fey söyle. ""-k er, bir mücrim gibi acele o
~, C. Müddeiumumiliğine sevk 
~ı:l'adan da Sultanahmet Sulh 
'dlb.ahkemesine tevdi ve suH 
"'k ı" tevkif müzekkeresi kese 
~d at&nbul umumi hapishara 
~,~. bölüğüne ve 8 gün kal 

~· '?nra Y ozğat C. Müddeiu· 
1lıae gönderdiler. 

(Devamı 2 incide) 

Bir yanlışlık yüzünden günlerce sefil 

olan ve tevkif edilen Mehmet çocukla· 

rile beraber. 

··················-··············-···-· .. ··--··--·· 
iki çoban 

Buldukları 'i'blr mer
minin patıamasiyle 
parçalanarak öldü 

Dün Mahmutbey köyünde, Ya-

il adlı iki çoban kırda gezer-
lerken bir menni bulmuılar ve ka. 
n§lırmağa ba,lamıtlardır. 

İbrahim bir aralık merminin 
kapıolü ile uğrafJDağa baflamıı ve 
bunun üzerine mermi infilak ede
rek her ikisinin de ölümüne ıebep 
olmuıtur. 

Jandarmalar çobanların ceset
lerini bu sabah bulmuılardır. 

Kuduz köpeği yara
lıyan memuru 

Kuduz köpek 
Bacağından ısırdı 
Beyoğlunda Piri Mehmetpap 

mahallesinde Dere sokağında 100 
numaralı bostanı tutan Bulgar te
baasından Apustolun köpeğinde 
dün kuduz eliimi görülmüıtür. Ağ. 
zından salyalar akarak dola,an 
köpek zabıtaya ihbar edilmit, ya
kalanmak istenmittir. Kuduz kö
pek yakalanacağını anlayınca koı
maya baılamışhr. Bunun üzerine 
1563 numaralı zabıta memuru Fe
ridun tabancasını çek.mi§, köpeğe 
doğru birkaç el ate§ etmiıtir. 

Çıkan kurtunlardan ikisi isa
bet ederek köpeği yaralamış, yere 
dütürmüştür. Köpeğin yerde can 
çekiştiğini gören memur Feridun, 
yaklaıarak bakmak istemiş, bu sı
rada köpek birdenbire doğrularak 
kendisini yaralayan memurun a . 
yağını ısırmıthr. 

Bunun üzerine bir kurtun daha 
ııkılmıı, köpek öldürülmüştür. 

Memur tedavi altına alınmak 

iizere kuduz tedavihanesine gitmiş 
tir. 

Zlnl?ahn eski muha
sebecisi de tevkif 

edlldl 
. (Y azııı 2 incide) 

}'arın Kurban bayramı 
Memurlar bu bayram beş 

gün rahat edecekler 
·····················································································································-Yarın kurban bayramının ilk günüdür. Bu münasebetle gaze· 

temiz yarından itibaren üç gün çıkmıyacak, cumartesi günü, inti
ıarına devam edecektir. 

Okuyucularımızın bayramlarını §İmdiden kutlular, bayramda 
neıeli vakıt geçirmelerini dileriz . ..........................................................................................•............................. 

AhlAk bakınıından 

İşçi ile patronun 
münasebeti 

Bir talebe ile bir muallimin 
ar•stodaki~ünasebetten 

farkh olmamalıdır 
Halbuki I~ insafa kalmıştır. Naçer 
kadınlara taarruzdan dayağa kadar 

her kötOIUğU reva görenler var ... 
Bugünkü mev

zumuz gene ka
dın itçiler teıkil 
edecektir. Dakti
lolardan bahse -
deceğiz. 

Daktiloluk biz
de harf inkıli -
hından sonra te. 
essüı etmif, ve 
ıüratle hudutla -
nnı geni,letmiı 

bir meslek olmuş 
tur. Parmakları 
itlek, çabuk an . 
layıtlı ve hama · 
rat olan Türk 
genç kızları bu 
ite çok çabuk a
lıştılar. 

ilk önceler ma. 
kine ile yazı yaz. 
masını becerebi. 

Hayatını kaza nmağa uğrQ§an zar;allı bir dakti!o . .; 

len genç kızların sayısı azdı. Bu
nun tabii bir neticesi olarak ücret
ler de o nisbette yüksekti. Başka 
lisan bilmeyen daktilolardan sek . 
sen liraya kadar para kazanan 

vardı. Bu yüksek ücret üzerine b;r 
çok genç kızlar bu ite sarıldılar. 
Neticede makine ile yazı yazan 
kızların sayısı arttı. Artınca da bit-

(Devamı 3 üncüde) 

Izmirde ·müthiş 
bir cinayet 

Şükrü, Sttkı iıe Sıtkının metresi 
Sabihayı vahşice öldürdü 

Sıtkının yarah vücudu üzerine 
~ yeniden silahını boşalttı ve ... 

• (Yazılan 2 incide~ 



Tan•nmış bir kız mürebbisi diyor ki 
_.,,....zıwwwt itif1sı:us =*....., .....,... '-'._ ~ 4-_..., z:wa ~zwa~ 

Ebeveyn mekteple 
birlik olmalıdır! 

Evi mektepten yarım saat uzak olan bir kız, efter 
dersler bittikten iki saat sonra çıkagelirse, anne ile 
baba sormahdır : 

- Neredeydin, kızım? 
Anketi yapan: izzet: Muhiddin 

Tal ebe İı§İ hakkındaki anketimi- dahaleler yapmaya pek çokları -
zin bugünkü kısmını, senelerce mızın hakkı vardır. 
maarif idareciliği yapmıı ve haya. Bir mürebbi, aokakta dahi ol -
tını tciebeler araıında geçİrmİ§ sa, kendi okulundan bile olmıyan 
kıymetli bir hoca ve idareci ile bir çocuğun doğru görmediği ha -
yaptık. reketine müdahaleye hakkı var -

isminin yazılmasını istemeyen dır. Hatta hakkı vardır demek ki-
bu zat bize ıunları söyledi: fayet etmez, bu vazifesidir de ... 

Günlük gazetelerin "Genç kız· Bugün kimae inkar edemez ki, 
larımız,, mevzuu üzerinde aon sokaklarımızda genç kızlarımızın 
günlerde fazla durmaları hem 0 • nezahet ve ismet hisleri daima te
kulları, hem de ana ve babaları oavüze maruz kalıyor. Evinden o
meınnun etmeğe değer bir keyfi • kula ge1inceye kadar bir genç kı
yettir. Çünkü mevzu haddi zatın- za her fırsatta lif atılıyor. Hatta 
da ehemmiyetli ve ıumüllüdür. daha fenaaı, tabur halinde bir res-

Bilhassa inkılaptan sonra siya- mi geçide giden kız okuluna mü • 
si hayatımızda da faal rpl alan rebbiterinin yanında bile çok çir
kadm, artık tam manuiyle haya- kin kelimeler savruluyor. 

HABER ...:: J\l<ıam ı>oslasr 

Yunan kumandanları 

Bir askeri 
diktatörlük 

istiyorlar 
Atina, 2 (A.A.) - Kral bu sa

bah saat 10,30 da, parlamentonun 
ilk celsesinde, nutkunu okumut • 
tur. 

Nutukta, Yunanistanın, eski ha· 
rici siyasetini takip edeceğinden, 
yani Balkan Paktına sadık kala -
cağından bahsetmektedir. Kral, 
saylavları, memleketi müs -
takar bir hükUmet kurmağa ve 
normal bir siyasi vaziyet vücude 
getirmeğe clevet etmittir. . 

Atina, 2 ..:: Gen;;al PiÇikas ve 
General Politis Kralı ziyaret ede
rek yeni kurulacak kabinenin te -
ıekkülü hakkında Askeri Şuranın 
noktai nazannı anlatmrılardır. 

Ordu cüm'huriyetçi ve komü -
nistlerden kurulacak bir kabine -
ye itimat etmemektedir. 

Kumandanlar alkeri bir dikta
törlük istemektedirler. Yalnız 
diktatörlük kabineıinde he.zı si
viller de bulunabileceklerdir. 

Vaziyet timdiki halde eski buh
ranlı ıeklini muhafaza etmekte -
di~ 1 1 
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Blltlln salAhlyettar makamların dikkatine 

Yurtdaşları boş 
yere sefalete 
düşürmemeli ! 

Tevkif ve sevk gibi icraatta son derece 
dikkatli ve titiz olmak gerektir 

( Btq taralı 1 incide) rayacağım? Bu feryadımı killll 
Yozgatta sarraf Osman adında dinliyecek?. Kim ititecek? ..• 

bir ıahsın mantarcılık suretiyle Zaten tek bir yorgana nıalik • 
parası alınmıı ve bir Mehmet a • tim, timdi yol parası diye onu ~ 
dında bir şahıs hakkında takibat ıattım, bu ne haldir? Beninı ujra• 
yapılmakta imiı. Bu hadise latan- dığım halin emsaline zanneder • 
bul emniyet i,leri direktörlüğüne ıem tesadüf edilmemi§tir: Bu ka
yazılmı§ ve polis te hemen beni dar büyük hata olur mu? 
yakalamıı (İşte Mehmet) diye Rica ederim makamı aidioİ• 
Y ozğada sevketmif. nazan dikkatini celbediniz. 

20 gün sefilane dolattıktan HABER: Gerçi pek ender ol.O 
sonra nihayet Yozgat Cümhuri - bir vaka ! Fakat görülüyor ki, pir 
yet müddeiumumiliğinde müva • mit tavuğun batma gelmiyeD sr 
cebe edildim ve bana {Oğlum sen vallı Mehmedin başına ıelmittir• 
değilıin, ait lstanbulda hakkını Ve bu fakir adamcağızın günl~ 
ara ne yapalım), dedikten sonra ce sefil, evlatlarmın aç kalmaflll' 
avdet etmek üzere serbest bulun- sebep olmuftur. 
duğuma dair 82 sayı ve 27 - 2 - Bu fakir adamın maddeten, rtJ.-

936 günlü bir tezkere verildi. nen 2arannı kapamağa i~ 
~O gün çocuklarım aç kaldı, yoksa bile, bundan sonra bu fi1'1 

hen de süründüm. hataların olmamasr yahut dahi 

tımızm yansı hatta bazı mütefek- Her gün vaki olan bu hareket. 
kirlerin pek haksız olmıyan iddia- ler, kızlarımızm nezahet hislerini 
lanna göre, yarısından da fazlası rencide ve daima bunlan ititen 
demektir. Çünkü adet ve ahlakı. bir kuJe.k yavq yaV&f bunlarla 
mıZJ yaratan onlardır. ünsiyet peyda ediyor. Bu bir tabii -=============== 

Bugün bizi idare edeçek kanun- hal oluyor. Ve bu hal tevali edin- M. NURİ ÇAPA 
lara erkeklerle beraber rey veren ce mukabele görmekten de geri Sayın vatanda§larırun bayramını kutlu· 

Günahı olmıyan bir yurttaım seyrelmesi için, elinde icra ~ 
hazan haksız yere haftalarca do • ti olan memurlar, Mehmedin 111• • 
Iaıtırılması zannedersem teşkilatı cerasım ibretle okumalı, da· ~,. 
e1&1iye ve polis teıkilitı kanunu • ıizlikleri, tehkikat noksanları 

onlaniır. Memleketimizde her kalmıyor. lar. na aykmdır. zünden bir aileyi nasıl bir felik12 
Polisimiz acaba ne için tetkik te uğralabileceklerini daima r: mesleğin kapıları kızlanmıza a- lıte bu ıon vaziyet bize yeni 

çı'ktır. Bütün bunlan dü§ündükçe ve mühim bir yük tahmil ediyor: 
kızlemnızın çocukluk ve gençlik Kızlarımızı mu haf aza ve onlara 
çağlarında alacakları tavIJ"lar, va- nezaret ... 

mahalarını esirgemelidirler. Evi 
ile okulun aruı ya.rım saat olan 
bir kız çocuğunun, bir çok günler 

ve tahkik etmeden beni yakala- önünde tutmalıdırlar. 

mqtır? (•) Bu memurun ismi ma~ 
Ben timdi liakkımı nereden a· dur. 

ziyet1er, hareketler, terbiye ve e.h- Bu nezaret çok nazik bir mese· 
lak ve bu çağlarda iktisap ede- ledir. Hayatının her dakikası göz 
cekleri seciye meselesinin ehem _ hapsinde olan bir genç kız buna 
miyeti kendiliiinden meydana çı- fazla tahammül gösteremez. Eıa· 
kar. sen bu hem ıayri mümkün, hem 

;k~ldan çıktıktan yarım saat aon- -----------------------------

ra değil, meseli. iki ıaat 10nra gel- iz mı· rde mu·· t hı· Q 

Gazetelerdeki bu mevzuu ta • de yanbt bir harekettir. Her !t'Y· 
den evvel kızlarımıza, kendileri -

kip edenler bu ehemmiyetin inkar 
edilmediğini, oldukça ehemmi -
yelli telakki edildiğini memnuni -
yelle görürler. 

Yalnız mevzuun büyüklüğü ve 
ehemmiyeti dütünülerek, mesele -
nin 90ğukkanlıhkla münakaıa e • 
dilmesi temenniye değer bir hal • 
dir. 

Kızlarımıza nezaret etmek hem 
okulların hem de bilhassa ana ve 
babaların batlıca ve en mühim 
vazifelerinden olduğu muhakkak-
tır. Her medeni memlekette, ilni • 
veraite ve yüksek okullardan ma-

ada her hangi bir okule girmek is-
.tiyen çocuk yalnız batına bu iti 
yapamaz. Mutlaka okula velisinin 
'l'efakatiyle gelmeğe mecburdur. 

Veli, çocuia nezareti, onun o -
kula devamını temin etmeii ve 
çoculun her türlü hareketinden 
mesul olmayı kabul etmit demek
tir. Hatta bunları teyit eden bir 
kağıda da imza koyar ve bu imza
nın sahibi okul idaresinin çocuğu 
terbiyede en yüksek yardımcısı 

demek olur. Bu imza sahibi ya a -
na veya babadır. Ancak ebeveyni 
mevcut olmıyan çocukların en 
yakın akrabası bu vazifeyi yapar. 
Bu keyfiyet kabul edildiktt'n son
ra okul idareleri, çocukları terbi
yede velileri kendilerine yardımcı 
telaki ve onlarla mü,terck hare -
ket etmeğe mecburdurlar. 

Şu halde çocuk, bilhassa kız 
çocuğu gününün her saatinde oku
lun veya velinin nezareti altında 
demektir. 

Fakat bir çocuğu terbiyede, 
hatta §ehrin sokak ve kaldınmla
rınm bile müessir olduğunu dü§Ü
nerek, bütün muhitin amil olmaa1 

şarttır. Şu halde her vasıtadan is
tifade ederek çocuklarım12a, ha • 
yırlı neticeler tevlit edecek, mü • 

ne büyük itimadımız olduğunu, 
onlann nezih olmıyan bir hareket
ten daima kaçınaca1dan ümidin -
de bulunduğumuzu, ailelerinin, 
ve kendilerinin ıeref ve hay • 
siyetlerini korumakta titiz olacak
ları kanaatimizi izhar etmeliyiz. 

Fakat bunu yaparken, ayni za
man da bu hareketimizin yanlıt 
olmadığına samimen inanmakta 

haklı olduğumuza kanaat gelir • 
meliyiz. Yoksa hareketimiz çok 
gülünç olur. Hem de bizzat kızla
rımızın gözünde gülünç oluruz. 

Okullarımızda kızlarımızın is
met haysiyet duygulan üzerinde 
titiz davranıldığı muhakkaktır. 
Ana ve babalarına gelince onla -
rın da kızlarının iyiliğini istiye -
cekleri tabiidir. 

F aket maalesef bir cok ailele
rin bu arzularının tah-akkukuna 
çocuklarına olan zaaflarının en • 
gel olduğu da meydandadır. Ço -

cuk velilerinin pek çoğu, talebe -
nin bir kabahati karıısmd~ okul 
idaresinin müttefiki olacağı yerde 
çocuğunun manaaız ve muzir bir 

müdafii olur. Artık çocuk her tür
lü fena harekette, zaaf duyduğu 
bir hali, gayri ahlaki olsa da ya _ 
pacağı zaman, kendisinin bir mü
dafii bulunduğunu sezer. Her in _ 
san gibi genç kızların da zaafları 
vardır. 

Bu halin onlarda nasıl akisler 
yapacağını tahmin etmek güç de
ğildir. Anneler ve babalar çocuk
larının menfaati namına onlara o
lan zaaflarım saklamaya katlan -

malıdırlar. Çocuklarının her günkü 
hayatlarının okul idareleriyle be -
raber nazırı olmalıdırlar. Bir ta -
raftan itimatlarını izhar ederken, 
bir gün bu itimadın fena istimal 
edildiğini gördükleri vakit müsa • { 

diğini gören aile her halde bu iki Y 
saatin nerede ve nud geÇtiğini b • • t 
çdk aikbtle aramak .. &-imalı- ır cın av e 
J,,.. ~uKrU, :;:,ı Kı ı e ı fı·n nıetr~::u 

Muhakkak olan bir ,ey var ki, Sabihayı vahşice öldürdü 
o da, ana ve babalar kız çocukla· 
rının ıururlerını kırmakıızın, ha- Sıtkının yaralı vücudu üzerine 
yatlarının her saatini kontrol ve • d · ı .a h b ltt 
ihtiyaçları olduğu her hanıi bir yenı en Si a ını OŞ8 1 ve ... , 
anda okul idarelerine de müraca- Dün lzmirde kıtkançlık yüzün- ~etiımiı, evi ~.rarak. Şü~ye : 
at e~dirler. den bir cinayet olmuıtur; Alsan- hm olmasını soylemıılerdır. Ş ..;..a 

~: "' ;y. cakta oturan makinist Şükrü, evi· rü evveli. bu ihtarlara eh::;! 
Giyinmek ve süı meselesine ge· nin üst katını btıkkal Sıtkı ile Met- vermemitse de sonradan 

lince, dı! için aynasıdır, diye söy· resi Sabihaya kiralamıı='· inip tealim olmuttur. , 
lenen söz hiç de yanlıt bir fCY de· Dün aktam Şükrü evine gittiii Katil Sabihayi sevdijini d°! 
ğildir. Yüzü boyalarla maskelen • zaman karısını kiracılarile birlik- tundan kıskandığını ıöyle111~ 
mit bir kadın hakim, saçları boya- te oturup içki içtiğini görmil?tür.

1 
htanbul betinci icra ;;;;;.rt;i' 

h bir kadın doktor; kolları biçim- Şükrü de masaya oturmUf, bıraz dan: . ,,.
aiz bileziklerle dolu yu·'zü boyalı, sonra karısına: 1 Mahcuz olup paraya çevrilınesiJl~ 

il · li ilÇ __ r 
panna:klan manikürlü bir kadın - Ben ıana bunlarla konu9ma rar ver en ve tamamına temın et P"" 

d d' ·? vukuf tarafından (9510) lira kıytıı ~ 
öğretmen kimin gözüne bot gele - em~ ım mı· . . . dir olunan Beşikta§ atik Teıvikit' ~ 
bilir? Dıyerek Sıtk ı ıle metresını .. ma· Mc~rutiye mahallesinin atik oerc ~ 

Bir lise talebesi, Üniversite s~dan kovmuıtur. B~ k~.vma uze- Mektep sokağı cıki 13 mükerrc~ 
tahsili yapmak yolunu tutmu§, ya- rıne kavga çıkmı§, Şukru tabanca- 17 No. lı gayri menkul açık • ~ 
rının münevveri olmağa niyet et. sını çekip Sıtkıya ateş etmi9tir. ya ç_ı~anlmış olup 10~3-93~1Uo ~ 

Kur•unlardan biri yolunu ıatıra • den ıtıbaren prtnamesı herk~• _, .. ~ 
mit bir genç demektir. Onun ka - :s e ası- • rak Sıtkmı metresi Sabihanın al- bilmesi için daire divanhanesın ,uı'" 
fasında suratını, saçlarını, tırnak- . n . d h I "Id·· 3--4-936 tarihine müsadif C~ ti" 
lanm boyamak bayağı süslere nına ısabet etmış, er a 0 ur - saat 14 den 16 ya kadar betinci ıcr' "!" 
kapılmak gibi a9ağı ıeylere yeri mütlür. murluğunda satılacaktır. A~ 
yoktur. Sabiha cansız yere dütünce her iştirak için yilzde yedi buçuk t ~· 

teyi göze alan 5\tkı Şükrünün Ü· ak~esi alınır. Arttırma bedeU ssı......-...ı.J 
Temiz bir yüz, dikkatle taran- uıs1t ~ zerine atılmıf, iki erkek bir ıaal men kıymetinin yUzde ye ~. r. 

mı! saçlar, düz önlük, arhhi bir a- Jael5 ... .ı:tı kadar boğuımutlardır. bulduğu takdirde ihale yapı .ıı:t '°" 
yakkabı, ifte mektepli genç kızla- · h ld b .. d ha teın~ •!' e' 
rın kıyafeti.! Şükrü bu kavga esnasında altı 81 a c on eş gun a u .. oi-._.,.dJ' 

rek 18-4-936 tarihine sn ısı~ , 
el daha atet etmit, Sıtkıyı batın • martesi günü ayni saatte g~ıı~ lr"1 
dan yaralıyarak yere ıermiıtir. men kıymetinin yüzde yetıııll a., • .-AdıJl: 

Genr kızlarımıza nezaret me - ş kr b d S tkı P .. ..----"" :r ü ü un an sonra ı yı e- duğu takdirde satı!acaktJr. ıJ1'A l"-
seleıi yanında genç erkeklere ne- vin apdesthanesine ıürüklemit, o- takdirde 2280 numaralı tcerı 
zaret, bu iki meselenin biribirine rada bir kurfun daha sıkarak öl . beş ıene tecil edilecektir. ·ol• Js'll"'; 
bağlı olduğunu da hiç unutmama- dürmüttür. 2004 numaralı icra ve 

1 f~ U>° 
lıdır. Sabahlan akıama kadar, Silah sesine zabıta memurları nun 126 ıncı maddesine tcvıa1c1cJat~ 
kahveleri dolduran mektepli ı-------------- sahibi alacaklılarla d~ğ~r ~ ifbt!' f,. 
gençler yarı yarıya kaybedilmiı Zln"'alın eski· mu ha- irtifak hakkı sahipterının bu•ıs.ıt•,., 

be 1 1 d t kir ri menkuldeki haklarınl ·~~·-d 
inıanlar demektir. Erkek çocuk • Se C S e ev iz ve masarife dair otan! ıç;ııc!e ~ 
lerımıza da, ıeref ve prur hiıleri- edildi rakı müsbitelerile yi~i ~dıt· :,..._ 
ni telkinde ihmalkarlık etmemeli- Birkaç gün evvel Zingal tirketi mu· dairesine bildirmesı _.ı,it~ 
yiz. Sokakta gördüğü genç kıza hasebeciı~ Cevdctin tevkif edildiğini yaz halde hakları tapu sicilleril•~ ~ 
sata•an erkek d • 1 ,_ ı· h- mııtık. Evrakın tetkiki esnasında görü yanlar satış bedelinin paY ııı•~'dO' 

s- e, m_m eKe ın a 1 1.. .. . b .. d . 1 h • k 1 1 D h fazla .... ıı .. 
ı •kf b•' . d . 'k b" .. en uzum uzerıne ugun c Zınga m es anç a ır ar. a a u&O''. • 
a unyeaın e, gıttı çe uyume- k' A k h b •. Y f z· ~ı mak ı'stı·yenlerı'n 934/ 1317 Uıı _,,_.tl,ıs .. . ı yancı m•.ı ase ccısı usu ıya og u rr--
ye yuz tutan hır yara açmakta ol- Setim Cev:ıd da defterleri denize atar yasile memuriyetiınize ın 
duğunu bilmelidir. kcn tevkif edilmi§tir. l!n olunur. -
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patronun 
münasebeti 
~ .. (Baıtarafı 1 incide) 
~ Ucretler dütmeğe baıladı. 
~ ~ llormal daktilo ücretleri yİr· 
;ı- ite otuz lira arasındadır. 

.._ 'b-onlarmın taarruzuna uğ
~ lllübim bir kısım İ§Çİ kadın· 
lı.t~ ınaalesef daktilolardır. Bu 
~ meydana çıkaracak en 
"'-"• kolay çare daktilolar ara· 
h.~pılacak bir anket olabilir. 

' VIQabi resmi dairelerde ve ba· 
~lu patronlann idaresin • 
~ lllüeueselerde çalrtan dak • 
!...~ bu tekilde çirkin taarruz
~ lllasun kalmıflardrr. 
' .lcanumı bu ıekil de hareket e
' 'lllıafsızlarla gayet merhamet· 
"t klll~dele etmeli, bun lan ga-

'"UJük cezalara uğratmalıdır. 
\ 4iıllk bakımından bir İtçi ile 
'1'lron arasındaki münasebet 
~ ltnıallimle bir talebe arasındaki 
~betten farklı olmamalıdır. 
~nra bu anketi yaparken asıl 
\; ~ı~, ve beni büyük hayret· 
~ du!uren ıey, kadın iıçi çaht· 
~bırçok patronların kadın İ!· 
-...._ -..e yaptıkları kaba ve ağır 
"elelerdir. 
4t-tıda miıi.llerini okuyacağı
~ hadiseler aynen cereyan et· . 
l>aJıa evv~lden patronlann yal
• erkek iıçilere küfrettiklerini, 

~icabında dayak attıklannı zan 
hı.. ordum. Meğer kadın iıçiler de 
71len bu · 
' kal çeııt muamelelere ma· 

ır:orlarmq. Patronlar ara-

f -t....... dın ve genç kız olan iıçile 
' 8 •1Ull"d a e hayasızca ve en aiza 
Janu z kiifüı-ler savuranları pek ,. 
r zde b .. ·· 
ası bı en ecne ı e· 

r Pah- b. 
leri İçin; on ırçok defalar İ!· 

-Bunl 'k.. ara acıyorum. Sokağa 
'1ir. opek aibi geberecekler! De 

l:knıeiini bir T·· k ··ık · d • •
1 

ur u esı'n e, 
llÇı • • 

ertnın sırtından ve Türk 
l.. --nın c b • ~ T . e. •~den çıkaran bu a . 

• iirk ııçılerini tahkir etmek 
\))·~ve küstahlığını nasıl gös
' ~ or? Hayret ediyoruz. Bu. 
\ı ~ aalatan iıçi kadın sözle • 
~le bitirdi· 

~Ne Yapıl~bilir? Elimizde 
~ ) ~1 k.oruyacak hiç bir ıeyi . 
~ Bıraz sesimizi çıkarsak 
~"t lrarnıokakta itıiz, bet para
~ Y nnız aç bir ıekilde bu . 
~~~ bize yapılan muame· 
t_le . ul edilir gibi değil. 
~lllı dayak bahsine: 

~il ıılanmızda dayak yoktur. 
~~hepten oluraa hiç kimse, 
~ t.f Y~ bir fiske bile vura . 
., ~ali.un talebesini, polis suç 
~ ~ hır veçhile dövmez. 
~'ti ~ukabil bu Kurunuvus

d bırçok fabrika ve imalat· 
'd· e tnükemmel ıurette tat • 
~ektedir. Bilhaua kadınla 

lt"~l~ıkla~ .yerl~d~. Çün· 
~ eı • bunye ıtıbanle ııçi ka· 
~"'keklerden daha zaif ol • 
\ı...~ dan Patronlar bunlan ko
. ~· \'e tehlikeıizce dövebil-· 

-· ıt. 
--~· ~ 1'a ıl~ride "çabıbrdan ço· 
\.. bıınde küçük çocukla-

d '"'?.,1 sebepten dolayı fena 
~lnıekte olduklarını gö . 

~~· 
\i.. herhangi bir sebepten 

kadın itçiye kızdımı onu 

........ -..Ue tolratfamalrtan 
lamaktan çekinmez. 

'4t ~ lnaafıız ıoyundan ise 1 
ild tekme de :r.erlefbir, ve 

Kan Krahnın 
fedakarhkları 

Kendisini "kan 
kralı,, ilin eden 
Hakkı dün mat
baamıza · gene 
gün yeniden bir 
hastaya kan ver
diğini söyliye • 
rek doktorlarm 
verdiği bir rapo-

\ , ru göıterdi. 
Bu rapora göre kan kralı aon

kanunun betinden yirmi yedisine 
kadar 970 gram kan vermittir. 
Be! ıene içinde ise 146 kitiye 
cem'an 75 kilo 300 gram kan ver-

miştir. Bu h"atala~~~ ~kizi. ö~ -
müf, yüz otuz sekızı ıyıletmıttır. 
"Kan kralı,, ıeksen kiıiden hiç 
ücret elmamı,, diğerlerinden uf ak 
birer hediye almıştır. 

Kapatılan yurd 
Maarif müdürlüğü evvelce ruh

sat verilmit olan bir Biçki ve dikiş 
mektebini gördüğü lüzum üzerine 
kapanmıttır. 

Bu mektep Beyoğlunun Faik -
pa,a caddeainde Fazilet apartı • 
maamda Klia Mavraıiıati tara • 
fmdan idare edilmekteydi. 

parmaklarını saçlarının arasına 

daldırıp sağa sola doğru sürükle
diği vakidir. 

Kadın i§çi bittabi buna yalnız 
ağlamakla karıılık verebilir. itin· 
den olmaktan korktuiu için kara
kola tikayet edemez. Etse de bot· 
tur. Çünkü şahit ister. Ve bu it 

disede fabrika ~-imalltha= : 
nin içinde cereyan ett1ğinden bir 
tek §ahit bile bulamaz. 

Bana bir kız gösterdiler. Bu 
kızcağıza çalıtmakt& olduğu İma· 

lathanenin patronu it esnuında 
her nedense kızmıı. Ve eline ge
çirdiği büyük bir makası bütün 
kuvvetile kızcağızın kafasına fır-
1 atmıf. Çığlıklar kopmuı. 

Makas büyük bir tesadüf neti . 
cesinde hedefini bulamryarak dı . 
vara aaplanmtf· Fakat bu korkunç 
ve tüyler ürpertici vaziyet karıı . 
sında kıza sarılık gelmif, ve düş
müt yere bayılmı§. 

Aradan altı ay geçtiği halde za. 
vallı kızcağız bir türlü bu hastalığı. 
nı giderememiı. Şimdi ay geçmez. 
miş ki, sarılık hastalığı avdet et
mesin .. Ve kızcağızı günlerce ya. 
taktan çılpnaktan menetmif. Ve 
tabiatile bu yüzden gündeliğini de 
kaybediyormUf. 

Ne iıe bugünlük te bu kadar! 
MURAD SERTOGLU l 

Iranın Garpla 
teması için 

En tabii ve mu\.,afık yol ·rürkiyedlr 

Bir heyetimiz Tahrana gidiyor 
lran hükilmetinin Jranm ihraç 

eıyalarını Avrupa piyasalarına 

çıkarmak ve ihtiyacı olan eı yayı 

almak için en kısa ve ekonomik 
yolu aradığını, bunun için Fransa 

hükumetinin Suriye. lngiliz hüktl
metinin de Filiıtin limanlarını 

tercih etmesi için hükumetimizin 
de evvelce olduğu gibi lran tran • 

ıitinin Trabzon limanından yapıl
ması yolunda lran hükumeti nez • 
dinde teıebbüslerde bulundukla. 

rmı ve teklifler verdiklerini yaz -
mıttrk. Şehrimizdeki İranlı firma
lara gelen malumata göre İran 

hükUmeti bu üç hükumetin teklif
lerini tetkikten sonra Türk hüku
metinin yaptığı teklifleri ve lran 
transit ticareti i~in Karaköıe -
Trabzon yolunu daha muvafık 
görmüıtür. 

Mal6m olduğu üzere İran Şa. 
henıahı Ali. Hazreti Hümayun 

Maliye şube 
memurları · 

Haziranda bina ve arazi ver· 
gilerinin MaliyeClen hususi idare
lere geçmesi dolay11iyle husuai 
idareye geçmek mecburiyetinde 
kalacak olan ıube memurlanndan 
bir çoiu ha.alr• •••• :ı-ı- • ı-.. 
•ıÇn mliiacaatlere hatlamı§lardır •. 
Maliye Vekil eti bu neviden nakil. 
lerin katiyyen kabul edilemiyece-
ğini bildirmi§tİr. · 
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OEÇEN SENE BUGUN NE OLDU T 

Yunan bahriyealndeki lsyan Uzerine Ati 
nada da çarpf§malar olmuıtur. HUktlmet ka 
rada vaziyete hAklmdir. GlrlUe muhabere ke 
sllmiştJr. Ast gemilere ka.r§J tayyare filoları 
hareket etml§tir. J 

Pehlevi memleketimizi teır:fleri 

esnasında bu yoldan gelmitleı- ve 
bizzat tetkikat yapmı;lardı. 

Esas itibariyle bu yolu muva -
fık gören lran hükiimetinin hükii
metimizden mütemmim tck"ifler 
istediği ve bu teklifleri bildirmek 
ve müzakeratta bulunmak üzere 
bir heyetimizin Tahrana gideceği 
de lrandan verilen haberlerden 
enlaıılmaktadır. 

Deniz 
ticaretimizin 

Projesi tamamlandı 
lstanbulda yeni kunılacak De

niz Ticaret umum müdürlüğüne 
ait proje tamamlanmıt~· Dün 
tehrimize gelen malumata göre 
proje Heyeti Vekilede bulunmak
tadır. Yeni te~kilat esasen mevcut 
bulunan Deniz Ticaret müdürlü -
ğünün bir umum müdürlük teıki. 
litı haline konulması ve kadroda 
mevcut memurların bu yeni letki
li.tm bünyesine ıöre terfileri ıu -
retinde olacaktır. 

Yalnız ~erkez tetkilitı 1ger.İf· 
Jiyeceği için taşradaki memurlar
dan 18.yik olanlar merkeze alma • 
cak ve y~lerine yenileri ta_I.İn e • 
dilecekffr. 

yeni kadroda mudür derecesi
ne çıkanlan timdiki tube tefleri • 
nin ve sıraıiyle diğer memurlann 
haremdeki maaı dereceleri de 
yükselmektedir. 

yeni tetkilitta üzerinde cluru • 
1an en mühim ndkta fen heyetinin 
takviyesidir. Esasen te§kilitnı bu 
şekilde tadiline bll§hca amil de 
Deniz Tıcaret gemilerimizin tek • 
nik kontrolünün - kadro vaziyeti 
dolayısiyle - layikiyle yapılama
dığı kanaatine vanlmq olmasıdır. 
Bu kanaati, ıon zamanlardaki de. 
niz kazaları takviye etmittir. 

lstanuldaki Deniz ticaret mü • 
dürlüğü esasen timdi bütün Tür -
kiye sahil!erinin nazımı vaziyetin
de bulunmaktadır. Yeni tetkilat • 
la idarenin bütçesine 75 bin lira
lık bir tahsisat daha verileceğin • 
den teıkilat projesinin icra Vekil
leri heyetinde müzakeresi Maliye 
Vekaletinin bu tahsieatı vermesi • 
ne bağlı bulunmaktadır. 

1 ş EH RİN DERTLERİ 1 
7 senedir yapılnııyan yıkık duvar! 

Bir okuyucumuzdan §Öyle bir mektup aldık, bir şey 1 l 
ilavesine lüzum görmeden yazıyoruz: 

" Bizi difer milletlerin asırlarca evvel kuandıklan 
yüksek mertebeye çıkaracak olan Cumhuriyet reJımı ve 
bu rejimi Türk milletinin ne dereceye kadar benimsemit 
olduğunu dost ve dütmanlanmıza iııbat edebilmek için 
mütemadiyen uğraııyor, para sarfediyor ve ne mümkUnıe 
yapmağa çalıııyoruz., 

Fakat henüz bir türlil teshil edemediğimiz seyahat mu· 
amelitınm güçlüklerine rağmen, seyyahlar memleketimize 
~eliyor Cakat daha ilk adımda sukutu hayale uğnyOT ve 
ve bütün yapılan neıriyatın ademi ciddiyetine zahip olu· 
yor. 

1 - Seyyahın ilk ayak bastığı otomobn onu sinirlen· 
uiriyor. 

2 - Memlekette çocuklann himaye edildiğine ve ipiz 

kimse bwunmadığına dair doğru sözlere rağmen bir ıürU 
açılımı avuçla karpla§ıyorlar . 

3 - Bizans devrindenberi bugünkü içler acısı bale 
dilşmcmiş olan meşhur Ayasofya meydanmı görünce ısev 
yahlar tamamile ümidini kaybediyor.,, · 

Mektup sahibi bu hususta daha bir çok ıeylcr ısaydık 
tan• ., sonra ne söyliyeceğimizi tatırdığımız §U manzarayı 
anlattyor: 

''Bundan tamam altı sene evvel lstanbula gelen bir 
seyyah, altı sene sonra fstanbulu tekrar ziyaretinde Be 
§iktaşla Ortaköy arasında 1929 da yıkılan ve clln olduğu 
verde bütün f ecaatile duran bir duvan ~ördüğü zaman 
havret ve teessürden ken~isfni alamamrstır. Her sokaY.ı 
bcledivecilik ra~liyetimiz hakkı1'1da canlı bir abide halinde 
cöıı:lerlmfztn önllne dikilen şehrimi-rin bu man:r.arasmı, 
bilttln cahsmal:mmm ve nropagandalarımızı tekzip eden 
canlı bir miaal değil midir?,, ~ - -
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Abidin Daver yazıyor: 
Pazar günü ha va çok güzeldi. Bil• 

tün İstanbul halkı, bu ılık bahar günün· 
den istifade etmek için, kendini evden 
dışarı atmıştr. O gün, Taksimdeki Cum· 
huriyet meydanından sabahleyin iki, 
öğleden sonra da iki defa geçtim. Her 
clefasrnda zaten pek büyük olmıyan mey 
dan, bir bayram yeri gibi, kesif bir halk 
kiltlesi ıırmsrkı doluydtıl o kadar ki kala 
balıktan geçilmiyordu. 

Taksimdeki Cumhuriyet meydanmnt 
bu hali,halkın hava almak için, şehrin or 
ta yerlerinde, geniş meydanlara ve Av
rupa şehirlerinde skuar denilen bahçeleı; 
re ihtiyacı olduğunu açıkça gösteriyor
du. tstanbulumuzda ne böyle meydan, 
ne de öyle skuar vardır. 

Beyoğlu tarafının Tcpeba§ı ve Tak
simdeki Belediye bahçeleri yazın paralı
dır ve kışın kapalıdır. Sanki kışın gü
zel günlerinde halkın hava almağa ih· 
tiyacz yokmuş gibi.. 

Jstanbulun §İmdi en fazla rağbd 

kazanan kısmı olan Beyoğlu semtinde, 
Galatadan Şiıliye kadar, bu iki ya pa• 
rah veya kapalı Belediye bahçesile avu~ 
kadar Taksim meydanından başka ne 
umumi meydan ve ne de umwni bahçe 
vardır. 

enrbnrnıne --------benzDyen ---------mecmua Dar 
Peyami Safa mecmua furyasından 

bahıediyor: 
Her yeni mecmua ilanında piyasanın 

ayni tanınmış imzalarının vadedildiğini 
görürsünüz; ilan edilen mecmua çıkınca. 
fikir ve kanaat, yahut fikirsizlik veya 
kanatııizlik olarak yenisinin eskilerin· 
den farksız olduğunu da görürsünüz; 
tUtilncünün camında bütün bu mecmua· 
lara bakınca hepsinin kapağında biribr 
rine bcnziyen renkli kadın başlanrun 

gülümsediklerini de görürsünüz. 
'ftlllli Raftııs Atay, mecnıualanmır 

dan birinin sahibine demiş ki': 
- Siz mecmuacılar, bütün çalgıcıla· 

rı hep ut çalan, yalnız utçulardan mü· 
rckkep bir. saz heyetine benzctiyorsu• 
nuz. 

Teıbih güzel ve doğru değı1 mi? 

HABER: - lıittiğimize göre, "T .. 
Bir Hafta,, iaminde yeni bir mec:mu'll çı

lmoknnt ve bu mecmua diğerlerine bea 
zemiyecekmiı. 

MemDeD<et -duşunda da 
konfeıransoarr --Hikmet Münir, M~et dahilinde 

hatipliğin bir meale& haline ıetirilmeai
ni iıtemİftİ. Bu arzuıu laıımen tahakkuk 
etmİftİr. Çünkü Anadolunwı her yerin
den gelen telgraflar, hallanrlerindeki 
konferam faaliyetini bildirmektedir. 
Hikmet Münir bu sefer de, mıem.leket 
cbtıncla konferanılar verilmesini tav1İy9 
ediyor: 

Türk tarih cemiyeti ikinci Teiai Ba· 
yan Afetin Ce'nevre üniv~rsitesinde Lo· 
zan muahedesi üzerine verdiği konfe
rans güzel bir örnek oldu. 

Avrupada, hatta Amerikada mU· 
nevver Türk kadın ve erkeklerine kon· 
ferans verdirmek en chcnuniyetli işle· 

rimiz arasında olmalıdır. 
Eski bir rejim altında bir vakitler 

çok sıla görmüş Türk kadınının yalnız 
sesini işitmek yabancılar için büyük bir 
heyecandır. Bu Türk kadını münevver 
olunsa, duyulan heyecan daha çok artar. 
Hele münevver Türk kadını üstelik ha· 
tip oluna ve bir Avrupa dili üzerine din 
leyicileri kendi memleketi haklonda ay 
dınlatmak için onlann karşısına çıkmıt 
bulunursa, artık bu beynelmilel bir hl· 
disedir. Medent dünya, bu manzarayı 

sık sık görmek ister. 
-----=-~-~~-~--Dans h ~ay 

Bayrama rastlıyan 6 mart cuma 
günU Fatih Gençler Mahfili tarafmdan 
İstanbul halkevi salonunda bir danslı 
çay tertip edilmittir. Mahfil idare he
yeti, çok neıeli ve eğlenceli geçeceği ~im 
diden tahmin olunan danslı çayın dave· 
tiyelerinf Jimdiden almalanm Uyelerilr 
~en rica etmektedir, • - - - ~ -
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ıtitijr8n kıskacı boşa Yarm kurban .Şişhane faciası 
bayramı 

kapandıktan sonra Bugünarife,yarın bayram ••• K • d d .. 
Çarşı ve pazarlarda birkaç gün- aza yerın e un 

Habeşler cephe tutacak mı ? denberi ahıveriı çok hararetli ge-

çiyor. Şehrin büyük meydanların- gece bı· r keşı·ı yapıldl! Diinkü nüshamızda, muhasa - Amba - Alagi muharebeıin • da kurbanlıl< koyunlar &atıldığı 
radaki Ha beşlerin tehlikeden kur- deki Habeş zayiatı binlerle sayıl- gibi mahalle aralarında da koyun- Mu·. d de .• umu m.A.ı H .• km et 
tulduğ~mu ve İtalyan "kıskacının,, makta, ltalyan zayiatı ise birkaç lar dolaştırılıyor. 
boşa kapandığını bildinniştik. yüzü bulmaktadır. Her bayramda olduğu gibi ıe- A k •tt• 
Bu sabahki gazeteler de, Londra Habe§ler bol miktarda malze • kerci dükkanları gene hayli kala- n araya Q 1 1 
mahreçli ayni telgrafı neşretmek- me bırakmı§lardır. balık. Havanın bir kaç gündenbe- Şişhane yoku~undaki tramvay kaza saslı surette takip eden fstanbu1 ı:rı;: 
tedil'ler. Şimal cephesinin en aolunda ri iyi gitmesi, bayram yerlerinde sına ait tahkikata dün akşama kadar dciumumisi Hikmet Onat dün ak 

İtalyanlar, büyük bir zafer ilan ltalyaplar pek az mukavemetle de hazırlıklar yapılmasına sebep devam -edilmiş ve görülen lüzum üzeri Ankaraya gitmiştir. Hikmet On•~1 ediyorlarsa da, bilhasga mühim o- karıılatmı§lardır. Aıyangi gölü oldu. Eğer hava böyle güzel gider- ne dün gece kazanın olduğu yerde ye Ankarada ne kadar kalacağı belli dell 
lan, Habeş ordularını muhasara ıtikametinde ileri hareketine de. se çocuklar bu seneki kurban bay- niden bir kC§if yapılmııtır. 
ve mahvedip edemedikleri idi. vam edilmektedir. ramında çok iyi eğlenecekler. He- Saat on bir buçukta Şişli deposun 
Bunda muvaffak olamadıklarına Negüsün maiyetinde artık ken- le memurlann talilerine diyecek dan çıkarılan ikinci mevki bir tramvay 

arabasının arkasına parçalanan ve yal 
göre, öte Ulrafı "hiç,, demektir. di muhafızlarından baflta kuvvet yok. nız tekerlekleri ile motör kısmr kalmış 

Olsa olsa, dağlık havalide, Ha- kalmadığı söylenmektedir. Şeker bayramı yıl batına tesa- olan araba bağlanarak Şitlıane yoku~u 
beşler, daha geıi bir sahada cep- talyanlar Temblyen muharebe- düf ettiği için memurlar dört bu • na getirilmiştir. 
he almışlardır. Birkaç giindenbe- alnln bltUI nl aöytUyorl•r çuk gün istirahat etmi§lerdi. Bu Bu keşifte müddeiumumi muavinle 
ri devam eden muharebenin neti- Roma, 2 (A.A.) - ikinci Tem· seneki Kurban bayrammın sonu rinden Hikmet Sonel ile tetkikat yapan 

dir. 
mili~ 

Diğer taraftan müddeiuaıu ( 
İstanbul vilayetine bir tezkere göııd~ 
miş, halkın selameti için tramvay ara! 

il bC e 
lannın her sabah tramvay şirket c d 11 
diyeden tayin edilmiş mühendisler e 

mürekkep bir fen heyeti tarafından t~ 
kik edilerek sefere çıkarılmasını isteııı:sııi 
ti~ Vilayet, müdd:iumuliğin bu istei1 

cesi şimdilik bu olmuştur. bıen muharebesinin İtalyanların da hafta tatiline rastlamaktadır. fen heyeti bulunmuştur. f 
Satırlar arasından mana çıkar- Ras Kassa ve Ras Seyyum ordula- Memurlar bu bayramda beş gün Raporun bugün adliyeye verilmesi ıılarıı' 

muhtemeldir. 1 Hastanelerde bulunan yara ,ıı 
mak ü~e. ekserisi İtalyan mem' rma kartı kazandıklan kahir bir dinleneceklerdir. Eğer yeti§tirilemezse bayramdan sıhhatları iyidir ve günden gilne dt 

belediyeye bildirmiştir. 

b'aı olan telgraflan aşağıya derce- zaferle bittiğini resmen bildir • Bayram yarından başladığına sonra verilecektir. Kaza tahkikatını e zelmcktedir. 
afyoruz: mektedi~ ~rePe~emb~Cum~Cumarled ---~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ltatyen menabllnln telgrafları Hab••••r• göre hAll devam günleri bayramdır. Ertesi günü Italyanlar sulha 

Asmara, 2 (A.A.) - Tembien edlyormuf de Pazardır. Buna göre yarın•· 
muharebesi hakkında ataiıdaki Adiıababadan Londraya bil - bahtan itibaren resmi daireler ge-
t f ·ı- I dirildiğine göre Tembien mu.ha - ı · b h k d ı 
a Si ata ınmıtbr: ecek Pazartesı sa a ına a ar razı o mu yor 

"Habe, orduıu, Abbi - Addi- rebeıi bütün tiddetiyle devam et- tatil edilecektir. 

nin §İma.linde kain Vork - Am - mektedir, • ıt M ~ 
bayı yeniden almak için yaptığı Cephe lngı ere- ısır Lon"dra, 3 (Huıusi) - Deyly olduğuna dair Edenin dünkü b;.,;, 

Meyl gazeteiınin Cenevreden öi- nalı Londrada çok derin b:r muvaffakiyetsiz bir teıebbüıten K şmala ı başladı 
mektupları ODU r rendig"ine aöre, Habeı imparatoru yapmııtır. , sonra, Abhi - Addi üzerine doğ- 1 ı • C• 

d ngiliz - Mısır görüıme eri Eden'e gönderdig"i bir telgrafla Nim re.mi mahafile aöre, . , ru geri çekifm't ve ora a cenup • it 1 1 1 b • __ d 

tan relen üçüncü İtalyan yerli 8 yan ar, baılamıştır. ngiliz heyetinin a. statükoyu esas tutmak, yani ltal- nevrede tahaddü& eden yeni ~-il 
kolorduau da §imalden gelmekte zapfetffkferl yerlerde §ında İngiliz fevkalade komiseri, yan i§gali altındaki topraklar 1-\ yet son ttalyanmuzafferiyetlerl~, 
ld 1 t Mısır heyetinin batında Nahas talyanlarda kalmak !llartile ıulh Hab••lerı"n rok mü•kül bir .... u o uiundan, Raı Kana ordusu nşaa yapıyor ~ ~ :\' ~ Y 

çenıber ~ine alınmııtır. ttalyanlar tarafından işgal edilmiş Pata vardır. müzakeratma giriımeğe hazır ol· yette bulunduklarına dair gelefl 
Faliat Ras Ka~, cemberi kıra- olan Makalleden Amerikan guetelerine Fakat Mmr heyetindeki ekse- duğunu bildirmiıtir. berlerin neticesidir. ;: 

rak Takkaze nehri istikametinde yazıhyor: riyetin Nahaı Paşa taraftarlan ol- Ayni haberlere göre, imparator Ayni mahafile göre, petrol f· 
çekilmeğe muvaffak olmuştur. italyanlarm 88ylediklerine göre. maaından lneiJizlerin boılanma • lnıiliz kralının bu ite tavaasut et- bargo&u tatbik edildiği t~dire!:, 

b d R Muaolini kuvvetlerinin i•gal ettiği Ha dıgwını Tay"';. y z yor · · ,,.. · .. ' ' "4 ' Bom ar rman tayyarelel'i, as -s -..Y'" a 1 • mesini istemıstır. •A'··- • --=--..... --·~-~ .... ,.r,. .,-•ı· 
_,.,_. kt d" B beş topraklarında muııtctzam ~ehir plcim lngı·lı'-'erin programı Sudan Bununla beraber bu haber te· cegwinden, Avrupanın sıyaı .A Kassayı tıuı>ıp etme e ır. ugün, ~ ıvı-
,_ d tatbikine başlanacaktır. meselesinin ve Süveyt müdafaan eyyüd etmemiıtir. yetini yeniden tetkik etmek ~imal cepneain e, en uzak aol ce- Habc§ §ehirlerinde bina yapmak 

nah hariç, Habeı orduıundan eser imtiyazı, §İmdi hazırlanmakta olan bir ve askeri el birliği meselelerinin Diğer taraftan Habeıiatanın gelecektir. 
kalmamqtır. Bu aol cenah da o b- arazi kanununa göre verilecektir. Yani, sonra müzakeresini iltizam et· t;ondra sefiri Habet imparatoru • ltatyan kabinesi fevk•~ 
dar ileride bulunmaktadır ki, va- ancak İtalyan noktai nazarına göre şe· mektedir. nun ıulh istediğine dair Romadan bir toplanb yapaca tıt' 

· · i ak b" h. • bir yapma esaslarına riayet edecekler, -------------- gelen haberlerı· resmen ve kat'i ıu· Londra, 3 {Radyo ile) - 11' 21.Y.etın n tutunac ır ma ıyetı d• 
yoktur, bina yapabileceklerdir. Almanya rette tekzip etmektedir. rol ambargosu ile Cenen~ı 

Tem'bieu muharebesi, Ma.refal Bugün herhangi Habeı şehrinde "Petrol ambargosunun tatblkma haddüs eden son vtaziye~i ıe. ~ 
Badoglio tarafından hazırlanan sokaklar, bir modern kadının "Perme Mftslemlekelerlnl karar verilecek mek üzere İtalyan kabınesı ~.J· 

nan,. usulile lnTrılnuı saçlarından daha ) 1 1 Londra, 3 (Radyo ile) - Cemi- fevkalade bir toplantıya ç•• taarruzun üçüncü safhasını teşkil dolambaçlı Niyagara şelalesinin dökül· e e geç r rSe 1 

eylemektedir. du··;ı;u·· ta .. lardan daha arızalı ve bir söp Ham maddeleri yeti akvam mahafilinde 13 ler ko·. mı!hr. / 
'" ıs mı'tesi tarafından yapılacak yenı ___________ ___.....,, 1 Bu taarruzun birinci aafhası ragonunun içinden daha mütenevvi ko gene temin edemi- M . 

1 

Amba - ~damda Ru Mulu. kuludur. yecekmiş sulh tetebbüsünden bir netice çık· er 1 ıJ 
uctt& orauıunun mailOp edilmesi Sokaklar, bellisiz bir yerden ba~lr Niyuz Kroniklden: ınıyacağı kanaati vardır. Bir cinayete k urb• 
olmuttur. Bu muzafferiyet ltal • yor. Ve ucu bucağı olmayan bir yere İngiliz profesörlerinden Toynbi ve Romadan gelen ~im resmi ha-1 .t.lldlr 
yanların Amba - Alaıiyi alma. doğru gidiyor. diğer Nazi bakanlan ile, İtalyan ve Ja· herler ltalyanın herhangi bir sulh gitmiş dee .,-
!arım temin etmiıtir. Taarruzun Bu yollar. bir köpek sürüsünün ko pon büyük elçilerini!\ önünde Almanla· teklifi yapmak niyetinde olmadı· Sav!•till gence kaçmı• ;:.ıt 

·valadığı korkak bir tavşanın ardından nn müstemleke istemesi hakkında ver- sabah d• bu gençle b~-111" 
ikinci safhasının ise, Raa lmru or- ve onun gittig~i zikzak istikametler bo- ğını bildirmektedirler. poılae mUrac•at et~ .tD 

diği bir söyler çok manidar bulumuş· dl p duıunun imhası olacağı l&nılmak- yunca çizilmi§e benziyor. tur: Cenevredeki İtalyan mahafili Kaybolan muanı ... 
tadır. Bunun U'"zerine Ha'--lerin --=-=---------::--- · fferı"yetl••den sonra dit ~ İngiliz demiştir ki:. ıse, son muza - h l h de 
askeri mağlubiyeti tam olacaktır. Japonyada ''İngiliz halkı Almanyamn müstem· ltalyanm eskisinden daha genit OS B an~ 

0
ro f': 

Roma, 2 (A.A.) - Maretal lekeden mahrum kalmasının hoşa gitmi· metalibatta bulunacaklarını söyle- Tünelde Foto Sureyya ,tefi 
.Badoglio, 143 numaralı resmi teb- Asilere karşı gön- yccck bir ayrılık meselesi, bir şeref ve mektedirler. • nmda çah,an 19 yaprı!~ Jtet' 
liğinde bildiriyor: derilen m Ü 121Z1 m itibar meselesi olduğu tc:Hikkisini muva· Diğer taraf tan Cemiyeti Akvam Kostantin isminde bir ·tJS'" 

İtalyan kıtaları Ras Kaua ve intihar etti fık bulabilir. fngiltcre, Almanya, Fran· nezdindeki lngiliz murahhasları hangi bir cinayete kurbal1 ·~j.~ 
R S k tl . · tama sa. Belçikanın müstemleke mütehassıs· . l l . . . w. b. rle 1'•Ç as eyyum uvve erını - Yeni k•blneda bUtUn bakanlarm da sulh te•ebbüaü dolayısıy e petro yıp sevı§lıgı ır genT , 1 lan toplanıp yerlilerin beyaz rrk i resi 'S ttl 
miyle dağıtmı~lardır. Habef er, deil•lk Ol•caaı sllylenlyor altındaki kanuni vaziyetleri temin ede· ambargosu itinin uzun müddet sÜ· yazmı§tık. ·ııdv. 

f d 'lA h b · h ize J d ·ı k ·· ı w ·ı · M · · · w • E--;n iılll1 ... c;1 c ra , sı a , eygır, arp ma - aponya a ası ere arıı gon - cek bir sistem bulmilıdır. Fakat şunu da rüncemede hırakı amıyacagını ı erı erı, sevııtıgı ..... . t f1'J•· 
ı-ıcsi ve erzak bakımından çok a - derilen imparator muhafızları a - unutmıyalım ki, Almanya, müstemleke- sürmektedir. Salahiyettar ma- gençle bu aabah Eınn•Yei ıerdi~· 
i;ır z:ıyiat vermi!lerdir. ilk defa o- }ayından Mülazım Ajama intihar lerini yeniden kazansa dahi, bunlar Al hafilde temin edildiğine gö . Şube Müdürlüğüne ıelıO ~iJıO r 
brak, Habeı müfrezeleri toplu etmit ve intiharınduı evvel bir manyanın ham madde ihtiyacını gene re 18 ler komitesi en geç cumaya Merinin eniıte&i gaziOOCu.ı • .- ft4" 
b'ı· halde silah teslim etmiılerdir. mektup yazarak Japon askerleri- _t_e_m_i_n_e_tm_iş_ol-:m::-ı-ya_c_a_k_tı-=r. __ ~-- kadar petrol ambargosunun tatbi· le ablası da çağırılınıtl-1cl':iİı ı4' 
Sağ l<alanlar dağınık bir halde nin biribirlerine ka!'§ı muharebe Şlrketlhayrlyenlo kine karar verecektir. ri Emini ıevdijini ye keO. bd"~ 
kcıç•ş:nakta ve yüzlerce tayyare etmelerine dayanamadığını bil- "tarifesi ııcuzladı bl ı t ı dı . d'"' · ··.}ellllf• -"''' 

ı fnglllz ka nef op an lenmek ıste ııını so,, ,.~dJ P-, 
tarnf ından takip edi mektedir. dirmiştir. . . Londra, 3, (Radyo ile) _Ha- .. • M . . nu-L •• ka•- .ı...sJf 

Z • .. '"d' Şirketihayriyenin 936 senesı tarı· uzenne ennın l"U- -~rı....-
ayıatımız Cl'Z 

1 ır. Japonyade şimdiki kabinenin fesi Ekonomi bakanlığınca tasdik edi· riciye Nazırı Edenden gelen uzun . f d k disine •- .• ııır 
Düşman tamamiyle münhezim te .. kili meselesi görüşülmektedir. lerek İstanbul Deniz ticaret müdiirlüğü bir rapor üzerine kabine dün ge· tesı tara ın aEn • e~ jfadeJet1 ıt ' 

ol'11uı:tur :ı · d"l · t' tir. Meri ile mınıD b ~lrıld' :ı • Bütün bakanların değişeceğ> SC\nı- ne. ve §irkete tc).>liğ e 1 rnış ır. ce fevkalade bir toplantı yapmı§· t iP'"" 
Adisababa, 2 (A.A.) - Hava~ Boğaziçinde ikinci mıntaka birinci d dıktan sonra serbes I 

hyor. tır. Hariciye Nazırı raporun a son , AJ'ansı muhabirinin ögrw endiaine kısım gidip gelme bilet ücretleri indiril· }ardır .r,rl , 0 

Tokyoya gelen Japon Prensi vaziyeti anlatarak 18 ler komite- • "' 1t1 göre, Habe!ll ordusu, ltalyanlerı mi~tir: Bu kısımda Emirgan, Kandilli, b ld ... yazıları .. .,d,..-
d lJ' ·d Saı·noJ·ı·'nı'n de ı"•t1°ra1·iyle yapılan A d 1 •ı'nı'n gelecek toplanbsında takip Kay o ugu . criiıil "i· tar etmek için n.evmı ane gayret- ~ K na o uhisar iskeleleri vardır. Bu iske ., d M il' . N ddinıll ,- •Afi~,. 

k 1 d d. lelerden köprüye gidip gelme birinci edecegwı• hattı hareket hakkın a ta- ua ımı ure • -•tP--- t.iC le: ~arfetmek niyetindedir. onuıma ar evam e ıyor. ı .. ted•"1 P tı•., 
b. · .. mevki ücreti olan 30 kuru~ 26 kurup, limat istemi .. tir. uyuz hasta ıgını ttsi' ık -Tig .. re cephesi, 2 (A.A.) _Ha- Deniz partiai, ka ıncnın ıag - -r e ya Jı•· 

l ı b. . ikinci mevki 25 kuru§tan 22 ye indiril· Edenin bevanab Londrada çin bir haatahaneY r_ .. fdd' d•' v•• AJ'a,,.•ı muhabirinin bildiTdi - am teme lere dayanan ır n;;a . ~ 1 kayısı-- "1ıı:J. 
- ... miştir. derin bir tesir bıraktı edilmit ve Karta 

1 
.. ~pO • tFine ~. latlyan tonrnau, Ru set takibine muktedir ve milli mü- "d b · ,_ 1 1 'd' 1 ktör u5 - :

11 
,. 

e· IJV•~ ~- Köp:u en u ıs.ı;:e:: ere gı ıp geme Londra, 3 (Hususi) - Amerİ· mn emniyet dire tliıs>..., 
Kal .. _ Ras Se""'"m ordulerrnı dafaa meselelerinde mükemrrel bfrind mevki ücreti 32 5 kuruştan 28,5 ... .. • e ınu• !-ht• 

..... J J - ka iştirak etmezse bile İngiltere- gı tezkere uzerın ikP.,-- ~ mütemadiyen bombardmıan et • bilgilere sahip kimselerden müte. kuruşa. ikinci mevki 27,5 kuruştan 22,5 ranmasından vaz ıeÇ 
meiLtedir. ıekkil olmasını istemektedir. kuru§a indirilmiştir. j nin petrol ambargosuna taraflar 



ilk karısı 
Evleneli ancak birkaç ay olmU§·' le evrakı yazihaneainde ıakladı · 

tu ki, Nezihe mesut olmadığının tını biliyordu. Anahtar çekmenin 
farkına vardı. Kocanru kıskaru üstündeydi. Çekmeyi çekti, Kkat 
Jordu. Fakat hayatta olan bir ka· açamadı. Daha kunetle çekti ve 
dından deiil! Kocasını bir kaza çekmen"n niçin açılmadığını o za· 
laetice.inde ölen eski kansından man anladı. Çekmenin kenarma 
lnakanıyordu. birkaç kağıt ııkqtıl'llllfb. Bunlar 

Kimil ilk karısı öldükten üç üç mektuptu, kilitli olan dost ıöz· 
~ sonra Nezihe ile evlenmitti. den dütmüt ve araya ııkıtmıt o
k.&i otuz bet yqlarmda yakı lacaktı. 
t6lr Mr adamdı, Nezihe iae yirmi Nezihe bunlann kadın yazııı 
Jatmdaydı. Kendisine fevkelide oldu3unu anlamııtı. Tece11üaüa . 
lbel denilemezdi, fakat sevimli nü yeneme:li, okumaja bqladı. 
idi, temiz ahlaklı, ıaf düşü~celi Birin:i mektup "Sevgili Kimilci· 
~kızdı. ğim !,, diye baı'ıyordu. ikinci 

Kamilin ilk karısını tanımıştı mektubun batbiı ''Sevıilim,, idi 
~ güzelliğini biliyordu Kimil- Üçüncüsü ise "Canım Kimilci . 
le nuıl seviıip evlendiklerini duy· ğiaı!,, diye baılamaktaydı. Hep · 
llluf, öldüğü zaman ise Kamilin sinde tarih vardı. Bunlardan ve 
-.ıı mütbif bir kedere kapıldıiı mektup!ardaki bazı imalardan 
Ilı llrmüttU. Kamilin ilk kansile bun1arın, Kamilin Necla i1e evli 
•ubyese ettiği zaman kendisini bulunduğu zamanlarda yazı'mıt 
sok 9f&iıda ıörüyordu. Bunun i olduğunu an!adı. 
sindir Jel, Klmil bir ~n kendiıini ilk hayret Ye taf)unlık defte· 
latedili zaman tatırmııtı. Kamil si ıeçtikten ıonra Nezihe çılıınca 
aibi o kadar yükıek ıördüiü bir bir ıevince kapıldı. Demek Ki . 
tenç, •ki karııı Necla gibi fevka. mil NetJ,yi aldatmıı, batka bir 
ilde bir-kadından sonra nasıl o· kadınla qk macerası geçirmitti. 
ur ela hendiıile eYlenmefe talip Demek Necliyi revmiyordu, sev • 

•lilhllirdl'? Nezihede bir fevkali- memiıti. Sevıeydi onu bafka bir 
••lil Joktu ki! kadın'a aldatmazdı. Şu halde ar· 
F•ı ıonra dütünmüt: ıu ne- tık Kimil~ Neclidan, "ölü,, den 

-..--.lflı: kıskanması manasız:h. Artık Nec 
- Y alaız yafamak kendisinf il dan nefret etmiyordu. lnsaf11z-

Mllt .a.. ca cnildü. İa •-. ıeliyor. Öyle meıgul o- •-
• cak bir ka~ llat:1acı ..-. Be, - Fevkalade bul:luium Nec • '" ....._i ,. MIMlde iddianı il kocaıı tu&fmclan aldatılıyor . 
~~iz bir kız olu§umdandır. ntuı ha! 

. --:""',iftir:ICCe~ık~i~ka~rmnın sT nmiyen Diye düşünı~ü. Halbuki, Nezi. 

olacaktır. Necla, düfÜDCeaİnden yavq 
Ve Kiınille evlenmeğe razı ol· yava9 siHndi. "Aldatılan kadın,, 

~u!tu, onu seviyordu da ... Evlili- dan sonra timdi "aldatan koca,, 
~111~ i~k aylan saadet içinde ıeç· yı düıünüyordu. 
~: lkı11 bir müddet sonra se11iz - Ne alçak bir riyakirmıt bu 
~ ıztırap içinde kıvranmağa Kimil ! 

ladı. Kocasını k11kanıyordu, Diye a&ylencli. Halbuki, Nedi· 
onun keJMiiaini elki karııı kadar yi seyer prüniyordu; kanı"le be. 
~'t'lllecl" linden emindi. Kamil ıer raber herk•I b uaıkın aamimiyetine 
çı .cma eslri kanımdan hiç bahset- inan:!ırmqb. ihtimal Necla öldü-
~ıJordu ama, onu hi.li unutamıt iü zamanki kederi de ya'ancık· 

1iı muhakkaktı ikisi araamda tandı, bir komediden ibaretti. Bu 
~detlerine enıel olan bir hay il komediyi Kamil oynamrttı; ha; 
olqıyordu; Nezihenin bütün • o kadar yüksek, o kadar herkes . 

~TTetile nefret ettiği, kıskandı!• ten bı tka ıördciü Kimil... • 
eclinm hayali... - Riya kir! iki yüzlü! Diy~ 
• Ne Japımlıydı, ne yapabilir . hiddet, iıt;krah, ve nefretle söy. 

dı? Kimli aradan ~ sene geçmit lendi, Neclayı aldatnuttı, ihtimal 
ol11aasına raim• hili. ilk karııı . timdi beni de aldatıyor! 
llııı, 'tölitt, nün kocuı idi, hiç bir • • Bununla beraber artık Ki . 
~ Neziheyi senıiyecelrti. Hl. malı luıkanmıyordu , varıın iı • 
~ NecliJI MYİJor, bil& onu M· terse onu da aldatsın, Kimiti 
"bordu. Keadiai bir "biç,, di. Bir MYmiyordu ki ! Evet Kimi . 
na, ilk defa olarak: il sevmi1ordu, kııkançlık hisıi • 

- Beai teYiyor muıun? le beraber Kam=ıe olan atkı da 
t:ı....Dge lrocamıa aoraıak celal'e· soiumuı, yerini derin bir nefret 
• ._. ~ hi11U. bıralmuftı. · 

~~ biru titremit, biraz Nakleden: 
:~ı F AHiRE MUALLA 
..__.._Pat bilironun yamam, 
:"llllllllltti, eeni elbette ae-riJorma t 

Neiihe u kaldı: 
..._ "öteki,, ni ıevdilini bili10-
I 

bi1ecıeldi. Fakat söylemedi. Ne-
1~ iri? Hem bu ıuale ko-

-Evet! 
Diıe cevap vermesinden kor . 
Ordu. 
Citıicle tahammül edilmez bir 
-1an iki 1enelik böyle bir ha. 

en .. bir aün, aabnda e w 

• Wr laicliae, Nezilie • 
dttlı ılerini hattan 1.ata de

. MI bir makbuzu bal • 
ıetmitli. Kecasınm böy. 

HABER 
AK•AM ~08TA81 

iDAM avı 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta kut... ı lataüul 214 
Telgrer eareaı: ıatenbul HASltR 

Y ea. •••erı teıoronu . 2:uııt 
idare ve ııen " : Hl70 

ABONE ŞARTLAR& 
,..,,,,. &-64 

-n•llk t.OO Kr. 2700 Kr. 
e evtt• 7ao .. ••ao .. 
~•Y'* •OO .. - H 
t eyllk t80 •• 900 ., 

iLAN TARiFESi 
Ttca-• llaft..,.nın _ .... ta.ao •••mi tı6nl•rın tO •una•tur. 

SalUlli w N•1rı9ol MitJerj: 

Hasan Rasim us 
S.,,itlıl• "' (VAKiT) _.,.._ 

Habralarml anlatan : EFDAL TALAT -6- Yaza: l~N ARiF 

Kısa bir zaman içinde 1(enç lnqiliz 
zabitinin itimadını kazanmıştım 

Kapıyı annem llÇDUf ve beni a• 
taiı çağırmıftı. Kotarak indim. 
lstanbul lnılliz abJtai ukeriye 
kumandam Rikabon Hat, müte · 
be11im bir yiizle kapının önünde 
duruyordu. Bir lahza ıözüm an • 
neme ilifti. Avlunun karanlığı 
içine çekilmitti. Donuk ve hüzün· 
lü bakıtlarmdan bu ziyaretten hiç 
de memnun kalmadığı anlaıılı
yordu. 
Annem, lstanbul Amerikan kı:r 
Kollejinden çdanq münevver bir 
kadmdı. Fakat milliyet meselele · 
rinde f~Ja mutaanıp idi. Bir diit
man zabitinin, o günkü ahval için
de evine ıelmif olmannı bu aı · 
ker kansı bot kartıt.mamqtı. 

Fakat ben de mütkül vaziyet
te idim. Ne oluna olıun evime 
misafir ıelmiı olan bir adama ne
zaket ıöatennek, onu aüler yüzle 
karıılamak icap ediyordu. Fakat, 
annemin aıil ve temiz duyguları 
karıuında ıuçlu bir adam ıibi 
kalclıimu da hiatetmiyor delil · 
dim. 

Kapiten Rikabon Hat'i cili bir 
memnuniyet içinde kabul ettim. 
Ve annemle de tamftırdmı. Y u
kandaki misafir odamızda kartı· 

em,l»u ~ en ecek 
dar genç dütman zabitinin, hari-
ci vaziyetinin hasıl ettiği tesire 
rağmen, özü temiz bir iman oldu
ğunu konuıtukça anlamıı ve ilk 
dakikalardaki but<metli hali p . 
vat yavq zail olmUflu. 

Ben de, Kapiten Rikabon Ha
tin evimize ıelmesindeki mak1a. 
dın, münhasıran ferli öz Türk 
balkilo tanıtarak üzerine aldıiı 
miilıim Ye nazik yazifeyi kısmen 
olıun mahalh Adetlere ve du,... 
lara unun tekilde yapmak ~ 
sundan ileri ıeldiiini aöyliyerek 
vıaziyetiD normal bir hal almaıını 
temin etmiı oldum. 

ı .. u1z zabitini alqam çayına 
alıkoyduk. Konutmamız, tamimi 
oldu. Yabancı bir memlekette ilk 
defa ziyaret ettili bir aile içinde 
bulunmaktan claycluğu merak ve 
tece11ila har•etlerinden belli o-

alakadar eden bazı mühim da
valar vardır. Bunları görmenizi 
iıterim.,, 

iki gün ıonra kırmızı konaia 
ıittim. Kapiten Rlkatson Hat, be
ni çahıma odasının yanındaki hu
susi istirahat odasında kabul etti 
iki arkadq gibi bir müddet öte • 
denberiden konufluk. SOnra: 

- Efdal! dedi. Şimdi seninle 
yazıbaneyıı1 geçelim. Sen bir mi . 
safir ıibi yanımda bulunursun. 
Ben de miiyetimdeki hakimin ge
tirecefi davalarla menul olurum. 
Bu davaların büküm ve kararlarını 
o kendi kendi~ verir. Ben de 
tetkik ve iıtenem taadik ederim. 
Bunların içinde mahalli adetlere 
ve yerli halkın tibi olduğu mahal· 
li kanunlara aykm hükümler var
sa bana i§&J'et et. Bqka bir tefe 
lüzum kalmaz. Bu suretle bana 
lüzumlu bir yardımda balunmut 
olacaksın.,, 

Bu lnailiz zabitile tanıımamm 
böyle garip ıurette inkitaf etme· 
ıinden hayret içinde idim. O, luea 
bir uman içinde banta o kadar i
timad eı.it idi ki, malarem ye 
remıl itlerincle hazır balvnmemı 
istiyor Ye bunda hiç bir mabzGr 
görmüyordu. Göreceğim ıeyler . . 
e ı, UğiLa bazı fi ete. 

re de imkan bulurdum. Teklifini 
kabul ettim. Yazı odaıına geçtik. 
Biraz sonra, kapı açıldı. lıtanbul 
İngiliz Vis kumandanlıfmm biri
cik lıikimi olan Caziantaph Si • 

nekerim Bezciyan ismindeki Er • 
meni İçeri girdi. Koltuğunda bet 
on dosya vardı. Batı dik ve Jcat • 
ları timdiye kadar idalet maakeal 
altında oynadıfı muvaffalriyetli 
oyunun verdiii itminan ve cüret 
içinde çatıktı. Şimdiye kadar al· 
dıfı bütün kararların kayıdıız 
ıartsız kabul ve icra edilmiı oJma. 
smdan timarmrı bir halde idi. 8i.. 
raz malrar bakqlarile odayı fÖ,... 
le bir süzdü. Beni ıöriince durala
dı ve kumandanın yüzüne (bu .. 
elamın yanında gizli iılerimizi ıa. 
rütebilir miyiz?) demek İller p. 
bi mbidar bir tekilde baktı. 

Kumandan (Rikataon Hat) • 
beni bu prip mahkemede hazır 
bulundurmak İltemeainin eebebi • 
ni daha evvel sezmiftim. Adamca
ğız, bu davalarda hi11iyata mat· 
itip olarak bir taraflı kararlar ve. 
rildiiini ve kendisinin aldatıldı • 
ğmı hi..ediyor, fakat bu hareket. 
lere mani olmak için delil ve im
kinlardan mahrum bulunuyordu. 
Ba sebepledir ki, beni, iyi kavn
pmadılr bu noktalarda kendis • nl 
ikaz etnJek üzere yanında bulun
durmak ve bu suretle de dqtüğü 
mütkül vaziyetten kurtulmak iıti
yordu. 

§in•riw Bq-
yanm ınüta atfii du1-

gularla irkildiğini hissediyordum. 
Zabit, muhatabmm hi~ helr:ı--;ne . 
diii sert bir aesle bu bakıp aleni 
bir cevap verdi: 

(Devamı var) 

4 Marttan itibaren 

Meliha 
Selime 

nin iftirakile 

Taksimde kı9hk 

Belvü 
ulonunda 

M111rdan selen 

Arap uz heyeti ve ra· 

kıslan ; masalannın er 

velden temin ediniz. 

Tel. 4.3345 

Bayan 
Hamiyet 
Memleketlmisin hulu o 
kuyucuau. 

.. 4 gOn bayram gündüzleri saat 13 den itibaren ÇAYLI DANS. luyordu. Bilhuta bizim, memle . 1ııı11 ________ ._ ________ .;. ______ _. 

ketin ogünkü kara günlerinden 
aldıimuz ve bir türlü kurtulama-1:---------------------------
dığıımz kederli ve me:rua halimi
zi çok iyi seziyordu. Çok terbiye
li bir adamdı. Sırası aeldili za • 
man herhangi bir söz ve vesile ile 
dudaklannda beliren en hafif bir 
tebeuümü · bile rizlemete çabıı· 

yor ve bu suretle keneli mevcudi . 
yetlerinin sebep olduiunu bildi. 
li matemimize kartı börmetkir 
bir hal alıyordu. 

GARiP BiR MAHKEME 

Kapiten Rikataon Hat, o IÜD 
evimizden ayrılırken hissedilir 
derecede mahcup ve müteesıirdi. 
Elimi sıkarken k~ndisini ziyaret 
etmekliğimi ısrarla rica ederek 
tunları aöyledi: 

- Bana iki aiin eonra mutJa. 
ka reliniz. !unu rica ederim, çO. 

RADVOLiN 
En büJiik serperde 18 dipl--., 
48 madalya bzamnqtır . 

Dit tabibleri diyor ki: 
"Böyle güzel diıler yalmz 

Radyo/in 
kulJanaalana ditleridir .,, 

Dit tabibleri diyor ki: 
''Ditlerin ve ajzm sıhhati abalı 

ve aktun günde 2 defa elitleri te
mizlemekle kabildir.,, 

R ADYOLiN bılkimqa saf kala1Jlı tilplertletlir • 

kü elimde Türkleri çok yakından •---~-------------------•il 
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=&afO .).ınewcuac 

lSTANHUL: BEYO<'.iLU .J 

18: ÇaykofskJ - ScnfonJ. 19: Çocuk MELEK Anna Karenin 
Anna I<:arcn!n aaatı (hlkAyeler} Mesut Ccmll. 19,30: Çocuk )İJ'EIC 

musikisi (pl!k). 20: şan: (Bayan Knralta§ *SARAY 
tarafından) Soprano - Piyano rcfııltatile. 

Bir aşk rUyası ve GUldUren 

gözler. ı 
Çingene baron ve Pepo 
F'ırtınad::ı.n sonra ve kadın 1 

ıar gölü 

20,30: StUdyo orkestraları. 21,30: Son haber ıC:TURK 

ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga SUl\lI::R 
zctelere mahswı havııdls ıserırtsi verilecektir. 
BUKltE~: 0!2:S K.h.) - t:Sli1,G m.ı 

18: Askeri Bando. 19,15: Radyo orkestra 
sının konseri. 20,15: Konserin devamı. 22,05: 

\'ILDIZ 
EUIAMn.\ 

Mayerlıns 

Kadınların sevgilisi ve VI. 
yana aşk beldesi f 

Dans musikisi. 22,45: Gece koru:cri. 
HUl>Al'EŞTE: (Mli Kh.) - (IH!f,~ m.) 

ŞU< 

*ALKAZAR 
Kınk hayatlar \ 
Meksika hnydutl::ı.n ve 

20,30: Operet. 23: Slgıın orkestıarL 24: 

Cazband. 
l'JtAO: (688 Kh.) - (470.2 m.) 

16,80: Orkestra konseri. li,30: Komcrtn 
devamı. 18,50: Sabık Rclsicumhur T.C. Masa 
ryldn 86 mcı yıldönUmU mUnascbctfyle bUyUk 
gala prognınu. l, Korolar, 2: Slovak halk 
§arlcıln.n. 3: Nazırlardan F. Splna tarafın 

dan söylev. 4: Çek halk ~arkılan,5: Halk 
korolal".ı, 6: Reisicwnhur T.C. Masaryke se 
ltmı. 7 Milli lJn. 20,40: M. Benes tara!mdan 
söylev. 21: :Musiklll piyes. 23,30: Orkestra 
kon.seri. 
BERLlN : (8.U KJı.) - (8S6,7 m.) 

17: Şarkılı konser. 19,30: Piyano realtali 
(Max Regerin eserleri). 19,45: Trio ve Oboe 
konseri. (Mozart, Beetboven, S<:bubertin e 
serlerinden). 21,10: Vllly Stclncr ve solistleri. 
23,30: Uypzfgden dans mUziğl. 1: Gece ya 
rısı yayımı (tafsfl!taız). 

l\IU!\"lll: ('UO Kh.) - (t~,4 m.) 

20: Oda musikisi. 21,10: Kuslldll, 
ıµırkılı piyes. 24: Dans musildsl. 
lli\l\mUitO: (90-I Kh.) - (S31,9 m.) 

23,20: Dans orkestrıı.sı. 
FRANICFORT: (1.195 Kb.) - (Ul m.) 

23,SO: Dans mUzfğt. 
KOLONYA: (6~ Kh.) - (C~.9 m.) 

19: ltt piyano ile kentet. 20: Eski ve ye 
J:'J musiltt (orkestra ve koro). 21,10: BUyUk 
ltonser. 
1\10 •. H'f.\'A 1: (171 Kh.) - (1.724 m.) 

J3,ll'i: "Sovyet musikisinde kadm . ., kon 
seri. 21,15: Konser. 
STU'l'TOAl,T: (57-1 Kh.) - (522,6 m.) 

19,30: 'Muslklll piyes. 19,50: Film meıo 
diler!. 21,10: OpereUcrden kısımlar. (Tbeo 
Holtngcr ork'!strnsı tarafından). 22,15: Dana 
mUziği. 23,30: Uı.ypzlden cazband. 

\'ARŞO\'A: (22.t mı.) - (1Jl39 m .) 

19: Napo11 farkılan 19,Hi: Meşhur vals 
tar. 21: Şen yayım. 23: Ploskl radyo orkes 
trMmm konseri. (ş:ırlular). 24,0!5: Ploııkt rnd 
yosunun ktlç'Jlc orkestrası tarnfmdan salon 
mUzlğt. 

\'IYANA: (502 Kb.) - (606,8 m.) 

20,10: (Bariton konseri.) 20,50: Vlener 
Symplıonlker orkesrası konseri. 23,10: Kl&.slk 
parçalnr. 24: D3ns musiki&. 1: Avuaturya 
§arktlarr. 
OO'!r'Çl.ANDSF ... "'iDER. (J91 Kh.).(1,571 m .) 

:ıa,:;o: Serenat (Kuartet tarafından). 2'1: 

Dans muslldsl. 
KALUND80RG: (238 Kb.) - (1.261 m.) 

22,45" Skandinavya §4rkılan. 23,30: Ope 
ret mUzlğl. !!t: Dans mUziğl. 
Uö:lilGSBERG: (1.031 Kb.) - (291 m.) 

23,35: Oda musikisi. 
l'ARlS (Radlo.Parl): (182 Kh.).(1.6-18 m.) 

22,15: Operadan nakil. 

ROMA : (71S Kb.) - (4%9,8 m.) 

21,45: Skal& MllAndan naklen Samson 
Dama,, operasmm nakli. 
TULUZ (Fransa): (91S Kh.) - (828,6 m.) 

24: MUzik bol ve filmlerden parçalar. 
l: Orkestra ve şarkılar. 2: Haflf musiki. 2,15: 
Mar§lar. 

KISA DALGALAR 
LONDRA: (KWI aralıklarla. mUht~lll o. 

EUDiııklarda g1lııUn ber aa.ntlnde mütemadi. 

yen çalııtll'.) 

16: Orkestra. 16,50: Bahriye ve orılu 
Rugbi takımlarının maçının nakli. 18,45: 
Dans mllziğl. 21,45: Saksofon rcsltall. 24,10: 

Dans mUzlgt. 
ZEESEN (Almanya): 

(Kın aro.lddarla, mubtt>lll 117.onluklard:ı 

G11nUn her saatinde mlltemadJycn çalışır.) 

16.30: Varyete. 22,15: Müzik. 24,80: MUzlk. 
l\IOSKU\'A: (Kı511 dalga): (25 ve 50 m.) 

Hı,30: Konser. 

ASRI 

ŞARK 

CUMURtYET 

ASTORYA 

Şanghay lhtıı~:ı ı 
Patron ols3ydım ve Aslan 
Tarzan 1 
Gizli teşklldt ve Slngapur 
korsan lan. 
~k fırtması ( tUrkçe söz 
ıu ı ve Uak!nell adam. 
lfekslkalı haydutlar._ 

lSTANBUL 
AZAK 

FEHAH. 
lltLAL 

MİLLi 

İngiliz njanr 
Yaralı kuş. 

Sefiller ( tU rkçe kopyesl ı 
iki devre birden 
Allbaba llUrkçe Kopyesi) 
ve GönUller blrle~nce 

KADIKÖY 
HALE 

SURE\'l'A 

Hayat acıları ve Musiki§! 
nas Llsz'tin hayatı. 
Saadet 

ÜSKUDAR 
HALE Atık senfonlsL 

BAKIR KOY 
&11LTİl'ADI Nataşa (Rue aşkı) 

BALAT 
MtLU Işıklar aönUnce ve Cinayet 

.: yolu 

~eiıir1i'yatrosu 
:J~olac 

Saat 20,30 da ilk defa 

111111111111111 
FAUST 

!!!:::!~/ TUrkçeye çeviren: 
Seniha Bedri GöknJl 

. . . 
l''UAl'\8IZ Tll"ATROSU 

~ 
Sııat 20,SO da ilk defa 

HALiME 
Büyük p.rk opereti 

(Dost Yunanlstanm ltıy 

meUJ arUaUdı1, Zozo vaı 
mas ve KonflnyoUsi.n iş 

- tiraldlc.) 
* • • 

<*> Yanmda ı,aTet bnlnnan &lnPmalann 
oynıyaca~ı eserlere alt taf8Ultı llilnlanmı7 

nra.'!ında bulursunuz.. 

Her yıl binlerce ocak söndüren 
(VEREM) afetiyle senelerdenberi yap 
tığı savaşta ancak şefkatli yurtdaşların 
dan gördüğü yardıma dayanan: (Verem 
le Savaş Kurumu), Erenköydeki sana 
toryomuna ilave ettiği paviyonunu aça 
bilmek; Eyüpteki yeni yaptığı dispanse 
ri tamamlamak; ve Usküdarda da açmak 1 

kararım verdiği diğer dispansere başlı 1 

yabilmek için gene yurtdaşların kıymet 
li yardımını rica ediyor. 

Her veremlinin vücudumuzun bir 
parçası olduğunu düşünerek bu hüyük 
savaşta kurumu ülküsüne yakınlaştrr 

mak için; kendi rozet günü olan : (Bay 
ramrn ikinci günü)nde her yrtdaş ku 
rumun kutusuna atmakla büyük bir vic 
dan zevki duyacağı paranın gene kendi 
cebine koyduğu bir para olduğunu da 
bilmelidir. 

(Veremle Savaş kurumu). o gün ön 
!erine uzatılacak kutulan dolduracağı 

muhakkak olan merhametli ve şefkatli 
h:ılkrmıza bu ricayı bir daha tekrar et 
tedir. 
meği,bir yurt, ve insanlık borcu bilmek 

Veremle Savaş Kurumu 
tkinci Baıkanı 

Dr. M. T alat özkan 

AL TIN GiŞE ZENGiN EDER 
Bayramda e§inizc, yolda~ınıza, yavrularınıza vereceğiniz hediye Altın gişenin 
bileti olsun. Çok yerden bilet alıp kazan amıyan müşterileri Altın Gi~e zen 

gin etmiştir. 

Beyazıt Okçulnrbaşı: No. (100) Telefon: (23317) S"hibi .C~lal !>oğnn 
Sayın mü~terilerimizin gi§emizden bilet almaları menfııal;erı ıcabıdır 

3 üncü keşide 29533 No. sahibi Bay Ahmcde 50.000 lira. 
4 üncü kcı:idede 22481 No. Bayan Fethiye ve aık~dr::larrnn 35.000 lira 
4 üncü keşidcde 14953 No. sahibi Talebe yurtlu kapıcısı Bay Recebe 10.000 L. 
1936 Yılba~ı ke~iclcıinde 14110 numara sftlıibi Bay Baki'ye l500.00v) tıra 
6 ıncı keşidede 3556 No. Çatalca adliye znhıt katibi Adnan'a (200.000) lirn 
3 üncü ke§idcde 11736 numara sahibi Bayan Kamileye ( 3.000) tıra 
~ ~dl ketidede 11736 numara sahibi Bayan Kamileye (15.000) lira 

A,,ai ..... ayni numara üç defa gişemizden ikramiye kazandı. Daima 
rekoru kıran ALTIN GiŞE büyük ikrll miyelerle müıterilerini sevindirir. 

HABER - :Akşam poslası 3 MART-1936 

Balta görmemi, ormanlarda, daldandala uçarak ..• Vahti kaplanlarla... Yırtıcı timsahlarla 
boğuıarak... Sevgilisini kaçıran yamyamlarla çarpıtarak binlerce vahşi hayvanlar - Bin bir 

macerayla 

TARZA 
GEL • 

ı YOR 
Türkçe sözlü, müthiş ve heyecanlı 

Sergüzeşt şaheseri 

I p E K Sinemasının halkımıza Bayram 
hediyesi olacaktır. 

Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekliği

ne karşı 

HORMOBiN 
Tafsilat: Galata P. K. 1255· Honnobin 

Her sabah 
aç karnına bir kahve ka,ıaı 

wao 
Ml;;YVA ,, 

TUZU 
~ 

Kabızhğı 
ahnız. 

Yemeklerden birer saat sonra 
ahnır•a hazımsızlığı, 
mide ekşilik ve yan· 
malarmı giderir. AOızdakl tat· 
sızllOı ve kokuyu izale eder. 

Mazon ismine ve 
etiketindeki H O R O Z 
markasına dikkat 

ediniz. 

~ 
Alem Rakısı 

Sahip ve amili, muhterem müşterile 
rinin Kurban bayramını saygı ve 
sevgi ile kutlular. 

Saray sinemasında 
Bayram şerefine 

Ateş 
Kraliçesi 
Türkçe sözlü 

Bu gUne kadar s·nama perde
sinde gUrU!memi• muazzam bir 

deh,et, heyecan ve ••k 
fllml .. , 
Tablatln bUtUn afetlerlle 

mücadele ••• Koricunç 
bf r afk savafı, •• ~a
rlkulftde bir mUzlk., 
BUyUk dans sahne
lıerı... Ebedi hayat 
veren ate, Ulkesı, •• 

Tüyler Urpertlcl 
sergUzeştler ••• 

a··ıtLL(l6 
Q-[SMi 

J AMES CAGNEY' 
RUBY KEELEI 
DICK POWELL 
JOAN BLONDELL 

Ankaradan Muhacir imzasile mek- - __ Varın matinelerden itıbaren _gf 
tup gönderen okuyucumuza: lıBlliii Bayram •&retina çar,amba gUnUnden itibaren 

Açık görüşme 

Mektubunuzu okuduk. Bu, cidden ALKAZAR Sinemasında 
teessüf edilecek bir haldir. Yalnız bu iki yeni hiç gtirUlmemlf fllm birden • 
şekilde hareket edenlerin ekalliyette kal 1- Boris Karloff ve Bela Lugosı 
dığını nazarı itibara almalısınız, sonra (Şandu mUmesslll) tarafmdan 
bazı evlerde evin hanımı yemek pişire • 
miyccek lıir vaziyette olabileceğini de K A R A K E O 1 
düşünmelisiniz. Heyecan - korku ve dehşet fiU111 

Bay Behçet Adam - Manzumeniz 2 _ Kovboy Krall KENMAYNARD tarafmdan 
her ne katlar cazipse de sistemimizde ~i 1 .- h d 
ir clerci olmadığı i~in bizi mazur görü s ö z s i a 1 n 
nilz. 1 Büyük sergüzeşt filmi .... 



Eski bir sporcu söyfiyor: 

~esinı'e acınııyorunı! .. 
"Eski ve kıymetli bir sporcu im:zaır· 

tıın yazılmaması ricaıile bize aıağıdaki 
lncktubu gönderdi. içten gelerek ve hiç 
hir tesir altında kalmadan yazıldığına 
~in olduğumuz bu satrrlan aütunlan
llırza geçiriyoruz: 

Besim: 
Çarpıldığın cezayı öğrendim; 

titzete ve mecmualann elbirliğile 
haksızlığa karşı isyanlarını okudum; ce 
tay, verenlerin mülahazalarını uzaktan 
dinledim. 

Ne yaptın, ne ettin? Elalemin yu· 
~rlanan olimpiyat arabalarının teker 
, 1tlcrine sopa sokuşturmak senin nene 
terek? 

1
• Usulü, kaideyi herkesten iyi sen bi 
tr • 

t· sın. Bu, muvafıktır deyip sen de ka 
4ıeye kanşacak, 1924, 1928 olimpiyat 
tından sonra, bir de 1936 olimpiyatla 

tında 800 ve icapederse 1500 daha koşa 
Caktmı 

Biliyorum· "hangi derece ile diye· 
tek · ' " 

Sın? Adam sen del Dereceye ne ha 
~et. Yarışlarda zaman mefhumu gözö· 
u.n"d b u e alınmadrktan sonra, herhalde 
dil nıcsafeleri yürüyerek yapacak ka 

1 
ar, ayakların tutuyor! Hem de mem 
:kette 1500, 5000 vehatta 10000 metre 
~ı YürUyerek katedecek adamlarımız 
Pek çok! 

~aksana kayakçılar ne yapmış: Baş· 

kalannın 4,57 de yaptıklarını bizim bi 
rincilerimiz 14 dakikada yapıvermişler. 

Bunu pist koşulanna göre hesapla· 
yacak olursan, 100 metreyi 12 saniye 
de yapanlara nazaran bizimkiler 36 sa 
niyede yapmış oluyorlar .. Halbuki sen, 
en kötü halinde 100 metreyi 14 saniyede 
çıkarabilirsin. O halde neye hak yolunu 
görmedin? Biraz dişini sıksan, bilhassa 
dilini tutsaydın, 1940 olimpiyadı için 
de sana bir yarış bulurduk. 

tlfilıi Besim, kendi kendine ettin. 
Sana acımıyorum. Seninle beraber, 

gömmekte olduğumuz atletizm çocuğu· 
na acıyorum 1 

17 senedenberi filen yaptığın iş. kor 
karım ki, seninle beraber ortadan kalka 
caktır. Ve bu senin için, spor hayatın· 

dan iyi bir aynJıştı. Keşke bütün spor 
culanmız senin kadar devamlı muvaffa· 
kiyet kazanıp ayrılsınlar .. 

Ben senin yerinde olsam. cezayı kal 
drrmak isteseler bile, kabul etmem. Zira 
yarın, zayıf noktanı bulur, insanı yerden 
yere çarparlar. Halbuki bugün, çok ça 
lışkansın, çok fedakarsın, çok sevilmiş· 
sindir, aklın erer. Yarın, nene lazım, 
belki sen de bugünkü idarecilerimiz gi 
bi düşünmeğe kalkarsın. 

İyisi mi, şimdiden vedalaşalım. Sana 
değil, yalnız öksüz kalan atletizme acıyo 
rum. ! 

~avramın ikinc i dördünc ü g ünleri 

ıznı ir -Aıfav; Ankara 
Ç~nkaya Güneş ve 

Fen erb ahçe 

akım ar 
a,şa 

eaklar 
ta Evvelce de yazdığınuz gibi, bu bay 
•e rn çok canlı ve güzel futbol maçları 
Yredeceğiz. 

"e /\Takviye edilmiş olarak İzmir Alta} 
~el nkara Çankaya takımları şehrimize 

ecekler b 'k' · d" • ayramın ı ıncı perşembe. 
0 rdün ·· blJ. cu cumartesi günleri yapılacak 

lııı:açların en kuvvetli mmtakalarım11 
ıı0kt olcu!arının biribirile karşılaşması 
~d' asından da ayn bir ehemmiyet ha 

A ltay takımının kaptanı Vahap. ~ 
Çe_k_o_s_ı_a_v-ıa_r_ı n ___ B_a_y-ra_m_d_a_k_i _ 
meşhur takı mı s t şild maçları 

~ p a r a 4-3-936 ÇARŞAMBA y APILACAK 

~:• çı kanın kırmızı ŞiLD MAÇLARI 
Ytanıarı n ı yendi 
l>r ~ Şeref ıtndı: 

tıı k agrn meşhur Spartası Belçikanın Doğanspor _ Topkapı A takımları 
~~1 IJ.\'\'etli takımlarından biri olan Kır saat 12 hakem; Saim Turgut. 
lh._ Şeytan kulübiyle Brükselde yap 
"! Old Karagümrük-Ortaköy A takımları 

Uğu maçı 3 2 kazanmıştır. n saat 13,45 hakem; Sabih. 
ttııa clçika milli takımına bir çok oyun 
'- r \'er " ~I) en Kırmızı Şeytanlar,. hasım 

~11\ı~ Yüksek kıymet ve şöhretini bil 
Ctı • • 

$ı~tı ıçın bu maça iyi hazırlanarak 

lıııiı:larından çok güzel bir oyun oyna· 
~\ı r \'e merkezi Avrupa şampiyonuna 
~~rıtı·liddet gol atmak fırsatı verme 
~ıla dır. Bilhassa müdafaaları canla 
~l\c:• Çalrşnııştır. Hatta ilk golü otuz 

lııııııtı dakikada ''Kırmızı Şeytanlar., yap 
~btr~· f~kat 42 inci dakikada Sparta be 

1 
ığı temin etmiştir. 

it' ~ l!e ınci devrenin sekizinci dakikasın· 
lııı4la lle l3elçikalılar galip vaziyete çık 
t~ı ;:: da Sparta bir müddet sonra bir 
~ .. () a atarak müsavatı elde etmiştir. 
'llt~ hlnun bitmesine üç dakika kala 
\ ~ "fırlı~ı ile Belçika kalesine yUk-

~oıı ~~ ıtmpiyonu nillayet galibiye 
S """'l!lardrr. 

tadt dolduran yirmi be§ bin seyirci 

Beylerbeyi - Anadoluhisar A ta· 
kımlan saat 15,30 hakem; Cafer. 

Taksim stadı: 
Feneryılmaz - Sümer A takımları 

saat 12 hakem; Şazi Tezcan. 

Kasımpa~ - Altınordu A takımla 
rı saat 13,45 hakem; İzzet Muhiddin 
Apak. 

HiUU- Eyüp A takımları saat 15,30 

hakem; Kemal Halim. 

Spartayı galibiyet ten Kırmızı Şeytanları 
da muvaffakiyetli oyunlarından dolayı 

uzun uzun alkışlanuştır1 

Serbest güreşte 

Deglane'ın 
Veni bir 

muvaffakıyeti 

Avrupa serbest güreş ağır siklet 
şampiyonu Deglane Amerikalı Brono 
wicz'i arka arkaya iki .maçtada yenerek 
parlak bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

Birinci manş çok sıkı ve heyecanlı 
olmuş kırk sekiz dakika 27 saniye sür 
mliştür. Bu müddet zarfında Deglane 
müşkül dakikalar geçirmiş fakat bunla 
n atlatarak hasmını yorrnU§ ve nihayet 
galip gelmiştir. İkinci manş birincinin 
aksine pek kısa sürmüştür. Deglane bir 
pundunu yakahyarak bu devrede kırk 
altı saniye içinde hasmına pes dedirtmiş 
tir. 

Bu seneki 
Bisiklet yarışları 

T.1.C.l. lstanbul Bölgesi Bisiklet 
heyetinden: 

1 - Jstanbul Bisiklet yarışları aşa· 
ğıda gösterilen günlerde yazılı ve yer 
lerde yaptlacaktır. 

2 ... ~-.......,~-~· ,...n..,..ot-
yerletl Mccidiy~öyiıaür. 

3 - Yarışlara ı>abahleyin saat 9 da 
başlanacaktır. 

4 - Yarışlara yalnız ellerinde fr 
sansı olan müttefik kulüp azaları gire 
bilir. 

5 - Yarışları t~kibetmek istiyen 
Motosikletler yol hakeminin göstereceği 
şekilde takibetmeğe mecburdurlar. Aksi 
takdirde mensup olduğu kulübe ait yarr 
çılar diskalifye edilecektir. 

6 - Yanşlarda beynelmilel nizam 
name tatbik olunur. 

7 - Yanşa girecek yarışçılann 

yarıştan yanm saat evvel yarış yerin 
de hakem heyetine isimlerini yazdırma 
ları lazımdır. 

8 - Yarışların birinci, ikinciı ve il 
çüneülerine madalycler verilecektir. 

9 - Pist üzerinde yapılacak yarış 

lar aynca bildirilecektir. 
htanbul 936 ıeneıi Bisiklet yol ya

n§lan programı. 
8 Mart 936; birinci sınıf. 
Mecidiyeköy - İstinye - Tarabya 

- Hacıosman - Kefcliköy - ist'inye 
- Mecidiyeköy - 40 kilometre. 

22 Mart 936 pazar: Birinci sınıf. 
Mecidiyeköy - Hacıosman - Ke 

feliköy - 1stinye - Maslak - Macıos· 
man - Tarabya - 1stinyc;. - Mçcidiye 
köy - 48 kilometre. 

f kinci sınıf: 
Mecidiyeköy - Kefeliköy - Meci 

diyeköy - 26 Kilometre. 
29 Mart 936 pazar: Birinci sınıf. 
Mecidiyeköy - fstinye - Sarıyer 

- Kefeliköy - Hacıosman - Tarabya 
-1stinye - Mecidiyeköy - 45 kilo 
metre. 

4 Nisan 936 pazar: Birinci sınıf: 
Mecidiyeköy - Hacıosman - Kefc

liköy - Tarabya - Maslak - Mecidi 
ye - Kefeliköy- Mecidiyeköy - 57 

wilometre. 
İkinci sımf: 

Güreş~ilerimiz için 
A o m a lii1 oınHartÇ: ~ iYi a 'tt o lf\1 ~ a s lidı ıQ; lYI lii1 o a ır o a 

y a{Eo Daır ya;Eo o oy@ır 

Çoban Mehmet fevkalbeşer 
bir kuvvete maliktir 

Mustafa ve S aim müke mme l 
birer güreşçidi r l er 

Berlin ( özel aytanmız yazıyor) : 
Buranın en çok sürülen akşam gaze 

telerinden biri olan Nachtausgabede 
geçen akşam pehlivanlarımız hakkında 
cidden takdir ile yazılmış "Türk güreşçi 
leri ve ·olimpiyatlar,, namı altında uzun 
bir makale vardı. Mezkur yazıda mu· 
~arrir ta eskidenberi güreşin Türkün 
milli sporu olduğunu zikrediyor ve ala 
turka güreşten bazı hakikatten uzak 
şahsi mürnhazalarının ilavesile bahset 
tikten sonra 1936 Bertin olimpiyatlarına 
temas ederek şöyle diyor: 

"Alaturka güreş bugünkü Türk 
güreşçilerinin çoğunu yetiştiren bir ne 
vi ilkmekteptir. Türkiyenin (Grekoro 
men) tarzında malik olduğu namağlfip 
ve yüksek kabiliyetlerin az çok hepsi 
bu ilkmektebin mahsultidür. Kuvvetçe 
hiç bir noksanları olnuyan bu güreşçi 

terin teknik cihetinden de daha itinalı 
hazırlandıkları takdirde gelecek olimpi· 
yatlarda muzaffer çıkacakları kuvvetle 
beklenebilir. 

Son zamanlarda İstanbulun güreş 
kulüplerinde görülen ve dünyanın birin· -.,_.-. ....... ...-..-
ci sınıf güreşçileri arasında bulunan l 

Saim 
ha.rikulade kuvvetli gençlerin hepsi A
nadoludan neşet etmektedir. Bunlar a 
rasında ağır siklette Çoban Mehmet, ya 
rım ağır siklette Mustafa kuvvetlerile, 
59 kiloda Saim son derece tekniği ile 1 

temayüz etmektedir. Çoban Mehmet 
fevkalbeşer bir kuvvete malik olup Ma· 
caristan, İtalya. Avusturya, Yunanistan, 
Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan gibi 
milletlerin karşısına çıkarabildiği en 
kuvvetli rakipleri kolaylıkla mağlup et 
miştır. 

Bilhassa İtalya ve Macaristan gibi 
güreşte birinci sınıf olan bu milletlerin 
şampiyonları dahi Çoban Mchmedin kar 
şısında ancak bir kaç dakika mukave
met edebilmektedir. 

Çobanın Avrupa şampiyonu Alman 
Hornfischer ile karşılaşması daha şim 

Fransa - Betç i ka 
maçının 

HaKern l iği 
8 Martta Fransa ile Belçika milli 

futbol takımları arasında yapılacak ma· 
çı beynelmilel futbol federasyonu futbol 
kavaidi komisyonu reisi Kolonyalı meş 
bur Bauvens idare edecektir. 

, Çoban Mehmet 
diden en büyük alaka ile bekleniyor. 

Mustafaya gelince; ideal bir gürcı 
tipi olup acx kuvveti ve şimşek gibi ani 
hUcumlarile tanınmıştır. Kendisi Türk 
güreşçiliğinin en değerli mümessilidir. 

Türkiye şüphesiz bu güreşçilerle be
raöer olimpiyatlarda daha bir çok yeni 
elemanlar çıkaracak ve belki de hiç bek 
Jcnilmiyen bir·netice meydana getirecek 
tir. Muhakkak olan bir şey varsa o da 
bu gençlerin mütevazi ve tam sporcu ol· 
malandır ki bu suretle muvaffakiyetle· 
rinden şimdiden emin olabilirler,.. 

Gönül arzu eder ki Türk sporu Av
nıpada hep bu nevi bahislere vesile ol· 
sunl 

Yüzme 
Amerikada Şikagoda yapılan bir 

yüzme yarışında Amerikalı W. Spence 
100 metre kurbalama rekorunu 1 :10,2 
saniyeye indirerek yeni dünya rekoru 
tesis etmiştir. 

Nevyorkta kapalı salonda yapılan 

büyük bir atletizm müsabakasında Ame
rikalı bir atlet yüksek atlamada iki met· 
re beş buçuk santim atlıyarak dahilde 
atlama rekorunu yenilemiştir. 

Mecidiyeköy - tstinye - Tarabya ============================== 
- Hacıosman - Mecidiyeköy - 30 
kilometre. 

26 Nisan pazar birinci sınıf: 
Mecidiyeköy - lstinye - Sanyer 

- f stinye - Mecidiyeköy .50 kilometr~. 
1 O Mayıs 936 pazar: Birinci sınıf.: 
Mecidiyeköy - Hacıosman - Me· 

cidiyeköy - 22 kilometre. 
ikinci sınıf: Mecidiyeköy - Mas 

lak - Mecidiyeköy 14 kilometre. 
7 Haziran 936 : Birinci sınıf: 
Mecidiyeköy - 1~tinye - Kefeli 

köy - Bentler - Kefeliköy - tstinye ı 
- Mecidiyeköy - 100 kilometre. · M ustafa 
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Leyla Prens Ömerden gizli olarak, 
lstanbula kaçmağa karar vermişti. 
Emir Said, Leylaya başka bir adla 

-10- ı 
BORJIY ANIN PLANI 

Romanın nisbeten kenar bir ma
hallesinde çok yüksek duvarlı ve 
büyük bir bahçe içinde bir köşk.. 
Duvarlar ne kadar yüksek ve ka
lınsa kapılar da o kadar muhkem .. 
Eğer vaktiniz olup da küçük bir 
şatoyU andıran bu köşkü dolaşa. 
cak olursanız muhtelif sokaklara 
çıkan bet tane kapısı olduğunu gÖ

rüraünüz. Bu mahallede oturan 
herkes bu kötkte ihtiyar bir İspan
yol markisinin oturduğunu söyler. 
Fakat bu markiyi gören, kendisiy
le konuşan biç kimse yoktur. Bu. 
nun için marki cenaplarının ayni 
zamanda müzmin bir romatizma
ya müptela oldukları, ve yerinden 
kımıldayamıyacak bir halde olduk 
)arı tevatür halinde dolatır. 

Gayet iri yarı, lif anlamaz bir 
takrm muhafızların muhafazasın
da bulunan bu kötk kardinal Rod
rik Borjiyanın Romanın içinde bu· 
lunan gizli evlerinden biridir. 

Vakit gece yarısı .. Kötkün pen
cerelerinden dıtarıya kat'iyyen ı
ıık sızdırmıyan büyük bir oda.sı .. 
içeride üç kiti var: 

Beyaz saçlı, şişmanca, ortadan 
llaha alçak boylu altmış yaşların
da bir adam: Rodrik Borjiya.. • 

Çok genç, çok güzel kırmızıya 
çalar kumral saçlı bir kız: LUkres 
Borjiya .. 

Şişman, uzun ve kirli saçlı, kı
sa seyrek sakallı, korkunç ve küs
tah bakışlı bir adam: Sezar Borji
ya .. 

Odada uzunca süren bir sükut 
oldu. Nihayet Rodrik Borjiyarun 
sesi yükseldi: 

- Fransova nerede kaldı? 
Sezar buna cevap verdi: 

· - Onu hiç beklemeyin ! 
- Neden? 
- Çünkü buraya gelmesi için 

&endisine haber vermedim. 
- Neden haber vermedin? O, 

senin büyüğündür. Bu mühim aile 

konuşmamızda muhakkak o da 
bulunmalıydı. 

Sezann gözlerinde bir anda f e
na bir ışık yanıp söndü: 

- Bırak onu! Süsleriyle uğraş. 
sm ! Onun başka 'eylere aklı er
ınez. 

Aradan gene uzun bir sükuet 
'devresi geçti. Ne baba, ne de kız
kardet bir !eY söylemediler. Onu 
ne müdafaa ettiler, ne de aleyhin
de bir fikir beyan ettiler. SükQtu 
gene kardinal Borjiya bozdu: 

- Vaktimiz yok, hemen konut
mağa başlıyalım. Şimdiki halde · 
mevkiimiz çok tehlikeli. 

- Nasıl tehlikeli? 
- Sırf sizlere güzel istikballer 

temin etmek için giriştiğim bu mü
cadelede ..• 

Bu sefer söze Lukres karıştı: 
- Yani papa lnosanı öldürüp 

papalık tacını başına geçirmen i
çin giri,tiğin mücadele ... 

- Evet, bu mücade!ede bugün 
maalesef tehlikeli bir vaziyete gir
dim. 

- Ne gibi? 
- Fariyani denilen mel'un he-

t<imba§ı zannedersem oynadığım 
rolü anladı. 

Sezar homurdandı: 
- Tehlike dediğin bu mu? 
- Dur, acele etme! Sözümü bi-

tireyim. Beni asıl dü,ündüren nok
ta hektmbası mel' ununun bu kana
atini papa lnosan aptalına da söy-

lemi§ ve onu bu ite inandırmıı ol
r ıasıdır. Öyle zannediyorum ki, 
F ariyani bazı isbatlar ve vesikalar 
elde etmiş olacaktır. Evvelki ge
ce, yani papanın yatak odasına 

kardinal Jüstinyeni zehirleyip öl
düren rnumlardan birini diktiğim 
gece Vatikanda birdenbire tedbir
ler alındı. Kapılar tutuldu. Hapı 
yuttuğumu anladım. Eğer daha bet 
dakika gecikseydim ve gizli kapı
dan kaçmasaydım, belki o 1nosan 
haini beni çoktan öldürınüt ola
caktı. 

Ah, hala babanızın sizin için ne 
kadar fedakiirane çalıştığım asla 
anlıyamıyacaksınız. Fakat şimdi 
bunlardan bahsetmenin sırası de
ğil. Düıtüğümüz bu mütkiil vazi
yetten kurtulmak için bir çare bul
malıyız. 

- Aklınıza ne geliyor? 
- Biliyorsunuz ki istikhaliniz 

benim istikbalime bağlıdır. Eğer 
ben papa olamazsam siz de hiç bir 
şey olamazsınız. Ne sen Sezar, 
Jtalyayı zaptetmek, ikinci bir Se
zar olmak için muhtaç olduğun or
dulara malik olabilirsin, ne de sen 
Lukres arzu ettiğin kadar bir ser
vete sahip olabilirsin. Onun için 
ilk hedef, benim papa olmaklığrm
dadır. 

Rodrik Borjiya bir müddet sus
tu. Çocuklarını, ve aözlerinin Üzer
lerinde yaptığı tesiri yakmen gör
mek ister gibi bir ~üddet yüzleri
ne baktı. Sonra lielimelerin üzeri
ne tane tane basarak ilAvtı etti ı 

- Bunun için yardımınıza muli
tacım. 

Buna iki kardeı birden cevap 
verdi: ,. · _,. -

- Ne şekilde? 
- Bunu lienüz \;e~ 'de liat'i su-

rette bilmiyorum. Fakat her hal
de yardımınıza muhtacım. Şimdi
ki halde dört tane belli batlı düt
manımız kalmıttır. ilk planda 
bunları ortadan kaldırmak lazım. 

- Papa inoıan ile hekimbaşı 
Fariyani malfun. Diğerleri kim? 

- Kardinal Pol ve Femando! 
Sezar homurdandı: 
- Bunlar da öbür şeytanlarla 

ortak mı? 
- Hayır, hayır .• Bu zavallılar 

bir it yapabilecek kabiliyette de
ğil. Esasen kendileri çok ihtiyar
dır. Yani ikisinin de ölüm1eri çok/ 
yakındır. Fakat... · 

(Devamı var) 

lrefirka No. 63 
Hafifçe hiddetli bir sesle: 

Acaba bu adamm serveti, hiç 
değilse onu beıliyebilecek parası 

var mıydı? 
- Prens Ömerin servetini kay

bettiğinden balhsettiniz amma, ıiz 
de memleketinizden çok uzaklar -
da yaşıyan birisisiniz ! 

Emir Sait, genç kadmın ne de
mek istediğini anla.mııtı: 

- Memleketimi kaybettim 
amma, paramı kaybetmedim, ha -
mmef endi! dedi - bugün Kahi • 
rede, lıviçrede, lstanbulda tica • 
rethanemin ıubeleri var. En geniş 
deri ticareti yapan ve icabında 
bütün dünya deri piyasasını sar -
sabilen bir adamım. Beni lngiliz
lerin elinde eair gibi yqıyan 
Prens Ömerle ölçmek istiyorsanız 
aldanıyorsunuz ! 

Emir Sait birdenbire Leylanm 
l>oynuna sarılarak, sol yanağında
ki siyah beninin üzerine hararetli 
bir öpücük kondurmuştu. 

Leyla çekilmek istedi .• Omuz • 
larllllDi üstüne demirden bir çem • 
ller sarılmrı gibiydi .. Kımıldaya -
madı. ? 

Emir Saidin ne l<uvv~tli bilek
leri vardı! 

Sahte ad .. Sahte 
pasport .. ......,.,.,~.,,..,~ . 

ngiliz zabıta~ hrah" • 
rinde yürüyordu. 

Kahire polisinin :verCliji ma· 
lGmata göre, Prena lbrahimin bir 
'.Alman kızile gizliden ıizliye te • 
masta 'bulunduğu şay:iası dilden 
dile dolaııyordu. 

LeY.li, lnıgiliz zabrtumın yan. 
lı§ bir yoldan yürüdüğünü gör .. 

dükçe seviniyordu Fakat, günün 
birinde Prens Ömerin ağzından 
bir §eY. kaçırması ihtimalini dütü
nüyor, tüyleri ürperiyordu. 

O gün Ömer evden çıkark:en: 
- Ak,ama yemeğe 1gelmezıem, 

sakın merak etme! Karakola gi
dip yeniden ifade vereceğim .•• 

Dedi. Leylinın benzi eapaarı ol-
du: 

- Acaba bir ilhbar mı var ö. 
merciğinı? 

- Hayır, Leyla! Mis Nelson-
1a hususi münasebetimi arattın-

çıkartacaktı ... 
yorlar. Bu mevzu üzerinde konu
şacağız ..• 

Leyla, tbraıhime ait bir mesele 
olmadığını anlayınca genit bir 
nef ea almı.th. 

Prens Ömer o 1gün yine her za
manki gibi soğuk kanlılığını mu
hafaza ederek evden çıktı. 

Leyla, Emir Saidi iki gündür 
göremiyordu. 

Leylimn vaziyeti çok müş'kül
dü .• Kaıhirede uzun müddet kal . 
mak tehlikeli olaca.1ru. Emir Sa -
idin t~klifini kabul etmek te on
dan az tehlikeli değildi. lstanbu
Ia gidebilmek için bir çare vardı: 
Baıka: bir nam altında seyahate 
çılanak 

Leyla, Prens Ömerle geldiği 
pasportla dönemezdi. Şu halde 
yeni bir pasport çıkartmak va
zifesi çok güçleşecekti. 

LeylA omuzunu silkerek: 
- Adam sende, dedi, Emir Sa

it becerikli bir iı adamına benzi · 
yor. Beni candan ıeviyoraa, her 
türlü fedakarbğa katlanır. 

Leyli pençerenin önünde otu. 
rurken, kafesin arkasından sokak
ta gelip geçenleri ıeyrediyordu. 

O " ~ . ne .. 
Ka11rki yolda ya:kası kalkık bir 

adam ~.... Ye LeyJ&mn o 
duiu pençereye b&KiYordu. 
Bu adamm bqmda kalpak ol-

maaajilı, Leyla onun Emir Sait 
olduğunu anlryaımyacaktı. Kaf. 
kasyalı deri taciri o kadaT değitik 
bir kiY.afetle görünüyordu ki .• 

Leyla pençereden beyaz men
dilini çıkardı. · 

Emir Sait, köıeden I<ıvrıldı •. 
Hızlı hızlı Y.Ürüyerek evin kapuı-
na geldi. · ·--.. ,~ 

Leyli. kapıya koıtu. 
- Ben sizi demindenberi gö

rüyordum; Ömerin evden çıkma -
sını mı bekliyordunuz? 1 

Emir Sait içeriye girdi: 
- Bugün sizi herhalde görme. 

liyim, Ler.la hanımefendi! 

Leylanın içi hopladı.. Emire 
yer gösterdi: 

- Ben de sizi özlemiıtim, E
mir hazretleri! Nasılsınız baka-

pasport 

lım? O güıiden'Deri siz de beni ÖS

lediniz mi? 
Emir Sait, Leylinm elini öpt\i-• 

Hasir bir kQltuğa oturdu: 
- lstanbula büyük bir deri par

tisi gönderiyorum, Leyli hanılO f 
Birkaç güne kadar behemehal h
tanbula gitmem icap ediyor. Sö
zünüzde durup dunnadığımzı ati"' 
lame.k için, bugün sizi görmete 
karar verdim. 

Leyli. içini çekerek cevap ver
di: 

- Ben sözümde duruyorunı ıv 
ma •• lstanbula gitmek benim i.çİll 
biraz güç olacak, Sa it bey! 

- Niçin .• ? Siz istedikten 90d 
ra ... 

- Ben lstanbuldan Prens (). 
merle birlikte gelmiştim •• Şiırıdİ 
ayn bir pasport çıkartmak Ir 
zım. Acaba İngilizler bu sll'ad• 
be.na pasport verirler mi dertİ " 
niz? 

Emir Sait sakalını kaııyar~ 
güH.imsedi: 

- Acarum, bütün güçlük btl" 
rada ise, hiç ehemmiyeti yok. Pr 
ra, bilirsiniz ki, her kuvvetin ur 
tündedir. Benim pasport daiJ1S ." 
sinde dottlarım var. Onlara bir •~ 
yafet, biraz da dit kirası er.ifj-. 

ı . ~ 
sem, er §CY. Y!'.. una 3!rer. , 

- O halde adımı da d~ğjfti 
reyim. Siz bana bir ad bulunult 

- O 'kolay canmı, iki gözijaıl 
Yarın bana birkaç vesika fotoğt• 
f ı veriniz. Ben hemen işe, bati• • 
rım. 

Leyla dolaptan bir küçük fo
toğraf verdi: 

- Bunu siz çoğaltsamz olııs-' 
mı? 

- Ali... ili.. iki def.a gelııs' 
miş olurum. Pasaport muanıel 
biter bitmez gideceğiz... Sis d 
el altından hazırlanırsınız! 

Leyli, para ile Mwrda bet ifi 
yin temin edilebileceğini bild' 
için, Emir Saidin ümit verici ~ 
)erinden çok memnun olmuttıl• 

- O halde lstanıbula ne ~. 
hareket edeceiiz? 

Diye sordu. 

Ayağa kalktım. Artık odama çekilecektim. Elini 
omuzuma koyarak beni tekrar oturttu. Gözleri sanki 
ruh~mu karıştırmak istiyormuş gibi gözlerime dikil. 
mi§ti. 

ti1 b la çevrilmişti. Üzerindeki bir akasya oraya ye e~· 

Kendisinde hiç görmediğim samimi ve tatlı bir 
şive ile: 

- Şu hatıraları artık bir tarafa bırakın canım 
mazi ile yaşamıyoruz, Hali düşünelim ı Başka dost. 
lar kurabilmek ve rabıtalar peydahlamak için kafi 
derecede zengin ve güzelsiniz. 

- Üzülmeyiniz 1 dedi. Hayat bazı defalar ya~a. 
mağa değer ... Buna inanınız Samiye .... Zennettiğiniz 
kadar yalnız değilsiniz .... 

Bana ilk defa olarak Samiye diyordu. Çok şa. 
şırmxştım. 

dıvar manzarası veriyordu. Akasyanın açılc yor 
yaprakları arasından Boğaziçinin man.r:ar••1 ,ısı 
ya artistik bir tablo görünüşü veriyordu. . Aıtl 
kadar apartımanda kapandıktan sonra ikindı ~1< 
n bu serin havayı teneffüs etmek bana bUY\I 
zevk veriyordu. 

Kocam bu h .. k'. k 1 __, bakkı11' ergun u çı t§ a..... . §e 
da bana hiç bir şey sormamış, ben de ona bıt 
söylememiştim. ·rıııe 

Cevap vermedim. ' ' 
Zengin, tamlmış, herkesi ayaklarında gÖrC'n bu 

adam beni anhyabilir mi idi? Başka dostluklar kur. 
mak, rabıtalar peydahlamak! 

Söylediği şu cümleler ne zehir gibi acı ve insaf. 
sız bir alaydı 1... 1

, 

Kocam parlak me:aieğinin etrafında yarattığı şu 
gilrültülü hayat içinde ve takdirkarları arasında her 
gün yeni yeni dostluklar kurabilirdi. Fakat ya ben! 

Ben ki, hafta]ardanberi yapyalnız koca bir apartr. 
manda kapanmış kalmıştım. Sefilane sürükleniyor. 

dum. Hatta kendi evimde bile tam bir yalnı:ılxk orta. 
sında idim! 

Fakat o bu şaşkınlığımdan kendime gelmeme za. 
man bırakmaksızın kütüphanenin kapısını açtı. Elini 
uzatarak: 

- Bonsuvar dedi. Bu gece glizel uyuyunuz ve 
artık bunları hiç düşünmeyiniz. 

Karma karışık fikrimi ve düşüncelerimi bir araya 
toplamağa uğraşarak odama girdim. 

Birkaç gündenberi her akşam Üzerleri gezintiye 
çrkmağa başlamıştım. Kırlara doğru yürüyor o ci. 
varda bulunan temiz bir krr gazinosunda oturuyor. 
dum. Bazı vakıtlar beraberimde götürdüğüm kitab: 
orada okuyordum. 

Gazinonun manzarası Çok hoştu. Etrafı aga~h.ı ~ 

Bir gün Ahmet ağayı gazino civarında g~ııı f 
le hiç hayret etmedim. Bunu bir tesadüfe v-er~ı · b' 
kat o günden sonra her akşam ona rastıaı:na~iıl· 
layınca bunun bir tesadüf olmadığını, efend 
mirimin ( 1) cmirlerile bunu yaptığını anla~lıt 

Böyle kontrol edilmekliğim bana çok çır 
ründü. ·ırrıeıi 

Benim hareketlerimden böyle şüphe edı r 1er 
kadar bilyük bir haksızlıktı. Halbuki 0 :e 
kendisini bir aktrisle te§lıir edip duruyor u. ııti 

Gayriihtiyari içerimde bir arzu uyandı· 1 51r 
dum ki ben de büyük maceralara kartfAyroı otdıJJ'111 
liğimi istediğim gibi kullanmakta baktoııl ı ,,_r) 
kocama göstereyim., <Deoatfl 



HABER - A'fitam poıtair 

KAVN-ANALAR 
41anasız ve fuzuli müdahale/erile 
Qi/e yuvalarını qıkıqorlar ! '·.-* 
~ahkemede bu sözleri resmen 

söyliyen hukuk hakimi 
~aynanası tara~ndan 'ç bırakılan Anıerikalı 
gelini haklı çıkardı 

'Nevyorktan yaz.ılıyor: 
'~merikada yemeklerde bile 
d .eği kuru ve yavan yemek adet 
I ~ıldir. Boğazdan aşağı kolay . 
1 

" kayması için, her lokmaya 
~•cık tereyağı sürülür. Madam 
··~ Am.mermüller de azıcık te · 
~)ağı istediğinden dolayı kendi 
~ "geçimsiz,, denmesine hiç de 
~1 değildir. 

~adanı Mari Nevyork Asliye 
~ k mahkemesi reisi hakim Sal
L~r Kotilloya verdiği 'istidada 
~ ne yolda şikayetlerde bu -
ltn.ttıuıtur: 

Nevyork Atletizm kulübünde, 
~tör ağır siklet boks ıampiyo · 
lıt· olan kocasının şişmanlamağa 
~ 1dadı vardır diye kaynanası e
~ hütüı, masraflarını düzıneğe 
ltt· •tmıı ve bakkala da o yolda 
~ 1"blat verınittir. Zavallı Madam 
~·ç Z1tmandll' ekmeğine sürmek 
~ •zıcık ohun tereyağı bula · 

l!ıaktadır. 
~· koea.11, değil ekmeğe sürmek 
d •n, hatta banyo teknelerini dol . 
t' Urup la.fırabilecek miktarda te -
.~Yağı &alın alacak derecede 7.en
••ndir An k k '1ttt ~ ca aynanası eve tere-
.,. .. ."

0
*1Qi '''"' lSir çılfi:naza g! · 

~e ... cegıni pek iyi takdir etmektedir. 
ıer sofrada M . . .. .. d b" \\1>a_ nrının onun e ır 

tiiph k ~ercyağı olunca, yarısını hiç 
t.1 eaız kocasına verir. Vermese 
~ e ''b' . 
it\ ırı ye:r, öteki bakar,, kıya-

Osttc, sağda: Ka, 

nanalnrm aile :YU· 

\"alarmı yıkmakta 

olcluklannı mah -

kcmcdc resmen e6y 
llyen hukuk h!kf· 

m1 Salvator KoUllo 

"Oattc: A m at ör 

boks §amplyonu 

Her bel 
miincr. 

si s evi n d i r di. 

. 

raber hiç sesimi 
çıkarmadım, hep 
tatlı davrandım. 

Yeni apartı

mammıza yerle. , 
şir yerleımez 
1 ıyn..,ram oğlu

nun tiımanla -
mak istidadını 

iliJiAC dolacJı. 
Birçok kitaplar 
o •• .ıyarak ve bir 
bo::s5rün nasıl 

etJer bund k .. .. .. tt an opar,, sozune go-
\t -tada. ~avga çıkabilir, veya ö • 
~ek, rç çekmek gibi münase · 

H<' .• ~ert sofrayı 
hazırlıya ~ağını 

söyl'yerek d1~3 -

rıya çıktı. Misa · 
firler de bu iti 

Tereyağsız ı;etlnmeğe mecbur gelin Mıı.· 

besleneceğine 
dair mütehi'""IS·\ 
lann fikirlerini 
de kendi üzeri · 
ne aldı ve apar • 
tmıanın dö§e • 

•zliklere yol açılmış olur. 
~ lf. • 

~ Mllhakeme günü kadıncağız "tttl . . 
" erını battan &fağıya kadar 
~ip d"'kt"kt h~k· l'ıı... .. o u en sonra a ım sor-
'"ttur: 

tt,.; Peki, ne diye kendinize te· 
c,tr Sabn almadınız? 

~ - Param yoktu ki alaynn ! 
~i';-ttı Herbert annesinden çeki -
~ ~~esele yalnız tereyağ112lığıy· 
' laa. ıene belki ıesimi cıkar -
"ttıİıe dırn. Fakat günün birinde evi-
>~ .'-nki gökten yağmur yağı · 
~1 td>i YUmurta dolmağa batla • ···., .. 

~·~"dam Mari bu yumurta hidi
\~1 anlatmadan evvel, külbastı 
b~ld '1nı söylcmeği daha faydalı 

lı: ., 
'rk .._ Bir gün öğleden sonra bir 
ı,~:d"!•rnız karısiyle birlikti:! bizi 
t't'e~e geldiler. Bir türlü kalkıp 
'ki\ '••ni bilmedikleri için onları 
lh_·. tat ... • 1 k .. 
.~~ Yemegıne a a oymaga 
1itı~ ) r olacaktık. Salonda misa · 
~~ l' e otururken ak!rm fikrim 
~, ~\llfaktaki masanın üstünde 
\ l)l~ P~elte idi. Paketin içinde 
~ \launu bilmiyordum; kay-
~ 1-raf ından gönderilmiıti. 
~ • ~P nıutf ağa kadar gide bil
~ ı~ bir bahane arayıp dur · 
~ it "'-t ben bahaneyi bulma
~tktuium hatuna geldi. 
'tti, !llİtafirleri yemeğe davet 
~ °'-1•1' da kalacaklanru söyle-... 
'- clal'et Mariden bqb lierke-

dam 'Marl AmmermWler 

hep elb'-{'~i ;b 
yapmakta idiler. itte bu 1en ıak· 
rak cemaatin ara11nda Ma
ri yüreği üzüntü ve korku ile bur· 
kularak kasaptan geldiği belli o -
lan paketi açtı. Kalın ıan kağıdın 
içinden bir tek kemik külbastılık 
et çıkmaz mı? Dört kitiden vazge
çin bu küçücük et parçasını iki ki
§i arasında bile paylaımak güçtü. 

Mari bunu süklüm püklüm ko
casına gösterdi. Misafirler de bu
na f&tkın gözlerini diktiler. Mari
nin yanaklarından atağı göz YilJ· 
ları yuvarlanmağa haıladr. Doğru 
telefon baıına kottu. 

" - Kasaba telefon etmekten 
baıka yapılacak it yoktu. Yarım 
kilo külbastılık göndermesini em. 
redince aparhmanımız için kay · 
nanamdan baıka kimseden ıipa -
rit kabul edemiyeceğini söyledi ..• 

Misafirler telefon konuımasını 
ititmitlerdi. İşin kötüsü Herbeıtin 
cebinde de metelik yoktu. Bunun 
üzerine misafirler hem kendi hem 
de ev sahiplerinin karınlarını do· 
yurmak için keselerine davran.:ı -
rak kasaba koştular. 

Gene sözü Mariye bırakalım: 
- Bal ayını geçirdikten sonra 

kaynanamın otura.cağımrz aparlı · 
manı tutmağa ve döıemeğe kal -
kıımaıiyle kaynanalık davası baş 
gösterdi, Bu hususta benim fikri • 
mi bile sormadı. Kendi keesin · 
den bol bol paralar harcıyarak bu 
iıleri yapmuı hiç de fena bir it 
aa11lmaz amma, apartrmanda o · 
turacak olan bendim. Bununla be-. 

meıinde olduğu gibi yemek mese
leıinde de bize bir tek söz söylet· 
medi. 

Genç gelin apartımanına taşm· 
dığı gün bakkalın kamyonu da ka
pıya dayanarak erzakı getirdi. 
Zahirenin arasında tereyağı bu
lunmadığım görünce Madam Ma
ri telef ona k0tarak meseleyi bak
kala söyledi. Aldığı cevaba ba. 
kın: 

- Madam Ammermüller si -
zin için tereyağı ısmarlamadı! 

- Bir yanlışlık olsa gerek! 
Herkese tereyağı lazım olduğunu, 
ıiz de kaynanam da bilirsiniz. Siz 
bir kilo kadar gönderin de hesa -
ba yazın!... 

- Eğer bir yanlıtlık olduğunu 
sanıyorsanız kendisine sorabilir -
. . ' ıımz ... 

Diyen bakkal telefonu kapadı. 
Mari hemen kaynanuına telefon 
etti, Ondan aldığı karşılık da ga • 
yet kati idi. Yamlmamı.ş ve unut
mamıştı. Tereyağı insanı şi§man · 
latırdı. Oğlu ise boks şampiyonu 
aıfatiyle fazla şi.şmanlamamak 
mecburiyetinde bulunuyordu. 

"' :;. .. 
Külbastı iti kadar iç sıkacalc 

baıka bir mesele de yumurta tuf a. 
nı olmuttur. Günün birinde kay • 
nana yeni evlilerin her nedense 
yumurta yemeğe muhtaç oldukla. 
rmı aklına koymuştu. Bunun üze
rine eve her gün bnkkaldan dfö~ü
nelerle Y.WJ1Urta gelmeğc h_!'şla • 
mıf • 

Genç kadın, kaynanaemm g!lndcrml§ olduğu kWbaııtmm büyU:dUğ1lnU g!lrtınce ~ıa.

mağa ba§ladı. Et lkl kl§tye bile yctmlyecck kadar azdı, sofrada ise dört kl;ıln1n önUne 

konmasma fmkAn yoktu. Kcndlslle kocaam da para olmadığı fçfn ınf58.firlcr çiliıp l1Y~· 

cek satm aldıkları \"o böylece 'Madam 'M&rin1n hayıdyetı kınldL 

Yumurtayı akıl ve hayale gele. t 
bilecek ve gelemiyecek bütün te • 
killerde türlü türlü pişirdikten 

ve bunu yemekten i~leri dıtları 
yumurta kesildikten sonradır ki, 
M.n ._,,,_ .. ~;.,... .andc Luna da

ha fazla dayanamıyacağmr söyle
miştir. 

" - Yumurtadan başka bir §ey 
yiyebilmemiz için kocama babası· 
nın yazıhanesinden çıkarak ken -
diıine baıka bir iş bulmumı söy
ledim. Fakat Herbert boks ~am
piyonu olmasına rağmen çok pısı
nk ve korkaktı, sözümü.dinleme
di. Bunun üzerine benim çalıı • 
mama müsaade etıneıi için yal · 
vardım. Lakin bunu yapmağa 

meydan kalmadan küçük Herber
ti doğurdum. 

Çocuk bir dadıya teılim edile
cek kadar büyüyünce borsa cad • 
desinde haftada 35 dolar (bizim 
paramızla 41 lira yetmiş bq ku · 
ruı) ücretle bir ıarrafm yanma 
girdim. Artık istediğim kadar te
reyağı ıatın alabilecektim. Fakat 
bu da dananın kuyruğunun kop · 
masına sebep oldu. Kocam dıtar
da çalqtığımdan hiç de memnun 
olmadı. Bana kötü kötü ıözler 
söylemekle ite ba§ladı. Sonra da 
günün birinde misafirlerin önün • 
de bana telone attı.,, 

Herbert tekme meselesini ha -
kime §Öyle anlattı: 

- Karımın kendisine tekme 
att•ğımı söylediği gün koltuğa ku
rulm~ oturuyordum. M~afirler 
gittiler. Karım da kalkıp bulatık· 
lan yıkamamı söyledi. Ben yıka -
mıyacağımı söyledim. Kendisi ge
lip çeneme bir tekme attı. Ben ba· 
cak bacak üstüne atmış oturuyor · 
dum; bacağmu indireyim derken 
aya~ım karnına değdi. Bu tama ·
miyle kazayla olmuştu. 

baılarma bırakılmıı olsalar'dı her 
halde aralannda hiç bir geçimsiz
lik çıkmıyacak, ıaadctle başlamıı 
bir yuva böyle biribirine tekme a· 
tacak kadar düşmanlıkla yıkılmr· 
yacaktr. 

Bu davada lüzumunde.n fazla. 
kaYI\analık görüyorum. Kaynana 
münasebetsizliği yüzünden biribi
rini ıeven iki genç biribirinden 
nefret eder bir hale gelmiştir. Da· 
vada kadının yerden göğe kadar 
hakkı var. Oğlunun vasiliği de 
kendisine verilmek üzere karı ko
canın ayn yaşamalanna karar ve
riyorum. Koca Herbert Amermül
ler Madam Mari ile çocuğu Her
berte nafaka olarak ayda 500 do
lar para verecektir.,, 

Mahkeme heyeti dağılırken hi
kim davacı Madam Ammermül • 
lere dönerek: 

"- Madam zannederim ki, sı.. 
zi kaynana derdinden kurtarmak· 
la bütün kaynanalara bir den 
vermiı oldum; ve tayin ettiqiın 
nafaka parasiyle de teı:eyavma O· 

lan hasretinizi giderebileceğinizi 
&anıyorum!,, 

Hakim Salvator Katillo iki ta- • 
rafm iddialarım battan aona ka · 
dar dinledikten ıonra kararını 
verdi: 

" - Davacı Ile auç!u kendi 



Bayramlıklarmızı 

Bizden Tedarik 
Edin f 

SOMER BANK 
YERLİ MALLAA PAZARLARI 

HARBİYE OKULU KOMUT ANLICINDAN : 
1 - Bu sene Harbiye Okuluna ve Aı. Hakim ve Muallim tsınıfma 

Milli Müdafaa Vekaletinin göstereceği nisbet içinde Türk talebe kayıt 
ve kabul olunacaktır. Kayıt ve kabul ~artları atajıdadır: 

A - Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun olanlar Harbi

ye okuluna girebilirler. Bunlardan bir aene sonra müracaat edenler 

imtihansız, iki veya daha ziyade sene aonra müracaat edenler As. li
eelerden birine olgunluk "bakalorya,, imtihanına tabi tutulurlar. Lise 
mezunlarından gayri, sınıf ve ihtisas okuUarı ve liselere muadll ol

dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmİ§ olan ekalliyet ve ecnebi 
okullarından mezun olan Türk talebe As. liselerin birinde olgunluk 

imtihanı geçirmedikçe ve Türk diline tam vakıt olmadıkça Harbiye 
okuluna kabul edilmezler. 

B - Ana vatan dıımdan okula girmek istiyen Türk talebenin de 

~s. liselerden birinde bakalorya imtihanı -vermeleri Türk diline va· 
~ıf ve Türk tabiiyetinde olmaları lazımdır. Olmıyanlar bir sene 
zarfında Türk tabiiyetine geçeceiine dair bir senet verirler. "Bir se
ne zarfında tabiiyetini değİ§tirmiyenler olurı;a okul m srafı kendile· 
rinden alınarak okuldan sıkarılır ]ar.,, 

C - istekliler "16,, ya§JDl bitirmit ve "23,, )a!ına henüz girmemi§ 
olmak. i . 

D - Üniversitede okurken As. Hakim ve Muallim olmak istiyen 
talebeden birinci ıınıfa girmek iıtiyenlerin en yukarı "22,, ikinci sını
fa "23,, üçüncü sınıfa "24,, yatlarını bitirmiı olmaları lazımdır. 

E - Vücudunun teıekkülah ve sıhhati "tam te§ekküllü heyeti 
eıhhiyece yapılan muayenede,, orduda ve her iklimde fae.l hizmete 
müsait bulunmak. • 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç. pir fena hali ve f erıa ıöh
retler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. "İcabında okul K. lı

ğınca muhtelif kanallarla. yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı 
takdirde okula kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise kabul o
lunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde buluna
mazlar.,, 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan lıtanbulda bulu
nanlar he'r aene Mart ba§ından Temmuz nihayetine kndar doğrudan 
Harbiye okulu K. lığına ve lstanbul haricinde bulunanlar bulundukla
n yerlerin en büyük askeri K. nına veya aıkerlik fuhesi baıkanlrğına 

en geç Temmu:z nihayetinde Harbiye okulunda bulunacak veçhile isti. 
da ile müracaat ederler. lstidalarma aıağıda yazılı kağıt ve vesikala
n bağlarlar. 

A - Nüfus tezkeresi veya müsaddak sureti. 

B - Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye tarafından müsaddak sıh
hat ve aşı vesikaları "aşı vesikaları olmıyanlara askeri hek;mlerce aşı 
yaptırılır.,, 

C - Mezun bulunduğu okulun §'lhadetnamesi ve okutun verece
ği resmi hüsnühal kağıdı. 

D - Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nizamlar 
\ 'C talimatları tamamen ve aynen kabul ettiiini natık velisinin ve ken
disinin birer teahhüt senedi, sar'alı, uyku halinde gc.zer, sidikli, bayıl

rn,_k ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıklarına dair taliplerin 
\•d ilerinin teahhütnameleri. 

fü~ eibi hastalıklardan biriyle okula g!rme::t' .... n evvel malul ddu· 

ft~ bilfı.hnre r.nlaşılnn talebe okuldan çıkarılır. Ve 0 talebe için sarfe· 
dilen bütün rnatraflar velisine tazmin ettirilir. (596) (938) 

Vi:-~ elayı i~ in 2640 liralık 44.000 

lti!o arpn ilk pey 198 lira. 650 lira
lık :J?O'J1 kilo saman ilk pey 79 }i. 

iT... Alpullu. için 3432 liralık 57000 

kiio arp i pey 258 lira, Pınarhi

Sa.r i~iıı 2840 liralık 44000 kilo ar

pa ilk pey 198 lh·a, Vize, Al pullu, 

Pınarhisar için 2555 lirak~ 7300 
kilo koyun eti ilk pey 192 liradır. 
Hepsi de acık eksiltme olarak iha
leleri 16 - Mart - 936 Pazarte
si naat 14, 15 de yapılacaktır. Is • 
teklilerin Vize Satınalma komis -
yonuna gelmeleri. 

(606) . ,{1123) 

Yedek Subay okulu için bin 
adet yatak çar§ af ı ile, bin adet 
yastık yüzü eksiltmesine talip çı!c
pıadığından l O - Mart - 936 
Salı günü şaat 15,30 da Tophane
de Satmalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli cem'an yekUn 2300 liradır. 
ilk teminatı 172 buç.uk liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

lstanbul Levazım amirliğine 

bağlı müesseseler için 51 bin adet 
limon 12 - Mart - 936 Perşem -
be günü c:ıat 15 de Tophanede sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 1530 
liradır. Son teminatı 229 buçuk li
radır. lstekliler:n belli saatte ko • 
misyona gelmeleri. 

(447) (1199) 

200 ton arpa 9 - Mart - 936 
Pazartesi günü ~aat 15 de Topha
nede Satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 10500 liradır. ilk teminatı 
787 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo-
na vermeleri. ( 432) (967) 

200 ton yulaf 9 - Mart -936 
Pazartesi günü naat 15,30 da Top
hanede Satmlm komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 11500 liradır. İlk teminah 
862 buçuk liradır. Şartname ve 
nümun s· ko i onda örülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplannı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo-
na vermeleri. ( 433) (968) ' 

Harbiye okulu için 1100 kapu
tun kumaşı okuldan verilmek üze
re imaliyesi 12 - Mart- 936 
Per§embe günü saat 15,30 da Top
hanede Satmalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 6600 lira -
dır. ilk teminatı 495 liradır. Şart
name ve nümuneleri komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. 

(439) (1039) 

lstanbul Levazım amirliğine 
bağlı müesseseler için 30 ton zey
tin yağı 16 - Mart - 936 Pazar· 
tesi günü saat 15,30 da lstanbulda 
Tophanede Satmalma komisyo • 
nunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 16 
hin 500 liradır. llkteminatı 1237 

buçuk liradır. Şartn·amesi komis • 
y.ondn görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalariyle tekliflerini iha
le saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. 

(441) (1096) 

HER 
~' MEVSİMİN 

.KREMİDİ 
İstanbul Milli Emli\k MUdtirlüğünden: 
Haliç Fenerde Tevkıi Cafer mahallesinin Kör oğlu sokağıl1c1~ . 

47 numaralı ev yılda 120 ve ~9 numaralı ev de yılda 144 lira üzer;~V 
den bir ay içinde pazarlıkla kiraya verilecektir. İsteklilerin ve ı:r~~ 
anlamak isteyenlerin 30/3/936 pazartesi günü saat on iki buçugn 
dar yüzde 7,5 pey akçalarile müracaatları. (R.) (1155) ,... 

e düşün·· yor 1, 
Ata Bek Hanında 2 inci katta 20 numarada en mü~kül peserıtlef' 

memnun eden terzi Ihsan Oskay __...: 

Mikdarı Cinsi Tahmin Bd. 
Lira K. 

ioOoo Mr Yataklık yün 16000 00 
16000 ,, Elbiselik 24000 00 

il 
M. Teminat Pazarlık gün ve sr-t 

Lira K. 
1200 00 6/ Mart / 936 

14 

ı' 1800 00 6/ Mart/ 936 
Kirpaa kuma§. ı~r 

Yukarıda yazılı iki kalem e~ya hizalarında yazılı gün ve saat be1 
da pazarlık suretile alınacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler al'' 
gün ve ğa iri~e e er :r, 1 .. e aa . eminat fll 

buz veya mektublarile Kasım paşadaki Komisyona başvurmaları· t) 
(116 

Tahmin edilen bedeli 9250 lira olan bır adet otopomp 10/M~~C 
936 Salı günü saat 10 da pazarhlda alınacaktır. Muvakkat teıı1'11 ,, 
693 lira 75 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler her gün ve P:~· 
zarlığa girişecekler yazdı gün ve saatte teminat makbuz veya. ~ 
tuplariyle Kasımpaşadaki Kom is vonumuza müracaatları. "1 tS '' 

M. M. V. Merkez. ~atınalma homısyonundan: U' 

1 - Tahmin edilen bedeli 126.000 lira olan 12.000 ton Rek0111p 
ze kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 14 

2 - Münakasa 14 Mart 936 tarihine müsadif cumartesi snı:ı.I 
de yapılacaktır. . ııet 

3 - 630 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenterı~t\ll" 
gün, münakasaya iştirak eCieceklerin de 7550 liralık teminat mc1' tııl' 
lariyle yevmi mezkilrda Ankarada M. M. V. binasında Merkez SB 
alma koraisyonuna kanuni belgeleriyle müracaatları. 'ı)'°' 

4 - Zarflar münakasadan aza mi bir saat evveline kadar k 01111 

na verilmit bulunacaktır. (1100) 

Y eıilköyde Şevketiye mahalle- Senelik muhammen 
sinde Y eşilköy 
parkı içinde yazlık gazino yeri 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 
33-66 Numa· 
ralı dükklin 

Vefada Molla Hü:!rev mahalle-
sinde Kovacılar 

kirası. 

108 

300 

ı- DOKTOR 

emal özsan 

sokağında yeni 83 No. lu ekmekçi 

1 başı Ahmet paf a 
medresesi 

Beyazit,te Cümliuriyet caddesin 
200 

llrolog - Operatör 
Bevliye Mütehassısı 

liraköy - Bksclsiyor mağazası 
uanrnda. llcr ııün öğleden sonra 

2 • den 8 · e kadar_ 1'el : '1235 
- mım!!Ci!li-G:Z'3Sl~iEB:i:Eml 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmi§ bir san

atkar keman dersi vermek istiyor. 
Dem almak istiyenlerin her gün 

sabah sant 11 · 13 arasında 

de eski 28 yeni 
42 numaralı dükkan. 72 

Beyazit Cümhuriyet caddesinde 
yeni 56 No. lu · :4,~o 

dükkan 60 . .,,ti 
teJJl1 

.AJ 
Yukarda semti senelik munammen kirası ve nıuvakkat da.t ~,. 

. ~ ıı.tı1~ 
yazılı olan.mahaller 937 - 938 senesi may111 ıonuna şa.rtfl pi• 

(41923) numaraya telefon ede ·1 
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

ayrı kiraya verilmek üzere Açık arhnnaya konulaıuıtut• yeıJet • 
Ieri levazım müdürlüğünde görülür. Artırmaya girınek jı;te bile J:>C~. 
zalarmda gösterilen muvakkat tem inat makbuz veya nıe~ butuııııt 
her 11/ 3/ 936 Çar~amba günü Jaa~ 15 de dnimi encümen e 
lıdır. (B.) (1028). · 
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İstanbul Komutanlığı 
Sahnalma Komisyonu ilanbrl 

Bugüne kadar ıatın alan

ların memnuniyetle karşı • 
ladıklan NAUMANN mar-

lstanul Komutanlığı İçin 6600 
kilo zeytin tanesi 18 - Mart -
936 Çerpmba günü saat 16,30 da 
açık eksiltme ile ahnacakbr. Mu
hammen tutan 2300 liradır. ilk te
minatı 174 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evel komiıyonumuz
da görülebilir. isteklilerin ilk te -
minat makbuz veya mektuplariy
le beraber belli gün ve ftkti mu
ayyeninde Fındıklıdaki komutan
lık arttırma ve ekıiltme komisyo-

kalı ideal ve Erika yazı 
makinalarımızla metanet 

ve zeraf etine eritilmiyen 
NAUMANN markah Dikit 
makinalarımızm 936 sene
ai modellerini görmek üze
re bir kere satıı mağaza
mızı ziyaret etmelerin; ala
kadarlardan rica ederiz. 

Peıin fi,.tlarmmı: ne 
derece ehven iıe taksitli 

nuna plmeleri. (1163) 

latanbul komutanhiı için 4600 
kilo z~Jtin yalı açık ekıiltme ile 
18 - Mart - 936 Çartamba gü • 
nü ıaat 16 da alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2300 liradır. ilk 
teminatı 173 liradır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel komiıyo • 
numuzda görülebilir. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektqp
lariyle beraber belli Pil ve vakti 
muayyeninde Fındıklıdaki arttır .. 
ma ve eksiltme komisyonuna gel -

satıı ıeraitimiz de o ni• 
bette mU.sait ve müıterile
rimizin menfaatlerine u; ~ 
ıundur. 

meleri. (1168) 

inhisarlar U. Miidürlüğünden:. 
S0,000 takım vermut etiketi tartname ve nUmuneai mucibince 

12, 3/N8 Pertembe günü aaat 11 de pazarlıkla satın almacakbr. Ver· 
bıek İateyenlerin tayin olunan ıün ve saatte % 7,5 ıüv.enme parala

rirle birlikte Kabatatta Levuım ve Müba:;aat Şubeeindeki Alon 
konıi•1onuna müracaatları. "1053,, 

Maltepe Aakerl liaeıiode bir 
Arteziyen kuyu,u açılmaıı müna· 
bMıı 23 - Mart - 936 Pazarte
ıi gilnO ıaat 15 de kapalı zarfla 
yaptınlacaktır. Muhammen ketif 
bedeli 8000 liradır. Uk teminata 
600 liradır. Ketif ve tartnamesi 
her gün öileden enel gtirülebilir. 
Bu iti yapmafa istekli olanlar ev
vela komutanlık intaat ıubeıin -
den bu tarzdaki itleri yapmış ve 
yapmağa muktedir olduklanna 
dair alacaktan vesikalarla birlik
te teklif mektuplanru belli gün ve 
1&&tte vakti nıuayyeninden en az 
bir aut evveline kadar Fındıklı -
daki komutanlık ıatınalma komis-

Muhammen beclelit 7853 lira o lan muhtelif alçüde 9734 tane 

fe trayerı 18/ Mart/ 1936 Çarıamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 

ıulile Ankarada idare binuında satın alınacaktır. Bu İfe ıirmek 

teyenlerin 1339 liralık muvakkat tominat ile kanunun tayin ettiği 

ıikaları ve tekliflerini &)'Dl ,Un aa:ıt 14,30 a kadar komisyon reisli 

1500() kilo Siklop çemberi 200 kilo çember raptiyeai Ye 60 kilo 

çcı:ıber kavalyuı pazarlıkla aatın alınacaktır. lateklilerin p.rtnamele

ıi ıılınak üzere her aün ve pazarlık için 20/3/936 Cuma tünü aaat 14 
de Kabataıta leYDım ve mühapat tubaindeld alım komisyonuna 
ltlÜr&caatları. "l 089,, 

_..:.-..-- -- - - - -- -

328 PARDAYANIN OLUMU --- ---------------------- ------------------------ye•·~ • uizi gördü. Bu vakadan bir ay kadar sonra 
- Neredeyim? diye kekeledi. bir mayıs aktamı söne, pembe bulat· 
Fransuva hararetli bir sesle: Jar aruında batarken Franauva dö 
- Jan, Jan l diye baiırdı. Monmoransi matem içinde oldutu 
Luit yaşlar akan güzel gözlerini halde ptonun 1-hç.tnde dola111or-

kaldırarak: do. Büyük bir hanımelinin ıölleal al· 
- Anneclfim ! Annecliim l diye tında bulunan bir &aş kanape7e otur· 

mırıldandı. du. 
Jan tamamen ayağa kalktı. iki Uzakta, tarhlar arasındaki bir yol 

saat kadar süren iki saniye içinde et- da birlbirine sokularak dolqan iki ki· 
rafına bakındı. Sesi titremJyordu. ti ftirdtl. 

- Marjansl kilisesi .. Mihrap. Ora· Pardayanla Luiz sarılarak öpUr 
daki kimdir? Kızım mu Oh, Fransuva. tüler. Afklan çok derin giirünUyor· 
uhiden aen misin? Yoksa rüya mı gö du. Marşalin gözleri yaşla doldu. Ba· 
rltyorum 1 Hayır .. Ben öldüm.. Bu tını ellerinin arasına alarak: 
teYleri mezana içinden ıörilforum 1. - Çocuklanm, sevl~nlz .• Hayatta 
dedi. benim tadamadıfım saadete sizin e-

- Jant rlpnenlzl dilerim. Fakat Lnlz birkaç 
-Annecifim !. gUndenberl ne kadar dettştf. Harareti 

Ru iki ses kilisede aksisada hasıl . var .. Gözleri fena fena parlıyor. Yok· 
ettlll'r. sa f elAket çilem hen Uz dolmadı mı? 

Jan: Daha mı acı çekecetfm. Oh! Hayır, 
- Evet, ben öldüm 1 diye tekrarla· hayır .. Sevgili çocuklarım. O kadar 

dı. 

Bu sözü söyler söylemez babası 
SenyiSr dö Plyenin dUştUtu gibi o da 
arkaüstü koltuğa yıkıldı. Bir saniye 
k~dP.r etrafındakileri takdis etmek is 
tiyormuş gibi kollarını knnıldath. Son 
ra gözlerini açarak Fransuvaya dik 
tf. Bu gfizlerde ilAht bir sevgi panldı 
yord•. 

Hepsi bu kadar .. 
Fransuva, yeis ve acıyla ağlıya 

rak Janı kucağına aldı. Lakin za\"allı 
kadının başı omuzuna düştü. Artık 
hewey bitmişti. 

O vakit Pardayanla J .. ufzln e,·Jen 
me duaıını okuyan ihtiyar papazm 
art sesi titriyerek: 

- Allahım ! Huzuruna bir şehit, 
Wr ap şehidi olnrak- gelen bu 1.avalh 
kadından mnifiretini esirgeme! sözle 
dnf söyledi. 

feliketten sonra mes'ut olmak hakkr 
nızclır. Suıcletinizi söiıiimde hail hic. 
ranta ~rpmakta olan zavallı kalbime 
serpiniz! diye mınldandı. 

Başını kaldırdı. Biribirlerine sarı· 
larak yavaş yavaş yUrUmeğe başlayan 
iki itılan uzaklapn gölplerine baktı. 
Akşamın karanhtı içinde bunlar bir 
vücut gibi görilnUyorlardı. 

Sonra sanki saadete, aşka.. Çf çek 
' li bir cennete girmişler gibi pembe gül 

ağaçlannın arkasında gözdel) kaybol· 
dular. 

O zaman Fransuva dö Monmoran· 
sinin dudaklarında hafif bir gülüm· 
seme belirdi. 

Onları bir daha görmek üzere aya· 
ğa kalktı. Ye fru;anl:ırın büfUn 6mft1e
rlnfn bbtUn ~Urıhelerlnfn tnpJandıAı ~ 

- Kim bilir ı.. Belki' . c:8zlerlni mı· 

rrldandı. S O N 

ne vermeleri lizımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Ma 

zeme Dairesinden ve Haydarpapda T eaelliim ve Sevk Müdürliilün 

den dafrtılmaktadır. "1191,, 

Akay işletme direktörlüğünde 
Kurban Bayramına müıadif 4, 5, 6, 7 Mart 936 Çarp.mba, Pe 

tembe, Cuma, Cumartesi günleri Akay Hatlarında Pazar Tarifeıi t 
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Gelelim Gize.. Fakat bu bizi mev 
ı;uumuzun dıprısına çıkaracaiı için 
ıimdi tekrar romanımıza ıelerek bu 
vakadan yirmi bir ay evveline bir göz 
ıezdirelim. 

O vakit kahramanlarımızı bırak· 
tığımız noktada, yani 1572 senesi a· 
iustosunun yirmi beşinci sabahı Mon 
moransi p.tosuna ıirerkea ıörilyo · 
ruz. 

Unutulmamıştır ki, Marşa! dö 
l\lonmoransi, Jan dö Piyenin masum 
olduğunu anlatan tahkikatı Marjan 
side yaptıktan sonra şato direktörü 
ne misafir ıelecek iki prenses için şa 
tonun bir tarafını haıırlamaamı em 
retmifti. 
' Bu emirler tamamen yerine geti 
rilmlttL Eski tatonun bir kıamı kıy 
metli mobilyalarla süslenerek bir dü 
züne kadar oda hizmetiçisi bu iki 
muhtetem misafiri beklemekteydiler. 
Dolaplar güzel çamaşırlarla dolmuı 
tu. Kısaca iki prensesin bir derebeyi 
şatosunda nasıl karşılanması müm 
kUnse iyle tertibat alınmıştı. 

işte Luizle Jan dö Pi)·en bu da 
lreye yerleşmişlerdi. ikisi de burada 
tam bir istirahate ka\"uşmuşlardı. 

Marşal sevdiği ve hala taptığı ka 
dını delilikten kurtarmak ittiyor ve 
onu bir gün Mnrjansiye ıötüı·erek 

birdenbire heyecanlandırmalı düşü 

nUyordu. Fakat daha mühim bir iş 

bu isteğini şimdilik geri bıraktı. Sa 
raydan relen vahşice emirlere karşı 

koymata hazırlandı. Jan ile kızı dai 
nlerine yerleşir yerleşmez şatosun 

dan işaret çanı çaldırarak muhafız 

kumnndanına, bpılan kapaması, as 
ma köprUlerl kaldırması. hendeklere 
tçU doldormas•, knlrnin ~ irml dört to 
punu hazır balundurmaaı. dört yüz 
muhafız askeri harbe hazır vaziyete· 

getirmesi için emir verdi. Ayni r.a • 
manda bir çok yerlere sUvarilerlle 
emirler gönderdi. 

Şunu da söyliyelim ki Paristekl 
vaka duyulunca politikacılar parti
sinden olan birkaç senyör Monmorau 
si şatosu etrafında askerlerini toplr 
yarak hazırlanmışlardı. Bunlar reLtt 
leri saydıklan. Fran.suvanın vilayeti 
ler4e de başlayan katliama engel ol 
ınasını istiyorlardı. 

Fransuva dö Monmoransi f6val· 
ye dö Pardayanla o ıün öf leye ka• 
dar süren bir konuıma :yaparak son 
kararını verdi. 

Saat üçe doğru şatonun Halindeki 
meydanda mükemmel silahlı ild bia 
dört yüz süvari vardı. 

Bu ordu, bin iki yüzer kftillk 
iki kıama ayrılarak birinin kumanda· 
sını :Marşal, öbürünün Pardayan ti· 
zerlerine aldılar. 

Sonra herblrl başlla bir tnrafa 
doğru yola çıktı. 

Dünyada en çok sevdiklerini 
arkalarında bırakan bir çok tehlike-
lerden kurtulan, biri babasını eli) :e 
mezara koyan öbürü konaılının yan· 
dığını, yıkıldığn gören bu iki ~dam 
insani bir nzif eyi yapmak için hiç 
tereddüt göstermeden yola çıkmıı· 
lardı. 

Marşal Pontuveaz tarafına sal· 
dırdı. Oradan Hayniye kadar olan yer 
leri dolaştı. Sonra şimale dönerek 
Boveye vardı. Her gittiii yerde eli sr 
Jah tutanları topladı. Onlara Pariste
ki facia~ ı ı::i d detli bir lisanla anlattı, 
Ve nihayet hepıini ellerinde ailahlan 
olduğu halde katliama e~el olmaja 
davet etti. 

Katerinin emri ,·ararak katliiın 
baılamlan yerlerde katillerin üzerine 
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birdenbire atılarak en ileri gelenleri 
hapsediyor ve insan öldürenlerin, yağ 
macılık edenlerin hemen yakalanarak 
muhakeme olunmadan asılacağını ilan 
ediyordu. 

Bir yerden öbür yere koşuyordu. 
Bir ay durmadım dolaıtı. Şehirlerden 
köylerden geçti ve buralarda en mu 
taassıp katolikleri bile yıldırdı. 

Pardayan daha şiddetli ve daha 
çabuk hareket ediyordu. Bir ay içinde 
geçtiği yerlerde uğramadığı nokta bı 
rakmadı. Öldürülmeğe başlanılan za 
nllıların, umduklarından büyük bir 
himaye gördükleri zaman gösterdikle 
ri se\·inci döktükleri gözyaşlarını bu 
rada anlatmıyacağız. 

Şatoya hiç bir taarruz olmamıştr. 
Yalnrz ağustosun sonlarına doğru ka· 
tolik süvarilerinden bir kısmı şatonun 
önünde görünmüşlerdi. J.,akat bir kaç 
top gü11esi onları bir daha geri dön· 
memek üzere şatodan uzaklaştırmıştı. 

Marşal şatoya vardıktan biraz son 
ra kumandanlarını davet ederek on· 
)ara bir ziyafet ''erdi ve ordusunu ter 
his etti. 

Marşa) ile şövalyenin bulunmadığı 
s:rada J"an dö Piyen biraz kendisine 
gelir gibi olmuştu. Yüzündeki ı;;arılık 
giderek güzelleşmişti. Siyah elbiseli 
kndın ısmile anrldrğı 7.amanlardaki 
hiiznii kalmamıştı. Gözlerinde ,·e gü 
lüılerinde bir saadet belli oluyordu. 

e yazık ki hu yalnız bir saadet 
riiyaııydı. Zavallı deli kendi rüyasın 
da gülümseyordu. 

Fakat kimhilir? Belki bizim saa. 
det sandığımız şey de bir rüyadan i 
ha rettir. 

Lefze goeHnce Monmarter ~ırtların· 
la aldığı yara kapanmıştf. Marşal ile 
Pardayan geri döndükleri zaman bu 
l4-J'&dan ~DD kımım bir iz kalmıştı. 

Onun da sıhhati yerine gelmişti. Du· 
daklarının pembeliği, renginin kırmızı· 
lığı Marşali sevindirdi. l<,akat ba:ıan 

birdenbire sapsarı kesilerek titremeğe 
başlıyordu. Bu da bir iki dakika kadar 
sürüyordu. Ayni zamanda genç kızın 
huyu da. değişmişti. Daima biraz ke
derli duruyordu. 

Yalnız kaldığı zamanlarda hazan 
kollarını göğsünün üzerinde çapraslı· 
yarak: 

- Şurada bir ateş var ki beni her 
ıaınan yakıyor •. bitiriyor! diye mırıl· 
danıyordu. 

Moröverin katil hançerinden kanr 
na karışan zehir onu nihayet iki ay için· 
de öliime mahküm etmişti. Fakat sağ· 
lam bünyesi buna karşı koyarak o kış 
gene olduk~a sıhhatli olarak geçirdi. 

NL.;;anin yirmi üçüncü günü vila· 
yetin bütün senyörleri önünde Mon· 
moransi canları calar ve toplar atılır· 
ken şato~un bü;ük salonunda evlen· 
me mukavelesi im7.alandı. Bir gün ev
\"el l\farşal Pardayana: 

- Sevgili oğlum sizi Marjansi kon 
tu olarak tanıtacak olan kağıtları alt· 
nız" Bunları sevgimin ufak bir hatıra· 
sı olarak kabul etmenizi istiyeceğim. 
demişti. 

Pardayan, bir saniye kadar dal· 
gın dalgın düşünerek başını kaldır· 
dı ve gözlerini Marşale dikerek: 

- Monsenyör bana hayatımı ka• 
zandıran ve Pardayan ismini veren a· 
dama karşı ne kadar minnet duysam 
azdır. Fakir, parasız pulsuz, yersiz 
yurtsuz olduğum için, bana vermiı:ı ol· 

~ 

duğunuz melekle evlenerek gene Rade-
ce Pardayan ismile anılmama izin ve
riniz. Kont dö Marjansi namını belkf 
ileride, lbım~eldiğf ıaman alırım 

Monsenyör. 
Bu söz o kadar sade bir lisanla 
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söylenmişti ki yüksek bir kalbe, şair 
bir ruha sahip olan Fransuva bu iste 
ğin sebebini anlayarak şövalyeyi kol· 
}arının arasında sıktı ve fazla ısrar 
etmiyerek kAğıtları tekrar sandığa 

koydu. 
1-- Mukaveleyi hazrlayan h!ikim ile 
'davetlilerin önünde şövalye gene Par
dayan ismile anıldı. 

Fakat fÖvalye hakimin doldurduğu 
ki\ğıtlan im:ıalamak için ilerlediği za 
man salonu sarsan alkış fırtınası bu 
ismin ne kadar büyük bir hürmet u· 
yandırdığını gösterdi. 

Evlenme töreni büyük bir ziyafet
le sona erdi gece davetliler dağıldılar. 
Çünkü dini tören küçük kilisede veyal 
nız aile· arasında ~izce yapılacak· 

tı. Genç kocanın matemli olması buna 
bahane edilmişti. Bu matem bahanesi 
herkes tarafından kabul edildi. 

Nihayet nisanın yirmi altıncı gü 
nü geldi. 

Gayet güzel bir ilkbahar günüydü. 
Kiraz ağaçları çiçek açmışlardı. Çalı· 

lardan güzel bir koku çıkarak ortalı· 

ğa dağılıyordu. Her yer yeşillik için 
deydi. 

O gün tatlı bir atk rüyan gibi geç-
ti. 

Fakat Marşal biraz kederli görü 
nüyordu. Çünkü bu 26 nisan tarihi o· 
nun kalbine silinmez bir şekilde işlen 
mişti. Yirmi sene evvel 26 nisan gecesi 
küçük M.arjansi kilisesinde Jan dö 
Piyenle evlenmişti. Ayni gece Teroana 
harbe, felakete gitmişti. 

Gece olarak saat on biri çaldı. l\far 
şal 15:>3 senesi 26 nisanında giydiği 

elbiseye benzer bir elbLc;e giydi. Ha 
reket emrini verdi. Luizl,e .Tan bir ara· 
b:ıya, şövalye ile 1\farşat atlara bin 
diler. Yola çıkıldı. Ayın parlak ışığı 
altında gidilerek küçük kilisenin önün 

de duruldu. 
Küçük Marjansi kilisesi! ~ne yir 

mi sene evvelki haldeydi. Bu gece 
evlenmesi de tıpkı yirmi sene evvelki 
evlenişe benziyordu. Hemen hemen ar:· 
ni şahıslar bulunuyordu. Birkaç kör 
lü ve mihrabın yanında ağlayan ihti• 
yar bir kadın? Bu Janın sütninesiydi. 
Papaz sörene başladı. Yanyana duran 
Pardayanla Luiz elele tutuşmuşlardı. 
Gözleri biribirinden ayrılmıyordu. 

Çarpışan bu bakışlarda en büyük bir 
se,·gi ışığı parlıyordu. 

Marşal, büyük bir acıyla Janın 

yüzünde bu man1.aranın tesirini gör
mek istedi. Acaba delinin aklı başına 

gelecekmiydi? 
Yüzükler takıldı. Papaz nikah do 

asını okudu. J,uizle Pardayan artık 
ebediyyen birleşmişlerdi. 

O vakit yirmi sene evvel, Janta 
Fransuvanın Senyör dö Piyene dölt"' 
dükleri gibi zavallıya dönerek saadet
lerinden sararmış oldukları halde e• 
ğildiler. 

Şatodan Marjanıiye kadar Jan 
çok kayıtsız bulunmuştu. 

l\larjansinin küçük meydanında d 

ki kilisede, gölgeleri altında çocukltr 
ğunun geçtiği büyük kestane ağaçları 
mn önünde ayın parlak ışığıyla ay
dınlanan baha..,,ının eski evinin karşt" 
sın da hafifçe titriyerek hayretle etra• 
f'ına bakındı. Sonra gene kayrtsızlıl 
ele alarak kalbi heyecanla çarpan 
Fransm·ava derin bir yeis ,·erdi. 

· · · d·ı T"" nasınd• Kiliseye gır ı er. oren es 

Tan hakı!'ılarmı hazan papaza bA:ıa• . .. .,... 
ağlayan ihtiyar kadına dikti. Bir 
man geldi ki ellerini alnından geçire-
rek dudaklarını krmr1dath. Uu zaval1f 

G"'r kafada tuhar bir şey olmuştu. 0 

terinin derinliklerinden sanki ate: fır. 
kırdı. Birdenbire önünde eğilen şon 


