
Büyük müsabakamız 
2000 liralık büyük müaabaka mıza gelen cevapların /az.la olmcuı 

yüzünden gönderilen defterlerin taanili ancak ayın on bqine cloğnı 

bitirilebilecek, hediye kazananların i.imleri ele bu tarihten sonra ilan 
'edilecektir. Muhterem okuyucularımız.elan özür dileriz •.• 

5 Kuruş _ Telefon: 23872 4, S, 6, 7 Mart 1936 Cumartesi Sene: S ·Sayı: 1494 .!;-6, 7 

• 
Bitlerin bugün saat 14,45 e kadar süren nutkundan: 

Alr11anya gayrı askeri Ren 
nııntakasını işgal etti 

ltalganlar sulh 
teklifini kabul elli 

Roma, 7 (Radyo ile) - ltalyan 
kabinesi 13 ler komitesinin sulh 
hakkındaki tekliflerini kabul et -
miştir. ltalyan kabinesinin bu ka· 
rarı bugün derhal Cenevreye bil
dirilmiştir. 

ltalyan cevabı Cenevreye gelir 
gelmez On üçler komitesi hemen 
toplanacağından, sulh müzakera
tı bitinceye kadar Habeşistanclaki 
harp durdurulacaktır. 

Harp ~aberleri 

Gazetemizi sırf bu nutku verebilmek için mutattan geç ~ıkardık 
Berlin, 7 (Radyo ile) - Ra - "Milletler Cemiyeti Avrupayı 

yiştağ bugün saat 12 de bekle- biri bütün haklarından mahrum 
nen toplantısını yapmıttrr. eden, diieri de haklanndan mah-

Bu toplantıya riyaset eden rum edilen milletlerin hakların • 
General Göring Rayiıtağm dan iıtifade eden iki grupa ayır-

7 inci celsesini açtığını söyli • 

yerek, geçenlerde laviçrede öldü· 
rülen Güslof'un hatırasını hürmet-

le yadettikten sonra, Cumurreisi 
Hitlerin bir nutuk söyliyeceğini 

bildirdi. 

Sürekli alkıılar arasında söz 
alan Hitler A vn:parun umumi va

ziyaretinden bahsederek Alman • 
yanın samimiyetle ıulbperver ol-

duğun söylemi§ ve ezcümle de
mittir ki: Hitler 

mııtrr. 

Bütün milletlerle kardetÇe mü
nasebet tesis etmek istiyen 65 
milyonluk büyük Alman milleti 
Versay muahedesinin Almanya 
için yüz karası tetkil eden zir.dr • 
lerinden kurtularak, evvela iktisa
di hürriyete kavuımuı ve sulbü 
temin edebilmek için müdafaa 
tedbirleri de almaya başlamı§br. 

Bugün 25 yatında bulunan 
yeni Alman nesli samimiyetle 

(Devamı 4 üncüde) 

Bayramda üç kaza daha oldu Habeş - İtalyan harbinin son üç 
gilnlük hülAsası ıudur: 

Ras fmru ile Takkaze nehri civarın· 
-~.7 ___ .,,.,;-an-n:n ,,_ .. ,...~ 

Ras tmrunun geri çekilmesile neticelen 
miştir. Habeşler burada da büyük za· uı-ban bayramının 
~;~~~;~~~:~:~:~~::::.~::~=~tramvay kurbanları' 

Cephelerden Adısababaya gelen ha • 
herler ise bunun sadece bir laftan ibaret 

~----...........- ~ oldu~~nu ~e Habeş ordularının mağlUp Bunların iki tanesi "yoldan çıkmak,, suretiledir 1 
ve munhezım olmaktan çok uzak bu 
lunduğunu bildirmektedir. I :·······················-·•••••••••••••••·•-••••••••••••••: 

İtalyan tayyareleri Ras imru kuv • Başbakan 
l3aı1 iht' • k . . 

ı razı yıtlarla sulh :çın mücıait 

~~:ği umulan Musolini 
vetlerini takip etmektedirler. Çarpışma· ve bakanlar 

(Deı•amı 1 iir.cüde) 

Par amentoda, ·bir mebus, 
Yugoslav baş 

ha anına ateş etti 
Az daha locadaki sefirler 

yaralanıyordu 
Ş 8elgl'Jd, 7 (Hususi) - Dün 
ltuptina (Pb.rlamento) toplantı · 

~lrıda Arnav"-.doviç adında Make-
}'.0~Yah bir mebus başvekil ve ha
~ vekili Stoyadinoviç'e karşı (Devamı 1 iincüde) 

Ba yramda yapılan maçlar 

Fenerbahçe - Altay .takımları bir arada 
1Y az111 apor aayfamızda) l 

Istanbulda 

Hir italyan tayyare 
fabrikasında infilak 

Milano, 7 - Tayyare motörü imal 
eden bir fabrikada bu s:ı.bah saat dörtte 
bir kazan patlamış ve yakınındaki bir 
benzin deposunu h avaya uçurmuştur. 9 
amele ölmüş. 13 çü de yaralanmıştır. 

Çocuk haftası 
Pazartesi nüshamızda çıkacak· 

trr. Küçük okuyucularımızdan ö

zür dileriz. 

romana 
başladık 

1 - FAUSTA! Pardayanlar serisinin üçüncü kitabı olan bu 
eser, dünyanın en çok okunmuş, en heyecanlı eseridir. Bir iki 
güne kadar üç renkli kapağını vereceğimiz bu eserin batında 
Pardayanların bir de hülasası bulunacaktır. Bu suretle yalnız bu
nu toplıyacak olan okuyucularımız mükemmel ve noksansız bir 
esere sahip olacaklardır. 

2 - V AHŞI HAYVANLAR KRALI YALÇININ SERGÜ

ZEŞTLERi... Dünyanın en cesur avcısının heyecan dolu sergü
z.e§tlerini gözlerinizle takip edeceksiniz. Çü~kü bu bir reaiml:Ji : 
sınema romanıdır. 

-----·-- f o ) o ( ' 9 ! ,, • 
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P'ennin kaybı: 

Meşhur Profesör 
Pavlof öldü 

Bayramda üç kaza daha oldu 

Kurban bayramının 
Bu Rus alimi, insanlar derecesinde tramvay kurbanları '· düşünen mütekamil bir köpek cinsi 
yaratmağa uğraşıyordu 

Bolşeviklik aleyhinde olduğu Bunlarm iki tanesi "yoldan çıkmak,, suretiledir ! 
halde Sovyetler himaye ediyordu Şişhane yokuşundaki tramvay 

kazasına ait fenni ketfi yapan he
yet raporunu Pazartesi günü müd
deiumumiliğe verecektir. Bu ka • 
zaya ait tahkikat devam ederken 
bayramda yeniden üç kaza ol • 
muştur: 

İngiliz gazetelerinden "Deyli He· 
rald,, c1ıa okunduğuna göre, dünyanın 

en büyük alimlerinden olan ve - Sov 
yet rejimini tenkit ettiği halde - Sov 
yet halk hükilmeti tarafından kendisine 
senede 2000 İngiliz lirası kadar bir pa 
ra verilen profesör İvan Petroviç Paw
lof 86 ya§ında Moskovada ölmüştür. Fa 
kat onu bu yaşta bile 20 sene erken öl· 
müş telakki etmektedirler. Çünkü ken 
disi, 106 yaşına kadar yaşayıp, bütün 
hayatınca yapmakta olduğu dimağ tet· 
kikatmın sonunu görmek istiyordu. 

Bu müddet zarfında seçme bir · 
pek ırkı meydana getirecekdi ki, bu !:· • 
peklerdo hemen hemen insan zeklisın , 
yakın bir zeka bulunacaktı. 

Pawlof dünyaya gelen fi.timlerin en · 
büyüklerinden sayılıyor. 30 sene hiç a 
ra vermeksizin dimağın faaliyetlerini 
tetkik etmiştir. ı 

İtibarı o derecede yükseldiğini yu 
karda da yazdığımız gibi Sovyet reji 

1 

mine karşı biraz tenkitklr davranma· 
sına rağmen Sovyet hUkQmeti kendisi 
ne muayyen bir para vermekteydi. Le
nin ve Stalinin husui himayesine mazhar 
olmuştur. 

Profesör Pawlof Rusyadaki rejimi 
''esaslı ilmt mUrakabelerden mahrum 
bir tecrübe,, diye tarif etmişti. 

Fakat tenkit ettiği Sovyet Rusya, 
bu profesöre fizyolojik bir enstitü kur 
muı ve bunun kaça mal olacağını düşün 
memişti bile .. Tetkikatına devam etmesi 
için her kolaylığı, her serbestiyi kendi· 
sine temin etmişlerdir. 

Rusyada din bir esas olmaktan çık 
tığı vakitler, profesör Pawlof şahsan 
kendisinin ibadeti için bir kilisenin civa· 
nnda açık kalmasında ısrar etmişti ve 
dediği yapılmıştı. 

Bu profesör, 1904 senesinde hazım 
mekanizması hakkındaki eserleri dolayı 
sile Nobel mükafatını almış, 1913 sene 
sinde tecrübi tıp enstitüsü direktörlü· 
ğüne getirilmiştir. 

thtilllden sonra hüktunet onun fa· 
aliyetini genişletmekle kalmamış, Pav
lof imtiyazı gibi, bir tedris derecesi ih 
das ederek kültür dUnyasmda onun na· 
mını ebedileıtinnittir. 

O sıralarda, beyin Uzerinde tetkika 
tma batlamııtı. Istırabın önüne geçmek, 
ve hayvanlarda fikirlerin tedaisi hakkın 
da sayısız tecrübelerde bulunmuştur. 

Bayramın birinci günü T opka • 
pıdan Aksaraya gelmekte olan 80 
numaralı tramvay arabası Murat-

1 paşa camii önünden geçerken bir 
leblebici dükkanından önüne kü-

. çük bir çocuk fırlamıştır. Vatman, 
hemen frenleri arkınışsa da çocu
ğu tramvayın altına gitmekten 
kurtaramamış, çocuk tekerlekler 

lvan Pavlol 

ölen profesörün klSsik ilmt nilma· 
yişlerinden biri, köpeklerde "ağız sulan 
ması,, etrafındaydı. 

Eğer bir köpek yiyecek görUrse, ağ
ZI sulanırdı. Fakat köpeğin ağzı her su 
!andıkça bir çıngırak çalınır veya bir r 
şık yakılırsa, artık bu hal hayvan için 
ftdct olur, ortada yiyecek olmasa da her 
çıngırak çalıJta veya her ışık parlatıl 
dıkça köpek ağzı sulanıyordu. 

Profesör bunu "nizama aokulmuı O' 

lan akisler,, olarak tarif ediyor ve ze 
kanın esası olarak gösteriyordu. 

Profesör, köpeklere fikir tedaileri 
şartlan dahilinde ''düşünmeği,, de öğre· 
tiyordu. Ve diyordu. ki: "İşte böyle hu 
susi surette yetiştirilmiş seçme köpek
ler üzerinde senelerce çalışmakla hemen 
insanınkine yakın bir köpek dimağı vü 
cude getirmek mümkündür .. İşte bunun 
için yaşıyorum. Bunu görmek de keşki 
nasip olsa .. ,, 

Köpeklerin kendisine öğrettiğini in· 
sanlara tatbik ediyordu. Kılinikler kur 
du .. Profesöriln insan ve hayvan beyni 
iizerindeki çalıgmalan da tasavvurun 
fevkinde bir ehemmiyeti haizdir. Bütün 
dünya yüzündeki araştırıcılar bu mev
zula uğraııy~rlar. ·~ 

ı altında on metre kadar sürüklen-
1 

miştir. 

Sabi ha ile Sıtkıyı 
öldüren Şttkrii 

Tevkif edildi 
lzmir, _(Hususi) - Alsancakta 

Mesudiye caddesinde ikinci zade 
sokağındaki evinin alt katında ki
racısı bakkal Sıtkı ile metresi Sa
bihayı öldüren makinist Şükrü ad
liyeye verilmiş ve birinci müstan
tiklikçe ifadesi alındıktan sonra 
tevkif edilmiştir. 

Sıtkı, 27 yaşında olan metresi 
Sabihayı haftada üç kere gelip 
görmektedir. Sıtkının üç, katil 
Şükrünün ise dört çocuğu vardır. 

Cinayet gecesi ıaat onda evine 
gelen Şükrü, karısı ile birlikte Sa. 
bihanın ve Sıtkmm karşı karşıya 

rakı ictiklerini görünce çileden 
çıkmıt: Sıtkı ile metresini kovun: 
ca kavga çıkmı§tır. 

O sırada Sabiha ile Şükrünün 
karısı birer köşeye çekilmitler, a· 
kıbeti beklemişlerdir. Boğazlaşan 

iki erkekten Şükrü bir aralık ta -

Meşhur bir Bolşevik 

Suikasta 
u 

ugramış 
İsveçli doktorun aceleyle Moskovaya 

gönderilmesindeki sebep bu imiş 
Moskovaya apansızın çağırı • 

lan me§hur İsveçli doktor hakkın
da dün verdiaimiz haber üzerin
de, Völkiter Beobahter gazetesi· 
nin Stokholm muhabiri de şunu 
yazıyor: 

Stalinin daha bir gün evvel aleni 
dam Kallontay geçen aah günü ge 
celeyin tanmmıı lsveç profesörle
rinden doktor Herbert Olivecrona 
nın evine giderek mühim bir ame
liyat yapmak üzere derhal Mosko
vaya gitmesini rica etmiştir. 

lıveç mahafilinde Moskovada 
Stallne veyahut yüksek bir Sov . 
yet memuruna karşı bir suikast 
l&P.ıldığı p~i olmu§tur. 

Sovyet elçisi ıahsi dostların • 
dan birinin birdenbire ağır suret
le hastalandığı için profesörü 
Moıkovaya gönderdiğini gazete . 
cilere aöylemiıtir. Bu "tahsi dos . 
tun,, Sovyet erkanından biri 0 1. 
duğu kuvvetle zannolunmakta . 
dır. 

Diğer taraftan Röyterin Moı

kova muhabiri de· bu mesele hak. 

kında Sovyet Hariciye komiserli. 

ğinden malumat istemiştir. Sov . 

yet Hariciye komiserliği suikast 

şayiasının "gülünç,, olduğunu; 

Stalinin daha bir gün evvel aleni 

bir nutuk söylediğini bildirmiştir. 

. , : l ı Katil 

bancasını eline geçirmiş, ate§ et -
mi§, çıkan kurşun köşedeki Sabi • 
hanın alnına rasthyarak öldür • 
ınüıtür. 

Boğazlaşma bir saat sürmüş, 
Sıtkı yeralanınca Şükrü onu sü
rükliyerek abdeshaneye götür • 
müf, öldürmüıtür. 

Katil cinayetini itledikten son
ra karısının yanma gitmİ§: 

- Her ıey bitti, demiştir. 
Şükrü cinayeti etrafında de • 

miştir ki: 
"- Saıbihanm karımla görü§· 

mesinden çok bizardım. Evvela 
Sabihayı vurdum. Sonra Sıtkıyı 
yaraladım. ~yaklarmdan sürükli
yerek abdeshaneye götürdüm ve 
boğdum.,, 

Ölen Sabihanın evli olduğu ve 
Sıtkıya da metreslik yaptığı tes
bit edilmittir. 

Katil Şükrü tayyare piyango . 
sundan on bin lira kazanını§, fa . 
kat aklına halel gelmiı, hastaha -
neye düşmüt bir adamdır. l 

Tramvay durmuı, çocuğun par
çalanan cesedi tekerlekler altın -
dan çıkarılmıştır. Çocuk, Aksa • 
rayda Sofular mahallesinde 7 
numaralı evde oturan Alinin oğlu 
ilhandır, Çoouğun ceeedi-kaldırıl
mıı, kazayı yapan araba da kon • 
trol edilmek üzere Şişli deposuna 
çekilmiştir. 

ikinci kaza da Beyazıtta olmuş
tur: Edimeka.pı - Sirkeci hattın
da işliyen 747 numaralı vatmanın 
kullandığı 64 numaralı tramvay 
Beyazıt makasında yoldan çıkmı§
br. Kazadan biletçi haberdar ol -
muş, tehlike zilini çalarak vatma· 
nı haberdar etmiştir. Vatman fren 
yaparak arabayı durdurmuş, e.ra-

ha tekrar yola konmuştur. 
Üçüncü kaza da dün Sirkecide 

Beşir Kemal eczaıhaneıi önünde 
olmuştur: 

Beşiktaı - Fatih hattında itli• 
yen 81 numan1i tramvay araba•• 
dün saat on d6ttte Sirkecide it• .. 
ret memurunun önündeki makal" 
tan geçerken romork yoldan çık .. 
mıt, eczahanenin önüne doğrU 
yürümüştür. 

Tehlikeden vatman haberdar 
olunca hemen arabayı durdunnut· 
tur. Bu sırada arabada buluna11 

yolcular korkud·an kendilerini a .. 
şağı atmışlardır. Romork on bet 
dakika sonra yola konmuş, tratıl"' 
vay seferleri başlamıştır. 

Bavıram <;ok 
~iiizel ğe<r;ti 

A 

(Adet) hilafına bu kurban, 
yağmur yağmadı 

Bu seneki liurb'an bayramı §İm
diye kadar görülmemiş bir bahar 
havası içinde geçti. 

Her kurban bayramının birinci 
günü muhakkak yağmur yağardı. 
Bazan'bu yağmur bayram g\inleri 
de devam ederdi. Bu bayramda i
se ne birinci günü ve ne de diğer 

günler hiç yağmur yağmamış, bü
yük, küçük herkes ılık bir hava i
çinde ziyaretlerde bulunmutlar, 
gezmişler, eğlenmişlerdir. 

Vapurlarla uzak sayfiye yerle

rine gidenler, şehir dıtındaki gazi. 

nolara ve kahvelere gidenler de 

pek çoktu. Paltolar çıkmış, parde· 

süler elde taşınıyordu. 
Hiç bir asri eğlence vasıta,. b; 

lunmıyan bayram yerleri dtı ç 
kalabalıktı. 

Bayramın ikinci gect:tf matb1" 
at balosu da Maksimdfı verildi· 

ıkt. V k"l' ·1 l" . e di" ısat e ı ı ı e va ının v 
ğer birçok mümtaz zevatın bul\lıı· ,e
duğu basın kurumunun baloıu 1' 
nenin en fevkalade balosu otrıı• 
ıerefini kazanını§, davetliler tsb;: 
ha kadar sonsuz bir nete içinde e 

lenmitlerdir. f•" 
Bundan başke.ıbayramda ~el ,_ 

lılar Mnksimde bir balo ve~rıı~t ~1-
dir. Şemsülmel<atip de 45 ınc• 1 
dönümünü kutlulamıştır. 

l>'ıotd 
b "k" • .. .. Matbuat Her sene olduğu gibi bu sene de kurban ayramının ı ıncı gunu 

vcrilmiıtir. Bu balo P.ek eğlenceli geçmiştirs 
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ı:ailPas yahnisi, frengi ve hindi 
yUzUnden 

Biz de ecnebilere 
tarziye 

verecek miyiz? 

Bir Fransız mecmuasında, Fran. 
•ıı siyasisi Pierre J..aval "vur 
il.batıya,, manasına gelen "tete de 
lurc,, tabirini kullanmış. Bundan 
dolayı hamiyeti galeyan eden Son 
~osta arkadaşımız da kendiıinf' 
hir telgraf çekmiş; eski baıvekil
dcn tarziye istemiş. Laval'in şu 
llıretle kendisine nazikane ve ma· 
lıidar cevap verdiğini Son Posta 
ltkadaşımız iftiharla üç sütun o
la.tak ilan ediyor: 

''Asıl Türk milleti hakkındaki 
'ertıpatimi teyit için bana yeni bir 
11rıat veren telgralınu:dan dolayı 
tegekkür ederim. 

Türkiyeyi idare edenlerle öte
derıberi devam eden §ahsi ve dos· 
fQrıe münasebatım bana maalesef 
ianat edilmi§ olan, ve sizin de ha· 
~er veı-diğiniz §eküde her hangi bir 
hQtır kıncı tclmihten beni tenzih 
(!fmekted• ır.,, 

• • • • • • • • • • 
. Refikimizi bu milli hizmetinden 
~olayı tebrik ederiz. Ancak, timdi 
,!'-şka meseleler de zuhur ediyor. 
''1esela, nıalum olan kümes hayva
lıınn, biz Türkler hindi dememeli 
)İ2!. Çünkü maazallah Hintlileri 
tahkir olur ve o memleketten bir 
telgraf alarak siyaseten nazikane 
el e-vap -vermek mecburiyetinde ka-
ab ~liriz. 

d Malum oldu~1 üzere, ingilizce
. ': ''turkey,, hindi demektir. Onun 
ıçın, diğer hamiyetli matbuatımı 
~;n kulağı daima kiriıte bulunma-
: d lf"l:Saıdvın falan, günüiiitiı-

rın. e, turkey derse derhal hama· 
setnn ·~İ izhar tm 1'. • . e e ıyız. 
N Bılhassa, Büyük Britanyada 
<l cel üzeri ıalçalı turkey tabirini 
k~ k-..ılla~~rak bizi daha fazla tah 

r edebılırler •.. Aman! Dikkat ... 
. ~una. m\lkabil, biz de papas yah. 

nısı dememeliyiz... Bütün hrristi
}'anlığı tahkir olur. Papa tavassut 
~d~bilir. 

~ :(. :(. 

Dahası da var. 
ih ~izim siyasiler artık fevkalade 
d tıyatlı davranmak mecburiyetin· 
c kalacaklardır. Çünkü malfun 

ra, diplomatik aleminde mukabe
l~ bHnıisil denilen ıey pek mülhit· 
it. Hemen tatbikine g!ritilir. 
tı··l\1esela, istermisiniz ki, ismet t
~ 0nü vahut Sıhhiye Vekilimiz Dr. 
/fik Saydam "frengi mücadele-
ı d . 11 esın... · 
k l!u sefer de Fransız matbuatı 
end:lerine telgraf çekebilir: 
~ - Frengi frenk kelimesinden, 
ı~ tansızda keza ayni kökten g~ 
~ · .. "f ahkir ettiniz; haydi, verin bi-
e tarziyeyi! 
~ (Vl-NOl 

ÜçüncU umumi 
müfettişlik 

~ lrabzon, (Hususi) - Üçüncü 
F,kurni müfettiş Ta?sin Üzerin re· 
itı" atlerinde, baş mti§avir ve ~· -· 
iıtij!a-virlerle Trabzon valisi oldu
~ halde Of ve Sürmene kazala • 
~re köylerinde incelemeler yap -
dtftr. İskan ve her sahada halkın 
"t ~.erini yakından dinlemekle 
t:h ılhassa mektep işlerine çok 

ti1rniyet verdiler. 
b, rnuıui müfettişin Sünnenenin 
~~t"-rna nahiyesi civarında. bulu • 
~~ bataklığın kurutulmasl ve 
~\it·_rn gağhğiyle alakadar oluşu 
~ijl\ halkın yüzünü güldürmüt· 

• 

Hasköy 
tezgahları 

Vapurları iyi tamir 
ediyor 

HABER - ~l<şam postasİ 

•• 
şıklar 
rme 

ya aca Şirketi Hayriyenin küçücük 56 
numarası Şirketin Hasköydeki tez 
gahlarında adeta yeniden yapılır
cas~na güzel bir şekilde ortaya 
çıkarıldıktan sonra tirketin öte . 
denberi mevcut olan vapurlarını 
da yapbrmak arzuıu uyanmııtır. 

e 
Sokak 
kö 

ambalarından yalnız 
aş a ı dakiler maskeli 
o ak yanacak 

Şirketi Hayriye bu arzusunda 
geçen sene vapur inşa etmeğe kal
kıp .ta sonra vaz geçen havuzlar i· 
daresi vaziyetinde kalmamış, he
men müsbet tekilde işe girişmiş -
tir. Şimdi bir taraftan Hasköyde
ki Şirketi Hayriye fabrikasının ge
nişletilmesi için bir proje ve diğer 
taraf tan bu tezgahlarda yapılacak 
iki yeni vapurun planları hazırlan
mıştır. Bu planlar Deniz Ticaret 
Müdürlüğü fen heyetinde tetkik e. 
dilmekted ir. 

Bunun için bu ayın otuzunda 
Şirketi Hayriye heyeti umumiyesi 
fevkalade bir toplanbya çağınl
mıştır. Bu toplantıda §İmdiye ka
dar teşviki sanayi kanunundan is
tifade edecek bir vaziyette olma . 
yan Hasköy fabrika ve tezgahının 
teşviki sanayiden istifade edebil . 
mesi için nizamnameye yeni bir 
madde ilavesi için karar da alına· 
caktır. 

Hava tehlikesine karşı korun
ma komisyonu bayram ertesi 
vilayette bir toplantı yapacakt • .-. 
Bu toplantıya vali muavini Hü
dai iştirak edecektir. Bu büyük top 
lantıda önümüzdeki aylar içinde 
yapılması düşünülen büyük hava 
manevrasının şekli ve günü tayin 
edilecektir. 

Ağlebi ihtimal mayıs başların· 
da yapılacak olan bu hava tehli
kesinden korunma manevrası yal
nız mülki ve Mkeri makamlarla 
komisyon azaları tarafından ma • 
h'im olacaktır. 

Bu tarihe kadar hava taarruz 
düdükleri hazırlanmış olacak ve 

Terkos şebekesinin 
ıslahı 

Sular idaresi su şebekesinin ıs· 
lahma çalışmaktadır. Beyoğlun
da 7500 metre nıurabbamdaki ha
zine de tamam olmuştur. 

O k 1 ldare Kırkçeşme ve Halkalı su-n uru şa . ları ile terkos suyunu birl~tirmek 
Şoförler Eyilb'e de suretiyle su miktarını arttırmak i
mDsler.1 f.Aiol.J.'nrlar çin tetkikat yapmıf, fakat mali nok 

tadan una im lin gorülememi§ -
Belediye, şoförlerin taksi ile on · tır. 

kuruşa müşteri taşımak hususun- Sular idaresi Bakırköyüne su 
dak taleplerini tetkik ebnekte ve verme işini de ehemmiyetle takip 
müsaade etmemekte devam ede- ebnektcdir. Hariçten ya boru ge
dursun, ıehrin birçok yerlerinde tirmek veyahut lstanbulda bir bo
halkm isteği ve zaruri vaziyetleri ru fabrikası kurulması etrafında 
bu şekli kendiliğinden doğurmuş evvelce bir İtalyan müessesesi ile 
bulunmaktdaır. yapılan görüşme yarım kalmıştı. 

Son zamanlarda Kerestecilerle Şimdi başka firmalarla görüşül -
Eyüp arasında otobüsler çok azal- mektedir. 
dığmdan Haliç halkının sabah ve ----------------
akşam gidit ve gelitlerine bu oto
büsler yetişmemektedir. Evvelce 
burada 42 otobüs çalışırken timdi 
14 otobüs vardır. Bu yüzden bil
ha1Sa akşamları halk otobüs bula
mamakta, hazan yarım saat otobü 
se binemenıektedir. Son gü~erde 
buraya gelen taksilere halk grup 
grup pazarlıkla binmekte, onar ku. 
ruşa Eyübe, - .. · ıruşa Balata git
mektedirler. 

Bu halden halk memnundur. 
Şoförler müıteri bulmaktadır. Q. 

tobüsçüler hiç de müıteki değil
lerdir. 

Gene Beyazıttan ak§am.ları Fa
tih ve Edirnekapı taraflarına gide. 
cekler tramvaylara binmek değil, 
yanına bile yaklaşmamaktadırlar. 
Halk burada da ayni şekilde ha
reket etmektedir. 

Mart - 1936 
Hicri: 1354 · Zilhicce: 13 
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GEÇEN SENE BUOO'N NE Ol.DUT 

Boğazdan gecen ''c Asilere m:llıruknt ge 
tiren iki Yunan vapurunu lı0k1Unetımtz tevkil 
elmlştlr. 

Avcror zırhlısı ll.s11cr hesnbmn, Midilli ada 
sm.r zaptctmt~lr. 

Bulgar hUkftmeU Yunan isyanından isti 
fndoye kalkt§:ımıyncağmı blldlnnlştlr. 

bir kısmı sığınaklar ihzar edilecek 
Bir gece ani olarak bütün düdük. 

ler çalacak, bütün şehirde ışıklar, 
sönecektir. Sokak lambalarından 
yalnız köşebaşlarındaki maskeli 
lambalar yanacak, diğerleri elek 
trik merkezlerinden söndürülecek
tir. 20 dakika devam edecek olan 
tecrübe esnasında süel bir filo şeh
rin üzerinde uçarak tehlikeli ve 
taarruza açık gördükleri yerlere 
manevra fişekleri atacaklardır. 

Zabıta memurları bu tehlikeli mm. 
takaları derhal tespit ederek ko
misyon azalarından muhtelif mın
takalarda teşkil edilecek postalara 
bildireceklerdir. 

Denizyolları 
imtihanında 

Kazanan beş genç 
belli oldu 

De~ yolları hesabına Alman
yada tahsile gönderilecek talebe
ler için on gün evvd bir müsabaka 
imtihanı açılmııtı. 

Bu imtihanda Münip, Zekai Baş
kurt, Bülend Hüseyin Demir, Mü
nip Ferit ve Mehmet Basir isminde 
beş genç kazanmııtır. 

Kazananlar pazartesinden son
ra idareye çağırılmı~lardır. Yakın· 
da Almanyaya gönderileceklerdir . 

• Veni paralar 
delinecek mi 

Yeni beş ve on kuruşlukların di. 
ğer paralardan derhal ayırt edile
bilmesi için ortalarına delik d.elin
mesi hakkında darphaneye henüz 
bir emir verilmemiştir. Basılan beş 
on ve bir kuruşluklar mütemadiyen 
piyasaya verilmektedir. Sonradan 
delik delinmesi hakkında bir ka-
rar verilirse bunun güç tatbik edi-

l ~:;::ylenmektedir. 

Hazır ilaçlarda i r nıı yapılıyor 
Haydarpaıada N. Swncr'e: 
Mektubunuzu aldık. Yazdığınız gibi perakende iHiçlar 

bundan böyle yalnız eczanelerde satılacaktır. 
Depodan aldığınız ilacın daha ucuz olması pek tabii 

dir, çUnkü eczaneler de ilaçlannı depolardan alıyor ve şUp 
hesizki k8r etmek için biraz daha fazlasına satacaklardır. 
Yerli hazır ilaçların hepsinin üzerinde satış fiyatlnrı yazılı 
dır. Yazdığınız itAç ise Almanyada yapılmıı olduğundan 
üzerinde fiyat yoktur. Esasen hazır il5çlann hemen hepsi 
bUtUn eczanelerde ayni fiyata satılır1 Eğer sizin aldığıruz 

ilaç perakende olarak başka eczanelerde daha ucuz satıh 
yorsa, o zaman, size itıiç satan eczacı ihtikar yapmrş de 
mektir. Ve kendisini Sıhhat Müdürlüğüne şikayet ederse 
niz hem paranızı geri alaeağmızı, hem de bu eczacının 
tecziye edileceğini umuyoruz. 

Bir şey çıkmamış 
Bcşiktaşda Aliıcddin'e: 

Size Maarif piyangosundan maalesef bir şey ı;ıkmn .,, .-- . -
mı~ttr. 

t•'3 

~@(Ç\k!)~ 
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"Kızılay,, gazetesinde, NasuT&İ 
Baydar, çocuk mecmualannı tenkit 
ediyor. Bunlardan birini misa1 gös.. 
tererek diyor ki: 

"Bu dergilerde, nüshalarca sn· .. 
rüp giden tefrikaların, bitmez tü .. 
kenmez sayfalarını çevirirken kar .. 
şılaşacağımz cümlelerden birknç 
örnek: "Kızını öldürmüşlerdi ... Bi.. 
rinci intikamı buydu ... lkinci inti .. 
kam ne olabilirdi?... Elinde son 
sistem bir silah yardı ... Bundan çı .. 
kacak bir kur!un ... Adam kurçumı 
çekti .•. Nöbetçi kurşunu mutlaka 
yemişti. Heriflerin birisi: Atın, 

vurun, kaçıyor, diye bağırıp duru• 
yordu... Onu kim kabul edecek, 
kim sevecekti? Kim onun yiyece
ği bir lokma ekme~e göz dikm.i .. 
yecekti? Bunlar olsa olsa babası, 

kardeşi olurdu .•• Oysam ki şimdi 
o onların evinden kaçıyordu ... ,, · 

Bu gazeteleri ben, daha çok illC 
mektep tnleb:Si elinde gördüm. Q .. 
kumağa yeni başlıyan mini mini• 
lere sunduğumuz edebiyat, tüfek· 
li, intikamlı, ölümlü bir çeşit "Par. 
dayanlar,, veya Natpinkerton ed~ 
biyatıdır. Ve bundan dolayıdır ki 
çocuklarımız, mahalle bE..:dtalın• 
dan aldıkları tabancaları, belleri• 
ne bağladıkarlı iplere geçirerek, 
sokak aı-alarında "hırsız polis,, oy .. 
nuyorlar. Fakat, daha ileri g:d~ 
rek, "katil maktul,, oynadıklarını 
da işitiyoruz. Hocalarım döven 
ve hatta vuran çocukların dima • 
ğmdaki ihtilal acaba nereden ge

liyor? 
Yukarda iıaret ettiğim iki Jmr4 

deşin hikayesine dikkat ediniz. Bir 
babanm iki ayrı candan iki çocu· 
ğu olabilir. ilk vazifesi, çocukla. 
ra kayıtsız ve ıartsız sevgiyi öğret• 
melt olan çocuk gazetesi, üvey 
kardeşlerin sevişmiyeceklerini on• 
Iara anlatmakla mı işe başlamalı• 
dır ? 

"Adam kurşunu çekti ... Herif· 
}erden birisi ... Yoksam ki ... ,, bun• 
lar türkçe midir? Yeni okuyan ço
cuklara türkçe diye l>u külhanbe
yi dilini mi öğreteceğiz? Yüzde 
doksanı adapte veya doğrudan 

doğruya tercüme ohm çocuk gaze. 
teleri, tefrikaları arasında Avru• 
pa çocuk edebiyatının hiç bir d~ 
ğerli eserine raslaynmadım.,, 

----------------------------
Pazarların günleri 

değişti 
Belediye, gördüğü lüzum üze.-· 

rine birçok semtlerde kurulan pa
zarların günlerini dcği~tirmiştir. 

Bu değişmede pazarın kurulduğu 
yerlerdeki halkın ve esnafın iste• 
ği ile civar pazarların kuruluş gün
leri naznrı dikkate alınmıştır. 

Bu meyanda B~iktaşın meşhur 
cumartesi pazarı pazartesi günü. 
ne, Bakırköy esnafının şikayetini 
mucip olan ve pazar günleri kuru
lan pazar da cumartesi günlerine 
çevrilmiştir. 

Ka ıp aran.ıyor" 
GUmUşhane vilayetinin Gala nahiye 

sinde Y eniccköyünden Hamza oğulların 
dan 22 yaşlarında Ayşe km Rukiye aY" 
ni köyden Salih oğlu Kazım tarnfından 

aranmaktadır. Rukiye epeyce zaman ev
vel lstnnbulda Burhaneddin adında biri
siyle evlenmiştir. ı 

Rukivenin nerede olduğunu bilenleı' 
varsa SUleymanlyede Dökmecilerde l\fr 
mnr Sinanda 90 numnradıı kalaycı Bur
han yanında bulunan ve sırf Rukiyeyi a· 
ramak için istanbula gel~n Salihe insa" 
niY.ct namına haber versinler~ - · ·~ 



Habeşler yeniden 
taarruza f!eçtiklerini 

söylüqorltır 
(Bo.fhıralı l incide) gayri mevcut bir şekildedir. Habeı za 

lar csnagn:!a 1t!.lyanlardan 200 Habeı· yiatz çok mühimdir. Düşman binlerce 
lerd~n ~)e 100 lmdc.r tcl~t olclı.ığu bil ölü ve yaralı vermiştir. İtalyanların za· 
dirilmektedir. yiatı yedi yüz öllidilr. 

6C.OOO ki.ilik 1t.alyan kuvvetinin hü Abdi Abo sahrası ortetsmda yürümek 
cum ettiği Habeşler 30.000 kişiden iba te otan dördüncü İtalyan kolordushunun 
retti. Habeşlerin ~idcktli mukavemetleri iaşesi tayyareler tarafından temin edil· 
ne ve göğüs göğüse çarpıımalarma n.ğ- miftir. Bu tayyarelerden ilcisi yerlerine 
men ltalyan topçusu bu mub.,.emeti dönmemişlerdir. 
kımıağa muvaffak olmuıt.ur. s 

Şimal cephesindeki bütün İtalyan on 
kuvvetleri ileri hareketine devam etmek 
tedbirler.1talyan tayyareleri Azdaloya ci 
varında 10.000 kişilik bir Habeş kuv· 
vetini bombalı.yarak berbat etmi~lerdir. 

Halbuki :Adisababıdan gelen haber 
lerde son çarpışmalardaki Ras Muluge:a 
kuvvetlerinin ancak üçte birinin muh1· 
rebeye iıtirak ettiği bildirilmektedir. 

Dağılmış olan kuvvetler ileri hatlar 
Cla bulunan küçük müfrezelerdir. Adis 
ababa ayni :zamanda Tembien·in itaJ-
yanlamı eline geçtiğine dair çık~ oJan 
haberleri de tekzip etm01ı:tedir. 

Şlmaldelcl bUWn Hebe~ 
kuvvellerl itaçıyorl•rm•• 

Loodradan bildirildiğine göre şimal 
acki Habq ordulan dağıtılmıştır. Gene 
:ral GraJyaninin pek yakında dipdiri 
kalan ve biricik Habe§ kuvvetini teıkil 
eden Ras Nasibu ordusuna taarruz ede 
cegi söylenmektedir. 

Şimalde bozguna uğrayan Ras İmru 
kuvvetlen Takknc nehrini geçerlerken 
evvelce burada pusu kurmuı olan hal 
yan makineli tüfek müfrezeleri tarafın· 
c!an ağır zayiata uğrablm•ıtır. 

Şimaldeki Röyter muh'.lbiri vaziyetin 
bir muharbeden ziyade bir insan avına 
benzedlğihi bildirmektedir: 

Mare?l Badoglio Habeşlerden alı 

nan silahlar hakkınd!: ''Bu kadar mü 
hiın miktarda silah ve cephanenin terke 
'dilişi, Habeş tarihinde ilk defa olarak 
görülen bir hS.disedir,. demiıtir. 

imparator, kurban b:ıyramı mümıse 
betiyle Adisababadaki Milslümanlatl 
verdiği bir nutuktJ harbh yeni başladr 
lmı ve bütün eli s'lah tutan erkeklerin 
cepheye gitmeler"ni "Öylcmittir. Son ta 
,,rruztar esnasında U:- İtalyan tayyaresi 
C:ıüşmüı ve İngiliz se}•yar kızılhaçı da 
bombardıman edit:niştir. 

148 numarah italyan tebllil 
~ Şimal cephesinde birinci kolordu 
We Eritre miifrczcl:ri dün Amba-Ala 
\ginin doğu cenub:.ındaki Korbetayı işgal 
etmişlerdir. üçüncü kolordu, Tembien 
~eki vazifesini ôitirdikten sonra, diin 
ıFanaroa ve Sameye yetişmek için cenu· 
'ba doğru yeni bir harekete girişmi§tir. 
J Şiredc temizleme hareketi devam et 
~ektedir. Dlişman silahlı grupları, ~rtık 
!l'akkaze ırmağından öteye ge'imek ımki 
~~ malik değildirler. Çünkü ırmağ•n 
lleçitlert kıtalarımız tarafından tutul · 
pnuştur. Birkaç şef mutavaat ve silah1ar 
'tını testim etmek için kumandanlarımı.z:ı 
.Lmüracuf etmişlerdir. 

Habeş kuvvetleri llerllyorlarmış 

ı Adisababa, 7 (A.A.) - Ras Kassa, 
Ras Seyyum ve R.1s Mulugcta orduları 

• ile Ualdia mmtakasından getc:n diğer 
1 . 
kıtaların dil§mana hücum ettikleri ve 
ı\lbagi dağına doğru yUrümekte olduk 
lan bildirilmektedir. 

Asmera 6 (A.A.) - İtalyan umumi 
kararglht Şire muharebesinin inkişafı 

hııkkında §U malUmatı vermektedir. 
Ras fmru ordt••una mensup 30 bin 

kiş'nin At:sum garb·ndl ve Selaktaka 
ynkınında imhasile neticelenen bu askeri 
hare-katın hazırlığı, 26 şubatta başlamı!· 
t•r. Düşmanın müteaddit defalar İtalyan 
hat:.mm yarmak için yaptığı teşebbüsler 
topçunun şiddetli bombardımanı ve ma 
kincli tiHeklerin sürekli ateıleri altınd'l 
neticesiz kalmıştır. 

İtnlyanlar Uç martta mukabil taar· 
ruzn geçtikleri v:1kit dU.ıman geri çekil 
r.ıekten başka yapacak bir çare bulama· 
mı~t·r. Fakat bu geri çekil'ı az zaman 
sonra bozgun halind ~ tecelli etmit ve 
aUımanın perişanlığı çevrilmesine mlni 
olıntı~. Ras fmru gnıpunu tamamile 
rm!ın etmek olan ftatvan p?tnı tamamile 
muvafra1r o1amam·klı b:r:ıber şunu gez 
önUnde tutmak gerektir ki, Ras tmru 
orifusu fupm +,mımile parçalanmıt Te 

telgraflar 
Şimalde yeniden kanii 

muharebeler 

Londra, 7 (Radyo) - Adisa
babadan gelen haberler T embien
de kanlı muharebeler cereyan etti

ğini ve iki tarafın binlerce ölü ile 
yaralı bırakbklannı, fakat netice
nin daha belli olmadığını bildir
mektedirler. 

•taıyan tayyer~lerl 

Adlsabeba Uzarlnda 

Londra, 7 (Radyo) - ltalyan 

tayyareleri dün Adiaababa üzerin

de bir uçut yapmışlardır. 7000 ka
dem yüksekten uçan tayyareler 
bomba atmadan uzaklaşmışlardır. 

Ecnebi ıef~rler derhal hükUmetle· 
rine müracaat ederek İtalyanların 

Adisababayı bombardıman edip 

etmiyeceklerine dair Romadan ma 
lumat istemelerini rica etmi~ler

dir. 
lnglllz Kızılheçının 

bombardımanı 

Lonclra, 7 (Radyo) - Habe· 
şistanda ltalyanlar tarafından bom 

bardrman edilen İngiliz kızılhaç 
hastahanesi müdürü doktor Neley 
reponınu Londrnya göndermittir. 

Bu rapordan anla~ıldığına gÖ· 
re, beyazlardan yalnı'Z iiç kişi öl
müttür. Halbuki evvelce yedi ki
ıinin öldüğü haber verilmİ§tİ. 

Ayni raporft göre, ablan bom~ 
balardan biri hastahane üzerinde
ki büyült kızılhaç bayrağına isabet 
etmiştir. 

lnglltare flddetle prntaato etti 
Cenevre, 7 - İngiltere hükumeti, 

Habeşistandaki İngiliz ktzılhaç teşkilatı 

nın bombardıman edilmesi dolayısile 

İtalyaya şiddetli bir not'l göndermiştir. 

SULH 
Teşeb büslerin1 
Habeş imparatoru 

kabul ediyor, 
fakat .•. 

Cenevredc 13 ler komitesinin sulh 
müzakereleri hakkındaki teklifinin Ha 
beş imparatoruna bildirilmesi üzerine, 
imparator böyle bir müzakereye hazır 
olduğunu anlatan bir cevap göndermiş 
tir. 

imparator ezclimle diyor ki: 
"Milletler cemiyetinin bütUn azası 

bilir ki, biz daha harbe başlamadan ön 
ce suhü muhafaza yolunda Milletler ce
miyeti zihniyetine uygun olarak yapıla 
bilecek her şeyi yaptık. İtalya bütün 
beynelmilel taahhütlerini çiğniyerek ve 
§imdiye kadar alınan biiti.!n tedbirlere 
rağmen taarruzlarına devam etmektedir. 

Milletler cemiyeti paktı ahkamıni 
gözeterek müzakerelere girişmeyi kabul 
ediyoruz . ., 

Petrol ambargosu hakkında İsviçre 
murahhasının 18 ler komitesi azasile 
temas ederek böyle bir ambargo konma· 
sında tsviçrenin mutazarrır olacağından 
bahsettiği yazılıyor ve ambargo konul 
mak istendiği tal:dirde bvisrenin mil 
Jetler cemiyetirden çekilc:eği haber ve 
riliyorsa da iı:viçre dışi§leri bakanı bu 
hnb:rf tek'!1n rtmhtir. 

Anla~·lcl·v,.,a ,,.öre f ... vkre murahh., J 

sı, gerçekten 18 ler komitesi azasite te· 
ınaı etmif, fakat umumi vaziyeti isviç·l 

Bir mebus 
Yugoslav 

başbakanına 
ateş etti 

(BCl§ taralı 1 incide) 
da Arnavudoviç bağırıp çağnma
ğa, gürültü yapmağa başlamış, 

reisin ihtarı üzerine de birdenbire 

tabancasını çekerek baş vekilin ü
zerine üç el ateş etmiştir. 

Tabanca sesleri meclisi alt üst 

etmiş, celse derhal tatil edilmiştir. 
Bu sırada diğer mebuslar Arna -

vudoviçin üzerine yürümüşler ve 
elinden tnbancasını almışlardır. 

Bereket versin çıkan kurşunlar
dan ikisi boşa gitmiş, yalnız bir 
tanesi mebuslardan birine isabet 
ederek kendisini yaralamıştır. 

Bundan sonra celse gene açıl
mış ve Stoyadinoviç alkışlar ara

sında kürsüye çıkarak Yugoslav· 
yanın dıı politikasını anlatmı§, bu 
sözleri de alkışlarla kartılanmıt • 
tır. 

Arnavudoviç tevkif edilmittir. 

HABER - Şehrimizdeki Yu • 
gosJ.a v kolonisinden sorufturduk. 

Arna vudoviçin ağlebi ihtimal 

Müslüman ve Bulgarlarla anlat • 
maya taraftar partiden olması la· 
zım geldiğini söylediler. 

Suikastın tafslllll 
Belgrad, 7 (A.A.) - Başbakan B. 

Stoyadinoviç'e, karız yapılan suikast 
üzerine, dün öğleden sonra aaylavlar· 
dan dokuz kişi zabıtaca sorguya çekil· 
miş ve b~dehu salıverilmi§tir. Bunlardan 
yalnız B. Damyah Arnavudoviç alıko· 
nulmuş ve hapsedilmi§tir. 

Bundan başka, zabıta, suikasttan 
bir gün önce, geceyi B. Amavudoviç r 
le birlikte geçirdikleri söylen.ilen daha 
bazı saylavlan da sorguya 5ekml1tir. 

Dün dönen rivayetlere göre, müteca 
viz başbakanın ilzerine kuru sıkı ateı 

etmiş imiş. lakin yapılan tahkikat bunun 
aksini isbat etmiştir. 

Atılan kurıunlardan biri B. Stoya· 
dinoviçin kulağının dibinden geçerek du 
vara saplanmı§, diğer bir kurıun da, 
diplomatlar locasında bulunan İngiltere 
elçisinin ba~ının üzerinden ve 'Amerika 
elçisinin yanın metre yakınından geç
miştir. 

Bugün saat on üçte 

Bitler mühim bir 
nutuk söjrledi 

(Ba, taralı 1 incide) 

sulhperverdir. Bu genç ne!il bütün 

komıulariyle karde!Çe münase • 
bat tesis etmek istiyor, bu genç 

neıil bir harp unsuru değil, haki

ki bir sulh unsuru olduğunu bü -
tün dünyaya isbat etmiştir. 

Fransız _ Sovyet paktına karıı 
Almanyanın aldıjı vaziyet ma· 
lumdur. Bu muahedeyi tenkit e
derken maksadımız Fransız mille
tini rencide etmek değil, Fransız 

milletinden büsbütün hatka ~aye
ler takip eden bolşevizme kartı mü 
cadeledir • Almanya, Fransız -
Sovyet paktına bir Avrupa mesele. 
si nazariyle bakmıyor, fakat hiç 
bir zaman Fransız milletine hü
cum etmek istemiyor. 

V eraay muahedesinin Alman
yayı tahkir eden maddeleri li.ğveL 
mekle Almanya, Fransız menfaat. 
}erini hiç bir ıekilde ihlal etmemİf· 
tir. Bilakis menfaatleri daha aai· 
lam esaılara istinat ettirmeğe 

daima hazırdır. Alman milletinin 

milli uyamı hareketi milletler ara· 
sında layık olduiu mevkii iıgale 
matuftur ve komtuları aleyhine bir 
hareket değildir. 

Franıız milletine büyük aem • 

patimiz vardır, onunla anlatma -
ya daima haznız. Biz arzumuzun 

samimi olduğunu iıbat etmek için 

yavat yavaf, fakat muitazam bir 
ıurette Fransa ile aramızdaki mü· 

nasebatı ıa.laha çahtlık. 

Garmit Parten Girhendeki kq 
olimpiyatlarına ittirak eden Fran-
11z ıporcıaların kaf'Jı f eYkal&de bb 

hüsnü kabul gösteren Alman mil

leti, Fransız milletine kartı ne de
rece samimi doıtluk perverde et· 
tiğini filen iıabt etmit oldu. 

Fransız milletine kartı muh.b. 

bet ve itimat ne kadar büyükıe. 
bir dünya ihtilali çıkarmaktan 
baıka gayeleri olmıyan boltevik •. 

1 

lere kartı d·a o derece tiddetle 1 

mücadele etmekteyiz. Sovyet bil j 
kumetiyle Üçüncü Enternaıyon~ 
aruında hiç bir fark olmadığıı;IJ 
nazaran, Fransız - Sovyet pak· 
tından istifade ederek boltevik " 

lerin fnlDsada da bir ihtilal oeai1 
kurmalarından ve Ruaya.daki bi • 
diselerin Framada da tekrar edil· 
mesinden korkt&4ğumuz için, bir 
Alman de•let adamı ııfatiyle l J 

sahada da timdiden esulı tedbir• 
ler almak mecburiyetinde.yim. 

Sovyet - Fransız paktı münas,b:' 
tile Franaaya bir muhtıra gönderdik. }J\l 

tahriri muhtzramıza verilen cevaplar ifil 
alesef endiJelerlrnizi tatmin edici ın'' 
hiycttc delildir. BugUn artık gayri\<& ' 
bili inkSrdır ki: ,\ ı· 

1 - Franııs - Sovyct paktı r> 

manyaya tevcih edilmit aakeri bir itti' 
faktır. 

2 - Fransa. Cemiyeti akvam paı;tı 
ruhunu ihl~l ederek Sovyetlerle askeri 
bir ittifak yapmıştır. 

3 - Franııı - Sovyet paktı Lokar' 
no ve Ren paktlarını ihlal etmittir. 

Bu vaziyet karıısında Lokarno .,e 
Ren paktları llfvedilmiş, hikmeti rne" 
cudiyctlerini kaybetmişlerdir. Bu itib'' 
1a Almanya kendisini mevcut olrnaya.:1 
muahedelere bağlı addedemez. 

Fransız - Sovyet paktı Almanyatı111 

htikUmranhk haklarını da ihlAl ettif11' 

den, Rendeki gayri aakcri mıntakayı 'f 
gal ettik. t 

Bu hattı hareketimiz yalnız ve '!' 
nu: emniyetimizi temine matuf oıdı.ıi~ 
için gayri askeri mıntakalar tayini 1'~ 
susunda Fransa ve Be!çika ile derlı 
mUzakerelere ğiri§meğe ve hatta b\l ~ 
komıumuzla ademi tecavli% paktı a!C 
ne haıırız. , 

Sulhper"erlittmiı:in umimıy~tiôl ~ 
pat etmek üzere Lokarno pa\tttnttl 1' 

fili olan fnciltere ile İtalyayı da Fra11" 

ve Belçika ile imaalayacağnmıı: paktı isi" 
zaya davete hazırız. 

Bunlardan ba1ka ayrıca bir de h!l~, 
paktı. Lftvanya ite de bir ademi t~' 
vUı paktı akdine humz. t 

Şunun da illve edeyim kl btıtUrt ~
man topraklan Uıı:erine hlkimiyetiı1'1 

tamamen kurulduktan sonra tekrar et 
miyeti akvama ıirmeğe de hazın~ 

Halka mahsus localardaki kargaşa· 

lığa mukabil, diplomatların göstermit s o v y e t 1 e r 
oldukları soğuk kanlılık dikkate tayan 
görUlmüştür. 

Matbuatın bu hA.dise hakkındaki tef J ı 
sir ve miltaleaları çok acı ve çok şiddet· a p o n a r a 
Iidir. Şehir tamamile sükun içindedir. 

re için tehlikeli olduğunu söylemekle Meydan okuyor 1 
iktif;i;t;~,r~~· amba;gosu karşısında Stalln:"Japonlar Uleobaturu işgal ederJerıe 
Musolininin §U cevapları men vereceii harp çıkar ! '' Dedi • 
sanılıyor: Stalin, bir Amerikan gazetesi- . Japonlann Ulanbatur'u itı•l ": 

1 - İtalyanın Milletler cemiyetin· ne beyanatta bulunduğu sırada u- 9ebbilıü Sovyet Rwyanın filell b' 
den

2
çeki1Lmeksi. h d . . t hmil zak §arktaki son Japon harekah· rekete geçmesini intaç edecektir· .. 
- o arno mua e esının a . b S M ı· h d cJıJll• 

ettiği taahhütlere iştirakten imtina. na temaı etmıt ve unun ovyet Japonl:ır oıo ııtan u u 1-'' 
3 - Fransız _ ttalyan asked an· Rusya ile olan münasebetini anla- asker yıfmaya devam ediyor 

Jaşmasının feshi ve Fransız - İtalyan tarak demittir ki: Fakat timdilik hudutta mütadetl'~ 
hududunun eski mikyas üzerinden tek- "Eğer Japonya Mogolistanın is- ler tevlit edecek hiç bir tet41b1Jd 
rar silS.hlandırılmasr. tiklali.ni kaıdederek bir tecavüzde görülmüyor.,, ıı•• 
Mosollnlnln cevabı bulunmağa karar verirse, biz de Harbinnezamanvenaaılç• ,. .. 

Cenevre, 7 - italya ile Fransa ara· Mogolistana yardım edeceğiz. Dıt cağı hakkında da Sovyet de\'Jet 
sında siyasi görüş"ncl:rden anlaşıldr~r Bakan Litvinofun muavini Stomo- damı ıunu demittir: .,. 
na göre Musolini sulh müzakereleri aç· niakofun geçenlerde Japon elçi- "Harp, hiç beklenmiyen bir "ıer 
mak hakkındaki on üçler komitesinin h rP 
teklifine mUsait b:r cevap verecek, fa· sine de söylediği gibi, 1921 denbe- da çıkabilir. Esaıen bugün a 1'•' 
kat henüz belti olmayan bazı noktalar ri Mogolistan ile hiç deiitmiyen ilin edilmez, sadece bati•~· ~· rr 
Uzerinde ihtirazi kayıtlar ileri sürecek dostluk münasebetleri idame eden sulh dostlarının vaziyetlerını~ı10" tir. Sovyet Ruıya 1921 de olduju ıibi aanet bulmakta olduğunu•ııJra. 

Habeş Urneğl ıene ona yardım edecektir. rüm.,, ____,,. 
İngiliz hükumeti milli müdafaa hak b f 

kında aldığı tedbirlerin tasdiki için A- Yeni Japon ka lnes Fransanın 
vam kamarasına bir kanun projesi ver Bir müddettir kararsız bir halde bulunan 
miştir. Japon dahili siyaseti, eski dışbakanı Hi· Ankara 

Saylav Ostcn Çemberlayn son bir rotanın: ~ıtbakanhğa getirilmeıile biraz 

söylevinde Milletler cemiyetinin muha· dUıelmııtır. sefirlig~ ine 
rip devlete karşı aldrğf bugOnkü tedbir Hirota kuracağı hUkiımetfn harict ıılyase 
lerin ilerde de tekrarlanabilmesi hakkın tinin bir barış siyaseti olacağınr sHylemiı PODSOl gelfyot ·-'" 
aa demiştir ki: Balıkçılık enstiltlstı tarsP' 

91..filletler Cemiyeti bize yol gCSsteı- Parla, 7 - Kabine yeııl baa& urıııı~ 
Balta limanındaki balıkçılık d Fas tı mistir. Habeşistan m~se1e!f hııkk•nda yapauıtır. Bunlar araıın a . ti f'C 

enstitüsü hazirandan itibaren de· 11 i s · f k ı~a koını5e ı.ı tak•.,cN~tmr:: hattı harek~tin sulhun teh'f ,va ı ve urıye ev ·a d e jtıİ" 
lm1e bulunacağı Avrupanın herhangi niz ticaret mektebine devredile- lıotun Türkiye bUyük elçiliğine ta)' . 
bir noktasında da tatbik etmeliyiz.,. cektir. vardırs 
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Asanoor-
Bereket versın Selma, ellerimi --.ı.;;ralannı anlatan : EFDAL TALAT -8- Yazan: IHSAN ARJF. Arkadaşımız izzetin daireıineı 

çılan.ak üzere asansöre doğru Her. 
liyordum ki, Ihsan kolumdan tut • 
tu: 

- Sen, dedi, istersen asansörle 
çrk. ~n imkanı yok bu mendebur 
§eye binmem. Tövbe ettim! 

yakalıyarak kapıyı açmama mani 

ol~u da bir kaza. çıkm~dı. Kadm . JI Aaltaqa su··ru··lmek u011ze 
caıız ıonra benı teskıne çalı,tı. J V .1 ~ 
Esaıen ortada bu kadar telatlana- b b l 
cak bi~.~~ziye.t de Y?ktu. Şnşltı~- --'aşımın Q asını nası lığım gulunç bır ıeydı ama ben hır U ~ 

eolan arka• 
ur ardım? 

Hayretle yüzüne baktım; ciddt 
söylüyordu. Dördüncü kata merdi
venleri tırmanarak çıkmak hoşa gi 
decek hlr §ey deAildi ama ihsana 
uymağa karar verdim. Merdiven
lere doğru ilerledik. 

- Bu asansör yüzünden başı
ına öyle bir it geldi ki, ıorma bira
der! Bak ao.n anlatayım da dinle. 

Birkaç ay evvel Selmaya naarl 
çılğmca a~ık olduğumu biliyorsun. 
Selma gerçi evli idi ama kocasile 
hiç geçinemiyordu ve muhakkak 
ayrılmak niyetindeydi. Bir gün bu. 
nun sebebini bana §Öyle anlattı: 

- Kocam, filvaki genç deiil, 
fakat fena kalpli bir adam da de
ğil ... Beni kendisinden soğutan ha
li pek kararsız, her şeyden korkan, 
telaşli ve pısırık oluşudur. Bir gün 
rnahnlJemizde bir yangın çıkmı§ -
h, deli gibi sokağa fırladı ve öyle 
budalalıklar ynptr ki, onun hesabı
na ben rezil oldum. 

Ve Riilümsiyerek ıöyle devam 
etti: 

- Ne yaparsınız, ben kadmım. 
Kocamın beni himaye edecek, be
ni icabında müdafaa etmeği bece
rebilecek kabiliyette olmasını is • 
~e:irn. Kocamdan böyle olmadığı 
~.-\· c d ı • .. ,.,, ... •c.l C lyuC\.UD, Onuaa • 

a Yatnrnama İmkin yok elimden 
1 • 1 

ge,mıyor! 

lhrhaJ ila,·e edeyim ki, koca -
sından nefret etmekte olmasına 
rz-.ğınen, Selma namuslu bir kadın· 
dı Ve aramızda o zamana kadar 
hiç bir §ey geçmemitti. Lakin ko· 
casınd btılamadıimı bende bu
lacağına herhalde kuvvetle kanaat 
e-etirmi§ olacak ki, uzun ısrarlar • 
dan sonra nihayet bir giln benim 
&pa.rtımanıma gelip bir çay içmeli 
kabul etti. 

Bu "çay içme,, den çok 9eyler 
bekliyordum. Ziyareti e.snasında 
onun kocasından botanmak hak -
kındaki kararını büsbütün kuvvet
lc.ı..dinneğe muvaffak olacağımı 
'lltnuyordum. Ne çareki, apartıma . 
nırnr asansörlü bir binada tutmak 
huda.lalılını göıtermlttim t 

Randevu günü bir pastacıda bu 
luştuk. Sevinçten adeta çılgın bir 
halde apartımanıma kadar ıetir • 
dirn. AıanlÖre girdik, dilfmeye 
bastım. Yukarı çıkmağa batladık. 

Pek heyecanlı ıörünen Selma 
ııranın Uatünde bana doğru ao . 
kulrnuıtu. Elini avuçlarım içine al
lllı~ okfuyordum. Ah yarabbi ne 

kere ıojuk kanlılığımı kaybetmiş 
bulunuyordum. Avazım çıktığı ka
dar: 

- Kapıcı! •.. Hey kapıcı! ..• 
Diye baiırmağa başladım. 
ihtimal kapıcı dıtarı çıkmıştı, 

veya bodrum katındaki odasında 
benim sesimi ititmiyordu. Velha . 
sıl benim İmdad talebime sea ve
ren olmadı. Bitkin bir halde sıra· 
nın üstüne kendimi bıraktım. Bir 
yandan da söyleniyordum: 

- Ne yapmalı yarabbi? Nedir 
hu haııma gelen felaket! 

Okadar kendimi kaybetmiştim 
ki, Selmamn beni nasıl istihfafla 
süzdüğünlin bile !arkında değil -
dim. Zavallı kadın benim de ko · 
cası g!bi olduğumu anlamıştı. Ve 
ben ne kadar telaşli isem o o ka -
dar sakin görünüyordu. 

- Korkmayın canım, diye söy
lendi. Korkulacak hiç bir şey yok. 
Tehlikeye mo.rOz değiliz. Siz ka · 
rıımayın, ben düzeltirim. 

Ayaia kalktı, duvarda, telaı 
ve ıa1kınlıkla "enim o zamana ka
dar farkına bib varmadığım, bir 
ilanı okudu: 

"Aıans8r iki kat arasında kal
dığı takdirde evvela sağdan üçün-
..u :lu~.,.._.,ı.....-ı •• •.anra da a-
t•iı inmek veya yukarı çıkmak is· 
tendiiino aöre bu iki iıaretten bi
rini tqıyan düğmeye basmalıdır.,, 

Selma ilk hareketi yaptı. Son · 
ra dönerek heni töyle b!r süzdü, 
ne yapması lazımgeldiğini tayinde 
hlreddüde düımüı ıibiydi. Lakin 
teıeddüdü uzun ıürmedi. içini çek 
ti ve "ini,,, düğmeaine hastı. 

Birkaç ıaniye ıonra alt kata in
miı bulunuyorduk. Selma asansör
den dııarı çıktı ve bana başını bi
le çevirip bakmadan yürüdü gitti. 
Kapmın önünde arkasından baka 
kaldım. ilk ıaıkmlığım geçince he
men bir otomobile atlıyarak evine 
gittim, fakat rahatsız olduğunu 
söylüyerek beni kabul etmedi. O 
zamandanberi yüzünü bile göremi
yorum. 

........ 
Üst kata gelmittik İhsan du

rarak ıoluk aldı ve: 
- Affedersin, dedi, seni de 

yordum. Fakat maceramı dinledik
ten sonra elbet ıen de bana hak 
vermi,sindir, bu hadise üzerine ar. 
tık asanaöre binmeğe tövbe ettim! 
Haklı deiilmiyim? 
Nakleden: FAHiRE MUALLA 

tılesuttum ! --
Birden gıcırtı duyuldu, aaan. ~===========~ 

8Ör sarııldı ve birdenbire ikinci H A B E R 
lcatıa üçüncü kat arasında orta yer 
de :zırtlc diye duruverdi. "Yerle 
gök arasında,, gibi bir vaziyette 
kalnıııtık. Ne yapmak li.zırndı a • 
cab"' 1 
b. Düğmelerden birine bastım, biç 
b ır tesiri görülmedi. Bir başkasına 
astım gene öyle ... Ve azizim itiraf 
~deyim ki telaşlandım, bUtiln ıo
~~ kanlılığımı kaybet\İm. Türlü 
elaketler aklıma geldi; ya aaan-· 

•ör birdenbire pat zemin kata dü
tverirse ! diye düıündüm. T ela9la 

Pıya hücum ettim, iki kanadını 
açtnağa davrandım. ~"" 
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Boıı/Jıtı 11er (V AKIT) matbaa.ı 

- Bugünkü davalar ne iıe söy
le ve verilen kararlan göster!,, 

Hakim telaşlı ve mütereddit ha· 
reketlerle dosyalarını karıştırma· 
ğa ve o günkü davaları ve karar
larını izah etmeğe başladı. 

Oturduğum köşeden soğuk 

kanlılıkla bunları dinliyordum. 
Bu davaların hemen hepsi haksız· 
lığa, işkenceye uğrayan mazliim 
bir Rum ve Ermeninin acıklı des
tanları! idi. Ve hemen hepsinde 
haksızlık etmiş, zUlmetmi, bir 
Türk tipi canlandırılıyor ve neti
cede mazlQm Rumlar, Ermeniler 
büyük adalete kavu9turuluyor ve 
zil im! Türkler de mahkUm edili· 
yordu. Bu tabiye hiç bir davada 
değiımiyor ve ayni zehirli ve kü1-
tah mantık her karara hakim olu
yordu. 

Mütemtdiyen fenalık, hak!ıZ· 
hk, zülilm eden bir sürü meçhul 
Türkün karşısında galip devletle
rin adalet ve şefkatine sığınan 

mazlumlar ..... Önümde mütemadi
yen zehir, yalan ve iftira kusan bu 
fırsat yoksulu adamın hezeyanla
rı ke.rı ısmda ıoğuk kanlıhğmu 
mu haf aza etmek için, tırnaklarımı 
avuçlnrıma geçiriyor, dudakları • 
ın• 1rnüt•-adi.,.. .. ··~ dUn1Y~r -
dum. 

Kumandan, hakim Sinekerim 
taraf mdan verilen her kararı taı
dik etmeden evvel, tarafeynin i
fadelerini okutturuyor, aonra da 
f ilerimi anlamak için yüzüme ba· 
kıyordu. 

O gün böyle geçti. Ben duydu. 
ğum büyük azap içinde uyutmq 
gibi idim. Memleketime ve mille
time kartı beıled iii gayzi gözle • 
rimle gördüğüm ve kul«klanmla 
işittiiim bu adamı ayaklarımın 

altında bir yılan ıibi ezmek hırtı 
yavaı yavaı benliğime hakim olan 
şuur içinde kaybolmuıtu. Böyle 
bir hareket bana ne lmzandırabi
lirdi? Ve bu gibi tahıslara =nhiaar 
eden davaların tef errüatı içinde 
çalıtmak neye yarardı? 

Asıl memleket davasında bir 
vazife alamadıktan, vataıun fe. 
laketli hali kar,ıaında mUsbet bir 
harekete muktedir olamadıktan 
sonra böyle küçük İf lerle uinıf -
mak bana çok basit görünüyor, 
bu tıynette adar.ı1arla mücadele 
etmek, çamura taş atmak kahilin. 
den geliyordu. 

Fabt, ıonra, daha ıerin kanla 
düıünmeie ba~ladım. İşgal fa. 
ciaımın devam ettiği müddetce, 
elime geçen fınallardan iıtif ade , 
ederek ıztırap çeken vatandaıla· 
rım için çahıınak ve bize yapıl -
mak istenen fenalıkları gücümi.in 
yettiği kadar önlemek lazımdı. 
Kararı verdim. Ve Kapilc:n Ri . 
katson Hat'tan ayrılırken, iki gün 
sonrası için yaptığı daveti mem
nuniyetle kabul ettim. 

Ben bu daveti kabul ederken, 
taliin, beni, o gün için kafi gör . 
düğüm küçük çalf§malardan çok 
daha ehemmiyetli ve çok tehlikeli 
işlere doğru süriiklediğini bilmi -
yordum. 

SÜRGÜNDEN KURTARILAN 
AVUKAT 

Artılı;, Knpiten Rikatson Hat i
le iyiden iyiye samimiyet peyda 
etmiştim. O zcıman bize düşman 

olan bir :ıabitle bu dostluğun han. 
ii sebeplerle kurul :luğunu söyle. 
miştim. 

Kendisinden ve temsil ettiği 
makamdan mümkün olduğu ka • 
dar fazla istifade etmeğe çalış 

yor ve iHal faciaları serlevhası a
dında toplanan türlü türlü kepa· 

zelik ve haksızlıklardan elime ge 
çenlere mani olmağa çalışıyor · 

dum. 

Bu suretle on gUn ike.dar hafta· 
da üç dört gün, lngiliz zabitinin 
yanında bir arkadaş gibi bulunu -
yordum. O da ıık sık beni ziyaret 
ediyordu. Birçok iıleri benimle 
mu,avere etmeğe batlamıştı. Ar. 
trk Ermeni hakimin saçmak istedi
ği zehir ve fesat tohumları da es
ki tesirini gösteremiyordu. Bu ve
sile ile, birçok kimseleri tanımış 
ve eırar halinde kalma11 lazımge 
len birçok i§lerin iç yüzünü öğren
miş idim. Ekserisi şahıi işler olan 
bu davalarda, daima haksız ve 
.kabalıatli ınevkiine solnalarak 
ziilmedilmek istenen vatanda§1a
rımı koruma~a muvaf fa:k oldu -
ğum için vicdanımda duyduğum 
rahatlık ve sevinç çok büyüktü. 

MALTAYA SÜRÜLENLER 

Bu arada akla hayale gelmez 
bahane ve vesilelerle Maltaya sü
rülmek veya Bekirağa bölüğüne 

tıkılmak istenen Türklerden evvel 
ce haberdar olduklarıma da elim
den gelen yardımı esirgemiyor • 
dul"?. 

Mesela, bunlar arasında mek . 
tep ve ıınıf arkadaşım Bürhanın 
babnı• olan Bay Aziz (şimdi avu
kattır) latanbuldaki işgal kuvvet 
ler: aleyhine bir feaad ve tahrik· 
te huh.•nacağından şüphe edilerek 
ya!·~!an.mı~tı. 

Bir aabah evimde otururken, 
Burhan tel~ ve heyecan içinde 
geldı. 

--·Efdal eledi. Babamı İngiliz. 
ler yakaladı. ittihatçı diye Mal
taya sürecekler. İşittiğime göre, 

~~~~~~~~---~~---

Kadın - Bu ak,am dışanya çık- 1 

mıyncağım, JJ!iitlıi§. bir baş ağrısınaj' 
yalı.alandım! 

sen lng:Ji-. p-:>jis kumanca:-ıı ile 
görı. .. ;ı.iyoı r.un. ~it. elinden geleni 
yap, rica ederım.,, 

Zaten, bPnim kumandan Ri. 
kaston Hat'la ahbaplığı ilerle 
lişim, eski ve muhterem bir asker 
olan Burhanın babası gibi herhan. 
gi bir bahane ile lngiliz?er tara.. 
fından yakalanan Türklere yar • 
dım etmek arzusundan ha§ka bir 
sebep ta§ınnyordu. 

Arkadaşımın batına böyle ' bir 
felaket gelmiş olmasından acı duy 
dum. Fakat yerinde bir hizmet et. 
mek fırsatını yakaladığım için de 
masilm bir sevin~ duydum. Der • 
hal giyinerek kumandanlığa koı 
tum. Zavallı Bay Aziz, kurtulma); 
ümitlerini kaybetmiı, Malta,.. 
sürülmek akibetini, boynu bükük 
bekliyordu. 

Kumandanı a-ördüm; Bay Azi. 
zin şüphe edildiği gibi kendileri 
için fena maksatlar besler bit a • 
dam olmadığını, bir iftiraya ma
ruz kaldığını anlattım. 

Kumandan Rikatson Hat, söz
lerimi dinledikten sonra bann şu 
kısa cevabı verdi: 

- Sözüne itimad ediyorum. O· 
nu bırakacağım.,, 

Yanın saat aonr~ l!~kad~ımın 
babasile kumandanlık dairesin • 
den serbestse çıkıyorduk. Bu, ba.. 
na sabır ve irademin ilk mükiifa. 
tı idi. 

CASUSLUK YAPMAK KARARI 

Nüfuz ve selahiyeti hayli faz. 
la olan bu İngiliz zahitile arkadat 
olmam, ona büyük bir emniyet ve 
itimat telkin etmem bende bu va. 
ziyetten memleket hel'abına geniı 
mikyasta İstifade etmek arzularrıo 
nı uyandırıyordu. 

O vakrt, vaziyet çok karanlık 
idi. Mukadderatımız kalın bir e.. 
rar perdesile örtülü idi. Vatan u • 
fuk]arında kara bulutlar dola§ı • 
yordu. Yurdun birçok kısımları it· 
gal altında idi. Ordu dağılmı§tr. 
padişah, hükumet di.!tmanlarla el 
ele vermişti. 

Millet, harap vatan üzerinde 
yorgun, yaralı, aç ve çıplak bir 
halde, ümitsizlik ve ıztırap içinde. 
yapyalnız bırakılmıtb. 

Fakat, bu halin devam edece • 
ğine, Türk milletinin zelil, Türk 
vatanının esir vaziyette kalahile • 
ccğine akıl erdiremiyenler çoktu. 

içimizde bütiin bu acı hakikat 
Ve manzaraya karşı gizli ve mu
kaddes bir ümidin ntef i yanıyor
du. 

Bir gün, üzerimize çöken bu 
kabustan silkinip kurtulacal:tık. 

Bir gün, elbet, eski şerefli ben. 
liğimizi bulacaktık. Fal[at çokça. 
Jışmak, camm1zı dişimize takarak 
çaiışmnk lüzımdı. Düşmanlara kar 
şı derlenip toplanmak, kuvvetlen
mek, !edbirli ve uycmık olmak i
cap ederdi. 

Bu arada, dü§manlarm maksat, 
kı\rar ve hareketlerini evvelden 
öğrenmek n ona göre tedbir al. 
mak en ehemmiyetli işti. 

(Devamı 'Vl\l'). 



ISl'A:NtUJL: 
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BEYO<iLU 
18: Çaykofsld - Senfoni. 10: Çocuk !IELEK Klo. Klo 

saatı (hlklyclcr) Mesut Cemli. 19,30: Çocuk İPEK 

mwılldsl (plAk). 20: Şan: (l3ayo.n Karakaıı SAUAY 
tnro.fından) Soprano - P!Jenno rc!akntlle. *'.l'UIUi 

Tarzan geliyor. 
Ate§ kraliçesi 
GUzeller rcsınfgeçldi 
Goleın. 20,30: StUdyo orkestraları. 21,30: Son haber SlDIER 

lcr. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga rILDız 

.<'tclcre mahsu3 havadis sen·isi \"erflccekUr. ll!:LllA.'1RA 
Meyerling faciası 
David Golder 
Mumyaların sevetl ve Pa 
ra kralı. 

nOIUlEŞ: uızs IUı.) - c:SM,6 nı.) TAN 

ıq: Askeı1 Bando. 10,15: Radyo orkestra 
mm konseri. 20,15: Konserin devamı. 22,05: ŞIK All baba (tUrkçe kopyesl) 

Karakedl ve Söz sllt1hm Dans musikisi. 22,45: Gece konseri. ALKAZAJt 
C'CUAPl::ŞTE: (640 IUı.) - (649,., m.J 

20,30: Operet. 23: Stgan orkesUan. 24: 
Cazband. 
l'CA<J: (6:18 Kh.) - (470,% m.) 

16.~0: Orkestra konserl. li,30: Konserin 
dova.mL 18,50: Sabık Rclslcumhur T.C. Masa 
rykin 86 mcı yıldllnUmU mUnııscbctlyle büyük 
gala programı. 1, Korolar, 2: Slovak halk 
şarkılan. 8: Nazırlardan F. Splnn tarn.fm. 
dan söy1ev. 4: Çe1< ballt şıırkrlan,5: Halk 
ı·orolıırı. G: Reisicumhur T.C. Masaryke ae 
ırun. 7 Milli Un. 20,40: M. Benes taratmdan 
söylev. 21: Muslkııt piyes. 23,30: Orkestra 

ASUI 

ŞARK 

OUl\IURlYET 

A iTORYA 

dır. 

Yavrum ve Brodvay ge 
cet eri. 
Gizli tC§ldlAt ve Slngapur 
ltorsanlan. 
.A§k fırtmıısı ( tnrkçc ıı6z 
ll1) vo MaJdnell adam. 
Meksikalı hayduUar. 

lSTANBUL 
ALE!\IDAR 

AZAK 

LQkres Borjlya ve Fırbna.. 
dan sonra. 
lngUlz ajan ve Tivoll cam 
bazhanesı. 

l>onserl. *FERAII Hava kahramanlan ve Ga.. 
lp ruhlar adası (ttlrk~) 
Ak kartal (tUrltço) ve her-

BERUS: (841 Klı.) - (S5G,'1 m.) 

17: şarkılı konser. 10,30: P1yano resitall MiLLi 
(Max Regerln C!!erleri). 19,45: Trio ve Oboe 
konserL (Mozart, Becthoven, SchuberUn e- BlLAL 

• kC3 ondan balı8edlyor 
Sefiller (tUrkçe kopyesi) 
ve Vab§llerc hUcum sarlcrlnden). 21,10: VDly Stetner ve sollsUerl. 

23,30: L1ypzlgden daruı mUzlğf. 1: Gece ya KADIKÖY 
nsı yııymu (tafsllMaız). BALE Se!Wer (türkçe sllzlO) 
Mm.-ın: <MO Hh.l - c•o:ı,c m.> B A K 1 R K 0 Y 

20: Oda muslkfsi. 21,10: MıWkfll, MtLTIYADI Montckarlo geceleri 
§aı'kılı piyes. 24: Dııruı muslklsi. 
HAl\IDURG: (9M K.b.) - (881,9 m.) 

23,20: Dana orkestram. 
FRANKFORT: (1.195 H:b.) - (251 m.) 

23,!0: Dans mllztğl. 
liOLO~"l'A: (658 Kh.) - (4M,O m.) 

J9: m piyano llc kentet. 20: Eski ve ye 
nl musiki (orkestra ve koro) . 21,10: Bllyük 
ltonser. 
MO lW\' A 1: (174 l\b.) - (1.TZ4 m.) 

13,15: "Sm-yet musikisinde kadm . ., kon 
::eri. 21,l:i: Konser. 
\'ARŞOVA: (224 IUı.) - (1.SSO m.) 

10: Napoll ş.ırkılan 19,l:i: Me§hUr vals 
lar. 21: Şen yııyım. 23: Plosld radyo orkes 
trasmm kemeri. (§adalar). 24,0!$: Plosld rad 

yosunun kUı;:U'k orkestra.sı tarafından salon 
mllzl~l. 

\'lVAJSA: (~92 Kh.) - (500,8 m.) 

20,lO: (Bariton konseri.) 20,:ıo: Viencr 
8ymphonlkcr orkesrnsı konseri. 23,10: KlAsik 

arçalar. 24: Dans musfülsl. l: Avusturya 

BALAT 
Roberta 

.SenirTı·yaf rosu 
. fitaLtoltu 
Mntlne ı;aat 14 de 

Gölmiyen Çocuk 

"" 11111111 m 

ll!!U~/11 
Geco saat 20,de 

YARASA 
Büyük operet 

Çeviren Ekrem Re§lt 

I• RANSJZ 7tYATROSU 
Matine saat 16 da 

HALiME 
Bllyük ~ark opereti 

Suvnre sao.t 20,•UI de 

ÇARDAŞ 

• • • 
.:ırkılan. <*> Yıınmda lşııret bulanan ılnemalann 

OOl'ÇLA.NDSE1"'DEJt. (191 Kb.).(1.lnl m.) oynrync:ıfl eserlere nlt tnfsl1M1 llAnla.rmuz 

23,30: Scrennt (Kuartet taratmdan). 24: arııamdB balunmnuz:. 

Dans musikisi. -----8---k-Ö~.-~k~----fü\LCNDBOltO: (%38 lib.) - (1.261 m.J ir . pe 
22,45• Skıındinavya §llrkrlan. 23,30: Ope Sahı·b·ını· o·· ıu·· m-

ret mllzlği. 24: Dans mllzlği. 
ıtONIGSJmıto: (l.OSl ruı.) - (Wl m.) 

23,35: Oda mıWldsl. den kurtardı 
PARIS (ltadlo.Parl): (18% Kh.).(1.648 m.) 

22,15: Opernd;ı.n nnkll. 
l:O~IA: (718 llh.) - (4%9,8 m.) 

21,45: Sknlıı !.ntA.nd:ın naklen Samson 
Dallla,, opcra.smm nakli. 
·ruı.uz Wm1183): (tH8 Kh.J - (328,6 m.) 

24: MUzlk hol ve filmlerden parçalar. 
ı: Orkestra \"O §arkılıır. 2: Hafit muslld. 2,115: 
Mnrşlar. 

KISA DALGALAR 
l,ONDI'~: (Knıa arolıldarla, muhtelli a.. 
z.unlnldarda sllnlin her &nntlnde mtltemnd.I. 

)en çnh~IT.) 

16: Orke:rtnı. 16,50: Bahriye \•e ordu 
Hugbl takrmlo.rmın maçının nakil. JB,45: 
uans mUzlğt. 21,45· So.l:soton remtaıı. 24,10: 

nans mUztğl. 
Z.KJ•;SEN ( Aloınnyıı): 

(Kıırn ıırnhldnrl:ı, muhtelif uı.nnluk1arda 

I:' ın'in hrr ~ntlndc mlltemııdlycn tn.lı::ıır.) 

ı 6 30: Varyete. 22,15: MUzik. 24,SO: Mllzl'k. 
·,10·~1\0\'A: (Kı'n dn.lgn): (%.5 ve tiO m.) 

~ :.ı.30: l{onscr. 
I' ı"&.\ ((iı!>.-ı d:ıtgn): (%5,4 m.) 

M Hn!!f musiki. 18,SO: Orkestra, şarkılar, 

~...,·,.'?' ve d::ı.ns mUzlğl. 
~~~~~~~~-

Fransada ikııkançlrk yüzünden 
bir avukat kadını öldürıneğe te -
ıebbüa eden bir kadın 'hapse mah
kum c.lmuıtur. 

Fransamn meşhur avukatların
dan F emand lzouo.rd iki sene ev
vel yanma muavin ve katip olarak 

Hukuk fakültesinin yeni mezunla
rından genç ve çok güzel bir ka • 

dm olan Matmazel Gemıain Poz'ı 
almış, aradan bir müddet geçtik • 
ten sonra da karısından botan • 
mıştır. 

Karısı bu bo§anmanın müıeb • 
bibi kocasının yeni muavini oldu
ğuna kanidir. Bunun için rakibe
sini öldürmeğe karar vermiştir. 

Kadın hu kararla bir tabanca 
almış, avukat kadını, kocasının 

yazıhanesinden çıktığı sırada kar
şılıyarak ateş etmiştir. Fakat avu-
kat kadının köpeği, hanımına ta -
arruz edildiğini derhal anlayarak 

mütearrızın bacaklnrma atılmış, 
onu yere düşürmüştür. Avukat da 
böylece ölümden kurtulmuştur. 

Bu kıskançlık hadisesinin mu . 
ha.kemesi iki gün evvel yapılmıt, 

mütearnz kadın sekiz ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Davet 
Cumhuriyet Gençler mahfilinden: 

Mahfilin ~cnelik kongresi 8-3-936 
pazar günü saat I O buçukda Beyoğlun~ 

da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kura· 

ğrnda mahfil merkezinde toplanacaktır. 

Mahfil ilyclcrinin bu toP.lantıya gelme 
lerini dileriz, 

HABER r- 7'.l<,am ı>osfair 

N evyorkta en tık en kibar sayı-
labilmek için Amerikaya ilk 

gelenlerin ahfadından olmak ka
fi değildir. Ayni zamanda otomo
bilindeki plaka numarasının da bir 
tek rakamdan ibaret olması ki • 
barlık sıfatlarından biri ve en 
mühimi sayılmaktadır. Bu rakam 
ne kadar küçülürse arabanın tesçil 
tarihi okadar eskimit oluyor. Böy
lece sahibinin otomobil ilk icat 
edildiği zamandanberi otomobil 
kullandığı anlatılmakta imiş. 

7 MART- 193ô -· 

Ruzveltin otomobili 3numarayı K I t b. k gün süren sogu.. klardan •onra h~· 
plakayı tatımaktadır. Vali Leh- al ar " .. ınasldı' ve/ ırb l aç. .. .. . 

bal d 1 2 
v aT gene duze ı. ıtan a bır kaç gundur gene kıı ortannda bıt 

manın ara arın a ve numara Ü •• • ı. • .. 
1 ı "k I 1 d kbahar havaşı yll§ıyor. Fakat dun yanın baıka yerlerınae vazıyet bat-
ı p a a ar aıı ı ır. l J "'"IJ' h l A 'k-;:ı .. ki k h' • 

1 
. ,. e egı ır; e e men uua •ogu ar pe müt 1.§tir. 

Numara mese esınde plaka asa· Ş"k od b. k""" ı b 'k J k • • I • ·,. . . . .... • I b k ı ag a ır agıt a rı aaın a yangın çı mıg, yetııen d aıyenı 
l~~ını yenLemı!e~edgıhn_ı an aya°: 0d.: •ıktığı mlar yangının haraTetine rağmen birkaf dakika içinde Jott' 
sor Joe auıs a ıyane hır u t R • d b ·· ·· .. l " muş ur. esım e u manzaTayı go ruyorsunuz .•• 
ıunce bu muıtur. 

Amerikada otomobil plakaları -
na muayyen bir vergi vermek su-
retile rakam yerine harf konabil-

diğinden Maks Baerin galibi de be 
Iediyeye müracaat ederek plakası-

na numara yerine lngilizce "Na
kavt,, kelimesinin ilk harfleri olan 
K. O. harflerini yazdırmıştır. 

Bu dütiince boka ıampiyonu · 
nun itibarını büsbütün artmnııtır. 

En son 
moda 

Resimde gördüğünüz baıhğı 

en son moda ıaı: ':a ıanmaym aa -
km! Bu kadın berberlerinin en 

son icat ettikleri saç kurutucu 
makinedir. 

Yatak 
nasıl hava
landırılır 

Sıcaklık değilse bile rutubet 
ekseri yaz gecelerini bir kabus ha

line sokar ve insana uykuyu ha -

Hasan depoları ve Hasan müstahzarah sahibi 

Eezaeı Ha a 
Saygılı milştcrilerinin ve ahbaplarının Kurban bayramını kutlular ~ 

Tahmin edilen bedeli 3104 lira olan 41 roda çelik tel halat a
çık eksiltme suretiyle 18 Mart 936 çarıamba günü saat 14 de alın.

nacaktır. Muvakkat teminat 232 lira 80 kuruştur. Şartnameyi gör
mek stiyen er her gün ve eksiltme ye iştirak edecekler yazılı &iiıı ~ 

saatte teminat makbuz veya mektuplariyle Kasımpaşadaki komi.-

yon başkanlığına baıvurmalan. (1156) 

FERAH sin ma 
13 cuma akşamı saat 21 de 

Bayramın büyük programı bugün ve ya nn gece gündüz devam edecektir. 

MCNiR NURET 
ve ARKADAŞLARI tarafından sinema mrzda bir defoya mahsus olmak üzere 

BiR KONSER VERİLECEKTİR Biletler §İmdiden satılmaktadır. 

"' . . . . •·' . ·.~ ••#. - il,.._ 

ram eder. • ~ 
----------------~--~~--------------~---~ Şimdi ise uykusuzluk korkusu bütün it, yalağı havalandıran ma- lunca işlemektedir. Pek o ka 

kalmnmıştır; çünkü havalandırıl- kineyi yerine koymak ve ferah ve- pahalı da değildir. Yatılan~ 
mış bir yatak, istirahate engel o - rici bir serinliki:e iatlı rüyalara bir damln Mtubet bırakJlı•d": 
lan her §eyi ortadan kaldırmakta- delmaktır. gibi vücude de mükemeınl bir -
drr. Alet duvardaki adi prize soku- rinlik vermektedir. 



İzmlrdekt ilk ma~ta Bayramda 
..., .-.,..-;ı ~ 

yapılan spor hareketleri - ,_, ~~ ._.. - _...._,. 

Beşiktaş 
4-1 galip 
Beyaz siyahlllar 

oyunu rahat: 
!"aha kazandılar 

Fenerbahçe Izmir Altayı 
6-2 yendi 

İzmir 6 (Özel): Beşiktaş takımı ilk 

ntnçınt bugiin (cumıt günü) İzmirspor 

Güneş, Ankara Çankayasiyle 
2 - 2 berabere kaldı , 

•a yaptı. 

Oyun baıtan sona kadar Beşikta 

tın hakimiyetinde devam etti. Ve •iyah 

beyazlılar çok rahat bir maçtan sonra 

lınıirsporu '4-1 yendiler. ......____ _____ _ 
Darüşşafaka 

takımı 
Ada pazarında 

galip geldi 
Ad&?azar, 6 (A.A.) - Bayram 

dolayıAiyle maç yapmak üzere ls-
lanbuldan çaiırılan DarÜHefaka 
futbol takımı bugün geldi. Takımı 
Çağıran Gençler Birliği, idman yur 
dundan aldığı altı oyuncu ile karı
tık bir takım çıkardı. Oyunun bi· 
rinci devresinde Darünefakalılar 
bir gol yaptılar. ikinci devrede 
daha iki gol yaparak oyunun bit
Jnesine doğru yedikleri bir golle 
3 · 1 nıaçı kazandılar. Sahada iki 
bin seyirci vardı. Oyun güzel ol · 
du. 

Bayramın ilk günü de bir çok şild 
yunculardan teıekkül etmişti. 

Fenerbahçe - Altay kaptanları ve 
hakem Ahmet Adem 

Bayramdaki yegane mühim 
ıpor hareketi lzmir ve Anka • 
ralı misafirlerle F enerbahçe ve 

Maçın en güzel golü birinci 
devrenin 27 inci dakikasında Gü
net aleyhine çekilen frikikten 
Çankaya merkez muhaciminin 
kale kötesini bulan hafif bir vu- ı 
ruf ile yapılan sayı idi. 
Ankaralılar da ikinci Hyryı Gü

neıli Farukun favulünc:len istifade 
ederek penaltıdan kazandılar. 
Günet birinci aay11ım Salahattin 
vaııtaıiyle attı. Bu golde Çankaya 
kaleciıinin hataıı vardı. ikinci sa
yıyı da Günetin yegane kompine 
bir hücumu eınasmc:la Cambaz ta
rafından atıldı. Güneı takımında 
kaleci Cahit çok iyi idi. İkinci 
devrenin ortalarında bombardı . 
man edilen kalesini çok fedakara 
ne müdafaa etti. 

Dünya g Üre ş Güne§ kulüplerinin yaptıkları 

Müdafaa hattı pek fena bir o
yun oynadı. Muavin hattı bilhassa 
orta muavin hiç muvaffak olama
dı. Hücum hattmda •i açık fena 
Salihattin, Rebii, Necdet vasat 
idiler. Yegane muvaffak olan 
Cambaz idi. 

~~ ' ... r~lar oldu. 

A 1 
· P Yon 1 U gu n d• 0 ~~a..,yr"""a""m~ın~_..ı_..nc,.....ı -pe==l'feln~ !t.-W46 ~~~ıll•Mlillll 

m 1 
mıyen ı oyun ç a an ya ga iP nü ilk müsabakayı Giineı ile An- oyuncular yorulmadan ve kendi. 

Ne k karanın Çankaya takımı yaptı. O- lerini hiç sıkmadan yabar.cı bir 
vyor , (A.A.) - Dünya gü. 'k' f d ... 'k' 1 

reı taınpiy nl ... . . 
1 

yun 1 1 tara ın a attıgı 1 ııer go · sahada cidden muvaffak oldular. 
0 ugu açın yapı an ma- le beraberlikle bitti. Sol açıkları bir hayli fırsat kaçır· 

çı Alman Shilat İrlandalı Oma - Güne• bu m•6"a en kuvvetli d h h ı al n , s ~ masay ı meçı er a de 8 İp ola-
on~y i kolunu bükerek 18 dakika •ekliyle, yani Rebiili, Salihattinli, ak b ı 57 · s r itirecektiler. Kaleci eri sağ 
ıanıyetle macı terkettirmek su- Faruklu, Necdetli bir takımla çık· r r 1 - muavinleri, aai ve sol açıkları va· 

~y e kazantnı.Şhr. mıt, Ankaralılar da hep genr o-- • ··-s ıat, sol müdafi, &01 ve orta mua • 

•t "''1ıca Maç spor mecmuasının karika tiiristi kı' sporlannın gülllnç taraflarını 

vinleri merkez muhacimleri çok 
iyi oynadılar. 

••• 
ikinci mü•bakada lzmirli Al

tay takımına kartı Fenerbahçeli -
Jer üstün bir oyun oynadılar 

ve hasımlannı ikiye kartı altı gol· 
le mağlGp ettiler. 

Oyun - bilha11a - ilk devre
de çok ıeri biraz da ıertçe oynan· 
dı. Altey, muavin hattının bozuk 
oyunu yüzünden bu mağlubiyete 

-·-····Meş·h·u·r:·-"·"ı 

Uruguvay 
takımını 

ıstanbula 
getırteb!llriz 

Be·ırad, 4 - Uruguvay futbol ta 
kımı 29 martta Belıradda bir maç 
yapacaktır. 1 

HABER - Tam fırsattır. iki o 
limpiyadda yani 1924 ve 1928 de diln 
ya ıampiyonluğunu kazanan bir fut
bol takımı Balkanlara kadar gelmiı 
ken buraya da getirilmelidir. Bu su 

1 

retle 1936 olimpiyatlarm<a İ§tirak et· 
mesi mevzuubahı olan Türk futbolü 

il nün hakiki değeri anlatılabilir. Habc-
• ri vermek bizden, bu İJe teşebbüs et 

mek ve mutlaka başarmak işi de Fut
bol fedtrasyonuna aittir. Hatt& bu 
takımın yapa~ağı hasılat masrafını 

korumazsa bite gene retirilmelidir. : 1 

--..................................... -:J 

maçları yapıldı 

Bu haftaki 
lik maçları 

9-3-936 PAZAR Y APl~CAK 
MAÇLAR 

Şeref stadı: ~ 
Anadoluhisar - KaragUmrUk A ta· 

kımlan saat: 11,30 hakem Suphi 
Altmordu - Ortaköy A takımlan 

saat: 13,15 hakem Kemal Halim. 
Galatasaray - Fenerbahçe B takmr 

lan saat : 15: hakem Saim Turgut. 

Güneş 
klübünün Fatih 
şubesi açlldı 

Dün aktam Kumkapı - Günet 
klübünün Fatihte açılan {B) böl
gesinde açılma meruimi yapılmıt
tır. Meraıim tehir bandosunun is
tiklal marıını çalmuiyle açıldL 
Arkasından güret federaıyonu bat 
kanı bir nutuk söyledi, onu taki· 
ben birçok nutuklar daha ıöylen
di. Ondan sonra Bursa Acar taJu. 
mı güreıçileriyle Günet (8) böl
gesi ara11nda karıılaımalar oldu. 
Neticede güretçilere madalyalar 
dağıldı, gene klübün yetiıtirdiği 

bir müzik davetlilere güzel parça
lar çalmı§, nihayet zeybekler de 

oynıyarak merasime nihayet veril· 
mittir. Meruim çok eğlenceli aeç
mittir. 

Haksızlık eden yan hakemin ikibeti: 
ISKARTA 

Şilt maçları 
Bayramın birinci günü Taksim ve 

Şeref stadlarmda şilt maçlan yapıldı. A· 
lınan neticeler şunlardır: 

ŞEREF STADINDA: 
Topkapı - Doğan sporu 4-3 yendi. 
Karagümrük Ortaköyü 2-1 mağlüp 

etti. 
Beylerbeyi - Anadolubiaar takımla

rı 3-3 berabere kaldılar. 
TAKSİM STADINDA: 
Feneryılmaz - Sümersporu, Bir bu

çuk saat berabere devam edip yanm 
aaat uzatılan maçda 3-2 yendi. 

Kasımpap ile Altmordu arasında 

yapılan zorlu maç da bir buçuk saat ıo
nunda 1-1 beraberlikle bittiğinden u· 
zatıldı. V c son yarım saatlik kıımlda 

Kasımpaşa bir gol atarak bu maçı 2-1 
Razandı. 

Bu sahada günün en milhim ve zorlu 
maçı EyUple - HilA1 arasında oynandı. 
Fakat ilk iki maçın uzatılmıı olmasından 
bu oyuna geç başlandı. Ve vaziyet 
1-1 devam ederken, maçın neticesine 
1 7 dakika kala hava karardığından, ha· 
kem oyunu tatil etti. Bu maç da yamn 
kalmış oldu. 

böyle canlandmyor Ankaralıların Gilneıe attıktan güzel bir gol 
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Prens Ömer, Leyla ile Mısırdan lhtiyar Borjiyanm sözlerini Luk l 
res tamamladı:• 

- Fakat bunak kardinaller pa · 
p:ı lnosana bir ha] olsa onun yeri
ne bunlardan birini papalığa se
çecekler. 

Bu sırada saat tam gece yarısını 
vurdu. Müstakbel papa Borjiya 
söylendi: 

- Allah kardinal Polün günah-

larını affetsin. 
lki kardet birbirlerinin yüzüne 

baktılar. Rodriğin sesi devam et

ti: 
- Evlatlarım! Kardinal Pol i

çin dua edelim. 

Sezar ve LUkreı bir teY anlama
mıtlardı. Maamafih babalannı o
danm bir köıesinde yanmakta o-

lan bir yağ kandili altında. 
Mesih tasvirine kadar takip etti-

ler. Burada her üçü de ellerini ka
vuıturup diz çöktüler. Ve dua et
tiler. 

Duadan sonra Rodrik izali etti: 
- lnoıandan sonra Polün papa

lık mevkiine geçmesi kilise için, 
laa dini için büyük bir f elik et ola

caktı. Çünkü kardinal Pol çok za
yıf iradeli bir adamdı. Papalığa 

yarqacak, kudret, kuvvet ve iflek 
bir kafaya ıahip değildi. Halbuki 

Allahın lôtfü sayesinde elimizde 
bulunan Cem Sultan, papalık mev

kiine geçecek olan kimsenin vazi

fesini fevkalade güçleıtirmekte
dir. 

Allah bir lutfiWdarak bi::ae Ceın 
Sulta_m v~. Bundan ötesini do 
bize bıraktı. Bu sayede Avrupayı 
titreten Türklerin akınlannı dur

durmamız, hatta Türkleri hıriıti
yan dinine çevirmemiz mümkün

dür. lnoıan bunu yapamıyor. Pol 
de yapamıyacak kabiliyette idi. 

F ernando da buna muktedir değil
dir. 

Fakat Allah bizim yardımcımız
dır. lktidarsızlan, dütmanlarımı
zı ve bunların yardrmcılannı bi-

yatak odasına gitmek üzere salon
dan çıktı. 

kaçmağa karar vermişti. Emir Said, 
Ayni saatte Vatikanm içi de al- L 1 A. • ,, o h ld b .. 1 r kt vaz~ 

tüst oluyordu. Kardin'll Pol, bir İ§ ey aya• a e, enım e ge me en 
için:apailekonuşurkenbirdenbi- geçtiniz mi? diye sordu 
re elıni kalbinin üstüne koymu§ ve " F f'k' d "''1 F k betı 

b 1 b 
Emir Sait: büyük ve tahammül edilmez birce - ena ı ır egı. a at sonra oy u oyunca yere uzanıp ' · 

.. .. . . - Bugün cumartesidir. Per- hennem oldu. Gözümü açıp kapa- lskenderiyede Prens ŞayestenıI1 
oluvermıştı. On, on be§ gündür b .. l k nd . d k l d B k d d b · · · d ... h l .., 
B 

.. ıern e günu s e erıye en a . nn... üyü a a an u· aya ge- evıne ınmcyı ogru u muyoruı .. • 
or)ıyanın ortadan sır olması, ve N' · 7 kacak olan Loit vapurile hareket )inceye kadar tatlı bir rüya gör- I - ıçın ... 

bütün aramalara rağmen bir türlü d 1 · · · d 1 y 1 1 e ehi eceğımızı umuyorum. üm. şte hayat... arın ne o aca- - Orasını da belki tarassut a · 
ortaya çıkmaması cinayetlerin de 

arkasını kesmiıti. Ve papa bu ci
nayetlerin kardinal Borjiya tara-

fından yapılmakta olduğuna kat'i 
surette inanmı§lı. 

Yalnız Fariyani'nin tavsiyesi ü
zerine bunu kat'iyyen kimseye sez.. 

dirmiyordu. Bütün kuvvetiyle giz

li olarak kendisini aratıyordu. Ne 
olmuıtu? Nereye gizlenmiıti bu a
dam? 

Fakat kardinal Polün ölümü 

hem onu, hem de F ariyaniyi bü

yük bir hayret ve tereddüde dütür

müıtü. Kardinal Pol, bir haftadır 

papa, Fariyani ve Fernando gibi 
sıkı bir muhafaza albnda bulunu-

yor, kendisine bir baıkasının yak-

laımasına ve bir ıey yemesine kat' -
iyyen imkan verilmiyordu. Borji

ya da ortada görünmiyordu. Fa
kat bu hadise bütün bunlara rağ-

men na11I cereyan edebilmitti. 

En fenası kardinaller ve halk a-
raamda doğan yeni bir ıayia idi. 
Nereden ve hangi vasıtalarla çıka
rıldığı bir türlü anlaıılamıyan, ve 
gittikçe kuvvet bulan bu ıayia da 
§Uydu: 

-Papa lnosan, hekimbaıı Fari
yani ile birlikte sıra ile kardinalle
ri ve nüfuzlu tahsiyetleri öldürü

yor. Kardinal Jüstinyen de papa
nın kurbanıdır. 

Borjiyanın da ortada bulunma
ması çok fÜpheJi. Bu zavallı muh-

terem kardinalin de bir alçaklığa 
kurban gitmit olması çok muhte-

Dedi ve birden yerinden kal · ğımızı kim bilir? tına aln·lar... Kadın sinirlenir·· 
karak Leylanın boynuna sarılmak Leyla: Rahatımız kaçar. 
istedi: - Meyus olma !.'bunlar birer ge- · ' 

- Size sevgimi göstermiş ol
mak için, kendimi her türlü tehli. 
keye atmağa ve maddi fedakarld< 
hırdan çekinmemeğe karar ver . 
dim. Buna mukabil bana pembe 
beyaz yanaklarınızdan bir öpü -
cük vermez misiniz? 

Leyli başını Emir Saidin göğ. 
ıüne bıraktı: 

- Ah, siz nekadar asil ve te
miz ruhlu bir insansınız, Sait bey! 

Leyıa kiminle 
kaçacak? 

O gece Prens Ömer eve geldiği 
zaman, Leyla, onu ilk defa sinir
lenmiş bir halde görüyordu. 

Ömer fesini masanın üstüne 
fırlattı. 

- Senin tesellilerine ihtiyacım 
var, Leyla! Haydi, bana ıu sevdi
ğim tarkınr oku! Beynimde tutu
ıan bir volkan var .. O ancak ae. 
nin tatlı sesinle dinecek! 

Leyli, Ömerin yanma otwdu: 
- Şarkının sırası mı timdi, Ö· 

merciğim ? Karakolda ne yap

tın .. Anlat bakalım! 
Ömer batını Leylinm omuzu · 

na' dayadı: 
- Sonra konuşuruz dedim ya .. 

ilk önce kafamda ateş dinsin. 
Leyla fazla ısrar ebnedi.. Ö

merin kIVIrcık saçlarını okşaya . 
rak hafif, tatlı bir sesle okuma
ğa batladı:. 

"Gözümü açtım kapadım, gör 
düğüm bir rüya imiş! 

- O halde bir otele enersıP· 
çici f ırtmaya benzer. Yarın hep - _ Mehmet Ali paşa oteline gi• 
ıini unuturuz. 

derim. Seni orada beklerim, ol • 
Diyerek Ömerin e]int'en öptü. 

mnz mı? 
Ömeri karakolda epeyce sı-

kııtırmışlardı. . , 
- Yarın Kabireden kaçma!ı -

yız, Leylacığım ! s·eni, vaadetti . 
ğim refah ve saadete kavuştura -
madığıma müteess'fim. Fakat, sa· 
na her zaman, her yerde taıav -
vur ettiğin, beklediğin, refahı te
min edebilirim. Benimle gelir mi-
ıin? --

Leyla tereddüt etmeden cevap 
verdi: ı '! 

- Ben iyi gün dostu değilim. 
Sevdiğimi, kara günlerinde de 
severim. Cehenneme gitsen, gel -
meğe hazırım. NereY.e kaçmak fik 
rindesin? 

- Gelirken soru§turdum .. Ö
nümüzdeki perşembe gününden 
önce vapur yokmuş. Yarın lsken
deriyeye ~ideriz. Oradan pas
portsuz olarek bir ltal an vapu-

runa binmek imkanını buldum. 

Leylinın tüY.leri ürperdi. 
O, Emir Saide de perıembe 

günü ayni vaperla gitmek üzere 
söz vermemişmiydi ? 

Fakat, Ömeri f>Pyle meyus ve 
muztarip bir günün.de yalnız bı

rakmak doğru olamazdı .. 
- Peki,, 'dedi, perşembeye ka

dar seni art1mayacaklarına emin 
isen, yarın hemen Kahireden u-
zaklaşırız. · · 

- Ala ... 

- Kaçmak için vapur acent•" 
sile mi uyuştun? 

- Hayır. Bunu bizim fırkanılt 
f edailerinclen biri temin edecek
Sen trene binerken· o da ayni trell 
le hkenderiyeye gidip bu işi bi· 
tirecek. İstersen seni istasyoııd• 
onunla tanıştırırını ... 

-- Öyle bir adamla tanıınıalı. 
benim için tehlikeli olmaz mı? 

- Bilakis s·ana faydası dolcd" 
nur. Hem onun bir fedai olduğurıll 
benden başka bilen bir kimse yo1'
tur. 

Leyla o gece bavulunu hazıt' 
ladı .. 

- Sabahleyin kuvafure gidiP 
saçlarımı y_aptıracağım. Sen e~d• 
beni beklersin! Bir saattan faJl' 
kalmam, gclb-im. 

Dedi. Yattılar ... 

Leyla ertesi sabah gözlerini •# 
çar açmaz giyindi .. Ömer pijaııı~· 
sile oturuyordu. Tre n öğle üzer' 
kalkacaktı. 

Leyla, bu ani yolculuktan ~ 
mir Saic!i haberdar etmeden b~ 
yere gidemezdi. Fakat, ne güıe 
bir tesadüf olmuştu ... Leyla sok•' 
ğa çıkar: çrkmaz, köşeyi döniiD'• 
Emir Saidi]e karıı1aştı. 

rer birer ortadan kaldırıyor. Son ~el. Esasen Borjiya da daha evvel. 
olarak dört kiti kalmııtı. Şimdi üç 

den bir kere zehirlenmeğe teşeb-

Sevmek sevilmek meğer bir tat
lı rnalihülya imiş! 

- istersen ilk önce isken.deri
yeye sen git .. Halama mİ!afir ola
rak inersin. O da sevinir. Bir iki 
gün sonra da ben gelirim. 

- Am·an, dedi, ben de size ırJ. 
liyordum ! Bugün yalnız olat• 
lskenderiyeye hareket ediyorupl'! 

kiti kaldı. Zira kardinal Pol de ıu b'' d'l · . d' 7 S d 
d 

.. 1 .. b 1 uı e ı memıt mıy ı. onra a or-an a o mut u unuyor. 
En büyük cehennem : tçin&e 

yandrğrm dünya imiş! 

B 
.. ta .. l · • b' • . . tadan kayboldu. Her halde burada 

or)ıya m aoz erını ıtırmııtı b' . p .. . ... Sevmek sevilmek meğer bir 
tatlı malihülyfı imiş!,, 

- Evi kime bırakacaksın? 

Mehmet Alipaşa oteline ineceği_. 
Prens Ömer iki gün sonra or•Y 
gelecek. Mümkünse siz daha öll'f 
ce geliniz! Vaziyeti çok tehlike) 
gördüğü için, perşembe günü it ' 

k
• kt V t'k k'l' · . ır ıt var. apa yaptıgı cınayetı ort - Evin düzenini bozmıyaca-1 uza an a ı an ı ısesının ça- b k . . 

.. 1.. as etme ıstıyor. 
nı yavaf yavaf o um çanını vurma-
ğa batladı. Sezar ile Liikreı gay- ~undan baıka papa çok aciz 

Ömer kendi kendine mırılda
nıyordu: 

ğız. Ben iki gün sonra, lıkenderi
yeye seni almak için gideceğimi 

söylerim. Karakoldan da şüpheye 
düşmezler. 

kenderiyeden kalkacak Loit ~·· 
purile kaçmak istiyor. ri ihtiyari ürperdiler: vazıyette ... - Ne kadar doğru söylüyor -

ıun, Leyla! Dünya, benim için en - Allah hakkı için doğru ıöy. 
lüyonunuz baba.. Vatikan kilise
sinin çanı gece vakti ancak kardi 

nal, ve yahut pek tanınmış kimse· 
lerin ölümü münasebetiyle çalar. 
Fakat anlıyamadığımız bir nokta 

bu ölümü sizin daha evvelden na
sıl anhyabilmit olduğunuzdur? 

Botjiya cevap vermedi. Lifi de-

ğiştirdi: 

- Şimdi son vazife size kalıyor 
evlatlarım. Biz üç kişiyiz, onlar 
da üç kitidir. Hepimiz bunların bi

riyle uğraşacağız. Ve kendisini 
mağlup edeceğiz. Ben kendi hesa
bıma papa lnosam üzerime alıyo-

rum. Sen Sezar, hekimbaşı Fari
yani ile meşgul olacaksın ! Ve sen 
de Lükres kardinal Fernando ile ... 

Allah bu karşılıklı üçer kişilik iki 
gnıptan yalnız birisinin yaıaması 
nı tenaip etmiştir. Allah rahatlık 
versin evlatlarım. 

Kardinal Rodrik Borjiya çocuk
larını ıüratle takdis ettikten sonra 

(Devamı var) 

Te'firka No. 64 
Şeytan " k- A - çun u ilah olamazdı - benim bu 

dileğimi yerine getirebilecek f t k 'k . ırsa ı verme te gecı · 
medı. Bunu daha fikrimden . d·~· . .. .. . • gcçır ıgım aynı gun 
gozlerım bır erkek gözlerile karşıl t 0 .. . . . • aş ı. tuz otuz uç 
yaşlarrnda, çok zarıf gıyınmışti Birka .. d b . . · ç gun en crı 
o da gazınoya yalnız geliyordu Bunun · · h ·· 

~ • . · ıçın crgun 
orada karşılaştıgım hır kaç aıle gibi onun d h · a çe rcsı 

benim için yabancı değildi. Hem de o güne kadar bu 
adam hiç nazarı dikkatimi celbctmiş değildi. 

Fakat o gün gözlerimi dalmış olduğum kitabr 
m·n iizerinclen kaldırınca gözlcrile karşılaştım. iri bir 
çift kara gözleri ısrarla gözlerime dikilmişti. 

Duyduğum empresyon benim için o kadar yeni idi 
ki, yüzüm hafifçe kızardı. Sıkılarak tekrar kitaba dal 
dım. Fakat bütün fikrim gayri ihtiyari hep adamday 
dı. 

Birgtin dalgınlıkla kitahrmı masa fü:erlnde btra 
karak çıkmışım. Hemen arkamdan koşarak getirdi. 

Hafifçe başımı eğerek teşekkür ettim. Hemen yürü· 
meğe başladım. 

Bugünden itibaren onu hergUn orada görmeğe 

başladım. Gözleri tatlı bir ısrarla gözlerime .. akılıyor 
du. 

Bir akşam gazinoda iken birdenbire hava bozul 

du, şiddetli bir sağanak başladı. Sağanak diner din· 

mez eve koşmak için gazinodan çıktım. O da arkaı

dan gelerek benimle konuşmağa cüret etti.. Şaşıra· 

rak birdenbire durdum. 
- Hava birdenbire ne kadar 

hanımefendi?. 

değişti değil mi 

Belki cevap vermeksi7.in yüriiyecektim. Fakat 

öyle çekingen, öyle terbiyeli bir eda ile söylüyordu 

ki cevap vermemekliğim zavallıyı yerin dibine soka· 

lak kadar utandıracaktı. Bunun için tanımadığım bu 

erkekle konuşmak beni pek te15şa düşürmiyerck ce· 
vap verdim: 

- E~t hakikaten hirden bozuldu. 
Onunla beraber yürümek istemediğim için 

mU§tum. Bunu anladı. Yerlere kadar eğiterek 

büyük bir saygı ile seJamlıyarak uzaklaştı. 
beni 

(Devamı \18r) 

Gözlerim bir kaç saniye onu takip etti. Sonr• ~ 
rümeğe başladım. '8" 

Bugün gökyüzü bana daha mavi, daha parlak ',, 
ründü. İçerimde sıcak bir şey vardı. Adımlarım ·~I 
doğru daha neşeli, daha hafif ilerliyordu. J{~lb~al 
sanki ani bir güneş doğmuştu. Ancak ~ve bır 
metre kalınca Ahmetağayı hatırladım. vlif 

Başımı çevirerek arkaya bir göz attım· ya 
yavaş geliyordu. 

Dudaklarım alaylı bir tebessümle parladı. •. !Jtl 
Beni bu adamla konuşurken tabii görrnUttUj O 

düşünce yüreğime büyük bir ferahlık verdi. Ob ·~1 • 
kadar dilediğim macera hakikat olmağa başlaın't tıt 

ar 
Ertesi günü nasıl bir heyecanla çıktığını JcJI1~ 

tahmin edilebilir! Takınacağım vaziyet bak geıı• 
kararlaşmış hiç bir fikrim yoktu. Adam e_ğer .,e cil 
benimle konuşursa o kadar hürmetkar terbıye eııı 
d. t' . h f ·~· kd' d •ertO ıye mı mu a aza ettıgı ta ır e cevap 
ğe bir sebep yoktu. Jıtlıl"'-

Belki adını, sosyetedeki mevkifnl öğrenecerı·.nJ 
• • 'f'e ,-

°R"11;;ı çok iyi kültür görmtiş bir adam hissını 
clu. · -

(DevatnJ .,ar) 



Vircinya Bruı 

~Dır ~<aı~~ 
WC:ı .>1 Lcmbard, çevirmekte ol

t: ·1~u "ko.hvaltıdan evvel a~k !,, i
dmli filmi bir müddet için bırak · 
r·uı'a rncc!Jur olmuştur. Çünkü ha 
r·:min ilk sahne:sindeki bir kavga-
' ( :\ o.t:h';i\ yumruklardan biria! yan-
i :'ı!da yıldızın gözünim altına i-

! ~'..tt~ etmi~tir. Şimdi gö~~nün altı 
~ ı:ı ?n3" olan Karol L-- •--:-d bu 
":::n geçmesini beklc:.::c:.! mecbur 
kaJnuştır. 

L_-_._,_~=· =ti=A=B=E=R=L=E=R=-=J 
·,< L:iı !·! ..... a iie t'ransot Ton "ka
rısının kardeşi,, isimli bir filme 
başlamıştır. 

~ Mevzuu T olstoyun eserinden a 
hnarak çevrile=ek olan "harp ve 
sulh,, filminde baş rolün Annabel
li'ya verileceği söylenmektedir. 

*Çinli yıldız Anna May \Vong'ın 
Cine hiç g!tmediğini biliyor mu idi
niz? 

Çinli yıldız 29 ya~ındadır. * Fransız Rejisörü Abel Gans bü 
yük musiki şinas Betoven'in haya
tına dair bir film yapmak tasav -
vurundadır. Betoven rolünü Harri 
Bor'a verecektir • 
._ Klodet Kolber'in en çok be • 
ğendiği on sinema artisti sırasile 
şunlarmış: 

iC Karol, Lombard, Marlen pit -
rih, Çarls1 Klark Geybl, \V. C. 
Filds, Con, Gari Kuper, Logton, 
Kravford, Fred Mak Murrey, Ed
vard E. Horton ve Edgar Kenne
di ... * Şarl Buaye'nin "Meyerling,, 

filmi Bc!çikada yasak edilmiştir. 

Sebebi Be~çika kral ailesinin; kra
liçenin ölümü dolayısiyle, matem 
içinde olmasıdır. Filhakika film
de mevzuu bahsolan Avusturya ve
liahtı Rudolf'un karısı eski Belçi
ka kralı Leopold'un kızıdır. 

iC "Bir &§k gecesi,, filmiyle lı
tanbullulara da kendini ıevdiren 

sev:mli Amerikan muganniyeıi 

Greys Mur timdi Fon Sternberg'in 
id:ıresinde çevirmekte olduğu 

"Sussy,, filmini tamamladıktan 
sonra lsp:ınyaya, oradan Fransaya 
ai~ece!:tir. Eylülde Holivuda dö
nec.W olan ~ Mur'un 7eni fil
m!nin musikisi Friç Krayıler"in 
motiflerine göre yapılmıttır. 

R. K. O. nun ~ Y,JJulaiından Jan Hamilton_ 

R. K. O. yıldızlarından Lü.il Bal 

''IEırkek koz,, 
Fıransadan 

doşaırı çokamı

yacak mo? 
Fransız muharriri Viktor Mar

grit'in methur "Erkek kız,, romanı 

Franaada ikinci defa olarak filme 

alınmıı ve birinci "erkek kız,, fil. 

mi hiç bir münakaıa uyandırmamıt 

ken Mari Bel' in oynadığı bu sefer-

ki film karııılc meseleler ortaya 

çıkarmııtır. 

Filme mevzu veren romanda 

oldukça açık kısımlar vardır. On 

sene kadar evvel F ranı Delianın oy 

nadığı ilk "erkek kız,, filminde bu 

kısımlar az çok muhafaza edilmiş

ti. Bu seferki filmde ise bu kısım

lar çok kapatılmıf, hatta roman · 

daki kahramanın karakteri bile bu 

maksat uğrunda değiıtirilmiıtir. 

Fakat çevrilmezden evvel mü

saade alındığı halde bile "erkek 

kız,, filminin Fransadan dııarıya 

gönderilmesine Franta Hariciye 

Nezareti mani olmuftur. Halbuki, 

film Pariste elin gösterilmektedir. 

Filmin sahipleri bu karara iti 

raz etmitler. Sansör heyetinin film 

de açık, hiçbir sahne görmediğini 

ileri sürmüıler, lakin ıöz dinlete
memişlerdir. 

Şimdi mesele Fransız kabinesi

nin ver~eği ~_arara _bağlı kalmıt • 

tır. 

Röne Sca .Sir uen F ranaıztlır ue lıemliai ilk li· 
limlerini Fransız atüJyolannJa çeoirmiftir. Yattaı 
Şimdi hep Alm anyaJa, Alman sinema firf.c··cri 
heıabına lilm yapı)'Or. FranaızltıT biraz parlayan 

L y_ılJulannı his. Je malaal_aa. -1.emilorlaı-~ 



HABER - '.Alqam poıfaiı 

MAHKEMEDE 
Bir 

AMERiKAN 
ismi paylaşanıadıkları 
MAHl<EMESiNE BAŞVURAN 

Yaptzklarz · 
dtınsların 

sanatkarane 
olduğunu ispat 

maksadile 
mahkemede 

DANS 
Edeceklerdi 
Nevyorktan yaz.ılıyor: 

Tuhaflıklar yapan, y . ı ~ıplak 
danseden ve dansı devam ettiği 
müddetçe, elbisesini çıkara çıka 
ra haddi asgariye indiren bir dan
sözün bu hareketi !anat mıdır? 
Ona sanatkar denir mi? Saç lan 
dökülmü§ birçok göbekli innan 
larm gönlünü eğlendiren bu dans· 
larla, küçük takdirkar grupları 
topJ.ayan bedii bir dan.s arasında . 
ki fark nedir? 

l~te bugün Nevyork mahlieme 
lerinden birinin karşılaştığı mese
le budur. 

Bu iki çef it oyun arasındaki 
farlcın belirtilmesi için mahkeme • 
ye tecrübe kabilinde~ bu dansları 
göstermek istiyenler de var .. Me . 
seleyi anlatalım: 

Bedii danslar yapan Amerikalı 
dansöz Beatriı V anger ile, Ame · 
rikaya gitmiı olan beyaz Ruslar· 
dan tuhaflıklar dansözü Nadejda 
Grinko, biribir1erine karşılıklı bi. 
rer dava açmışlardır. 1 

İkisi de bir icim yüzünden biribi
ri aleyhine girişmişlerdir. Beatris: 

- "Nadja,, mahlasını kullan -
mak benim hakkımdır, diyor. 

Nadejda ise: 

- Benim hakkımdır, diyor. 
Çünkü zaten "Nadja,, bir Rus adı· 
nın hülasasıdır. 

Bu suretle Rus, Amerikalıdan 
100,000 dolar istiyor. Amerikalı 
ise daha kanaatkardır, Rustan 
10,000 dolar istiyor. 

Bunların her ikisi de filhakika, 
"Nadja,, mahlasile tescil edilmiş -
lerdir. 

Rus dansüzU, Nadezda Grin ko. 

Amerikalı Nadja San Fransis · 
koda doğmu§, zengin bir ailenin 
kızıydı. Senelerce bedii dansları 
öğrenmiş, nihayet Parise giderek 
Fransaya gelen Amerikalı dan . 
sözlere aşağılık yerlere düşmeden 
hayatlarını kazanabilmeleri için 
faydalı olabilecek "Nadja nasihat 
bürosu,, nu tesis etmişti. 

"Nadja,, Vanger bürosunda yal 
nız Amerikalı yurttatlanna doğru 
yolu göstermekle kalmıyor, ayni 

zamanda kendisi de hususi miisa • 
merelerde "Nadja,, adiyle danse· 
diyordu. Hem Amerikan gazete 
ve mecmualarına dans hakkında 
yazılar da yazryordu. 

Fakat hiç aklından geçirmiyor
du ki, kendisi Pariste çalışa dur -
sun, Amerikada da bir beyaz Rus 
belirerek "Kontes Nndja,, adı al · 
tında tuhaflık nevinden bir takını 
danslar yaparak Amerik,an halkı
nın gözline girmeğe başlamıştır. 
Ve bir yıldız olmuştur. 

:(. ~ :,. 

Geçen yılın ilkbaharında "Na'd. 
ja,, Vanger Paristen Nevyorka 
döndü. Büyük "Brodvey,, cadde . 

Tuhaf bir 
moda 

Amerikalı kadınlar arasında vücutlarına muhtelif tekilleri "döv
me,, suretiyle resmettirmek moda olmu§tur. Daima bir yaz havası 

ya§ıyan kalifomiya sahillerindeki plajlarda bacakları veya kolları 
böyle "dövmeli,, kadınlara sık sık ~sadüf editmektedir. 

Resimde "§ık,, bir Amerikalı kadınının bacağına bir akrep reı· 
mi yaP.lırdığı görülüyor. 

ainin göz kamatbncı elektrikleri
ni görmek büyük bir zevkti. Fa • 
kat büyük bir elektrik dizisinin 
kocaman harflerle "Nadja,, ismi· 
ni ilan ettiğini görünce İ! değİ§ti. 

Bu, kendisine rakip olan ve 
keneli mahlasını kullanan kadının 
ismiydi. Onun daıları reklam edi. 
liyordu. Kadıncağızın o dakikada 
duyduğu uabiyeti tasavvur ede · 
bilirsiniz .. 

Fakat bu sırada bir de gazele . 
ciler kendisini yakalamaz mı! Ve 
gazeteciler, tutup kendisine bu be. 
yaz Rus dansöz "Kontes Nadja,, 
hakkında fikirlerini sormazlar 
mı! 

"Nadja,, Vanger köpürmüştü. 
Dansederken boyuna elbiselerini 
çıkaran hafif oyuncu kadınlar 

manasına olarak: 
- O bir "Strip girl,, den batka 

bir ıey değildir, dedi. Sahtedir. 
Hakiki dansöz gibi görünme ,. 
il~ çalı§an biridir. "Nadja,, adı · 
nı kullanmağa hakkı yoktur. Ben 
bu ismi uzun zamandır kullanıyo
rum. "Nadja,, Amerika yerlileri 
lisanınca "Yılan,, demektir .. 

Amerikalı "Nadja,, bunlan 
söyledi ya .. Şimdi sıra Rus "Kon· 
tes Nadja,, ya gelmitti. 

Vanger "Nadja,, bir iğne boyu 
hiddetlenmitse, "Kontes Nadja,, 
bir çuvaldız kadar co§muıtu; deh. 
ıet saçıyordu. Gazetecilere dedi 
ki: 

- Uzun zamandanberi Nadja 
ismini kullanıyormuı. Halbuki bu 
benim adımdır. "Nadja,, da bir 
Rus adıdır. "Ümit,, demektir. 
Nadja ise, "Nadejda,, nın kısaltıl· 
mış şeklidir. Ben bir kaç yıldır, 
tuhaflık oyunları yapıyonnn. Şöh. 
ret kazandım. Büyük tiyatrolarda 
oynadım. Şimdi bu Vanger :simli 
krz, "Nadja benim iımimdir,, de. 
Vl! ~uru).'.:or. 

için 
iKi DANSOZ 

Amerikalı rakibesinin iddi. 

asma göre; Rus dansözü 

sahnede yavaş yavaş elbi. 

selcrini çıkarıp giyindikçe 

çıplakla~an ,ı;oydan alel. 

fide bir dansöı:dür.ı.J)oldaki 

Rus dansözü ise asırlarca 

evvel Salomenin bile bu 

§ekildc "Yedi nikap,, dan. 

&ı yaptığını, böyle dans 

ların ayıp sayılamıyacağı. 

m, söylüyor. 

Ben sahnede s.oyunan bir '' Strip 
girl,, im Öyle mi? Gösteririm ona!. 

işte bu suretle beyaz Rus kızı 
Amerikalı aleyhine davayı açtı. 
Ayni zemin üzerinde Aemrikalı 
kız da Rus aleyhine mukabil bir 
dava açtı. 

Bedii danslar yapan dansöz, 
öteki dansın tamamen bayağı, 

şehvet uyandırrcı olduğunu ve 
böylece tanındığını söyliyordu. 
Söyliyordu amma: "Kontes,, da 
tamamen başka bir müdafaada 
bulunuyor ve kendisinin ittiham 
edildiği gibi sahnede soyunan bir 
"Stril Girl,, olmadığını ileri sürü. 
yordu. 

"Kontes Nadja,, nm ilk sorgu· 
ya çekilişi şöyle oldu: 

- "Strip, dansı yapıyor musu
nuz? 

- Hayır .. 
- Yani dansınızı, bitirdiğiniz 

zaman üzerinizde, dansa başladı. 
ğınızdan daha az elbise bulunu . 
yor mu? 

: 

· -. Ben hemen hemen bütün 
danslarımda numarama başladı . 
ğım zaman üzerimde ne kadar el

bise varsa, o kadar elbiseyle biti 
ririm. Üzerimden bir şey atmam. 
Ha, bakınız, yalnız bir numaram 
var ki, başkacadır. Mesela, bir 
pandomina. oyunudur bu ... Bir kız, 
sevdiği sevgilisi ile kavga ettikten 
sonra yatağına gider. Tabii yata. 
ğıma giderken soyunmahyım ! 

- 'Sahneye çıplak çıkar m;T: 
nız? 

- Asla ... Asla .. 
- Demek sizin "Strip,, 'dan,Qz. 

lüğiyle hiç alakanız yok? 

- "Strip,, kelimesiyle ne de · 
mek istediğinizi anlan\ıyonım ! 
Ben farkı söyler, dansederim. A · 
sırlarca evvel Y abynmn başını 

kestiren Salome tedricen üzerin · 
den attıi.ı ""X edi nikab,, dansım 

"Nadya,, ismimn kendisi. 
na ait olduğunu iddia ederek 
Rus dansözü , Nadezda Grinko 
rikalı dansüz. 

oynamıştır. Ve ondan sonra bir' 
çok kimseler de ayni dansı yaptı• 
ğı halde onlara "Strip,, dane.özle
ri denmiyor da bana neden deni " 
yor!? 

Ben dört sene evvel tuhaflık "" 
yunları yapmağa başladığım za • 
man "Strip kadınları,, adı verile1' 
dansözler, sahne boyullıCa aşai• 
yukarı geçit resmi yapar ve bu ı\t" 
retle tedricen Üzerlerindeki elbi • 
seleri atarlardı .. Sonra da öylee• 
dolaşırlardı. Fakat, komik dans • 
ları seyre gelen ahalinin dahi b&t 
ka manada eğlendirilmesi laznıı • 
dır. 

Onun için ben sahneye çıktf' 

ğım zaman on'lara §arkılar seyli ' 
yerek, dansla{ yapark iyi va1'it 
geçirtmeğe çalıştım. Yalnız yüzii • 
mü ve vücudümü güzel göster~e-. 
ğe çalışmadım ... 

• * * 
"Kontes Nadja,, gazetelerde 

kendisine ait yazılmış yazıları d• 
birer parça halinde keserek saki•· 
mıştı. Bunları ma1hkemeye göt.· 
terdi. Bir yazıda da deniyordu 1'11 

"Kontes Nadja oynadığr da0:1 

bize en meşru şekilde tecelli ettı· 
ren dansözdür.,, • 

'tl1' Kontes, kendisine yapılan ı 
hamı geri çevirmek üzere tecriidb' 
iÇin hakem heyeti huzurun " 
danset--eği teklif ediyordu. Balı•· 
lrm d \ :lcri gibi dansı yalnız b~· 
yağılık, yalnız maddi zevklere tıı· 
tap eden bir şey miydi? .. 

11 
Rus Dansözü "Nadja,, isnı~11~1 

"Yılan,, manasına gelmediğin• 
isbat etmekteydi. Rusya.dan }artı~ 
rikaya geldiği zamanki pn.saP0~l 
tunu hakimlere gösterdi. Ge 
hakimler Rusça bilmiyordu .. fa : 
kat pasaportun bir diğer yapr~,. 
ğında artistin Fransızça olarak 

1
" 

mi yazılmıştı. Ve burada ''E5Pe.ı" 
1. c o 

rance,, deniyordu. Bu ke 10~ 'ıt , 
. d "tıl' şüphesiz Fran~ız dilin e 

manasına gelir. ıı• 
Mahkeme, komik ~anılarııı .... e-

ld "':.ı ... zaman "utanç verici,, o ug J'oıl' 
selesiyle uğraştığı müddetçe, ret• 
tes "Nadja,, kendisini epi h~:)<e • 
le müdafaa etti ... Fa_kat. nıu fhatats 
menin elbette daıha ılerı. sa ela dii
olacak Amerikalı ''NadJa,, 

' 
§Üncelerini söyliyecektir· J}. is : 

Sonra belki de "N~ bU1'i1' 
minin, birisi ''N,, harf~ı .. y-1-' 
ötekisi de "A, har~i?i. bu~ıııd•" 
mak suretiyle her ıkisı t~·ın ısı"~ 
kullanılabileceği şekilde, 15ı 
selesi de halledilir. 

.p 



Adanıcağızı '' Şekerim, 
sevgilim!,, sözleriyle uyan
dırdıktan sonra elindeki 

tabancayı zavallının 
beynine· boşalttı 

Sigara aatıcı111 

Lucllle çağrıldığl 

Blgnrn satıcısı Lucl'lc Undrn ood bu cinayete 

bllmlycrck sebep olmuştur. 

,in oturdukları masaya gelince Bren ton gnı dil ve: "Şcltcrim, dedi, bir paket sigara vcrlrmlsln? •• Knmı hemen do~. 

uı:ıra.k koca..smm yanağına keskin bir tokat §8kla.ttI. Kocam Urken satıcı kıza tekrar: "Hay dl g{lzellm paketi verse 

ne?, deyince Madam Root 1ldnci tokab ;yerıcıUrmekte tereddllt etmedi ve bu ı~ılacak ban~ drammm bi.rind per. 

desi böylece kapandı! 

~o1'ktan y,azılıyor: 

!Kocasını asıkane IÖzlerl~ tatlı 'at • ~ 1 uyandıran kadınlar bu h~a 
rtiden h k . k • d are etın hemen ar asın . 
l ~n, Amerikalı Madam Deyzi A 
ke sandr gibi tabancayı çekip er . 

eklerini vursalardı bir müddet 
•onra dünyada evlcnmeğe c.eıaret 
chdecek babayiğit erkek kalma·!dr 

er halde! 

Madam Deyzi o aabah: 

- Şebrim uyansana artık! 
Deyince Pazar sabahını lenbel 

~nbe~ yalağında eecirmekt~ olan 
~ enf ıs şehrinden Bay Brenton 
lı"Oot yedi senelik kansının aesini 

:s !\İ1>hesiz tanımı§tır. Ancak bu 
~ ~i vaziyetlerde insanın hatıras• 
0
i'lc birdenbire gelmez rle yavaf 

>''lva, uyanabilir. Bay Brenton. 
!rece kulüplerinden birinde cigara 
•~tıcısı olnn kızıl aarlı Lusil yü · 
~·· :s 
t llnden yedi hafta ene} kocasını 
~tketıni9 olan, sonra da yalvar · 
, 'sı üzerine daha bir gün önce 
/e di>r.cn, karısının sesini tel!<i 
'tt:.e bu yüzden birdenbire tanıya -
~ a."'ı.ış ve ya?=.'tb ııaNcb.n so'Cl ,.t~ 
~tek gene uyumak istemiştir. Fa 

t tekrar: 

- Haydi güzelim uyan artık! .. 
"' Sozlerini i9itince gözlerini aç
'-=~t "e karşısında karısının sakin 
"Ilı· 1 "- ıy e kocaman bir tabancanın 
d· ~lu~unu görmiiftü. Kadınken· 
'•ın· \tı) ın tanınmı' ol "''u~umı anlcı· 

da~az parmağını hemen tetiğe 
tiıtt·Undurmuştur. Taban.ca otomu
~r, Şarjürdeki üç kurıun bir 
' İ~eli tüfek hıziyle adamcağı 
~11:9'ücudüne sap]anmı9tır. Za . 
~ 1 karyoladan apiıya yüzüko-

'1 Yuvarlanırken ancak: 

;::1>en1. ,....t .. 
vtft" 'ı&. 
~ ~tea Deyzi de ona baıka hir 
l." Yapmamııtır. Çünkü tabanca 
"'Iınıt ve Uç kurtun edamcağızı 

ölüm Laline••·---- Wi ael 
mittir. 

• • • 
Amerikanın en eski ailelerin -

den birine mensup ve papaı Ben. 
jamin'in oğlu olan Brenton Root 
un böylece öldürülmesi bütün A • 
merilcada derin bir heyecan uyan
dınnıttır. Katil kadın polis 'kara 
kolunda verdiği ifadede: 

- Ölümü hakettiği için öl 
dürdüm! 

Demiştir. Kazancı ve hali vaktı 
yerinde bir tüecar olan Brenton 
tam yedi sene kensiyle tatlı tatlı 
geçinınittir. Fakat evliliklerinin 
üçüncü yılmdanberi kadmın içine 
bir kurt düşmüttür. Çünkü kocası 
çok yakıtıkh olduğu kadar da 
çapkındır. Vaziyet böyle bir müd 
det devam etmiş, nihayet gece ku. 
lüplerinden birindeki Lusil On . 
dervut adlı kız iıe danarun kuy . 
ruğunun kopmeıma vesile olmuş 
tur. Tanıdıklarından birisi kula 
ğına Lusilin en son rak"p olduğu. 
nu fıslayınca Madam Ro~t, bu Jn. 
zın çalı§makta oHuğu Hotel De . 
voy'un gece kulübüne gitmiştir. 

Orada sual ıormaoa hiç lüzum 
kalmamı§tır. Üstündeki daracık 
siyah atlası pijamasiyle misafir . 
lerin arasında do!a~ar:lk titlı gü · 
lücüklerle cigara satmağa uğra · 
şan kızıl saçlı kızı tanımak kıs -
kanç kadın için çok kolay olmuı 
tur. Satıcı lnz Madam Root'un ze. 
hir akan bak·~Iannı görünce başı· 
nı çevirip hemen ba,ka maıalarn 
gitmeği her nedense daha muva
fık bulmuştur. 

Madam Root kulüpten dosdr~ 
ru evine dönm\if, dört yatındaki 
oğlu Jorju da alarak kocasına ar 
tık kendisiyle allkan kalmadığını 
söyledikten sonra çıkıp gitmiştir. 

Aradan epeyi hir zaman geç 
tikten sonra Brenton kan11na ba, 
vurdu; onun iatediii tekilde va • 

..,_.... ~, tiaft• on clOICiıs 

yatındaki kızıl sa~lı kıza da bir 
daha bakmıyacağına dair söz ve
rerek ban§mak için yalvardı ya • 
kardL 

Kadın bir Cuma ak9amı koca. 
sının evine döndü. Bu barışın bi( 
ziyafetle kutlulanma~mdan daha 
tabii ne olabilirdi? Deyzi'nin en 

sevdiği arkadaşlarından altı kiti 
ziyafete davet olundu. Eski saa . 
detli günlerinde kan koca daima 
gece kulüplerine giderlerdi. Bu 
gece de misafirlerle birl:kte kulü 
be gidildi. Ve asıl mesele de itte 
buradan batladı. 

Daha büyük ve daha §en kulüp
ler olduğu halde Brenton onları 
niçin bu kulübe götürmüştü? 

Madam Root bir ıey sormadı. 
Misafirler kocaman bir masaya 
yerle§lirildi; karı koca bunların 
yanı batma kurdukları küçük bir 
masaya karşılrklı oturdular. Kızıl 
saçlı satıcı kız gene elindeki tepıı 
ile masaların ara::ında dola9ıyor . 
du. 

Gece yarısına lmdar hiçbir ha. 
dtıe olmadı. Snat bire doğru ise 
sarhot bir arkadaş masanm bqı· 

na seJerek B16Dton&; • 
- Baksana kızıl saçlı aostun 

bu gece ne güzel! .. 
Demesin mi? Misafirler bu 

sözleri örtbas etmek için araya gi
rip sarhO§u uzaklaıtırdılar. Ma . 
dam Root gene sesini çıkarmadı 
Aradan birkaç dakika geçtikten 
sonra ise kocaıma: 

- Bir paket cigara alsana!.. 
Dedi. 

Kadının bu sözleri üzerine mi 
safirler soluklannı tuttular. Aca 
ba Brenton kanımın halindeki 
tehdidi hiaetmemit miydi? Her 
halde hissetmemiş olacak ki, esk: 
alışkanlığın verdiği laübalilikle 
satıcı kıza eliyle işaret ederek: 

- Şekerim bana bir paket ci 
gara verir misin? ~ 

Diye bağırdı. 

Krz yavaı yavat ilerledi. B1.1. 
sırada Madam Root hiçbir §ey 
söylememekle beraber iskemle 
sinden doğrularak kocasmm yü 
züne takkadak bir ıamar indirdi 
Adamcağızın yanağının bir tara 
fı kıpkırmızı, bir tarafı da kireç 
gibi bembeyaz oldu. Fakat inat 
olsun diye sanki hiçbir şey olma . 
mr9 gibi kıza gene: 

- Güzelim haydi cigara pake 
t . . . t 
ını getınene ... 

Deyince D~yzi tekrar ıaınarı 
faplattı ve yerinden fırladıiı gibi 
danseden ç.if ti erin arasından hızl 
hızlı yürüdü. Güzel satıcı kız da 
batka bir istikamete lmçtı. 

Davetli kadınlar Deyzinin ar . 
kasmdan kottular, onu salona gö 
türerek sinirlerini yatıştırmağa 

uğrattılar. Bu iş kolay oldu. Çürı · 
kü Madam Root her söylenen sö 
ze evet diyordu. 

Nihayet hep birlikte gene danı; 
salonuna geçtiler. Bu esnada 
Brenton hesabı görmii§ ve çıkıp 
gitmiıti. Madam Root da misafir-

.. (" . 

KaW Madam Brentoıı Root 

)erinden JceadiıNai----'-d.fL..._

dan birinin evine bırakmalarını 
rica etti. 

Orada bir saat kadar dü§ün • 
dükten sonra kocasmııı kendidne 
vermit olduğu tabancayı aldı. Bir 
otomobile atladığı gibi kendi evi
ne kadar gitti. Kapıyı açık bul 'u. 
ğu için içeriye girdi. Sabahı bek. 
ledi ve darbenin nereden geldiği
ni anlaması için onu, kızıl saçlı 
kıza kullanmıt olduğu "şekerim, 
güzelim,, sözleriyle uyandırarak 

öldürdü. 
• • • 

Kızıl ıaçlı satıcı kız 'l\c kara . 
kolda ve.rdiği ifadede: 

"- Ben bu işte tamamiyie -u1· 

sumum. Beni seviyor ve raııde~ii 
almak için peşimi bırakmıyordu. 
Evli olduğunu aplayıncaya kadar 
onunla birkaç defa gezmelere git
tim. 

Benimle evlenmek istediğini 

ve kansından bofe.nacağını söyli· 
yordu. Fakat ben ona karısiy)e ço
cuğun:un ya"bına dönme:ıini söyle
dim. Evli adamlarla hiç. düşüp 
kalkmam. Fakat bu adamdnn ya
kamı bir türlü, kurtaramıyordum 
ki ... 

Ölümüı"'-~en iki giin evvel evi. 
me gelerek kendisini artık bir c'!a
ha göremiyeccgımı ıöylemi~ti. 
Fakat Cumartesi günü karısiyle 
kulübe geldiğini görünce şaşır • 
dım; belki de karısı onu mahsua 
buraya getirmişti. 

ikinci tokattan sonra kar111naı 
" - Ondan cigara almama en

gel olabilinin, fakat onu sevme .. 
me de mani olamazsın ya!,, dedi .. 
ğini kulaklarımla işittim.,, 

Misafirler bu sözleri işitmedili
lerini söylemektedirler. Madam 
Root cinaye't mahkemesine veril • 
miş o1dui!undan şimdi tevkifha r.5 

nede muhakeme gününü }IPkle .i 
v 

mektedir, .. AJ.~ 
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Kcrptan - Hava ıakln, ne dlve belinize mantar kemerini tak'ınız? 
DcllkunJı - Kızınızla eulcn~k için siıden müsaade iıtiyeccğinı de .• 

Eezacı - Çoluk çocuk ncısıı, l11f· 
ltr ml1 1 

- Eod eczacı bev, cıffederıirılı f 

Yla1ıramaız çc<etYllk 
Kadın, küçük &ocuğunu azar · 

ladı: 

- Kardeıin uyuyor, uy!lndır · 
ma diye sanıı. tenbih elmediın mi? 
Gene uyandımıı~sın, 

Çocuk cevap verdi: 
1 - Uyuyup uyumadıiını ımlil· 

mak istedim annecijim ! 

reoırç ~aıra 
Levi, arkadaşı Sala.ınondan bir 

lira borç iıt.edi. Salamon uzun 
müddet nazlandıktan sonra bir 
buçuk liralık bir senet alarak bir 
lirayı verdi. Levi parayı aldı, ka· 
pıd•n dııarı çıkmak üzereyken 
Salamon pcı inden yetiıti: 

- Şimdi bana bir buçuk lira 
borcun var değHmi? Dedi. Bu pa· 
ranın hepsini şimdi sen barcıya • 
cakaın, ;yisi mi bir liraamı bana 
ver de yarım lira borcun kalım! 

Ve Levinin elinden bir lirayı 
L\ldı r 

Hademe - D:rektör sizi bekliyor 
efendim. 

Ziyaret~i - Acelesi yok, lıi varsa 
ben dalıa burada memnuniyetle bekle
rim! 

Kadın ağhyarak erkeğe aöy . 
lendi: 

- Artık aramızda her §ey bit
ti, ba1ka aöyliyecek bir sözüm 
yok. 

Ancak ufak blr ay~ı olan adam _ Pe1cala aT"Jat bakalım amma 
yeni kostümiJnlln aırtında nasrl dur- kısa kes! 
duğanu gömumln yolunu nasıl bul· 
muş? 

Mocıa böyee 
- Karıcığım, yeni aldığın fap

ka pek biçimsiz, §apkadan başka 
her ıeye benziyor! 

- Zarar yok, ıimdi öyle şap . 
kalar moda olduğu için mesele de. 
ğil. •• 

Arkadaşı tanıdığı zengin 
bir kadınla evlendirmek için kan
dırmaia uğraşıyordu: 

- Fırsatı ka~ırmamahsm dos· 
tum, dedi, bir sürü emlaki var! 

- Peki amma kendisi nasıl? 
- Emlaki gibi: Harap ve bo· 

yalı! 

Dalgın operatör ameliyatı bi • 
tirmişti; ellerini yıkarken birden 
aklına geldi: 

- Eyvah! Gözlüğümü ha!ta • 
nın karnında unutmuşum! 

Hastayı yeniden bayılttılar, 

karnını açıp gözlüğü çıkardılar. 

Fakat birkaç dakika geçmemiıti 
ki, operatör gene söylendi: 

- Eyvah ! Çakmağım hastanın 
karnında k<ıldı ! 

Klorform maskesini haatanm 
yüzüne kapatacakları ıırada a · 
damcağ.ız: 

- Affedersiniz, dedi, kamıma 
fermejoplu bir kapak yapsanıza • 
caba nasıl olur? 

- Aklını başına al, ben boka bfll. 
rlml 

Hırsız - Eğer yD:mek de bUigor. 
san k-urtuldun demektir/ 

Usta <dlalktllo i 
Yeni daktilo kız, makinesinin 

§eridini deği~tirmek için bir saat
tir uğrafrp duruyordu. Makineyi 
karına karı§ık ettiği halde bir teY 
yapamadıAını görünce patron tÖY· 
lendi: 

- Siz nasıl daktilosunuz, ma· 
kineniıin şeridini bile deği~tire · 
miyoraunuz. 

Daktilo bu tekdire hiç umursa
madı: 

- Ben nereden bileyim? Pa · 
derevaki piyanoşunu kendi•i mi 
akort ediyor sanki! 

llastaba!ııcı - Nemi doktor, ame· 
lluat m11valfakigetli geçti mi? 

Operatör - Byv"cıh, ameliyat 11u 11apı 
lacaktı, otopsi değil mi? 

SQ\tnDıne 
Kadıncağız hayatta tek ba~ı -

naydı ve çalışmak mecburiyetin . 
deydi. Bir sütnine bularak küçük 
çocuğu ona bıraktı. iki gün sonra 
uğradığı zaman bir de ne görsün? 
Çocuğu yerden üç metre yükıekte 
bir ıalm<:ak içinde 1,deta tavana 
tısılmıs gibi! Sütnineye aordu: 

- Bu ne hal? Sahncak bu ka· 
dar yükı;eğc asılır mı? 

Sütnine kemali (:iddiyetlc izah 
etti: 

- J'alı zaı·nllı anneciğim, elblıen tlellk deılk olmu,ı 

Nasın unutsun? 
Aziz, bir genç kızla nişanlan · 

mı~tı. Fakat bir miiddet aonra, 
geçinemiyerek ayrıldılar. Şimdi 

Azizin çeneıini bJÇe.klar açmıyor. 
zavallı müthi§ kederli ... Bir arka. 

daşı onu teıelliye çe.lııtı: 
- Üzülme canım! Biri olmaz. 

ıa biri daha! Aklından çık.at, iki 
hafta içinde unutur giderain ! 

Zavallı içini çekti: 
- Ah, imkinı yok! Kendisine 

on iki ayda taksitle ödenmek mc. 
re mücevherler almJttım ! 

Genç kızın crnncsi - Selma kı~mı, 
nişanlınla konu§acak l{ıf bu!amayıp 
onun canını sıkıyorsun galiba! Koccz. 
kız oldun da lıcila sıkılganlığı bırak

madın! 

nıntDkam aoacakl 
"Müatahdemin idarehane~i,, ne 

gitti. Direktörü buldu ve adresini 
vererek ıordu: 

- Geçen gün bizim eve atçı 
1 

bulan &İz misiniz? 
-Evet! 
- O halde hemen ş;mdi sizi 

yemeğe davet ediyorum 1 

Sen güOeın w . 
Karısının yeni aldığı şapkayı 

pek koınik bulmuttu. Kadın ıinir. 
lendi: 

- Şimdi iıtediğin kıLdar aül 
bakalım! K"'-Ç liraya aldığımı söy. 
lediğim ~aınan aklın batına ielir ! 

.. 

... 

Kadın (ktnditıini bekl:!rken dorı11" 
kocatma) Seni çok bekletmedim va/ · 

Sebebn ver .. 
Arkadaşını samimiyetle aytP ' 

ladı: . 
- Yahu, §apkan pek eskiJ111f' 

neden yeniıini almıyorsun? ' 
Öteki izahat verdi; 
- Geçen ıene karım, bu f,.p· 

kayı değiştirmezsem bir daha be" 
nimle şokaia çıkınıyacağmı söyle-
miıti de •.. 

- Benimle evlennıeği ntı8ıl r~ 
debili11oraunuz! Yüıde uüz IJt!rli 
olduğumu bilmiyor nwşunuı? 

IEmırnıvan<D ı . 
ık. . ~ d .. gclııı1f" 

ıncı çocugu tınyaya btf 
ti, altı ya§ıRdaki oğluna ha 

verdi: def 
-Yavrum, sana bir kız k•r 

bulduk, ne denin? 
Çocuk yürünü buruş.tur~ıı: p, 
- Ne diyeyim, crıırivakı ya· 

mışsınız ! 

- Ne yapayım? Kulaklarmı µnorıtllll' 
biraz ağır i,itir, salıncak yiiksekte - Tam µirmi boı yıl fır hfımetinizcle rtıllfıyorum, .zamma hol 

Krlelı- Va;o~u kı~mııtım, 11ap11tıra11ım ~edim. Şimdi içindfn 'ıkamı· 

yorum,l 
olunca çocusun dü§tüğünl duyu· , ııarıırım. 
yorum! - Eut an111 bi~ sizden tcrmamUe memnun dığili; ki. 
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4 PARDlYANl.ARIN H'OUSASI 

---------------------------------------------------..---dfr ve nakı§cılıkJa geçtıımektedlrier Oturduk 

lan evin k&l'fl81Dd& ile Şövalye dO Pardap 

run oğlu Jan dö Pa.rdayan oturmaktadır. BI· 

riolrlerinl t&Dmı&dan Luizle Pardayanm otlu 

ııevi§lrler. Büyük Pardayan ParUI terketmlf· 

Ur. 

Hanrt, Marpı dö Damvtı nammı aım.,. 

tır. Partate Janıa Lulzlıı lzlD1 bulur. OD1an 

ka<:ırır. A.fabeytai .lılarp.1 FranluY& dö Kon 

moransi ile uzun sııfleadel.-e~e bulUDur· 
lar. Baba otuı Pardayuılu M.cıamoramıl7e 

yardım ederler ve onları tekrar kurtarırlar. 

Fakat Jan d6 Plyeıı arbk deli olmUf bulmı

maktadır. 

o mrada Frama kralı dokuzuncu Ş&rl· 

dlr. Kendimi ayıt lradeats but& bir &elam.

dır. Mart TUfe lmıhıde bir metrul •ardır ld 

Pardayanlar onu bir gün öltlmden kurtanJ' 

tar. Martnın kra1daıı Dt1k Danırotem tamJn. 

de btr çoeutu dotar. 

Katertn dö Mediçt, oııu dokuzuncu fuU 
tahttan lndlnrek yerine lkind otıu DOk Du 

Juyu lUçllncO Hami ol&rı) seçlrmek lftu. 
Bıı eıraık ParJlte JJQpo ldlyJe aıııJaıı pro 

teıtan1ar bulımoıaktadJr, DlıJ bu:plert eona 
ermJ' ve Fnııq krNJ kıl kardttbd proee. 
tanıann reisi ola NavJU' Ju'elı Hurt d8 Be 

am Ue evlendlrt1. 

Fakat lıtawte dö KedlCt ook mut&ump 

bir katoUkUr. Knia 1-* tdıertk ~bir 
kat.lllm yaptım •• blltle BQpolan lldOr· 

tar. Hauırl e :Navar ge.peıa lıutotuhn'. 

Katlllna 9ll'umda bunu final 1111• Dana 
vJl .,.boYilüüa koDeCmı .,.__..eder. O 

•ıra.da Tamplde lllahpu8 bulunan P&rd&,.n 

l&r krag&pldrta &fan flkutar. Tolda bl11 

bir tehlike gecfrdlkt.l " katolUr kıtalarmm 

kumandanı DtUc dO Clts. IJdMl Hamt dO Lu 

rene rutıarıar. Şövalye onu tahkir eder w 
tokatlar. Bwıa aebep GlztD hUgno 'bQy11klertn 

deD Amiral Kollnyl,yi öldllrtU1kteıı llODJ"& 

ayakl&r11e bqmı tekmelemeaidlr. Pa.rdayan

lar katollk bulnmrıakle beraber 'Yicdaıı hUrrt 

19tbıe. din Mrbeatlilfne tarattardırlar. 
Pard&yazııar KonmoranatnlD kozıatma 

vardıkları zaman Damvtı Fr&D.1Uvayı mat· 
IQp etmek üzeredir. Onlar bUytlk fedakarlık· 

l&rla ~ du'YU'QU JIJıarak DamvillD ... 

kertertnl ear!er. Oltu Fr&D.1Uva De Jan Lu

lzl Jraçmrkeıı bOyQk Pardayan d& kozıatı ber 

bava ederek Damvllln ordwnmun gert kalan 
kmmmI mahveder takat kendla1 de enku 

altmda kalarak atırca )'&ral&DJr. 

~valye babuqu d& an.baya alarak 

ParUteıl bir kolayuu bQlup çıkarlar, Fakat 
kendilerinl IÖValyenlD eıeU dtlfnıuı olan 

Koröver lmıtnde DWc Danjuııun jl.ııttyom· 

larmdaD b1rl takip eder. Moröver a)'IJJ za,. 

manda Ko11Dyin1n ba§mı Romaya götürmek· 

tedlr. Yolda rutl&dıtı PU'da;yaııa Katertn dlS 

MedlçinlD rııllnecctmJ .ROJjlyen taraflDdan 

~ıı.a sehlrll bir lıuçvle !aUcu.Dı eder. 

Lutz an.ya atılır ve yaralanır. Jıtortnr ka

car. o mnda :raruı gayet alır alsa bUyttk 
Pard&yan lSJUr. Onu bir J>11W1D bafma g-IS· 

merı.,.. Lu1zbı .)'IJ'UI gayet Jı.aıltUr. Fakat 

hançer zehirli olduğu için en çok IJd a7 IOD

ra lSllbDe maJJkOnıdııı.r • 

Kam. KOIUDOl'Ulll7e T&nr. ftoauuva 

Pardayana Karjlı.M klllltlutumı ftl1I' .... kızı 

Ue eYleDdlrtr. Ju dl5 Ptyee nlame merutmt 

MllllPda biran lc&dar bndf.ın. &"e1cllkten 

11011N mUr. Parda)'Ul ,,. J'l'alıaıın da Kon· 

monmd bltaraflarm ord\18UDUD bafuıa geçe

rek bOtOn Jl'rqada JııWdim .ora kattymı 

dıll'dmurlar. 
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..a91.nAai •U!q!p anıuwpp..<v unı 
eOCIOJ(Md apıvq ~q ZW19q !tt!B .ıew 

•.ıam 'S!tıaJ(•.11tq !q!I hı fw:>unAe><t 
m.nppcawt~q eppq nfnpıo i!llll!' 
• •J( n•.urq lWJPA 1p•ı•! Jpmunı 
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Başlangıç 

Delioru akin ve çiçek kokuluı 
bir ilkbahar gecesinde Notrdam 1 

Katechalının avlııı. Karanlıkta 
büyük Ur Sef enkı heykeli gibi çö
melmit duran Katedral ile yolun 

öbür tarafında ve uçta, görünü -
timde ihtitam eseri tqıyan bir ko

nak. Kopajm Gotik tarzda yapıl
mıı balkonunda, yıldızlann ııü -

müt ıtıiı altmda narin bir gölge, 
bu çiçek kokulannm kendiıinden 
dajıldıiı zannedilen ıiyah bir gül 
ıibi, bir hayal duruyordu. 

Heyecanla kımıldanan bu ha
yal, belutlarını konaktan uzakla. 
fan zarif tavırlı ve mağrur bir a -
ıılzadeye dikmitti. Hareketlerini 
dikkatle takip ediyordu. 

Bu hayal, Baron Montegünün 
biricili: kızı Leonor'du. Protestan 

olan Baron bnlı Sen Bartelmi 
günü Katoliklerin elinden iki gö -
zü kör olarak kurtulabilmiş ve o 
zamandanberi kızı Leonorun tef· 
kat ye teıelliıiyle yqayabilmitti. 

Leononm balkondaa ukaaıa -

dan bakbğı delikanL ise Dik Jan 
dö Kervilliye idi. 

Bu delikanlı Leonorun itda 
idi. 

Genç kız ıevıiliıinin gözden 
kaybolduğunu ıorunce neteai 
kaybolarak yavaı yavq içeriye 
girdi. Balkon kapııJDJ kapadı. 
Güzel bir rüya naaıl kıaa ıiiriiyor
sa tabii onun gibi çabucak ıeçen 
gece buluımalarınm olduğu oda • 
ıına girince, Leonor hemen bu qk 
macerasının son ıaniyelerini ha • 
tırladı. 

Evet henüz bir ıaat olmamıpı. 
O, burada ıevgiliıi Jannm boy • 
nuna kollarını dolayarak müthiı 
bir itirafta bulunmuttu. 

O, artık anne oluyordu. 
Evet o zaman ne kadar titre • 

mitti. Çünkü o anda rahat döte • 
jinde uyuyan ve kendisini tapu
caıma ıeven babaıı Baron da 
Montegie bu hali haber almıt ol • 
sa utancından ölürdü. Ya babuı 
bu ıırrı öğrendiği zaman ne )'apa· 
caktı. Leonor biribirini takiP. ecle-
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cek olan felaketleri gozunün ö
nünden geçirmeğe baıladı. 

GeJ)Ç kız, itirafmm daha ilk 
cümleainde iken Kervilliye bem
beyaz keailmitti. Bu her halde ıe
vincinden olacaktı. Çünkü hemen 
sevgilisini kucaklıyarak teaelli el
ti. Babası bunu hiç haber almrya
caktı. Tam vaktinde tamir edile -
cek olan ıu felaketi hiç kimse öğ
renemiyecekti. 

Jan hemen yarın babasına ha§ 
vuracak, Leonor yann onun nişan
lısı. Bir kaç gün sonra da karısı 
olacaktı. 

l§te biraz evel aşıkiyle arala • 
rında geçen konuşma buydu. Şim
di ise Janın hahralariyle dolu o
Ja.n bu odada tek başına bulunu
yordu. Leonor bu anda saadet ışı
ğından bir hale ile çevrili idi. 

Jana inanıyordu. Göğsü sevinç
le kabarıyor, başında biraz ağır • 
lık hissediyor, kalbine sığmıyan 
saadetini kime açacağım bilmedi
ği için onları bir kaç ay sonra do
ğacak çocuğuna tekrarlıyordu. 

Hayata ynrma, doğacak olan 
günlere gülümsiyordu. 

Birdenbire bir çatırdı duyuldu. 
&ikonun bir camı kırılmıştı. Ka .. 
ğıda aarıh bir taş odanın halısı Ü· 

zerine düştü! 
Leonor evvela korktu. Sonra 

du. Bir mektup mu? Fakat onu 
acaba kim attı. Leonor, tamamen 
akaini J.apmağı kurduğu halde 
yere eğilerek mektubu aldı. 

Onu titriyen parmaklariyle &9-
tı ve bir nefeste okudu. 

Sonra yüzü bembeyaz kesildi. 
Buz kesilen ellerinde kağıt art.ık 
duramadı. Leonor olduğu yere yı
ğıldı. Gözleri bufandı. Kalbi da· 

raldı. Yeia ve aciyle büzülen du
daklarının arasından bir inilti 
döküldü. 

Acaba kağıtta ne okumuıtu. 

lıte: 
11Y arın Paskalya münasebetiy

le Notrdam Katedralinde yapı· 
lacek ayini idare edecek olan 

Monsenyör Leveg Prens F orneı:, 
Dük Jan dö Kervilye'nin sizinle 
niçin evlenmiyeceğini haber ve
rebilecek biricik kimsedir.,, 

Bu ta§ı kim atmıştı? Acaba şu 
sevişmeyi çekem iyen birisi mi? 
Yoksa bir aile düımanı mı? Belki 

de adi bir kinci ... Kim olursa ol
sun fU haberci iki gencin arala· 

rmcla geçen bütün §eyleri b~bi
risi idi ve her halde bir doat değil
di. 

Baron dö Montegünün konağın
da bunlar geçerken Dük dö Ker-

kendisini topladı. vilye evine dönmüş ve odaaına ka-
Bu kağıt parçası onu büyüle • panmıştı. Orada duvara asılı Leo

miş gibi kendisine doi.ru çekiyor- !'orun bir reami önünde diz çök-

8 

Pardayanlartn hulasası 

On Udncl IAıl devrhıde Franeada haşln 
bir derebeyi, ayni zamanda kral kadar ve 

belki kraldan çok sözü geçen bir DüktUr. 

Ecdadı .vatıyle Fran8ayı idare etmJ§ kendisi 

de din harplerindeki lmhramıuılıklarla ve 

bilhassa krala olan sadakatiyle §Öbret almış 
tır. 

Konnetabl kralm Yardnn.ilo aile dU§Dln. 

ru olan Kont dö PJyenln vo Marjans!nin bU 

tUn emlAklnl elinden alır ,.o onu sefalet içinde 
bını.kır. 

Fakat Monmoransı nllestnln iki mühim 

uzvu, Konnetablln iki oğlu, Fransuva ve Han 

ri ayni zamanda Kont dö Plyenln kızma t\ 

ıııktırlar. 

Jan, bunlnrdnn daha bUyUğU, allcnln ek 

bt>r evlll.dı, ııcrcf ve servetin blrlcilt mirasçı 

sı olan Fm.nsuvnyı scvm<.'kled!r. 

Ba.baaının kendisini feda! olarak gön 

derdiği Teroan harbine gittiği gece Frnnsuvn 

Janla, Mnrjaruıl kilisesinde 61Um halinde bu 

lunan Kont dö Plycnln takdisi altında evle 

nlrlcr. Ve Frn.ruıuva o gece Şarlkenln bUcumu 
nu Fransa ordusu yeUııene kadar durdurmak 

üzere iki bin sUvarlnln bngmda olarak Tero 

ana hareket edl'.'rkcn kansını kardeşine enuı· 
net eder. 

Fransu\•n bir daha geri dönmez. Onu 

herkes son kere Uzerlno l!aldmm yllzlercc 

dQ§tnanm arasında tek ba§ma dövtışUrken 

~önnllştür. Diğer taraftan Hanrl gayet vah 

~ ve zalim ollln Hanrl Janı durmadan rab&t· 

ırız etmektedir. Jan oma ._ N U 1 S 1 

çln Hanrl genç lnıdını o 13tradn. bıı.bnsmm eli· 

ne geçlrdlğl Yarjansldeld evinden kovar. Jan 

ırtıtnlncmne sığmır ve oradn çocuğunu dotu· 
rur. 

O aıradıı Frnnsuvnnın ölmeyip esir d~ 

tUğtl haberi gelir. Harp sonn erdiği itin Fnın 
ıruva serbest bırakılır, Ve geri döner. Ağabe· 

yi81n1n yolda olduğunu haber alan Hanrl Ja• 

nm yeni doğm~ olan lazı Luizl ~övalyc dö 

Pardayan isminde eskl bri askere kaçır
Ur ve Jana eğer ağabcyfslne hakikati söyler 

ve kendi söyledlklcrlnl tasdik etmezse kJZJDJ 

Pardayana boğailatacatuu haber verir. 
Fransuvıı G'Cllr. Hanri onun önünde Ja

nı ağabeyfslne ihanet ctml§ olmakla itham e· 
der. Jnn reddetmeğe cesarot cdcmlyerek dU· 

§tip bayılır. Bundan sonra Hanrl Frıınsuvaya 

Jıı..nm A§ıkı kendisinin olduğunu söyler, iki 

karo('§ dilcllo ederler. Ho.nrl ağır yaralanır. 

Frs.nsuva Parlse doğru hareket eder. 

Bu sırada Pardayan yaptığı harekete piş 
mım olarak çocuğunu Jana l:ıde eder ve Han· 

rlnln korkusundan kondl ulak oğluyln bera

ber Monmorıınsi §atosuou terkeder. 

Jan Fransuvanın peglnden Parise gelir· 

Fakat Frnnsuvıı..nm babasllc karşıla§ır. Kon· 

netabl bu evlenmeye glddeUo aleyhtardır. Ve 

Jana eğer oğlumdan ayrılmıığn razı olmazsS 

kralın emrlle Fransuvayı Tampl zindanında 

mUebbcd hapsedeceğtnl s!Syler. 

Jan bo~ıı. kAğıdmı ımzaııyarak ltO

naktan çıkar. 

••• ....__,.._......., __ _ 
n hilvllmt.tııtur. Ana 1az Pruim.YweauıJaler 
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Sinek, tahtakurusu, pire, ve güve bütün haşerat yuvalarını yeni icat Fayda ve 

FAYDA iLE TAHRı 
Oksürenıere: Katran Hakkı Ekrem 

K A N Z U K ..,.1 ı.!:g~:~:~:~:,~:::!~n: 
MEYVA TUZU 1 ladıkları NAUMANN mar-

rabii meyve usarelerile hazu -
lanmış yegane mey,·e tuzudur. 

Mide, barsak, l<araciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalı. 
dır. Hazmi kolaylaştırır, ink1bazı 
izale ~der. 
lNGtLtz KANZUI{ ECZANESl 

Beyoğlu - lstanbul 

~ ..... llCJli\hC~Mlil:lll .......... 111il 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
lfraköy - Ekselsiyor mağazası 
ilanında. ller yün öğLeden sonra 
2 ·den 8 · e kadar_ Tel: 41235 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmit bir san· 

~tkar keman dersi vermek istiyor. 
Dera almak istiyenJerin her gün 

'bah saat 11 . 13 arasında 
(41923) numaraya telefon ede 
~ek (keman hocası) nı istemeleri 

ilfidir. 

'Vo ~D~ 
• • 

erzı mı 
~ırn~@ır!StYJlnllYllE!? 

!!!_e size bir adresi : 

~ 
•HSAN YAVUZ 
l<ad1n 9'e Erkek Tents• 

kalı ldeal ve Erika yazı 

makinalarımızla metanet 

ve zerafetinc erişilmiyen 

NAUMANN markalı Diki, 
makinalarımızın 936 sene
si modellerini görmek üze. 
re bir kere satış mağaza. 
mızı ziyaret etmelerin~ ala
kadarlardan rica ederiz. 

Peşin fiye.tlarımız ne 
derece ehven İse taksitli 

satış şeraitimiz de o nia

bette müsait ve mü-§terile. 
rimizin menfaatlerine uy • 
gundur. 

Maklnaları Satış Türk Limited Şirketi 
Merkez: Galata Hezaren ıokak 19-21 Tel. 41085 

'HER 
MEVSiMiN 

. KREMİDİR 
Bir mütehassıs diyor ki : 

F,azla Makiyaj 
Cild için zararlıdır 

YapılmasL laıtmgelen 

Fen, senelerle sık srk yaptıran mak 
yajdan yüzde yaşın ilerlediği izleri beli· 
rir. Bu ise bir genç krz teninin güzelliği 
için tehlikelidir. Fakat bu gibi hallerde 
cilt, Biocel tabir edilen gençleştirici ve 
ihya edici unsurlarla beslendiği takdirde 
derhal tazeliği, g.üzelliği ve yumuşaklığr 
iktisap eder. Bu kıymetli cevher, Viyana 
üniversitesi profesörü doktor K. Stejıı 

kal tarafından husust bir usul dairesinde 
genç hayvanlardan istihsale muvaffak 
olmuştur. Bu cevher, pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuttur. Ak 
şamlan yatmazdan evvel kullanddıkta 
siz uyurken cildin zayıflamış ve sol· 

(yağsız Tokalon kremi tatbik ediniz. 
bu suretle makiyaj ve solmuş bir ten ye 
mr. 

muş adalelerini sıklaş 
trrır ve beşer eyi besi er 
ve gençleştirir. Sabah· 
leyin beyaz rengindeki 

Çünkü beyazlatıcı ve mukavvidir. işte 

ni ve cazip bir güzellik tabakasilc lm§a 

ÇAP_1\ MARKA müstahzaratı 
Kuvvet kaynağıdır. 

• J .;/' •• • ' • ..,..~. • • _, ... _. .. ••• "'"!ı"' . ~ • . •• 

Muhammen bedelleriyle ınik tar ve vasıfları aşağıda yazılı "2,, • 
grup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında ya
zılı gün ve saatlerde Haydarpafa da gar binası dahilinde 1 inci işlet· 
me komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine kadar komis· 
yona müracantları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan pa· 
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 13500 kilo Dubl T, U, müsavi ve gayri müsavi köşe, 3500 kg. 
yuvarlak, 5900 kilo lama, 2600 kilo 4 köşe adi ve İsveç ve 11500 ltilo 
muhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 1/2 lira ve 
muvakkat teminatı 255 lira olup açık eksiltme 17 - 3- 936 salı gü
nü saat 10 da. 

2 - Muhtelif eb'atta 40008 kilo demir levha muhammen bedeli 
4000 lira 80 kuruş ve muvakat teminatı 300 1/ 2 lira olup açık eksiltme 
17- 3 - 936 salı günü saat 10 da. (11J:1). ' 

7 f ambah Amerikan 

BOSCH 
Radyoları 

Yalnız150•İradır 
Bu fırsattan istifade ediniz 

Rad1um f carethanesi 

Galata . Telefon 42878 

ME Li HA 

Her akşam 
Taksimde kışlık 

LVC 
Salonunda 

Mısırdan gelen 
MELilIA SELAME 

Arapça taganni ve raksları 
binlerce alkışlarla <levam e 

diyor. 

Masalarınızı bir giin evvel 
d<.>n t~min edilmesini ric;ı 

olunur. Tel: '1.3345 

Bayan 

HAMİYET 
Memleketimizin hassas 

SELAME 
stıabııl • Yenlpostaae t.ar~ısıncla 

Foco Nur yanıntla Letafet haaında 

MECCANEN: latanbul 622 posta ad resine TH/2 rumuzile 12 kuruşluk bir 
posta pulu gönderildiği takdirde derunun da bir tüp gündüz TOKALON kremi 
bir tüp gece Tokalon kremi ve (arzu edilen renkte) bir kutu Tokalon pudrasını 
havi bir lüks kutu meccanen hediye edilecektir. 

Hamiş: Numunelik talebinde bulunan zevatın adreslerini vazıh ve mufassal ola il 
rakyum~~runadr~e~~n~~~~h~~ileh~funum~cl~erw~~ •m•••m~m•a~E~~~~m&E~mnam~=-~•i 
mış olanlarm d~ yeniden açık adreslerini göndermeleri rica olunur. 

okuyucusu 
Gündiizleri !:aat 13 den ;t;bırcn CA YLI DANS 
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a a av ut 
X: 9 un h a r · k u 1 a d e m a c e r a a r ı 

ELEKTR\K Söt.ıDÜ 
V12.---vt"Z... 
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rİ No. 1 

VEPVE i iR EC 

Okuma an yorulup'·a ~ ~i ·z -- en 
bıraksanız bile 

Göz eri 0 z 
gazeteyi arıyaca 
son hazırlıklan yapıllyor; tafs i lat 

ÇOK V A 

UA ÇI IVOR 
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