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HABER - Aktam poıtaır 
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işçilerin ihtiyaçları nelerdir? 
20 ŞUBAT - 1936 

Kral Boris 
ve Tevfik Rüştü 
Belgradda ehemmi• 
yetil temaslarda · 

bulundular 
s 

ı~ 

Kömür 
depolarına yer 

meselesi 
Depo sahipleri Vanl 

köyünde depo 
yapmak istiyorlar 

Köylerden Ista~bul~ 
iş aramıya gelenler_ lln 

Belgrad, 19 - Bulgar K..Jı "1t! 
Boru, Türkiye Hariciye V elsilİ H 
Tevfik Rüıtü Arasla birlikte a_yııİ 
trenle Belgraddan geçmittir. Yu ' dıı. 
goslav gazetelerinin yazdığına gir. ttre 
re istasyonda Bulgar Kralım, ~ıl' ~] 
goılavya Kral naibi Prena Pof. ~ 
Tevfik Rii§tü Arası el. Yuıo.la'f: ~le 
ya Baıvekil ve Hariciye Vekili ilin 

Kuruçeşmede'ki kömür dep0la
rmın buradan ka1kmaaı hakkın . 
daki mahkeme karan üzerine bu 
depolara bir türlü yer bulunamaz 
iken depo sahiplerinden bir .knmı 
başlannın çaresine bakmağa 1ü · 
zum görmüşlerdir. Bunun için kö· .' 
mur depolarının kurulacağı bir 
yer aranmıt ve Vaniköy civarın -
claki kıyılar bu işe mil$ait gÖrül -
müştür. 

••• kahve köfelerlnde aefll ve perlfan · otmakla kalmıy~r ••• 

Depo sahipleri buldukları bu 
yeri ticaret odasına bildirmiıler · 
dir. Fakat Ticaret odası Vaniköy 
sahilini muhtelif noktalardan mu
vafık iönnediğini alakadarlara 
bildirmi§tir. 

Oda Vaniköy ahilini evvela a. 
kmtuı çok olduğundan, sonra da 
limana uzaklığından dolayı mas · 
~atlı olacafmdan depolar içjn mü
sait bulme.m!fltr. 

Lakin ali.kadarlar Kuruçetme
de daha fazla duramıyacaklarını 
anladıklarından bu teıebbüslerin
den vazgeçmemiıler ve Ekonomi 
Bakanlığına müracaat etmişler -
dir. Vekalet iti ehemmiyetle kar . 
şılamıf ve bunun için bir heyeti 
tetkiklere memur etmiıtir. !Bir kı

sım azası Ankaradan gelecek olan 
bu heyetin yakında tetkiklere ba!
lıyacağı umulmatadır. 

Reş glln beş gece 
dalgalar arasında 

bir uğraşma 
Kaybolan gençler 

kurtartldtlar 

Bundan bir hafta evvel, Sa.mat
yada oturan Ruhi ile Mehmet Ba
lık tutmak için bir sandalla deni -
ze açılmıılardı. O zamandanberi 
kendilerinden hiçbir haber alına · 
~uyan bu gençler Bozburun açık 
Jarmda Hasan reisin motörü tara• 
fından kurtanlmışlardır. 

Mehmetle Ruhi balık' tutmak 
için denize açıldrktan eonra gerek 
sulann ve gerekse ıhavanm teei -
riyle açıklara kadar sürüklenmiı· 

ler ve bet gün, be§ gece dalgalar 
araımda soğuk ve aç.hkt1ln bitap 
bir hale gelinceye kadar uğraı · 
mıılardır. Nihayet baygın bh· hal 
de •kalan çocuklar sandalı olduğu 
gibi bınlkmqlar ve işte bu eanada 
Hasan reis tarafından kurtanl -
mqlardır. ~lar bugün ıehri · 
mize getirileceklerdir. 

32 Halkevi 
daha açılacak 

Şubatın 23 üncü Pazar günü 

Şehrimizin yerli işçisine de zarar veriyorlar 
Köylerden şehirlere işsizlerin şuursuz 
akınını bir intizama sokmal~dır ı 

Anketi yapan: Murad Sertoğlu 
(Baştarali 1 lncide) 1 

Haftalar var ki işçilerin vazi
yetini, dertlerini, isteklerini, biz
deki iş hayatını tetkik ediyorum. 
Bu arada yirmiye yakın muhtelif 
fabrika, imalathane, tezgah ıaJıip
leriyle görüttüm. lstanbulun he
men hemen her taraf mda yüzler
ce iıçi ile -dertleıtim. it hayatını 
ilim gözüyle tetkik etmif kimsele
rin fikirlerini aldım. 

Anketime memleketimizdeki iş. 
çi muhacereti İfinden, bunun içyü
zünden baılıyorum: 

• • • 
Son asır içinde bütün dünyada 

işçinin ziraatten ziyade sanayie 
doğru meylettiği görülmektedir. 
Bunun ıebeplerini uzun uzadıya 
teırihe lüzum yok. Doğrudan doğ
ruya memleketimize gelelim: 

Her gün Anadoludan gelen 
trenler Haydarpaıa garına, ve va
purlar GalP.ta rıhtımına birçok köy 
lii kıyafetli adamlar çıkanr. Bu a
·damların ekserisinin bir koltuğun
da eski bir yorgan, öbür elinde de 
bir "deyneğin ucuna asılmıı bir 
tıkın vardır. Efer vaktiniz müsait 
olur <Ja tiunlaTı takip edeneniz ek
seriyetinin 'Çeıme meydanına, Top 
haneye, Kasımpaıaya, Sirkeciye 
gittiklerini görürsünüz. Çoğunun 
buralarda hemıehrileri vardır. 
Bunların yanına giderler. 

dir. 90 kurut yevmiye alır. Onu 
bulacağım. Elbet bana bir iş bul
mak için savaıır. 

İ!te ... Anadoludan itçiler bu §e· 
kilde gelirler. Fakat ıunu hemen 
söyliyeyim ki burada amcazadele
ri olan itçiler çok azdır. Ve bunla
rın büyük bir ekseriyeti lstanbula 
hiç bir fikirleri olmadan rasgele 
gelirler. Üstelik çoğu lstanbula 
gelmek için varlarını yoklarım sa
tıp ellerine geçirdikleri bet on 
parayı da kısmen yolda ve kısmen 
lstanbulda yiyip bitirirler. Ve bu
rada da bir it bulamayıp tam ma
naıiyle peripn bir halde kalırlar. 
Diğer taraftan böyle itçiler arasın
da habasetler çeviren bazı dolan
dıncılar da türemiş tir. Bunlar: 

- Sana it bulacağım amma; şu 
kadar para lazım! diye bu zavallı
ların ellerindeki son paralarını da 
çekerler. 

Her gün lıtanbul vilayetine, be
lediyeye bu tekilde parasız ve çır 
lak kalmıt birçok Ana.Jolulu işçi 
namzetleri baıvurmakta, memle-: 
kellerine gönderilmeleri için yal
vannaktadırlar. 

Bunların işlerini, güçlerini hı~ 
rakıp mevhum bir1imit1e lıtanbü· 

ri sürerek iıçilerine verdiği ücreti 
de indirmekte"dir. 

Elhasıl iıçi meselesine geçilme
den evvel Anadoludan lstanb"ula, 

Stoyadinoviç, Türkiyenin ~- ~ 
elçisi Ali Haydar, YunaniıtaJllll ~d 
Belgrad elçisi ve sair birçok zeY,.t tbt 
karıılamıttır. 

daha umumi bir tabirle, köylerden Belgradda bir gün mitafir ıt-· 
şehirlere bu §ekilde fuurauz olarak lan Kral Boris, Pren1 Pol ve Stoyr 
devam eden aınele akınlarını kon- dinoviç ile uzunboylu konuıınµf • 
trol altına almak, bunu idare et- tur. 
mek ve icap ederse bunu menet- Bulgar ve Yugoslav gazeteleri 
mek devletin en büyük vazifelerin- bu ziyaretin siya.si ehemmiyetin · 
den biri olmalıdır. Fakat tabiatile den ve bu suretle Yugoslavya il• 
bu menediş "idari,, değil "iktisa- Bulgariatan arasındaki dÖstluğuJ' 
di,, olmalıdır. Yani, köylünün takviye ve tekit edilmif old\Jğuı' • 
köyündeki şeraitini düzeltmelidir. dan bahsetmektedirler. 

lstanbul ldrofil fabrikası sahibi Bu ziyaretin asıl 1büyük eheJll' 
Sabri Pozam bu it için §U hal çare- miyeti Bulıariatanın Bal~an all ~ 
sini ileri sürüyor: tantına girmesi iiıdir. _ 

;:~:r. Kuvvetle iddia edildiğiıı' ~ 
Vilayetler hudutları dahilinde- göre önümüzdeki Mart ayı~ 

ki fabrikaların muhtaç oldukları Belgradda toplancak olan BaJ}cşl' 
amele miktarlarını zaman zaman ... 

antantı konseyinde Bulgaristaıııv 
tespit etmeli, ve kasabalara kadar da antanta girmesi görüşülecelı • 
uzanan iş büroları vasıta.siyle lüzu. · hr. 
mu kadar işçi celbetmelidir. lıçi- Tevfik Rüftü Arasın SofyadsJ' 
lik hayatına girmek istiyen kimse- geçerken Utro gazetesine vaki o 
ler, kasabalardaki i95i bürolann- lan beyanatı da bu zannı kuvYet" 
daki defterlere isimlerini yazdirır- lendirmektedir. 
lar. Ve ıehirlerden istiyen ı:memf ---- --------
lar ve ,·enirlerden istenen amele Atlnada grevler 
mi!<tarı_ ınüracali_ ' sp-~vl~önde- Atina, 20 --- Tramvay am~!/ 
rilir. taksi toförlerinin grevine iltirr 

Her sene binler~e iıçi namze- etmittir. 
t . . 

dini sefalet ve felaketten kurtara- --- - - -------
cak baıka hiç bir yol yoktur. Bu it
çi akınlarını muhakkak surette 
kontrol altına almak lazımdır. 

Kalbi durdu 

la gelmeleri ayni zamanda burada: 
ki itçileri de zarara uifatmakta
dır. Çünkü bunlar gayet ucuz fi
l' atlarla çah§mağa hazır oldukla
nndan, bazı patronlar bunları ile· 

Bunlar ne için yUrtlarım hıra- -----------------~ 

Bu sabah saat dokuz ~ 
Akay idaresi köprü Kadıköy i• ' 
kelesi kamarotlarından Lutfi, : 
renin seyrüsefer kağıtlarını g il. 
rürken yolda kalbi durmuf ve d 
şerek ölmÜ§tür. 

krp lstanbula geliyorlar? Maksat- o t k -
ları gezmek midir? Hayır, ne mü- r aya fı} an 
nasebet! Karadeniz v~puruyla lı- ~ 
tanbula gelen böyle bir adam, ''kayıp veznedar 
köprünün batında bana yaklaıa- '' 
rak elinde yazılı bir kağıdı uzatıp p 1 n ası I 
okuttu: ara arı 

"UnkapartındaDivrikkahvesin- ttçal d 1 rd ıg-1 n.. an 1 atıyor 
de Mehmet.,, . J I 

Ve huraya hangi yoldan gidil-
diğini sordu. Konuıtuk: 

- Nerelisin sen? 

- Divrikli. 
- · lstanbula y~ni mi geliyorsun? 

- Evet.. 

Birkaç gün evvel kaybOlan rü
sumu bahriye veznedarı Remzi 
dün müddeiumumiliğe giderek 
teılim olmuttur. Müddeiumumi 
muavinlerinden Sabri tahkikata 
el koynıuftur. 

- Ne için geliyorsun? Remzinin hesapları tetkike 
- Neden olacak? iş bulup ça- · bqlamnıştır. Suçlunun anlattığı -

hımak için.. na göre kayıp hadisesinin sebebi 

- Memleketinde ne it yapar- !U imiş: 
dm? ' Remzi bir kaç gün evvel ban-
- Rençberdim. kaya yatırmak üzere yanına 1800 

lira alml! ve yeleğinin iç cebine 

koymu~. Bomonti istasyonunda 
tramvaydan· indiği zaman yeleği -
nin çöziilmüı olduğunu ve parala
rının a,ınldığını görmüf. Bir bay· 
gınlık geçirmiı. Kendisine geldi -
ği zaınan bu vakaya kim•enin 
inanmıyacağını dütünerek zabı -
taya teslim olmamış. Birkaç gün 
için kaybolmakla beraber bu pa -
rayı dostlarından tedarikle yeri . 

ne koymayı düıünmÜf, buna çalıt
mıf, muvaffak olamayınca adliye
ye teslim olmuş. 

---~--~-~~~~~--_...,.,,.. 
Mavunaları batır~ 
Unkapanı köprOif 

yüzünden 

Lf man idaresi bele' 
dlyeden 250 hl~ 

lira istiyor : 
Liman idaresi, Unkapanı ~it 

rüsünün dağılarak idareye sıt • 

ç~ mavunaları içlerindeki et~. 
)arla birlikte batımıumdaıı ~ 
layı belediye aleyhine bir .j;t. 
~iyan davası açmağa karar 
mi1tir. r 

Liman idaresi davaya ~~ti· 
larak belediyenin köprüyiı ~fljJI a
mir ettirmediğini ve bunun~ 1' 
vukua gelen zararları ödeJll 

- Neden o iti bıraktın? 
Halkevleri kuruluşunun beşinci . _ • . . 

ı d.. .. .. .. b t" 1 - Geçınemıyorum. Tarlam ıyı H k 1 cap ettiğini göıtermektedir .. .,- · 
Köprünün idareye verdii• 1JO 

rar tüccar eıyaıiyle ber•bel 
bin liraya baliğ olmakt~ 

yı onumu munase e ıy e mem - ... . . e y e . 
leketin her tarafındaki halkevle · degıl. yazın ınsamn karnı doyu- . 
· d · ı cak b yor amma, kıtın doymuyor. 
rın e merasım yapı a ve u · 

d - Evli misin? 
münasebetle birçok yerler e yeni • • h d • • 
den 32 halkevi daha açılacaktır. - Üç de çocuğum var. rn u e n 1 s 1 

Meruinı ilk defa Ankarada ya. - Nerede ailen? 
pılaca'k ve radyo ile diğer yerler - - Nerede olacak? Memlekette.. . . . . • ı 

den dinlenecektir. Halkevleri bun- Tarlayı o sürecek gayri, ekin an-ta b a n c a 1 e 
dan &onra kendi programlann~ cak onun karnını doyurabilir. iki 
tatbik edecektir. boğaz besliyemiyor. • 

Jstanbuldaki Emin.önü Halkevi - B~ra~a ne iş yapacaksın? v u r· d u ' 
de gilndüz ve gece olmak üzere - Bılmıyorum. • 
iki kısımdan ibaret zengin bi:- pro· - lstanbulda hiç tanıdığın var 
aram hazırlamıtbr. mı.? 

Gandh andiçilecek, konfe - Divrik kahvesindeki Mehmet 
rantlar ve konser verilecektir, ge. amcamın oğludur. 
te de A1ayk'"öıkünde Belkis p'iyeııi - Ne iş yapar? 
temsil edilecektir. - Bir kumaı fabrikaımda iıçi-

Kalifomiyada açılmış olan bir 
sergide demirden yapılmıı bit 
sun'i adenı, bir hedefe doğru ta · 
banca atmakta iken, birden "he -
sabı ıaşırıp,, y:an tarafa dönmüş 

ve kendisini imal eden He.nri May 
isimli mühendise ate§ ederek, onu 
kafasından vurmuıtur. 
. Sun'i adamın amili_. ölmemiıtir, 
iyileıiyor. 

Hırsızı ı I< ıilt"' 
Sirkecide Y eniaydı? o~:",t · 

oturan Hopalı Mehmedı~ ebi" .. , 
• ıJ'l c ~ 

da asılı bulunan cekctıtı t<f'l'ff~ 
den 5 lira paruiyle e-1rş 
çalan Sadık yakalannııştıt· 



ErkekDeır 
kadınlar ve 

yoDDaraa• . 
Son Poatacı arkadqnmz müga-

" yapıyor. Sanki biz: "ille çalı
llıı kadınlardan yol vergisi alm
~ !,, demitiz!? .•. Etme yahu. .. 
Hayır, aöylediğimiz tudur: 
- Eskiden itçi, altı lira veriyor

dı.. Şimdi yeni kanuna göre dört 
~ecek. Binaenaleyh, bu yeni fe
'1, eskisine nazaran itçi için daha 
~eriJlidir. Çalrpn kadmlardan 
111\e para almsa, - kadm amele· 
-ı.ı umaml miktan erkek amele ye
~unun yüzde ellisinden daha az 
~dtığu için - Türk itÇiıinin üze
~deki yol vergisi hafiflemit de
~r. 

Bu, bir hesap meselesidir. Zarp 
\taksimle hallolunur. 

Almanyaya Posta tayyarelerimiz 
gönderilecek ~ k J r. g 'lt -' 
denizcilerimiz a ınua .ın ı ereuen 
MOracaat mDddetl memleketimize gelecek 
bu akşa_m bttı1or Tayyarereri lngilterede staJ· 
Devlet Denizyollannm muhte . 

lif itlerinde ~ıqma1c ~ Aı - gören 6 tayyarecimiz getirecek 
manyaya taheıle aöndenlecek o -
lanlarm müracaati müddeti bu Elde ettiğimiz malumata göre \ namesi de verilecektir. Pilot ve 
a1qam bitmektedir. foıilterede yapılmıı olan yeni makinistlerimiz yeni üç poıta tay. 

Almanyaya, yetifm1' olan Deniz poata tayyarelerimiz Martm on yaremizi alarak Londradan mem
ticaret filon elemanlanndan mü· betinde oradan memleketimize leketimize ıeleceklerdir. 
rekkep olmak üzere aüratle ıelerek müteveccihen hareket edecekler - Yeni üç J>09ta tayyaresi bütün 
Deniz Ticaret filomuzda çalqa . dir. memleketle ilkbahardan itibaren 
cak bir kafile ve bir de orada u . Gelen mal<tmata nazaran bu ba§lıyacak olan yeni hava aef erlc
zun müddet kalarak Almanyad~ tayyareleri teslim almak üzere rini elde mevcut bulunan tayya . 
tahsil görecek ikinci . bir kafile Lonilraye giden yedi kit ilik heyet relerle beraber yapacaklardır. Ni. 
gönderilecektir. içinde bulunan ÜÇ pilot ve üç ma- san batından itibaren batlıyacak 

Dlllmlze 
hürmet ı 

Zamanın fıkracw dilimize dilkttlt 
vitrinlerindeki llhlarda. yapılan anı· 
ika.idi anlatıyor: 

"Mevalmlik partıuu,, 
"Ç odldaTG masuı efya,, ,, _ ..,_. 

§eklinde yazılar, rezalet a~ ha"' 
dl gene neyse_ Fakat lise son sınıf~ 
]ebesinin şu fmlA.sına bakın: 

*Geldi., gerine "keldi,, • •eaJd yeri
'"'"ngl_ 

Ve sonra, yan resmf mUesseseJeria 
illrilarına g~iyor: 

"Brll.belde ıran pri,. kazanan_ 
Fransızcanın karamanlıcası? •. 

Ve Zamanm fıkracısı şu doğru sözl• 
ri söyJUyor: 
. ''Her harf, her işare~ Jıer majU. 
kül ba§Jı başına hir dUşünUş, görUt 
dünyasıdır.,. · · 

* Tabiat Y oba, zavallı amele kadmlar 
~iaz edilip kendilerinden ver--
1 almam, nafakalan kesilsin t de
~e bizim gazetenin prensipleri 
,~ez ... Bilikia Son Posta, çalı

Birinci kafile Alınan ticaret kinist timdi mütemadi UÇ.Uflar olan bu hava seferlerinin hedefini Mu so 11 n iyi 
vapurlarmda muhtelif hatlarda ve ıtaj yapmaktadırlar. bilhana ıark, cenup vilayetleri . ..-

' ~ Ye çalıımıyan bütün kadmla
\q 'Yergiye dahil edilmes!ni ola
L..~ bir ıekil buluyor. Anket yapıp 

4. ~ lcadmlara hele ıunu ıoraun ba
"'llJll: 

- Ey İKİ heJDfİre ! Yalnız sen 
~~erıi vermek istersin, yoksa, 

ı zamanda para kazanmıyan 

~ v~ kızkardetlerin de mi yol 
.....-inı venin? 

' ~ Z&man itçi kadmlardan alma-
• 1.1 Cftapları okumağı pek merak 

11erdbn ! ? 

• tiıı~n Poatanm dedifl ribi, ver
~ çab!mıyan kadınlardan da 
İtte. .• aaını istemek, bunu doiurur 

staj yaptiktan .oma dönecekler. Pilotlarımıza bu staj müddeti mizle garp vilayetleri ve hükU. yenecek 
dir. bittikten ıonra "Uzak ha-ve sefer· met merkezinin ballanmuı ıe,kil Velid ,l!;bü.uiya, tabiat.in Napo~ 

Taliplerin yann n öbürıün leri beynelmilel pilotu,, phadet - etmektedir. na Moskovada nasıl yendijlni anı.at. 
veaikalan tetkik edilerek Ji.znn tıktan ~nn, M~linlnin de bqma 

g~len evsaf~ ~aiz olup olm~dığ1 1stanbu1 komi- aynJ Akibetlıı aeleceiini &ietermell 
gozden pçınlecek ve ayrılanlar . • için, Habe§istanda uıun zaman bulun. 

imtihana aevkedileceklerdir. serle f 1 af a $ 1 n da :;:rı;u Fransızdan fa sözleri nakle. 

imtihan Pazar ve Pazarteai tay·ınle • Y~'""!'~ baflatlılı "6klC 
günleri Deniz ticaret mektebind~ r O,_ I k k t tan.klaT tö11k dıuııuı Ba'-f toprakla. 
yapılacak ve imtihan evrakı muh· y "d b ·ıA kir d ::s unu or u mu• . nnın çamurlan plgadelmn bile adım 
telit bir komi.yon ta.rafmdan tet· 1 ~nlı en ~f vı ayet tedt. ıkt"o- Demirkapıda Mektep sokağın. atmasına mDnl olacaktır. J'eı,l~ o-. 

k
"k d·ı lct" a~ıy e emnıyet umum ıre or- da 16 numaralı evde oturan O - man Maollnl tabiat .. ~- ;..._ 
ı e ı ece ır. l"t•• t kil•t d k. k • l eme,,_. o_,_ 

Devlet Df'mlryollan 
mOb~ndıs· alıyor 
DeTlet Demiryollan, muhtelif 

tubelerinde çalqtmnak ibare ye -
niden dokuz ....._ia a1m•la lca-

u u et a m a ı omıser er ara- mer karnı Nazmiyeyi dövmii! · ıun eezaıını çek~ktlr/tJ 
anda yeni birçok nakil ve terfiler oğl~ Mustafayı da balta ile kor • Ve llAve ediyor: 
olmutbır• kutmuftur. Şikayet üzerine .Ömer •mz de Rabe,ı;atmrdald ltalprr.,, or 

Bu arada. lıtanbuldaki tayinler yakalanmıtlır. ~ tlldb«lnl pek tgı aiSTlllLIJOı. 
tunlardır: Pa rmaaını kaptırdı na * 

latanbuldan birinci komiser Şe- Cibalide Fener caddeeinde TecavOze 
" ~~ kaclınlara selince. ah. 
lı . . bir r.-... _i bulun day •aval- m .. hendialer günden güne 

11•tz e Jc-.ı..:• b .. r ._.. •e satında beı, al- geniılemekte olan Dev et demir . 

_;..;.,. 
rar ·-·~· rif Ankara:ya, birinci komiser M . Koıtinin un defirmeninde amele 

Nuri Zonplda,i~ biriaci komiser 20 md Abd"l .. h t l ı· · uArauana 
1 

. . . . • yaş a u a a ıo e ·nın !! ,.,,. 
brahmı M rdın , Ikıncı kom1ser b ... akin k•-t-

"1 "flülua olan ve ıünde ancak 30 . Yollan ıebekelerinde phfecak -
~ ~f ka~~an babalar da yol lardır. 
~ rtıınden ıatısna edilıe... Son Mühendislerden timdiye kadar 
~ mügalitadan vazgeçip bi- müracaat edenlerin evrakı . tetkik 
~.~ilci cinsiyetteki İtçiyi 

1
_e_d_il_m_e_kt_e_d_ir_. ______ _ 

.. • • • • a1 parmagmı m eye ..._. zecri ted ... lr' 
Şahap lneaole. iJcıncı komıaer Nu- mıt yaral nm ıt "' l 
ri Hakki.riye, Ferit ve Şevki Tunç ' a 

1 ır. 
eline, 23 numaralı Celil Vana, il- Şakala•ırlarken 
çüncü komiser Ratit lzmire, ikin- Aksa.rayda tavukçu Sinanm oğ-
ci komiser 25 numaralı lsma;l Hak lu 15 yaımda Enverle ciğerci Hü 
kı Çankınya, yedi numaralı Hay- aeyinin oilu 17 y&fmda Ahmet 
rettin lçele, üçüncü komiser Ra- dün şakalatırlarken Enverin elin
tit, 149 numaralı Recep Tunçeline deki bıçak AlmMdin 901 böiriine 
97 numaralı Mehmet, 160 numa- girmit, yaralanmqtır. Yaralı cer. 
ralı Nuri, 78 numaralı Ferit Bitli- rahpqa hastahanesine kaldml -
ae, 130 Şevket Elizize, 7 numaralı mlflrr. 
Fikri, 91 numaralı Hasan Çoruha DD•tD 
nekledilmiılerdir. 

Abidin D~ver, Fransızlar,ın .keniU 
ellerindeki Cibutiden Ha~taııa si· 
IA.h nakline meydan wrmemelerini ten 
kit ediyor. Bunu sözde bitaraflık diye 
yapıyorlar; halbald taraftarlıktır, 5' 
milletin mUt.ecafu saydıfı ltalyan 
himayedir! ÇtinkO Cibuti Rabeşısta. 
nın denlr.e biricik mahrecldir; o da 
Fransız emperyalizminin elindedir .. 

. Zecri tedbirlerin ttalyaya defi], 
· Habeşfstana tatbik edildiğine insanın 
fnanaeafr geliyor. -. . . * 

~doğrusu: Ah, kefki iıçinin lstanbolon karanlık 
' ı Ve bütün yaşama ıeraiti sokaklarına mDJde 
' a girse, adamakıllı yüzü gül· Şehrin muhtelif yerlerine yeni
~ ~i canlansa da, kadmlr den bin aokak limbaaı konulması 
\ h, vergisini ıevine sevine ver- takarrür etmiftir. Bu fenerler için 
'ı Olnan vereceği paranm birkaç da:ha timcliden ,ehrin birçok yer
~ 1 

de diler smıflardan toplana- }erinden müracae.tler yaprlmaia 
~ memlekettn berbat yolları batlanmqtır. Bu müracaatlar iter- ---------------
,~ile ıine ..• Çünkü sokaim ve de tetkik edilmek üzere teabit 0 . 

Tekirdağ fidanlık müdürü Ata 
Okçunnna caddesinde tramvay • 
dan inerken dü~, yara.lanmıt -
tır. 

Haspaya 
yakışır 

,..,. bu derece kötüsü Çinima- lunmaktadır. 
bile kalmadı! ----::----------------

"--.. ı va-No' Konferans 

B Ayın 21 inci Cmna s6nü aat 
~ 8ŞVekİ1 on yedi buçukta F.minönü Halke . 
~Ldllye vekil ile bu vinde profeeör Ran> HulGai tara
~~. b fmdan "Bugünkü Türkiye Türk . 

" Şehrimize geldi çeai,, mevzuu üzerinde bir konfe. 
\, \1 hakan ismet İnönü ve Ad . ran. verilecektir. Konferans ter • 

~lcili Şükrü Saraçoib ile besttir, davetiyeai yoktur. 

20 
PERŞEMBE 

ŞUBAT - 1936 
Hicrf: 1354 - Zilkade: 26 

Btrlncl cemre {havaya) 

•UNQlfııt ea.,,.. 
17,49 

--· ~ hu sabah Ankarade.n teh Konj(re 
~ ıelnıiıtir. ...::.. B,26 12,28 115.27 11,ce ıe.19 3,09 

~' 1>-ıcl> ~ H~ydarp&fa istaıyo- Kmla7 Kmımnı Kadıköy kaza .:-:. ıuı Mo 9,158 12,00 ı.aı 12,23 

~""ftG 't 1flen bakanı Tevfik tubesinden: Ydlık toplantımız , .•••••••••• 
ti,~·~~·· w.li ve belediye, rei- Şubatın 23 üncü Pazar IÜDÜ aat GEÇEN Sl:NE BUGON NE OLDU~ 

ouJ kum nd Em • 1 O da yapılacaiı a&Jln üyelere ÇuJmrovada Seyhan n Ceyhan neh!rlert 
'-.."'! a anı, nıyet bildirilir. 
-~~,Parti batkanı ve diğer ----- ----------t.afıml...---"-blr_çotc __ tart_aı_an kaplamııtır. 

Otomobil çarptı 
Tahtakalede Yemit hanmda o

turan 40 yaımda hamal Veysi.Ye 
ıoför Kamilin 1901 numaralı oto 
mobili çarparak yaralamıatır. 

.Ali Nad Karacan üstadımrz, A• 
toloJI meeeleıidne dair yazd1ğmuz ya. 
zıyı mevzuobahs ediyor. Fikirlerimize 
itirazı pek tebarüz etmiş değildir. Yal 
nız, meseli birind sayfaya yazı yaz, 
dığrmıza bilhassa takılıyor. · 

İzmir el varında Ne garip tecellidir ki, Ali Nad ıu. 
racanın antoJojiden bahseden bugth .. 

bir heyelAn kU yaZl8J da lı:endl cautainf.n birind 
lzmir, 19 (A.A.) - Kemer ayfasmdadtr. 

semtiyle Kızılçullu arumda Ay . Vau:a sormqlar: 
dm demiryoluna ait 200 metrolu • - Efendi hazretleri! Kadm1ar 
kısmmda dağ heyelan e~İ! ve boyanma.~ın diye talkını veriyonıun •· 

ma; senin hatun da boyanıyor yahut 
Sekizinci lıletme müfetti!l:ği ge · Cevao vermiş: 
reken tedbirleri almqtır. Heyelan - Hupaya yarapr da? I ", 
son yağmurlann tesiriyle ollDUf. (Bat-SOr) l 

tur. LI man RPne 
t ı._et l ı~an kartılanmıfhr. ~ ı 
~it, p llönij motörle latanbula 1 E ,~ N A F 1. ş 1. 1 

· era.pe.taa oteline inmi, . ~ v E C 
~ '1iltı ~ .. ~~afaa bakanı Kazım .__I _ _.~ .... -----..-.---~-----------.;..---~-ı---ııl 

mazot doldu 
Dün limanımızdan Köatencq9 

hareket eden Romania vapuru nh
tımda iken lmllanmıt .3ldulu ma
zotları denize dökmüt ve bu yüz. 

den bütün deniz iç limana kadar 
tekrar mazotla kaplanmııtır. 

~iSiletreniyleıehrimize şçiler ve ikinci mevki tramvay 
~-
~ ~ RörQ sme Mehmet inuaalle aldıiımu blr 1Mldupta uldgor ki: 
~ ı.rtbıı "Ben Fatihte oturan bir ftçiyim. Sabahlan n.zifeme 
,.__ C&zeteyı Uzertne yazı gitmek için evimden çıkıyorum. Kariıköye gitmek için ta-

~ ..._ ..::. ~ zata: ~ et. blatile tramva;ya binmek mecburiyetindeyim. Şirket bil
' ' "-a lllbeblerıe pek nad1rezı o. tün hatlarda ytlzde 75 nisbethtde ikinci mevki araba iş. 
'~ b1r ee:r detlldir. Za.b. letmek mecbarlyetfnde oldufu halde bunun tamamen ak
~ "-~~nrzı veya ad.. I si oluyor. Hele akfam flatfl dlnflt saatlerinde lldnd mev

ld araba balmak bli7-tlk lılr pM lti:ohıor• Acaba ba it-

lerJe alAkadar olan bir daire yok mudur?,, Bu yüzden limandaki kayılc:lar, 
HABER - işçi Mehmedin çok hakkı vardır. Sabah· motörler, flllll&lldıralar ve diler 

lan ikinci mevki tramvaylar hiç de ihtfveıca WI d~l-" - ..,., ve1aiti nakliye Jai · · d kal 
dir. Ve bu yüzden, çok kişiler, keselerine elverifli olma. • • ~:'1 e ~ 
masına rağmen, işlerine geç kalmamak için bJrfnd mev-ı lardır. L11Ba11 reuliii yapılan ft
ki tramvaylara binmek mecburiyetinde kalmaktadır. klyetler üzerine bu yüzden olan 

Allkadarlanıı .nazarı dikkaüni bir kere daha celp zararlarm miktarım teapite bati-.· 
ederiz. ' t mqbr. 

' 



' 
Habeşler sulh 

teklif etmemişler 
f--labeş imparatoruna bir suikast 
teşebbüsü meydana çıkarıldı 

17akalle cenubuodakf· mubarebede·italyao
lar ancak beş kilometre llerleyebllmlşler 
Adiıababa, 19 (A.A.) -Alman lerinin Makalle yakınında Habeı-

ajanıı bildiriyor: lere hücum ettiklerini telgrafla 
Reımi mahafiller, Makalle mu- bildirmektedir. ltalyanlar büyük 

harebeai hakkındaki ltalyan tebli- zayiat vermiılerdir. 
ğinin fevkalade müballlalı oldu- Keza Habeı hükilm~ Uolloda 
ğunu bildiriyorlar. Ba muharebe. düten İtalyan uçağı mürettebatın
ye Ras Molugetta ordusundan yal- dan sağ kalmıf olan bir tek kitinin 
nız birkaç bin kiti ittirak etmiftir. de yaralan yüzünden öldüğünü hil 
Ne timal, ne de cenup cephesinde -dirmektedir. 
Avrupalı zabitlerin muharebeye Dün Oessie üzerine 30 bomba 
ittirak etmedikleri ve hunlann yal- atılmıftır. 

nız ıüel hazırlama merkezlerinde Habet mahfellerinde verilen 
talim itiyle metsul olclakları taı- ma16mata göre, İtalyanlar Ma . 
rih edilmektedir. Bunlardan bazı kallenin cenu&anda yalnız bet lri
ları Ha bet ıenerallerinia yanında lometre ilerliyehilmitler ve 150 be. 
mÜf&vİr olarak bahmmaktadırJar. yaz olmak üzere 350 (;)ü Yermİf· 
Habq topçusu da mahare&e,e it- lerdir. Habeıler iki ltalyan tan
tirak etmemiftir. Mevcut hirkaç kını tahrip etmiılerdir. Keza bu 
top yalnız istihkimlara konulmuı mahfellenle İtalyan luamı külliai 
bulunmaktadır. •epn hafta Mablle etrafındaki 

Makallenin doğu ve doiu ce- dallara tırmamuk İatemİfM de 
nubuncla muharebe tekrar kıla - Ra• MaJaıetta ordusunun çalı tid
mJfbr. Bu bö)sedeki ltalJaD lu · detli mukavemetine uğradıjı ve 
taab uzan yüriiJÜtlerden Ye de • bununla beraber bu ordunun kar
vamlı yağmurlardan fevblide fi karfıya muharebeyi kabul etme
Jorıun bir haldedir. Şimal cephe. diği bildirilmektedir. 
ıinde, tank tuzaklan teıİIİne tek· Cenup cephesinde, Habeıler, 
rar batlanmııtır. 500 kitiden mürekkep bir mühe-

Cenup cepbeainde Habqler Ga- zelerinin Dorana vilayeti içinde 
n~le Doria boyunca hücumlarını Daua neh:-i yakınındaki Lebem da
Doloya kadar ilerletmekte ve ltal- inun eteiini inal ebnekte olan 
yan kıtaluı için zorluklar ihdas bir müfrezeyi tardettiiini iddia e-
etmektedirler. di1orlar. Bu muharebede 30 ltal-

1taryitnlar• ..... wazlyet yan ve 20 Hahet ilmiiftür. 
Raytffln İtalyanlar nezdindeki .. _llanehda çarpıfmalar 

muhabiri bildiriyor: Adisababa, 19 (A.A.) - Oıa· 
ltalyanlar bir taraftan yeni dende Suaabaneb etrafmc:la ciddi 

111evzilerini faaliyetle tahkim et - muharebeler cereyan etmekte ol -
mekte, dijer taraftan da bütün dujuna dair pyialar dönmekte • 
Endert& muharebe aalınesincle ,u- dir. 

lmparato .. a aulkaat 

' 

raya buraya daiılmıt olan Ha
heı alülerini yakmaktadırlar. Adiaababa, 19 (A.A.) - Bura-

HABER - ~am pottur 

Londra üzerinde 
Bir tayyare 

manevrası yapıtd• 
iki tayyare kazaya utr .. 
İngilizler, Londrada Taymiı 

nehri üzerinde bir hava manevra· 
aı yapmqlarchr. Ba mıanenaya 
700 tayyare ittirak etmittir. 

Bu tayyareler altı bombarclı -
man yapmıılardır. Bunlara tayya
re toplariyle nuJkebele edilmittir. 
Fakat gazeteler, Londrarun hava 
hücumuna pekiJi maraz oldap . 
nu yazmakta ve bu manevralan o 
tehlikeye bir ipret olarak röıter
mektedir. 

Manevra eınaımda iki bom . 
bardıman tayyareti kazaya utra . 
mqtır. 

Slllh tabrlkalarının hl••• ........ rt 

Alman Ajanıı bildiriyor: "' 
İngiliz ıiliblanma mücadele . 

si, ıilih f abrikalanmn hiaae ae • 

netlerinin yükaelmeıine ıebep 1ı>l • 
mutlur. "Deyli Herald,, ıueteıi 
ıilih fabrikatörleriyle ıimaarlarm 
apelriilaıyon l\lretiyle 300 milyon 
Türk lirası kadar bir kazanç elde 
ettiklerini yazmaktadırlar. 

lngllterenln yeni te•Rhat 
progra1111 

People gazetesinin verdiği i . 
zahata göre İneiliz kabinesinin 
huauai komitesi teılihat proiJ'amı
nı hazırlamakla me,ğuldür. Ko . 
mite bu uiurda aarfedilecek üç 
yüz milyon lnıiliz liruınm nere . 
den tedarik edileceğini al'llftır . 
mıt, hangi ıubelere ehemmiyet 
verilmeai lizımgeldifini te.bit et· 
mittir. ·• 

ETTelce de yazıldtfı ri&i lie.zır
lanan programa göre üç bin tay -
yare JapıJacak Ye buna iİç .ene 

devam edilecektir. Yeni liarp re · 
mileri intaıına da iki yüz milyon 
lngiliz lirası se.rfedilecektir. 

lnıiliz İmparatorluiu müdafaa 
liomiteai te,kilitı tamamen dejq. 
tirilecektir. Şimdiden aonra bütün 
lngiliz dominyonlannın ba lComi -
tede daimi azuı olacaktır. 

ltalyanların 
lngilizler 

aleyhinde 
ifşaatı 

(8Clf ıaralı l incüle) 
müdafauı bakımmdan müstakil 
bir Habefiatan, llir lta!yaD Habe
tiata.nına miireccalıtar, fakat hali 
hazırda fngiltere ile ltalya arasın
da bir harp ihtimali ge.yri muhte· 
mel olduğundan, lnailiz menfaat
lerine kartı bir tehlike çok uzak 
görünmektedir. Habetiıtanın or
tadan kalkması icap ettiği takdir
de, lnıiltere Tana ıölü mıntakası· 
mn kontrolunu temin etmeli, Ha· 
betiıtandaki f nıiliz tebaalarının 
menfaatlerini konnnalı ve f ırıat
tan istifade ederek lnıı1iz Soma
liıi, Kenya ve Sudan hudutlannın 
tashihleri tahtı temine alınmalı
dır.,, 

laglUz'er ne dlyor ? 

Londra, 20 - RMmi mahafil 
Giornale d'ltalianın neıriyatı hak
kında. beyanı mütalea. etmeyip, sa
dece mevzau bahia raporun nq
redilmemif oldujunu kaydetmek
tedirler. 

Siyaal mahafil ltalyan ıa:rete
ainin "if patınm,, hiç bir aaretle 
müheyyiç mahiyeti haiz olmadıiı
m .c;ylemektedirler. 

lff•at niçin yapllmıf 

Roma, 20 ,...... Propaıanda neza
reti ile lnıiliz aefareti Giornale d' 
ltalianm netriyatı hakkında mü
talea beyan etmek inememittir. 

Bu neırifatm ai,ul manut da
ha anletılamamıt olmakl• beraber 
Muıolini ile lngiliz elçisi aramda 
yapdaa 8Vn .... i,..etl- a6ftPA 

meydana ablıfı bu nqriyabn mev
zuu 'bahis ziyaretle alibdar oldu 
ğu hissini bırakmaktadır. 

HaYU ajanmıa sare, bu netri
yattan maksat ltalyanm aon nota
sına lngilterenin verdifi ıofak ce
vap üzerine lngiltere ile yeniden 
konupna imkanım aramaktır. 

imparator yolu denilen yol bo· 
yunca Buia vadisini ıezerken kilo
metrelerce uzaktan ıörülebilen 
büyük bir ceset yıjmı ıördüm. Di
'ier taraf tan Antalo istikametinde 
yükselen duman ıübmlan diler 
kümelerin de meYCUt olduğunu 
göstermekte Ye afır Habet zayia

daki tayyare kararıihı makamla- ------------· halya ve beynelmilel anlafmalar 
n, imparatorun bayabna kartı ya- ru ıeçip dütman IUtalarmı devam- Lon..ı- 20 _ Burada deveran 

tına delilet etmekteydi. 
Bataryaları Amba . Alasi ve 

hakim tepede yerletmit olan yerli 
topçulUDlln albayı, ıeçen ıece 500 
Habetin kendiainin dahil olduiu 
kıtaya hücum ettiklerini ve fakat 
tardedilaılderini bana ıöyledi ve 
halyanlann, biri zabit olmak üze· 
re yalnız iki ölü verdiklerini ilave 

Pılmıt bir suikast teıebbüıünü ket- ı tt bo bard etme1 ..... _ ,...., 
ı aure e mqnan ·au:· ed b" · ı:. M ı· · 

fetmitlerdir. imparatorun her za- d' O k ı d en il' f&J&aya ıvre, uao ını 
ır. çüncü o or uya memup R ..ı_ı_! ı .-:ı· 1ç· · s· Erik 

man binmekte olduiu ta._.arede b k 1 h" b" __ 1_. 0111&~ n•uız e ıeı ır 
.u azı rta ar, ıç ır muaavemetle "'--- d · ı b.x.. ·· .. 

bazı tahribat yapılmqbr. Bu hu- unuuOD ı e yap •• aon ıonııme-
auata büyük bir ketümiyet mahafa- karıılqmakıızın T embien ve So • de ucrl tedbirler kaldudmacbkça 
za edilmekle beraber, tayyaredeki ko~ aruınd~ münakale battı ü • ltalyanm hiç bir muabedeye ve hiç 

1___ •-·- 1 d' zennde Gaela ya kadar ftr'llUflar- bir beynelmilel harekete i..&:-ı. e· 
yaia &\llU karıtbnl.U&&9 ve ıi in ır- d ~-
leri.n zorlanmıı olduiu ölrenilmit- ır. demiyecefini ıöylemittir. 
tir. Tahkikata devam edilmekte- Adl .. babaya h•b• .. gelmemlf Reımi mahafil, tahakkuk ettiği 
dir. Sanıldıiına ıöre, bu tetebbüs, Adiıababa, 19 (A.A.) - Ha· takdirde deniz konferamımn mu
ecnebi devlet hesabına çabp.n bir vaa ajansı muhabiri bildiri7or: kadderabnı tehlikeye dfitürecelc 
caaua tebekeaine menıup qhaı ta- Habq hükUmeti Makallenin ce- mahiyette bulanan bu pyialan ne 
rafından yapılmıttır. nubunde 15 f\lbatta cereyan eden tekzip, ne de teyit etmektedirler. 
Ra• Mulugetta sisten istifade büyük muharebe hakkında henib --- ------- -----

atmlf biç bir haber almadıiını ve bina· Haricen kullanıla-
ctt~ . Makalle, 19 (A.A.) - Ru Mu- enaleyh bu huauıtaki 16 ıubat ta- cak ll&ç lçlllrse 

Keza, bu albayın bana aöyle- • ıuıetta kuvvetlerinin ricali keaif rihli ltal~an tebliilerine cevap v .• • · 1 nsan Bayan Ayşe 
dig"'ine ıöre, HalJeıler, İtalyan u· bı"r 111· vu"'zünden ıühuletle vaki ol· ek ett b 1 nm d ~ 

J rec vazıy e u u a ı15am ıoy. lbl h.I I I 
kerleri için kolay bir hedef olabi- muıtur. Haber alındığına ıöre, }emektedir. g ze r en r 
lccek bir yere bir Habeıliyi zincir- ltalyan hava filoları tam dut .. manı p d~'- bel d" ba lb lnglllz hastahanalarlnln en m e ıye ytan ra-
1 e bağlamıılardır. Bununla bera- kovalamaia hazırlandıkları ıırada bombardıman adllmarnaal için bimin kansı 33 yqmda Arte 
her, ltalyanlara malCimat veren ve tiddetlı' yagm" ag"'a batlıyan yagm" ur h ld ... · · G ı D--· Roma, 19 (A.A.) - itimat edi· uta o ugu ıçın ener& uaamı 
Ras Mulugettanm emriyle tevkif la dolu, ve Amba. Aradamı kap- Om d b' ·1· im · lebilir kaynaklardan öirenildi~"e er en ır ı aç a ıt ve mııa -
edilerek halyanlar tarafından öl- lıyan kalın ıiı tabakası yu"'zünden 5

UA f b ı d b b M f 
1 göre, İngiliz büyu"k elçisi Muıol~ ir u un uğu er er ueta amn 

dürüimek iizere bu auretle bai an- ıeri dönmeae mecbur olm•tlardır. d k • · • 
d · • ni ile yapbiı mulikat ııraaında lıa- e~'İne İl ere 1Çmııtır. 

mıı olan bir Habeıli ol uiu leaplt Bu vaziyetten iatifade eden Raa d 
h b. · be va bombardımanlarına uCh-amama Aradan yarım ıaat geçme en 

edilen bu hedefe iç ır ısa t va· Malugetta bütün kuvvetlerini ka- •· 
ları için Habetiıtandaki lnıiliz Anenin kammı sancılar kaplamq 

ki olmamıttır. çırabilmiıtir. haıtahanelerinin mevkilerini bil- ve kendiıinin zehirlendiği anlatı-
Ha ">••I• ... , .... vaziyet Amba • Aradamdaki matara- 1 lr H __ 1_• h L----· kal dirmiftir. ara a11eaı aatau.ın191ne 
Röyter aı· amanın Adiıababada· larda esir edilen Ha bet askerleri d l 

d P 1 l ıd ki Ha .... ıe .. auth taldff etmemi• ın mıttır. ki muhabiri bildiriyor: araıın a, o onya ı a u annı 
·· ı· b" bek" ı b" d Roma, 19 (A.A.) _Ha..._ ı·m· Yapılan tahkikat neticeaindc Habet hüktimeti tarafından dün soy ıyen ır ım e ır e ıaze- ~ 

neıredilen bir teblitde Makalle et- leci vardır. Bunlar ltalyaya ıevke- paratorunun guya ıulb teklifleriD- Aytenin haricen kulanılacak ilacı 
rafmdaki muharebede Habeılerin dileceklerdir. de bulunmuı olduğuna dair dola- yanlqhkla içmeıi yüzünden zehir-
,.._ il .. ._ 76 yaralı -verdik- 130 nutna .. aıı ltalyan tebl'i l tan pyialar salahiyettar mahafil- lencliği anlaıılm1ttır. 
1eri Mldlrilmektedir. Ras Mulu- Roma, 19 (A.A.) -130 numa- de tekzip olunmaktadır. Bu bapta Haatahanede yapılan müdant 
ıetta, ıeçen çarıamba, perıembe ralı reımi tebliğ: hiç bir haber ahnmadıiı beyan e- neticeainde Bayan ~nenin haya. 
ye cuma ıünleri ltalJ.an müfreze· Tayyare kuvvetleri cenuba doi- dilmektedir. tı kurtanlmqtır. 

20 ŞUBAT -1936 

Hitler 
Ruslarla anlaşmalı 

istiyor 
( BQf tar al: 1 inciJe) 

yasi ve iktiıadi münasebet tetİ' 
etmek teıebbüaünden batka bir tef 
değildir. 

Oirendiiimize aöre, yü.luek ~ 
keri ıahıiyetlerden mürekkep bit 
ırup önünde Hitler seçenlerde f 
nu demiıtir: 

"Ben Souyel Raya ile iyi ,,,J 
ncuelMt tuia etmenin l~ 
talulir edİJlorum. V ~ hwuı hiç ili' 
aman malaalil olmaJına. sJI&' 
fUINla iarar ettim; laôla da .ıliY" 
nan: Al111e11tya,JG komiinizmiıa,,,,. 
lıın yapnlıfll8Ula Wfl ko)'llc,.._*"' 
böyle bir hareketi rilip SÜJIÖI_, 
fİm·n 

Bir zamandanberi AlmaJI ıl 
du muhitinde ve cht bak•nlıl"'d'ı 
Almuyanm Sovyet Ruya il• V 
~ doat olmaaı yolunda teairler .,ı 
ıöatermiftir. 

Ve Hitler, bqünlerde> ~ 
bers veaire ıihi nazi akide--
nazaıiyecilerinden ziyade ordtil' 
kulak veriyor. 

Teıir sahibi olabilecek ~ 
sanayiciler de, ihracat tic~ 
bupnkü hali karfwncla yeise d:-/ 
miif olduklanndaD, ai1asi ~ 
teaiai neticesinde kendilerine .V: 
maaı muhtemel olan büyük Rut f 
yasasını arzu ile dütünüyorlar· ..J 

Kin1111uaaninin onunda Sofl" 
halk komiserleri konaeyi rei.i 1* 
lotof Sovyet ittihadı IM'l'keai ~ 
komiteıine hitap ederken deOl1f 

ki: 
"Biz, Almanya ile daha iyi ._t 

naıebet kurmağı isteriz.,, 
Ba natuk, o Umanlar, Alıl',ır 

larla ~;_ _,~ ..... .ı_. •-'• VO~ 
Rualvm hazır bu1unduk"1' . 
İfaret olarak aayılmqtı. Ve ~ 
linden bir cnap gelip gehoİ1 
ii bekleniyordu. I 

Şimdi Berlinden bir cev•P " 
mesine imkineız deneme•·~ 
zamanlarda Almanyanın Mil it' 
arasında yalnız, "tecrit edib', 
bir halde kalmaıı Alamny•~ ... 1' 
kütüyor. Ve bu ürkütme fil"'"' 
artıyor. ı> 

Fransız Bat ve Dı, bakafll ,1 
-valin iatifuı, FraMa ile Ailll~ 
yanm anlaf1Daıı ümidini, ~a# 
de bugün için ıuya dütü~~ • 

ltalya, Almanyaya ~-'6 • 
mak temayülü 1öaterme1111• ~ 
ğildir. Fakat Almanyannı fi' I ' 
ıı derindir, maziyi unutnııY~~ı 
talyaya doet olarak pek ~ 
edemiyorlar ye bu yü:z~e~ ~~ I 
leketin yaklafına teşeblJiil'P"-
iuk karıılanuftır. . ,1 

Lehistanla münasebet ,,e, 
ıinden farklı deiil.. 

1 
jJI 

Böyle bir vaziyette 1t'1f1 ~ 
münasebetleri kolaylattJ~,C ' 
ri Almanyada tabietiyle ııır 
leniyor. .r f:. 

w.~· 

lnglltere,, dl 
Zecri tedb•' , 

Acele gUster!f~,.,~ 
Habeılerin Makalle0111 401'~ i 

esiJll-' -_.;ai" 
bunda uiradıkları b !trJ"'7'.ıl 
ıiyle vaziyetin daha -sı-;.,ıı.i'1,t 
gören İngiltere, zee~1"" 
hakkında yeniden ~, ~· ·cec1 . ,, 
yapmak Ye netı e .~l'_...,ar· 
ıoauna bir karar yeri.,.- tr" 

dinle, her halde diiel' edif ,• I 6' 
ler alabilmek emelind ... etfd~,ıı 

•"le P- ~r 
Zecri teAfrler i!1 1 iaİll ...- f,sY 

lan on ıekizler koııı•~.,cıı toP 
dokuzunda deiil, ik••• 
maaı iıtenecektir • 



HABER - J\Tqam postalı 

VaQmur 
Aliye afkeyle, avazı çıktığı ka- - Memduh ... Sen bu iti yapa· Tefrika No. 45 Vazaını: Murad Sertooı 

d:lr ba!trırordu: mazsın, yapmamalr11n ... 

-.Utediiim aaatte çıkarım, is· ""ım? Affedenin amma yapaca ·. Papa, Cem Sultanın dinini değiştirerek hıristiya 
tedifim saatte gelirim. Eğer itine g 

geliyorsa ıelir, gelmiyorsa da ba- -Peki amrmt. benim vaziyetim olacağını ümit ediyordu. Ona bu zannı veren 
na vız ıelir... ne olacak? v 

Yanakları al al, ıaçları darma- -Oı-a~ı ~ana ait değil... şey Cemin fakir hıristiyanlara karşı gösterdigi 
dajın, ıözleri yerinden fırlamı§, - Şekerım, bak bana... b •• •• k fk t h tt• 
renç kadın, kollarmı bacaklannı - Ben senin tekerin değilim. UYU şe 8 Ve mer ame 1. 
aaUayarak tepiniyordu. - Canımın içi! Biricik dostum. Resmi kabul pak parlak oldu./ derken papa da durmadan dinlen· j teriyor, hayalleriyle alakadar of 

Kavıadan canı eıkılan Mem - D:nle beni... Cem Sultan paditah giLi mükellef meden mütemadiyen içtimalar ak·I yor. Ve bol bol sadakalar dajıl 
duh, onu, likaydane ıüzüyor, bu - Ben ıenin arkada!m deği · bir tahta oturmuttu. Bütün maiye-! tediyor. Hıriıtiyan devletleri Türk· 1 yordu. 
öfke anında onu pek çirkin bu - lim. ti ve kardinaller etrafında yer al- ler aleyhine birleımeğe ;ahtı - ı} Bu hareketi dütünüyor, tatm 
luyordu. Birnz tereddii.tten tonra, kara- mııtı. Salon battan bata ipek ha· yordu. Büyük bir ehli salip tetkiJ yor, ve ancak Cem Sultanın hni 

Bu kıZJn uğruna istikb:ılini rını katiyetle vermit gibi: lılar, sırmalarla dötenmitti. Muı· edilmesini, ve bu ehli salibin Av· \' tiyanlığa kartı bir meyli oldu 
lnahvettiğini söyliyen arkat!aş'n J - Haydi, çabuk, ıandığını ha- tafa bey bir paditahı selamlar gi· rupayı titretmeğe ve ürkütmeğe teklinde tefıir edebiliyordu. Ki 
tının ne kadar hakkı vardı. Bu ı zırla, ait... bi Cem Sultanın karıııında diz başlıyan Türklere hücum ederek 1 bilir? Belki? 
terbiyesiz, ne idiğü beliniz kız _ çöktü. Ve üç defa yer öptü. onları geriıin ıeriye kaçırmağa l lnosanı hayalile beraber bır 
dan ayrılmak zamanı çoktandır Cem Sultan vakur bir seıle sor- mecbur etmesini istiyordu. Diğer kalım! 
telmifti. du: taraftan da Bayazıdın elçisine da~ RODOS ZINDANLARINDA 

- Kardetimden bana mektup ma güler yüz göstermekte aıla ge· 

M•e.t, ltiJk.telmıe alarak ka · 
~eyi dnirclikten toma tekrar 
'bağırdı: 

. - Benim keyfimin önüne ge · 
çılenıez. lıtediğimi yapanm. Sen 
~na boyun eimeğe mecbursun. 

Ptal ap~l fikirlerinde beni yo -
l'Qp dW'lna. Eıire ,lbi kullanıl . 
lla&ktan bıktmı. 
~~-zze~i nefıi kırıldığı için büs • 

d 
un ıınirlenen genç adam 90r -

U: 

ti - Ben, büyük tair Memduh 
ti evz.t olayım, seni ıenelerdenbe
'-e be.ıiyeyim de ıen bana bu mua-

leyi yap ha? •.. 

'1n - Alt.h ... C.mm tair !.. Bayıl
'1. ··· Sen adiyle saniyle tenbel -
~ Hayatta bir haltettiğin yok. 
h.L h.tır yazınca ıekiz gün isti · 
-~te ihtiyaç duyarsın . • 
~ T.enbel diye beğenmediğin 
N: timcliye kadar üç yüz !iir 

.._ Y•dm c!a ne oldu? .. Hay
~ de 1 Kahvedeki arkadqla • 
~ .._ Dİçİn Yılan diye lllap 

lll'lnı timdi anlıyorum •.• 
~Haydi defol.. Defol. .. Artık 
'hıktım ... Aıabımı bozu· 
~ •• · Erunden bir kaza çıka -

\._ ~ Va,. heJim vay... E.kiden 
dar alıntan deiildin •. Şimdi 
...... ? 

~ ~- a:hlakıızbldanndan 
!"... . tİJalyetçiydim. Fakat be -

' 
1>ililcleı;.; ka11•ınd• elbette 

t.I.: ;t::1etir derdim, fakat ar· 
~ kalmad!. Yeter artık 

~ lıirclenbire ölkeoi -
Madama hayretle bakarak: 
.:,. dlJ~aurı? 

~edrılmt ltlttln ,. ... An-
L C-. ~ aehne .... 
..... -... ~_n@pçt!_ı: bir _Sel· 

- Nasıl? Deli mi oldu? Şiın 
di hemen mi? 

- Evet, bu evde ne var, ne yok
u hepıini hesaplanz, yan yarıya 
payla§ınz. 

Dolabı açtı. Muntazam dizil · 
mit yatak çartaflarını saymağa 

bqladı: 

- Bir, jki, üç, dör, bet··· Bir 
makas ver ... 

-Deli mi oldun? 
- Tabii. .. lkiter tane payla§&· 

cağız, be!inciıini de yarı yanya 
bölüıürüz! 

· d 0 ·? Zindanın kapııı açıldı. En ön getır ın mı· ri durmuyordu. 
B 1 M f be tövalye ve cellatlar olduiu hal u sua e uıta a y: Fakat papanın ümidi yavaı ya· 

Ev t S it ' d. vap muhafızlar mızraklannı be do - e u anım· ıye ce vaı kınlıyordu. A vrup:ı hükiimet· 
verdikten sonra cebinden bir mah· leri ehli ıalipten ziyade kendi da· ru tutarak ;çeriye girdiler. Do 
faza çıkardı. Mahfazayı açtı. Ve ca yanm ıaat evvel iki Türkü zi 

bili ihtili.flariyle metgul oluyorlar-
içeriıinden bir mektup çıkardt. dı. Fransa, lnıiltere ile harbedi- cirledikleri köteye doiru ilerl 
Mektup Cttm Sultanın maiyetin- ler. Muhafızlardan biri elinde 
den ı.ki ki•i tarafından alındı. Ve yordu. Macaristan kralı ölmü9tü. 

:ı 1 · d E tuğu büyük bir metale ile 6aleri 
açılarak Cem Sultanın kulağının lspanyollana memleket erın e n 

1 d aydınlatıyordu. 
dibinde yavaı ıeıle okundu. Mek- dülüs araplariyle çarpıtıyor ar 1• 

tubun okunması bittikten sonra el- Böyle bir vaziyette hiç biri ordula- Fakat!.. 
çi Mustafa bey Osmanlı paditahı- rmı Türkler aleyhine seferber ede· Ne 0 ? 
nın kardetine göndermit olduğu mezdi. Binaenaleyh papanın ye· Ortada kiıme yo1' •. 

C S 1 d. • · Y anm ıaat evvel, i•te tam b kumaf ve mücevherlerden ibaret gine ümidi em u tanın ınmı s 
rada ikiıini de zincirbent ol 
bırakmıtlardı. Halbuki timdi b 

ı ada yılan aizi çöre~lenpıit iki zi 

cir yığınından batQ bir4ey yo 
tu. 

hediyeleri Cemin ayakları dibine deği1tirebilmeie kalmııtır. 
ıerdi. Bu ıuretle tarihte bü · 

Cem Sutlfn ~~ bakmadı yük bir şöhret ve kuvvet ka -
bile. Ayni vakur sesle: zana<:ağını umuyordu. Hatta Seki~ 

_ Gidip iatirabat edebilinin ! zinci tnosanın fikirlen liunc?an i:la 
diye elçiye müıaade etti. Mustafa ibaret delildi. O, Cem Sultan di
bey geri geri çekilerek salondan nini değiıtirirse ona tabi olarak 
çıktı. Kendisinin çıkışını kardi- Türklerin dinini değişt" rerek Hı· 
naller, ve bu merasimde hazır bu- ristiyan olacaklarını umuyordu. 
lunan diğer tövalye ve ileri g~len· Bu suretle hem büyük bir mütte· 
ler takip etti. fik ve paraıı bol bir mil!ele hakim 

Cem Sultan salonda adamlariyle olacaiını umuyor, heııı de Avrupa. 
yalnız kaldı. Kendileriyle bir müd- yı titreten bir ordunun yardımını 
det konuttu'. Ve hediyelerin hepıi- temin edeceğini ümit ediyordu. 
ni adamlarına verdikten ıonra ken Ona bu gayesi için en büyük Ü· 

di dairesine gitmek üzere salonu mid veren tey Cem Sultanın fakir 
terketti. hıristiyanlara dağıttıiı paralardı, . 

Bütün bu hadiseler cereyan e· Onlara kartı büyük bir t•fkat ıöı· 

Dobüıaon kendisini tatkınlık 

tan kurtaran ilk adam oldu. Sür 
atle etrafa ıöz ıezdircli: 

- Şeytanın ortaklan sincirle 
rini koparmıılar. Dikkat edin! Z 
danın bir köteıine ıizlenmit ol 
caklar. Kendilerini ıörür ıörm 
hiç tereddüt etmeden üstlerine h 
cum edin. Tabanca, kılıç, mızr 
ne ile olursa olıun aldürün ! 

- Bana yarım çartaf mı vere -
cekain? ..=!a=pk==a=n=ı=sa==k=lı~y=a~b=-il;ir=s=in=.==========~d=en==d=u=.,=ü=r=d=ün==.=A=nl::;:ıy=o=ra~u=n==)=a=,=n;e 

-Tabii değil mi? Ben namus- - Silindirim yok... sen, ne ben dıtan çıkamayız. Ha 

Bu emre küfürlerle kantık Jul 
11yınılan cevap verdi. Dobüaa 
nun seıi yeniden duyuldu: 

- Kapıyı içeriden kapatın! 
Demir kapı derhal büyük 

tülerle kapatıldı. Bu tekilde i 
Türkün dııan kaçmalarmm da 
nüne geçilmit oluyordu. 

lu bir ad:ımım. Burada olanları .- Günün birinde ola.bilir. va düzelinceye kadar beraber ya 
birer birer tak•im edeceğiz. Tek Genç erkek kadının heyecanla tamağ:\ me:buruz. 
olan her şeyi yarısından ayıraca · kendisine baktığını görünce, bir - - Ya ııra ile birkaç gün yağ 
ğız. 

Al: ye bağırdı: 
- Aynalı dolabı da 

edecek detilıin ya. •• 

Memd.dı sordu: 

iki parça 

- Hak yemeden pay?&f1Danın 
batka bir uıulünü buluyor musun? 

Genç kadın, soğukkanlılıkla: 

az ıülrutten ıonra razı oldu: mur yağarsa? 
- Peki.la ... Haydi, git, bir ara· - Olabilir. Zaten mevıim kıt 

ha ıımarla.... Kıt modau ela var... Bahar~ ka . 
- Ne diyonun? Şimdi mi? dar bu b67le devam edebilir. itte 
- Evet, evet .•. Bir an eTVel bu o zaman arnlmz. 

iti bitirmek hayırlıdır. Genç iradın, erkelin ıükUtun . 
- Pekili. ••. Madem ki, arzun dan biliıtifade ona yaklafb. Ga · 

böyle, ben de inkiyet ediyorum... yet tirin bir tavır takınarak: 

- Mqaleleri f azlalatbrın ! 
Dijer muhafalar, celllt ve 

lit yamakları da derhal ellerin 

tuttukan mepleleri yaktılar. Zi 

dan 'bir anda iJiden İJİJ• arclı 
landı. 

- T-.bii.. Bana hediye eder . 
ıin. 

( ,,.,.,,., IHll') 

Gideceğim, amma. gelecek hafta.. - Karanmız karar, delil mi? --------------., 

- Delirdin mi? Aynlacaiımız 
sıralarda sana hediye mi verece -
i
. ., un. 

- Oh benim tüzel çocutum. •. 
Haydi, kıy ..• Bak ben· de sana n•
sıl bir iyilikte bulunacağım. 

- Senin yapacalm iyilikleri 
bilirim ... Batma çalONm ••. 

- Dinle beni ••. Sana uymuş ol 
um, tabldönüi mualan ikiye böl
mek lazım ıelecek. •• Halbuki onu 
sana tamamiyle hediye ed

0

yorl..'m. 
- Allah 6mürler venin ... Tabi· 

dönüiyj ne yapayım? 
- Neden? Pek pratik bir ma · 

sadır ... Oltüne ıabı ile çiçek ko • 
yabilinin. •• Dolabında da ıilindir 

Belki öbürıün, b""lki yarın •.•. Her Havalann qlumıza ağlam.ıdıiı 
halde buıün deiil ! bir zamanda baharda aynlmz. 

Şair, ıert bir tavırla: Sevıiliainin ıirinliiine kapıla · 
- Kararım katidir, takaıt yok. rak, Memduh, yarım bir te&e..üm. 
- Beni anmemekte baklan o· le: 

lahilir. B&D<l kızabilinln. fakat - Bugünlük batka çaremiz 
merhametıizliiin dl;! bu derecesi yok. Fakat ıa.11a haber vereyim: 
görülmemiftir. Drprda nuıl ha . Y ann bir temıiye tedarik edece -

va olduiunun farkında llllllD? liz. 
_ Hayır. Genç kadın, ıevgiliaini elinden 

tutarak, içerdeki ıenit divanın ü 
- Yatnaur 1apyor ••• Hem de zerine çekti. 

naııl? Bardak1ardan botanucuı · 
na ... Vicdanlı bir erkek laiyle ha. 
Tada ash bir kadım kapı dqan 
etmez ..• Hastalamnm. 

- Bir ıe-iye al ... 
- Evde tetmiJe ftl' mı? Ben 

mağazada kaybettim, aen de tren-

• • • 
Ertesi gün hava çok ıüzeldi. 
Fakat Memduh sokala çıkbiı 

llalcle bile, akıam üzeri eve ~ • 
ılyesiz döndü .•• 

Nakleden ı (Halce &UNJJ•) 

H AB E R 
AKeAM PO•TAel 

iDARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Poeta k.ı- ı latmaW ftt 
Telgret actreat ı •••nDuJ MAKA 

vazı ışıerı tetotonu . tant 
idare ve uan .. . t•• 

ABONE ŞARTLARI 
Tiril.. ü-6i 

.. nelU& tAOO Kr a700 Kr. 
• •v•• Yao .. •480 .. a..,._ ~ •. eoo .. 
' .,,.. •M .. aoo " 

iLAN TARiFESi 
Tıc .... HAnıerıntn ...... t-..0 
"-"'' .. anıenn tO ıuwuetur. 

.Wılııi w N.,,,,_ ...,., 
Ha•an R .. ım Us 
hastrhfe ter fY AKIT) _,lııeı 
--- -- - - - - - . -
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Dnk maçoarı 

.?Uulfe 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

lSTA?lı'BUL: 

.ıs: Tok.ntHyandan nakli. Telsiz caz. 10: 

Haberler. 19,85: Sıhhl kontersn Dr. Opera., 

5.üıewatac 
BEYOGLU 

*MELEK : Altın zincir ve sevmek ya_ 

sak mı. (Suvaredc) unuL 

ma beni 

Uir KAzmı İsmail, 20: Keman solo. Stüdyo sal iPEK 
1 

natkArlo.rı tarafından. 20,30: StUdyo orkestra ı •SARAY 

Sekoya ve Marletta 

ıarı. 21.ao: Son haberler. Saat 22 den sonra 

Anadolu ajOllSlnın gazetelere mahsus havadis 

servls1 verilecektir. 

BOKUEŞ: (828 Kb.) - (8G4,5 m.) 

18: Orkestra. 20,15: Şarkı. 21,15: Flar. 

monlk orkestra. 

BUDAPEŞTE: (M6 Kh.) - (549,6 m.J 
19,ım: Slgan orkestra. 23,20: Dört k1§tillc 

orkestra. 24,20: Cazbant. 

VAUŞOVA: (224 Kh.) - (l.SS9 m.) 

18,15: Salon orkestrası. 19: Şarkı. 21: 

Kabare. 22: Klblk konser. 

TÜRK 

SOMER 

YILDIZ 

ELHAMRA 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

Bir ki§ gecesinin rUya.sı 

(Suvarede) 1 No. lı halk 

dUşmam. 

: İngiliz ajanı. 

: Siyah inci • (Suvarede) 

kadınlar gölU 

: Mayerling 

Vtktorya ve HUsarı • Meç 

hül muganni. 

Siyah gözler ve B§k rUyası 

Roberta 

Maskeler B§&ğı vı:ı Rek.ı. 

v~ allar kralı (Ulrltçc 

ııözlU) 

BERLL...;: (8.U Kh.) - (356,'7 m.) ŞARK Vahşilere bUcum ve Şaha. 

ne vaıa. 21,10: İsWyon orkestrası taratmdan 

kon.ser. 22: Konser. 23,SO: Dans müziği. 

BRESLA. V: (930 K.h.) - (815,8 m.) 

19: Königsbergden naklen hafif orkcall'a. 

23,40: İstasyon cazı. 

FRANKlrORT: (1.195 Kh.) - (251 m.) 

19: Rafit müzik. 20: Orkeatra konseri 

o(Stuttgarttan naklen). 23,SO: Dans orkestra. 

sı. (Berlindcn naklen). 1: Cazband. 

KÖNİGSBERG: (1.0Sl K.h.) - (291 m.) 

19: Hafit muslld. 21,10: Mozart konserl. 

23,40: Dana orkestrası. 

PAR1S (Radlo..Pari): (182 Kh.).(1.6-18 m.) 

22: Kldslk konser. 22,45: Konser. 24,45: 

Dans orkeatrası. 1,15: HatU mUzik. 

ROMA: (718 Kh.) - ('29,8 m.) 

2.2,35: Salon orkestrası. 23,30: Cazbant. 

TUL UZ (Frans:ı): (lllS Kb.) - (S!H,6 nı . ) 

23,M: Film mUzlği. 23,45: Mllzlk hol. 

24: Fantezi. 1
1
15: Dans orkestrası. 1,30: Şar 

kılar. 1,45: Orkestra. 2: Mllzlk • hol 2,20: 

Mat'§lar. 

VlYANA: (592 Kb.) - (500,8 m.) 

23,10: Konser. 24,35: Hafif mllzlk. 

~O KOVA 1: (1'74 Jth.) - (l.'72-4 m., 
lD,15: Soprano ve bach konseri. 20: 

Lenlngradtan naklen konser. 

l\IOSKOVA Dl: (401 Kh.) - ('748 m.) 

18,30: Genç Sovyet bestekArlarmm eser. 

lerl konseri. 19,45: Senfonik konser (Liszt'fn 

eserleri). 

PRAG: (638 Kh.) - (ıl'70,2 m.) 

18,45: Çocuklar için hafif musiki. 20,35: 

Çek radyosunun XXI fncl halk konseri. 23, 

15: Salon orkestrası. 

ASR! -: Sana tapıyorum ve Gene. 

ral Yen'in zehirlJ çayı 

CUMHURİYET : Korkunç sUvarl ve pmpl. 

yon. 

ASTORYA Cinayet yolu • tatlı su 

fo'CRAH 

AZAK 

bahriyelileri ve Işıklar 

s<SnUnce. 

lSTANBUL 
SllA.h bqma ve renkli peçe 

Kanun kuvvet ve kalbdl:ııı 
kalbe. 

Allbaba (türkçc kopyesl). 

Kanlı karga • Blnlklncl 

gece \'e Yıkılan aaıtanat. 

KADIKÖY. 
SÜREYYA : PergUnt 

HALE : Şen dul 

OSKODAR 
HALE : Kaatacliva 

BAKIRKÖY 
MİLTİYADl A§k fırtınaları (Türkçe). 

AİLE Sineması : Pepo 

• ŞEHtR 'l'. : Karamazo! kardc~ler. 

* RALKOPERETl : Beyoğlu ı;;lçeği lZozo Dal. 

maa ve Kontinyotıs'in !§. 

tlrııklle). 

(*) yanında işaret bulunan lıılmlerln 

tafBllAtmı llAnlarımız ara8ında bulur111.1nıu. 

KISA DALGALAR . 
lıt.Jnbul 8ılıditı1.1i 

LO~RA: (Kısa nnılıkla.rla, muhtelif o. t h' 'r.• 
:r:unluklarda g1lııUn her saatinde mütemadi. ~(? lr 1 IJılaİl'OSU 

Bu akşam saat 
20.30 da 

yen çnl15ır.) 

16: Şarkı resitali. 16,40: Halk prkılan. 

17: Kral bahriye bandol!IU. 18,45: Org konse. 

rL 20,30: Mandolin orkeatram. 21,10: Varyete. 

21,30: Orkestra. 23,30: Keman. 24,15: Dans 

orkestrnaı. 

ZEESE:S (Almanya): 

(Kısa n.rnlıklnrlıı, muhtdlf uzunluklarda 

rnnUn her saatlndP mütem:ıdlyen çalııır-) 

16: Varyete, 19,30: Bando. 20,30: Ban. 

do. 21,30: Operet parçalan. 22,15: Dans. 24: 

Bando. 1: Opem konseri. 2,30: Operet. 3,30: 

Bando. 

llUIZEN (llolanda): (25,6'7 m.) 

1~130 dsn 16 arası : :Musiki. 16: Keman 

ve karışık musiki. 16,55: den 17 30 a kadar: 

Keman ve dan.il musikisi. 

MO K0VA: (Kısa cblgn): (2J ve 60 m.) 

ııııııııııım 

111...1 
111111111 

KARAMAZOF 
KARDEŞLER 

rürkçeye çeviren: 
Reşat Nuri 

Fransız ti11af rosu 

HALT< OPEIU;TI 

Bu ak~m sa: 
20,30 da 

Dost Yunanistanıı 

Kıymetli Artistler 

Zozo Dalmaı ve Kofınyotisin iştirakile 
BEYOCLU ÇIÇECt 

19,45: Llzt'ln eserlerinden konser. Pek yakında Bayader 

r.o~tA (Kısa dalga): (25,<I m.) Gişe gündüz açıktır. Fiatlar: 
16-17,30: Büyük senfonik konser. 18,30: 35-50-60-75-100-125. Lo · 

Mııslklll monoloğ. c:ı :•100-300-500. Telefon :41819 
--- -

~ HAVDUTLARIN en müt:hıs veen 
t:ehlikeıis 1 , aynen ta kendisi •.• 
Aynen gördükleri gibi ••• 

1 ol Ha 

Bu akşamdan it:ibaren 
S A R A V sinemasında 
göreceksiniz. il&vet:en: · 

Paramount Jurnal ve Mikey, Jokey 
• 

•, 

, 
' 

ıau 

Galatasaı·a Fenerbah<:e 
lstanbulspor 

Güneş 
karşılaşacaklar 

Havanın ve Fenerbahçe saha 
sının bozukluğu münasebetiyle iki 
haftadır yapılamıyan Galatasa 
ray - Fenerbahçe maçının, Fe 
nerbahçe kulübü, sahaya bir çok 
kum taşıyarak tamir etmeyi taah
hüt ettiğinden ve havalar dıa şim· 
dilik kuru gittiğinden bu hafta 
oynanmasına karar verilmiştir. 

Bu maçtan başka ayni gün 
Taksimde de tstanbulsopr - Gü · 
neş kulüpleri, senenin en enlere 
san karşılaşmalarından birisini 
yapacaklardır. 

Bu haftaki maçlar hakkında 
dün akşam toplanan futbol heye
t inin neşrettiği tebliğ ışudur: 

B t:akımları 
22 - 2 - 936 CUMARTESİ 

YAPILACAK MAÇLAR 
FENER STADI: 
Fener bahçe - Galatasaray B 

takımları saat 15 te hakem Saim 
Turgut. 

TAKStM STADI: 

Geçen lıafla IJeşil:taş jimnastik kulübü rıün müessislcr kongrcsınin toplaı.u.gı
nı yazmıştık. Yukarıki resimlerden üst teki kulübün en eski nıücssislerini, aşa. 
ğıdaki de, kongreye iştirak eden bütün müessis/eri, toplantıdan sonra bir ara• 
da göstermektedir. 

Tabutundan 
latanbulpor - Güneş B taknn· f 1 yan 0. · ı · • lan. Saat: 15 te hakem: Şazi Tez. lr 1 U 

Dniversitede polis 
: - teşkilatı 
B elgrat ~niversitesi lda're 

meclisi Üniversiteye mah ~ 
sus hususi bir polis teşkilatı vücU• 

de getirmeğe karar vermiıtir. Ge
çen yıl muhtelif fakültelerde bir· 
çok düzensizlikler olmuş ve Oni • 
versite talebeleri binaların poli• 
tarafından işgalini protesto etmit· 
lerdi. 

can. Bir kaç dakika sonra 
A takımları kaza il~ sahiden öldü! 

23 - 2 - 936 PAZAR YAPILA- Anna Boçinski 
CAK MAÇLAR adlı bu kadın 

TAKSIM STADI: Romanyanın Mo-
Alan gözcüsü: Kemal Rifat. inesti şehrinde 
Sumer - Beyle..,beyi A takım. ' mezarlık kilise-

ları. Saat: 13. Hakem: Kemal Ha- sinden, Roman. 
lim. yada adet oldu-

latanbulspor - Güneş A. ta ğu üzere, açık ta-
kımları. Saat 15. Haltem: 'Sabih. butla mc ... aıı.5 ... 

Yan haxemleri: Talat Özı§ıkj taşınırken bir-
Tahsin. 

ŞEREF STADI: 
Alan gözcüsü: Supbi Batur. 
Altınordu - Doğanspor A. ta. 

kımları. Saat: 12 de. Hakem: 
Suphi. 

Ortaköy - F eneryılmaz A. ta
kımları. Saat: 13,45. Hakem: H. 
G. Ezgü. 

FENER STADI: 

, denbire dirilmi§, 
tabuttan &fağıya 

atladığı gibi mezarlık kapısından 
dışarıya fırhyarak sokakta önüne 
ardına bakmaksızın bir çılgın gibi 
koşarken, bir otomobile çarpmıt 
ve oracıkta gık demeden ölmüş
tür. 

Kadın bu vakadan iki gün ev
vel ölmüş ve belediye doktoru ta
rafından "kalb sektesinden öldü,, 
vesikasiyle tabuta konarak mezar· 
hk kilisesine taşınmıştı. 

r 
1 \', 

~~J 
. . 

işte bu gibi hadiselerde çıkatı 
kanlı kavgalara engel olmak içiıt 
idare meclisi lngilterenin Kanı· 
\11 i~ 0 ua-. .,. ulL~İaul"' 9 l.l-6- i:J;J.S 

azası talebe arasından ıeçilect1' 
özel bir polis teşkilatı kurmag• 
karar vermişlerdir. Kendileri11t 
mahsus bir üniforma giyecek ola1' 
bu polisler üniversite reisine nıut· 
lak itaat gösterecekleTdir. 

inzibatı bozacak hareketlerde 
bulunan talebeler kendi at kadat· 
lan tarafından muhakeme edile· 
cekler ve ancak çok ağır bir •~ 
karşısında dosyaları üniversit• 
idare meclisine verilecektir. 

Meclis bu kararı 8 reye kart• 
50 reyle ittihaz etmiştir. 

Yarın akşam 

TC K 

(Fransızca ~özlü) ı:ı.. 

ADOLF WOHLBRUCK-GABJt~i\ 
GABRtO.JOSE NOGUERO· 

CQUELlNE FRANCELL- J 
DANlEL PAROLA 

Yerlerinizi evvelden aldırırııı· 
Telef on: 40690 

~~~~~~~~~~~~~ 
• Bu akşam MEL~K sinemasında dünyanın birinci tenoru: 

Benjanıino Gigli 
ve 

Magda Schneid~~'"'i 
tarafından eşsiz bir surette yaratılan senenin en büyük mtL.:;ikt~ f 

Unutma Bent 
~pnr 

Ayrıca: Paramount dünya havadislerl , olimpiyat mü. .. ahakalıır10;Gs 
haberleri vesaire. Numaralı koltukların enelden aldırılması Tel 4 



dersi Cinsi cazibe 

Zekdnın seksapil ile 
hiç bir alakası yoktur ı 

KISIK SES BiLE ERKEKLERiN HOŞUNA 
GiDEBiLiR; FAKAT CIRTLAK SES? ... 

CU.t cuillede aeain de pek btl
)llk Wr rolll ftl'dır. Birçok erkek-
1-4 tıeWoala konupken qık ol 
~dır; pek yqb hanendeler 
..a laa,atlanm feda etmitlerdir. 
~m eeki efeuıelerde deniz 

bir npur balkın• kendi 
~ çekerek bojmamqlar 
'-cbr? 

Aart kaclmlar itte bunu çok ih 
'-1 ediyorlar. Ya lüzumundan 

~afis. ,eni flllllfhfı -. 
~ aeaimlelıi ,,,,_.7* -
.......,.. Lalıin Wrlıag w1in ~ ,.,,_,...,....,. 

lllfdılrftft/ 

Marlen Ditrila'in sesini ~ 
lıaJlınlar Hfenmala. F alıat 
6a ,.. erlıelrler iPn caiptir. 

fazla yüksek bir aeale konupıyor, 
yahut ta mamız bir ahenkle din· 
leyenin ruhunu ııkıyor. Bilmem 
necleme batırarak ko1111tmaJ1 
ıençlik telakki ediyorlar. Halba
ki biz erkekler çok hamı blala 
malikiz. Velev çok ıüzel kadm ai
sınclan çıkabilen ~is n br
malaJICI bir .. bbi Dçarır. 

H• tan wia ka liıw ...._ 
Wraı ıUfli--... • .... Wr.... .... ....... 

birkaç 

Ditrih,... Onan ıeeini birçok kadm 
lar beienmezler, ilkin biz erkek 
ler 10D derece cazip buluruz. .. 

vav•• •••le 
konu•mak 

Y aftf aeale kODQfnwyı öireni 
Diz. Y aYq aeale koDUf&D bir ka. 
dm etrafmda aamimt bir hava u· 
yandırır. Sizi dinleyen erkete, ka· 
labalık içinde olaa bile, batbata 
blm•pmız hiuini verir. Yavat 

kollllfUl'ken de kelimelerin ahenk 
Ji Ye it-1J çıkmuma dikkat et 
melidir. 

Bir ıGn bir arbdqım bir aa· 
londa tQJfbiı l•Yet aüzel bir ka 
mma Atık oldu. Kadmcaimn nez· 
le1i olduiu için ... i kıaılmııtı 1 

Dart ıOıa bu atk büt6n tiddetiyle 
denm etti. Betinci sGnü banımm 
naleaile beraber qk da bitti! Me. 
I• kadmcaimn aon derece 7Ub· 
a, kal•klan tıniaala,.a bethat 

catlak hir Mai TU'llllf.-
Arbdı ı• .... telefonda itil 

mqe dahi .... "IDriil ..t ı ı .,., -.... 
IEI taarek--•rl 
Ekseri kadınlar. tok konutur 

lar ve erkeklerin en büyük fiki7e
•~ W."1il.,..,..~~-.

leraJid 1rUmı 
da isteriz. Şilriyet ettiiimiz yo
rucu bir tekilde lrompnlardır. 
Kadaı hem canlı olmalıdır, hem 
de winde dinlendili sibi bir •· 
heak olmalıdır. 

KODDpkea el .... J9par 

mumn'l Fuluı pir çiıkinclir .. 
Hiç laanıketais dariluik da pek 
aotaktar. c....... nihayetini 
tüzel bir el laanlmti ile Mtirehi· 
)ininiz. 

aır erkekle ne 
konu.malı? 

Bir kadmm zek&mun cinai ca-
zibe Ue, al•lrHı yoktur. Y almz 
edpiin hop-. pdec:ek teJleri AD· 

la,.cak derecede kurnaz olmaaı 
Jel•· Bunu da lrıonaturken Jibü . 
m6zün ifad•ine dikkat ederek a
fak hareket ft telteuiimlerimia • 
den hot-• Pllp sltmiyeni 
derhal ...bilinials. ........ -
ten kedilerde de mevcutts I 

Katiyen bin 1ailenisd111, fre 
derinizden bahaetmeJ'İn. la bizi 
yorar, cuibenisi ualtır. Şim-5 
"o halde ne lronutalım?,, diye . 
cebiniz. AnllJUll&dmız mı? Bi
ze, bizden bah...tum. 

lld cim erkek nrdır: 
Kimine buma kalıp, kimine de 

seki Ye kurnuca kompliman yap
malı. Bunu da ileriye Yardırma • 

~ ...._ kendi kencllnlse dilrebi-I kollu bebe ~-- -; .ı.ı.t 1tillıwa ...ıı .......__ 
flola1 bir bç model veriyoruz. 5 - Sablblrk kimono.. Kenan ince IDD olan tefleri Jiisimüse YUl'lll&-

..._ ı ...._ .~tle bakma. Gdanteıllı di1lmH pi :yaka. Gayet kıla malL Zira kir bdı hik&yeai ohır. 
~~ ;,::-. klapa yabh ve anu yırtmaçlı kol, çapru ild fermejupla tu. 

..._va lahe!.lık. tuımuı cep. Ve el"blr. laiç hir uman ineti 
lf ~ robü, devrik yab- ~ - Bebe entarisi. Kollar kıla ve nefis mııeı..bd affetmez. Kadın-

-., 4tlimeu, beli kemerli ve dn bombeli, kol aplan birer parmak tu- lar ekaeri,a habu fere darılırlar, 
rop. Atız, bahk ağzı yırtmaçlı malı, yakaya tıçer 1a11tlm mesafeli ild manaıa yere kafa tatarlar. itte 

· bt laıJaf ıeçmlftir, uçlarında dip ba ballsi aamiml ve tirin oluna, 

va~:_ Çamapr '" beyas takımlara erkeklerin pek hOfUllA sider. 
renkli marb ltJemek yeniden moda ol· ___ G_O_z_E_LL_l_K._DO_K.TO __ R_U_ 
mUftUr. Burada 18rdUIUnllz modeUeı -an.t culbe cllnl,, ,..._ lıJrlbçlea 

)Uah. bombeli ima kolayca yapılabilecek pk Jtlerdir,. ""1Jd Wtakl aıfamllda -··· 
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Güzel 
bir tayyör 

modell 
veriyoruz 
Kalın mantodan /ııırtalap 7Glft 
ince elbiaeleri laeniis si7ilmedi.
ii ~ertl • .,. Pal '/a7tfl/d tq
yörlerdu. Reaimıle ıördiifiiniis 
ba el6iH Yefİl yiintJ.,. 7""'-
ltalaoe r.,..i poılöaii,.ıteıulu. 
Oilıiften anl170nt11U J#lfrontı 

dilılrat ederelr lıola1'ıltla lıerwlf,. 

nü "• tlilıe6ilininis. 

1 

r 

• 
1 ,, 

ı, 

Q
_ .. , 1111 .......... __ - ı · 

Birkaç Tavsiye 
0 -·••t F 1 J 

Kum••••rdakl l Erkek elblseıerın
mUrekkep lekeleri deki parlakhk 

Eier kumata mürekkep dökü · Erkek elbiselerinin oturulan yahut 
lüne Jbde 2 klor mah!Olü ile ıi· dinek dayanan rrlerinde hald olan 
linecek. Bu mahlOI ayni zamanda parlaklıli cfderme1ı: için tekeniz ça1 
f&l'&P lekesini çlkarmaia yarar. auyu De 1i1mek llnmdır. 

Mürekkep lekesini temizlemenin .. y,az ipekli 
hatka bir usulü de tucfur: Ge kuma•ların 
rek erkek elbiaeai, ıerek yünlü ku- yıkanması 
IDAf, beyu keten Tef& ipek ....... 
fll'. lekelendiii seman derhal kay. 
na•am•ı aoiuk süte batırılarak 
lekeler çwmeaya kadar bırakıla • 
cakbr. 

Bqu ipekli lnaDN1f11rm Jlbnôkça 
eannntmalın için enelce çil ıllte batır 

mm. akabinde pyet hafif çivitli ılılr ıu 

yı koymalıdır ve ondan IODf& yıkama· ...., 
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YAZAN: ' F E IADI 
VIN 

-51-
\ 

lngiliz kadını, Prens öriı~ri y.1llardan 
131 (Nakili, tercUme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) 

Bundan sonra hep zihni define Osman Sinekli Bakkalın köıesini beri neden tak"P ediyordu? Leyla 
&etiren per:ye münasip hava bul- dönerken Sabit ağabeyle burun bU muammayı hal et egv e çahŞlfken, ömerin 
mak için uğraştı. Bu hava değil, bir buruna geldi. 
kaç ses olacak. San?atın yontma- "Seni göreceğimiz geldi be, am- hatıra def eri gözüne ilişti .. 
dığı, inceltmediği tabii ıealer. Sert ca bey! Bu eve taşınalı semtimize 
olmalı, haşin olmalı. Ve bu iki sa- uğramaz oldun.,, Leylanm yattığı oda, konağını defteri idi Bir kaç sayıfasını ka · j nem, kardeşim ve İbrahim ban:ı 
da mugvlak, korkunç b"ır fITtına 

0
..,. en büyük yatak odalarından biri rıştırdıktan sonra,·'bo§ bir kö,esi her zaman kafa tutabilirler Çilıt 
• Osman tebessüm etti. Tılısımlr d ı b d 

kestrasl arasında mu··temadı'yen i i. Ley a ura a yalnız yatıyor - ne §U satırları karaladı: hii onlar zengindirler .. Ve benifll 
kuyuya o kadar dalmıştı ki Sinekli 

kendi kendini tekrar etmeli. Bu Bakkal mahalle kahvesinin mev- du. Prenses Fatma, düğün olma · "Beni neden kimse anlamıyor? cebimde bir !sterlin bile yoktur· 
lrnrkunç orkestra mutfagvın dııı:ın- dan ayni evde oğullarının her Ben sevmesini bilmiyen bir erkek Bu vaziyet karşısında Leylayı Jlfl' 

~ cudiyetini bile unutmuştu. Yalnız k 
dan i•itilen fırtına olacak. Ve pe- hangi bir kadınla bir odada yat. miyim? Leylanm benden nefret sıl mesut edeceğim? O güzel ~ · 

:Y onu olsa .. Rabianın son günlerde-
rinin sesi ... Buldu ... Buldu. malarına müsaade edecek kadar ettiğini seziyorum. Hakkı da var dmı keşki tstanhuldan, v;ıtanıJlt' 

ki zaafı bile onda eski c.iddetli me· · h 1 d ı· d. F ı,a · Hafızasının bir. kö§esinde sıkı- '-'" genış mez ep i bir kadın değildi. I<ahireye ~ldiğiın gündenberi o : an ayırıp ge ırmesey ım. nJ\0
' 

rakını uyandırmamıştı. · O d pa · 
§iP kalan iki, hayır iki buçuk sada. Omere: (Nikahınız kıyılsın.. Ne nunla meşgul olamıyorum. Fakat onu sevıyonım. n an - on 
Bunu kaldırım yapan bir Arnavut "Bugünlerde Rabia ablayı yalnız yaparsanız yapınız. Fakat nikah- bunun sebebini nasıl anlatmalı? rasız da kalsam - nasıl ayrılabi' 

k d bırakamıyorum, ağabey. Kusuru· 1 k b ıı·rı·m? amele çekiç vurarak la! ır ığı za· sız o ara ir odada yatmanıza Ah, benim başımı yakan bu tngi ·" 
man söylemişti. ma bakma.,, müsaade edemem!) demişti. Bir liz kadını!... İngiliz Entellicen~ Leyla bu satırları okurken göı· 

N f f O d "Hakkın var, amca bey.,, Agv a- d d 1 · ] d Ö · k d' • · rO~ e es ne ese smanm o aımı o a a saatlerce oturuyorlar, gü - Servisini parmağında 0"'.'llatan bu erı su an 1
• merın en ısmt ~ 

b ld k · · p· · k bey koltuguv nun altından tükürdü: " d•w• • 1 t D ft · · ati' • u u, apıyı ıttı. ıyanıst ar a- lüp eğleniyorlar, yatma zamam mel'uncnin elinden kurtulmak sev ıgını an amış 1• e erı m 
sın da siyah kadife eaki İ! ceketi, '~ğer gece vakti hekim lazım o- gelince ayrılıyorlardı. için dünyayı dıolaştım.. .Beni pe . nın üstüne bıraldı .. Vaziyeti anl• 1( 

yakası açık beyr:.z gömleği, dağı- Iurıa sen benim pencerenin altına O gece Leyla S<>yundu .. yata . şimden bir gölge gibi takip etti. dıktıan sonra, bu karanlık çıkıuıiİ" 
nık kır saçlariyle aıağı yukan ge- gel, bir nara baı. iki elim kızıl kan. ğma uzandı. Başı çok dönüyordu.. Nere ye gittimse .onu arkamda gör- dan yakasını nasıl kurtaracağı!)' 
ziniyor. Piyanodan yazı masasına, da olsa yeti§irim.,, Fazla düşünecek halde değildi. düm. Yarabbi! Ben bu kadar teb . düşündü. Tekrar y~tağının iten•· 
yazı masasından piyanoya. "Eksik olma, ağabey. Zihnimi Başını yastrğa dayar dayamaz uy. likeli bir adam mıyım?,, rına geldi .. San ipekli yorganın ii· 

"Osman, perinin define türkü- 1 b. ka t Gec ku d ld · d B' · ı..tı. ya nız 2r ıey rı§ ırıyor. e ya ·a ı. Ömer bu satırları yazarken, bir- zerme uzan r.. ır ııgara yn~· 
sünü buldum.,, yarısından sonra hekim getirmek Bu odanın bir köşesinde Prens den başı döndü .. Yava§ça gözleri Dün gece İbrahim, onun yüzül1 ' 

Elleri dag"ınık sarlarını yolacak.. . . . b l" l d b ö d .. L • • • t hk' et. 
:r ıçın ara a azım 0 ursa~ nere e u.- merin büyük yazı muası duru - ni kapadı ve başını masanın kena- en agatoeyısınt az mı a ır 

mış gibi batına kalktı: ı ? yordu. mişti? Leyla, Ömer uyanınca o • 
"Ş , K k •t uruz.,, nna dayadı.. Bjraz dinlendikten 

u ... şntt · apıyı apa, gt ... "Sen onu merak etme. Bı'z"ım e- · nun yüzüne nasıl bakacaktı? 'Saat ür buruk vardı .. Prens Ö- sonra odasına ·d· t ktı G' Zihnimi karııtırıyoraun.,, :r ~ gı ı:p ya aca ·• ı- ·-r 
vin arkasında ahi?' var. Sahibinin mer, yava~ Leylinm kapısını demedi .. Başını masaya dayar da. Bütün ömründe bu kadar mıı 

Sesi sabırsızdı, dürüsttü. kül bir vaziyete düıtüğünii hatıt' 
Rabia gitmedi. Kapıya dayandı. başına camı çerçeveyi indirir, is- açtı .. içeriye ıgirdi .• Kapıyı tekrar yamaz uyudu, kaldı. . . 

Billur sesi 
0 

iki buçuk sadayı ıöy- tediğin dakika uyandITırım. Beı kapadı .. Leylanm karyolasına ka. Ertesi sabah İ.eyla gözünü açtı- lamıyordu. r' 
ledi. Biri rok pes, ötek: ;..

0
k yu'·k· dakikada araba hazIT olur. Hay· dar &<>kuldu: ğı zaman, Prens Ömeri yazı mata· Leyli., Prens Omerin hali f 

~ ~ N b defterini okumamıf gibi davrıııtıı· 
sonra bir i~ reki•i grbi yarım bir van yetmezse arabaya, bizim tu· - e ça uk uyumu§.. ıı üstünde uyuyor görünce şaıır - .. ~ :ı- x v caktı. Ömer gürültü crkarmak 11 

ses. lumba takımını da koıarız. Yoksa Diye mınldandı .. Di§lerini gı - mtJtı. Derhal .yatagından fırladı.. t L 1.. .. r · v• b·~o~ 
"J h O Q f b cırdatarak egvildi .. Dikkatle ..nhü M önü k :d t 1 ene, ey anın soy ıyecegı 1 

'il şte u sman. ırtına or- sen emtet, amca ey.,. ~ - asan~ ne a: ar Y. .. ._..,.°' - •nzl d ''Be · ihma:-r- tt• 
kestrasının arnstnda bu iki buçuk Osman ağabeyin çarpık omuzu- ne baktı. ömeri bu halde görenler, ko~ttı. Omer nala uyiıyordu:::. ..,,.,, er var ı: nı u : ıııı 

.b b. d • onun derlıal elinı" kana bulayaca. L 1· . . .. · ... • .. . . İngiliz kadıniyle sevi§tİn ! p\l . 
sesi çekiç vurur gı i ır üzıye nu okıadı. ey a masanın ustüne şoyle hır .. . l .. b" · k d · .. sıı' "" fı ~"- 1 d .. o· · • h · d f • . gozıy e goren ır a ın, ıenı •• 
vurmalı.,, "Hayvan yeter·, takımı uykudan gına ükınedeoi ir i. Fakat o so - goz attı.. merın abra e terını k • I . d h f I t• · naıız aprıs erıne a a az a . .ı 

Osman durduğu yerde dinledi. uyandırmak lazım degvil ... ,, güldü ğukkanlılığını muhafaza ederek ve o gece karaladığı satırları gör- h .. 1 d b'l' . 7 d' el:"' 

b ı y p· d'. D'kk 1 k d ammu e e ıırmı.,, ıy~ 
Kendisi u ses eri tcı<rnr etti. ıya.. yavaş yavac geriye döndü .. Yum . u.. ı at e o u u. •t' ve giderken seslendi: "Bu ak•am ~ B d ki b b • • koP'" 
noya gitti, çaldı ... Harikulade. s ruklarıru sr'ktı.. Niçin kızıyordu? Leyla ayakta cansız bir heykel unu eme e era er, ıpı lbr'' 

Pı'yanodan fırladı, yazı masası- kahveye gelirim, hepinizi görece· 'b' h k d mamağa da karar venni,ti. v• ·
1
d. · Bunu ke§fetmek kolay biri§ de . gı ı are etsiz uruyordu. Demek 1• "-o· 

nın üstünde darına dagvınık duran gım ge ı.,, Ö hime güvenemiyordu .. O, pel'"' •. 
ğildi. mer Kahireye geldiği gün. ki, dün gece Zeynebin otelde &ÖY· f' 

nota kagvıtlarına yazdı, yazdı. "Ben yemelden sonra uğrar alı- cuk meşrepli bir ge~ti. Aile" . denberi gittikçe muammalaşan ledikleri boşuna değildi. rıJ 
Rabia, kıymetli bir emaneti sa- rım, amca bey.,, sında Ömerin haysiyetini ko '1" 

bir İnsan halini almııtı. Kimi sev. " - Ağabeyim o İngiliz kadı · k d ı d L ı b · elı 
hibine teslim etmiş bir insan huzu· Eve dönerken Oamanın soğuk- ma a azım ı. eyi. u ınc 1• 

diği belli değildi. Kalbinde hangi nına siyasi bir zaruretle kompli . ·pıcıl' 
rile piyanonun arkasındaki koltu- tan dişleri birbirine çarpb. Sokak- leri herkeıten iyi bilirdi. O, şı . 

kadının a§kı yaşıyordu? man yapıyorsa .. Ya Leylayı sevi . 11ıf 
.ğa oturmuş, Osmanı f&!ırtmamak ta kimse yoktu. Soğuk, fakat dur- 11 1 ye kadar koynunda yaşadığı / •b\ 

Bunu ondan başka bilen yoktu. yor&a · .... ,, · t.- k d Ö 11 
için nefes bile almağa korkuyor. gun bir hava. Gök yüzü damlara mı uÇ~ oca arasın a, rner 1• 

Nihayet Osman da geldi, kar§ı· dokunacak kadar aıağılara inmiş. Leylayı mı seviyordu? Bu :&Özler Leylanın kulağında! ne erkekler idare etmİ§, ne f,rtı..jt 
Jülyete mi kapılmı§tı? çınlıyordu. 1 1 Ö 'h et" 

ama oturdu. Rabiaya gözlerinde Düz, duman renginde madeni bir na ar at atmqtı. mer nı a.)' ·ıe 
yepyeni b:r ifade ile baktı. Şimdi- gök. Nerede ba§lıyor, nerede biti- Masanın önünde durdu .. Küçük Leyla elindeki defteri karıştı . prensti .. Temiz ve kibar bir,.,_ 

k d k d d v ·ı · elektrik limbaımı açtı .. Çekmece- rırken, şu satırlar üzerinde de · · d b'' ·· ·· t'· ö · h"tl ye a ar ızın vücu unu egı' e- yor? insanın içine ürperme veri- ıçın e uyumuş u. merın rf' 
tinin, kemiğinin arkasındaki varlı- • ~ lerini karıştırdı .. Ye§il kaplı bir durmuştu: defterindeki notlar da Lef' 
ğmı bu kadar derin ve vazıh his- yor. defter çıkardı .. Bu, onun en mah · "İngilizler, hisseme düşen ser •

1 
cese.ret vermişti. "'') 

setmemişti. Kız yalnız sevgilisi, .:=====::;=====(=D=fl=. v=a=m==r =v="'=-=' ==r=em==d=u=y=gu==l=a=rı=n=ı=t=a=~ıy=a=n=b=i=r=h=a=t:::IT::;:a=="=e:;:ti=1=11=üsa:r.::::d=e=r=c::e=t=n=1i~ş=le=r=. =Ş=inı=d:::i=a=n=-================~( A~rk~ 
karısı değil. Hayatı onun anladığı ~ 
gibi anlıyan ezeli eşi .. 

Rabia konuşmuyordu. Oda loş
tu. Osman eğildi, gözlerini aradı. 
Yüzü karaltılar içinde, çekik, muz
larip bir karaltı. Dudakları kısık, 
bal rengi gözleri kapana tutulmuş 
yarnlı dişi kaplan gibi. 

'•Nen var? Hatta mısın?,, · 
"Yoook. .. ,, 
Alnının soğuk terlerini koluyla 

sildi. Hiç şüphe yoktu. Kız ıstırap 
çekiyordu. 

"Fakat henüz vaktin gelmedi. 
Bu, ağrı olamaz.,, 

"Sakin olalım efendim, sakin o
hlım.,, 

Doktor Kasrmın taklidini yapı
yor. İçini koparan, gelip geçen ağ
rının ne kadar korkunç olduğunu 
Osman nnlıyamıyor. Kızın İ§İ ala· 
ya vuran mukallitliği arkasında 

.zihninde korku var, on b!!§ gün 
80nra kartı karşıya geleceği ölüm 
r8'gesf var. 

xx 
Birinci kanunun yirminci günü. 

Tetirka N o. 51 
Gülümseyerek : 

- Gene şüphe mi ediyorsunuz? 

- Hayır dedi. Artık kafiyyen §Üphe etmiyo. 
rum. Fakat kanının mağazadan mağazaya yalnız 

dola~ması pek hoşum gitmiyor. 

Bu konuşmamız bana büyük bir sükun vermiş 

ve evvelki acı ıstırabımı unutturmuştu. Arzusunu 
kabul ettim. 

Mağazalan dolaşmak ve provalar bir kaç gün 
sürdü. Bu zaman i!jerisinde kendi daireme tamamen 
sahip olmuştum. Şimdi gardroplanmın bütün süsle. 
rini ve zenginliğini biliyordum. 

Dolaplar benim markamla işlenmiş bol ve lüks 
iç çamaşırlarile dolu olduğu gibi benden evvelki ka. 
dİntn terkctmiş olöuğu gayet şık gecelik takımları, 
zarif rop dö ambrlar, korsajlar, pcnivarlarla do. 
luydu. 

O kadının kullandığı şeyleri kullanmak hiç ho. 
şuma gitmemekle beraber yeni mevkiimdc ihtiya. 
cnn olan daha bir ·çok §eyleri almağa küçük bütçeın 

elverişli değildi. Arif Nedrete müracaat ise bana da
ha çok nefret veriyordu. Bunun için birinci kadının 
bıraktığı bir kaç elbiseyi seçerek kendime göre yap. 
tım. Ve bu bana oldukça §ık ve koket olmak fırsatı; 
m verdi. Kocaı;un bunu farkedeceği hiç aklıma bile 
gelmedi. Fakat iş düşündüğüm gibi olmadı. 

Bana karşı saygılı fakat azametli ve h5kim tav. 
nnı muhafaza ediyordu. 

Arzularım, gustolarım, gidip gelmelerim hakkın
da bana bir şey sormuyor, aramızdaki başlıca ili~ik 

ten başka hiç bir şeyle alakadar olmıyor gibi gö
rünüyordu. Onun çatısı altında tamamile ona yaban
cı yaşıyordum. 

Yalnız sofra başlarında karşılC\şıyorduk. Ye. 
mek vakti gelince ilk akşam beni götürdüğü yemek 
salonuna iniyordum. O da hemen l}ürosundan çıkı

yor benimle birleşiyordu. 

Biribirimizi hergün gördüğümüz ilk dakika öğle 
yemeği zamanıydı. Önümde nezaketle eğilerek ha. 
tınmı soruyordu: 

- Bugiin naSJlsmız? Yahud da: 
- Bu gece iyi uyudunuz mu? 

Bu sorgulara ben de ondan aşağı · kalmıyan blrr 
ciddiyetle mukabele ediyor bazım da şu manalrkeli
meleri karı_ştmyordum: 

- Çok teşekkür ederim. Gayet nefiıı bir gece ge. 

1 ~~ 
çirdim. :Bazı defalar da muhaveremi:; daha fa 
nişliyordu: 

- Bugün hava ne kadar güzel. 
- Bu sabah hava çok fenaydı. etf~ı;t~ 
Fakat konuşmanın bu uzaması yalnı~ ~ ~11ıcit1' 

lin şu klasik haberi vermekte biraz geçiktığı • 
oluyordu. : 

,.ofı 
- Yemek hazırdır efendim. ,..erır 

O zaman kocam merasimle kolunu ban• ıtt 
bitişikteki yemek salonuna geçiyorduk. . oJaf1 .t• 

Y .. · • b •. •· 1·1 • ·dealı · emegım:z utun genç ev ı erın ı ., 
bir haşhaşa içinde geçiyordu. 

0 
~,tel'~ 

~ ,, itJ11' 
Ben daima karşısında oturuyord~~· birİtıiJ' .,,, 

mizi açıyor, görünüşte tam bir lakaydı ıle 
11 

ç't~1 ot' 
zin en küçi.ik hareketlerini inceliyor, yalrı;şitilrıt1>' el' 
hıçak gürültüsünden başka hiç bir ses r ~e tef1 
du. Ba~ defalar başını yemekten kaldırrf0 ,fl' 
zülen. bana bazı şeyler söylüyordu: G,,;ııiJ1 

- Sabahki gazeteyi okudunuı: ınu? 
zcl bir söylevi vardı. . ıııı·· 

Yahud da: da fetl ~c 
- Tarabyada işlenmiş cinayet aının;oıc. J3e;: ~· 

Şu aşk cinayetleri kadar mana.su: ~eY··ıiif "'~c1~· 
versin ki adalet bunlara karşt hiç bır 0

dafl 1''1 ~f) 
miyor 1 Bu gibi cinayetler gittikçe ort3 ..,0rrıı " 

(De11 



Cocuk haftası ~!nç_ v~ ~1Q"! t~~·~a!•..:·! 

Yediye kazanl!-iıların M':itaassıp m 

adlarını: yazıyoruz Amerıkalılar yıne 
fena halde azdı . 1-2-936 tarihli l 

ıımecemizln halli 

''Kırklareli,. dir . 
a lira kazanan 

Blrtnd: BUlend Varol Boyacıköy 115, 

1 lira kazanan 
1kıncı Sam1m Stlleyman I8tk uaesı 440 

l:lır şişe kolonya 
kazanan 

'C'çUnctl: Y~ Usktıdar 21 inci okul 263 

Şekerleme kazananıas:_ \ 

l - Necdet Yalçın Yenlnes11 okulu 24, 

l: Buat Oktay Ba.lı:ı.t 65 met oktıl 71, a -

~ A.yazpa§a Oama.npap apartmıanı, 4 -

. ~ Arapayan -yan kız ıısesı, 3 -

~din Alpay Beşlktq posta caddesi 76, 

Birer kutu Bisküvi =ı 
kazananı ar ------

an..~ - Hidayet Ctball hılılaarlar aevkiyat 

~~ .Ahmet oğlu. 7 - lamet Gtınıe.r 

"~ Çanakkale ısoka~ 17, 8 - Madde 

'&nen olaıl ôS9, 9 - R. Samav Şehzade 
le, ll.o, 10 - Semlba Erenköy 4. llncU okul 

Hllanet Kuata!a. Top~ı K&lt.pe, 76 - Ra.. 
gıp Beykoz 40 meı okul 814, 77 - Cevat Şen 

1 

Ol Ddncf okul '?U, Ti - Ahmet KU'1llt Kara.. 

den1ı: otelinde,. 79 - Hllaanteddln Yamaııtı 

Bakı:rk8y 2 mel oktıl 189, so - lrfa.n Gök. 

8el Benjoııe! llaell 117, 81 - Nerlme ~ 
Mldlll1 ape.rtmıam, 82 - BulCI! lnllDU orta,. 

okulu 866, 83 - Jan Brçakçı Rum katollk 

mekteb! 101, 8' - Nadir tam Balark&y ta. 
tuymıunda. 8l5 - Recep Ergtray Uerdfven 

Zavallı zencileri /incelmek ıçın 
balıane · arıyorlar 

Birlefll1İ§ A- ~"""""' ......... ,__...,,"""~· J 
87 - Ktrkor Mutalzar Kurtuluf caddeal merikanın Ala 1 1 
19/8, 88 - Nuri Yılmaz: Ça~ aı ine! okul bama vilayetin· ! ı 

k6y, M - Sahne Gaztoııma.npqa okulu 6, 

292, 89 - Rabla Kadık6y lıllııaJd mıın so. de Birmingham 
' kak as, 90 - Adnan Darilt§ataka llaeSI 213. '§ehrinde Skos - j 

1 
boro davasında ' 

1 
Birer karlpoe .. ı kazananlar 1 kuz zencideıı 

sı1 - Burhan Ulur lstanbUl Uaeal 657, auçlu olan do ı 
92 - HQaeyt.n .Avnl Beylr.Oz kundura fabrf.. birinin burada 
kumda, 93 - Luf Levl ~ Ter&kk1 llseal inzibat amirinin 
64, 9t - Mel!hat Utku 6' QnCQ okul 137, 

9!5 - N. Altnıay Be§lktao kuyu aok&k a, 
95 - Omıan şemaı P'alay Bakırköy Zeytin.. 

1lk 100, 97 - Pangazt Kurttılut kuYul&rb6§t 

2:s, ss - Rabla Akgün Akhfnr, 99 - sn.. 

boğa-ıını kesme· ZcncUcr Rubi IJa. 
si üzerine bütün tcs adlı bu kın öl. 
cenup vilayetle. dürmekten auçlu • 
rinde beyazlar durlar. 

arasında deh§etli bir heyecan bat 

mıı, fakat bu memur daha tetik 
daranarak bir kurıunla Povl adlı 
zenciyi beynini delip yere ıermit· 
tir. Yaralı haat&haaeye kaldınl 
mı§, beyninden kurtun çıkardmıf 
tır. Sağlık durumu iyidir ve ölÜm 
te~likeaini atlatmıt gibidir. 

Vak'a bütün beyazları hiddet 
ten kudurtmuı; bunlar Poveli linç 
etmek için birkaç defa hastahane 
r..in kapılarını zorlamıtlardtr. A 
labama valisi Gravea bunun önüne 
geçebilmek için fe.,kaliıde inzibat 
tedbirleri almıfbr. 

- Zenciler ellerinde kelepçe 
ile otomobil arkasına oturtulmut • 
Jardr. Ben ve inzibat amiri Blalock 
da ön sıraya oturmuıtuk. Birden · 
bire bir sustalı bıçağın açıJdığınt 
ititlik. Aradan bir saniye geçme· 
den Blalockun boğazından kanla~ 
aktıimı girdüm. 

ptomobil devrildi. Ben de on• 
larla kavgaya giri9tim. Povellin 
gözleri delilik emareleri gösteri .. 
yordu. Tam Blalockun tüfeğine 
aaldrrdığı ırrada onu yere ıer "' 
diın.,, 

t:: Defler kezanenıer ' 

heyi!\ 18 hıct okul 2n, 100 - SadUD PerteT. 

nı. \) llııe8l 869, 101 - Amıa Tarlabqı ilki.. 

raz sokak tmuıı1 Nuri apert.mıam, 102 - ra 
Zil Çevtk Eski Aydm otell ka.rfımıda ı, 103 

- Hayat Defertlm Beyazıt Daltaban Yo. 

göstermİ§tir. 
Bu vilayette biT zencinin, beya 

za kar§ı yaptığı herhangi bir suçun 
cezası olarak sık aık linç tatbik e

Bütün bu zenciler bet ıenedi~ 
mahpusturlar. Üçüncü muhakeme 
terinde bunlardan ikisi ölüme mah 
kUm edildiği halde karan temyiz 
mahkemeai nakzetmİftİ. 

Zenci Blalock da ölmemlttir ve 
iyilqmek üzeredir. Hastahanede 

polislere ıu ifadeyi vermittir: 
- Onu bıçakladım. Çünkü biN 

zi öldüreceklerini baıka birisine 
aöylerken kulaklarmıla iıittim. 

.. 
t 

11 - Ne<:IA Kansu Bakırköy b1r1nc1 0.: 
~ 1~ - 26.llkerrem Sirkeci Tayaha.twı 80. 

q '2, ıs - Sam! Ferlköy " Uııctı okul 
o, 1t - Lemı ~ 84, ıs - Fikret 

~ Ucaret mektebi 1129, 16 - Yuııuf Ten.. 

~~ 17 - Hilmi Bakırköy altllye h&ata.. 

~ 18 - Cemal Karag{lmrllk 60, 19 -

tır Turgay Hayriye llaca1 2SI, 20 - IA. 
,-.:.,..,,- %7 tnd okul 23~ 

ı~•kkap kazananlar-, 
~ ~l - ır.._ 
"llal :r. -~ blrlncl okul 206. 22 - Ke.. 
ve4hn au,dil \•et.ı; U.,-es1 '364, 23 - Aı;Uman 
~ Seycıg1u Mahmutag& yoku,.ı 1' 2' -
~""'~ . 

"'"' önceı Be:lkta§ Karakol sokak 11 26 
'~ . 
?) 1ıı.et 2 ind okul 135, 26 SclAmeddiD 

~ı Okul 44, 27 - Acar Bele Şl.§11 Te. 

la, Uaeıt 871, 28 - Bcdrilnnlsa UskUdar 

~ 29 
- Recep 64 Uncn okul 816, 80 - Ta.. 

~ur 45 tncı okul 8615, s1 - t.."lktı Erge. 

'lle§iktq mUvezzt sokak 157, 32 - Mu. 
ta llahçeıtapı T&.§han yanında. berw. 
~ 1'ennın 29 uıı.cu okul 191, 34 - Ab. 

l!utnkapı ortaokul 626, S:S - Hüs.. 

~~r CUmburlyet orta okulu 276, 86 

' Ttırktye ınatb:wmıda, 87 - Nlmct 
\ UBklldar 23 llnc11 okul 174. 88 - Sa. 

~~el Kuınkapı Yanık ttllbendç\ camll 

' 2a, S9 - Halime Edlrnekapı Glllgeç. 

~hauesı, 'o - Fatma şllkrll G&ıata 
I '1'4.haın sokak 1 ıa. 

1 ~r kitap kazananlar 
il 
• ..._ lillıJameddln lstanbul liaW 618 42 
'1' , 
~t 'Beyoğlu on ikinci okul 218, 43 -
' ı2 Barbaros .Akaaray Ktıçtlk La.ı:ıga .... 
~tt - Bllrhan 18 lnd okul 1599, ':S -

'lg .\ııaaı Be§lktq Muradiye mahalle& 

~~ lılaıunut Sirkecl 1sUklll oteli altm. 
, ts r, il7 - Nihat öz.can lstaııbul llseııl 
"'bıa ...._ Orhan ~sta nakliye memuru, 49 

t. ~llrııgtlrnruk 60, M - zekiye Oz.. 
~~ cadde.!! lzzet Bey apa.rtmıam, 51 

~ ~thıer Kız ortaokulu 435, 152 -

~ .., t lrııinu tlkokulu 282, 63 - KoÇO 

' ltıetcb, M - M. A11 Tak.81m Uta. 
~ e 18

• ~~ -- Naciye Cağal oğlu Tasvir 

'·~ "' · ta, ~'1 - ~ Ergene Beyazıt 5 1nc1 
~ ~ - Slllıa 29 uncu okul 77, IS8 -
'h~ ıe Gaıata 6ab1l ıı1hhtyed Rıı.Wn ·°' ..._ .\.r \t 8o ..._ 8Papazyan Pangaltı llseslnde 

~ ~ ~ :a.uı~d Gtlrsoy 11 lnct okul 817, 

"-' ~ ..._ ~ delllz htanbul ticaret mekte
\' ~ Ühaı Pft§ababçe Fahreddin yalı. 
:;:;. ~ ~ Oktay d~aka 1~ 
~ ~lü-~_BeYoğlu '2 inci okul, 65 -

~ Q~l' ~ "GUlnrtllc 27 hıci okul ISS'- 66 -

~ ltuçukt vut.pap. orta okulu 80, 67 -

~ıa 186, 68 - Ahmet Burha. 

~~lt ~ '-3 tlnctı okul 184, 69 - Be.. 

~ 'lıuı ebe BOkak 6, 70 - Cevat 
\ ~ 11-t 1~, 71 - Feza Bekir 

\~' ır,~ lluı1y9 carpı BM, 
' f. ~ ~ -... wutll Bozkurt caddesi 223, 

'1'act. ~Pata Bahartye caddeC 

-.U hınııa orta okulu SM. '15 -

ku§U 6, 1°' - lı:1 Levt Beyoğlu 44 ttDdl okul 
dildiğinden artık zencilerin taham 

'86, 105 - Koetantfn Ş1tu HaJ&aklr Gazi cad 
deııt Sctrovolyo apattmıaı:p,ıO& Mel&h&t De. mülleri ıon kerteaine gelmiştir. ve 
mır kız l1letd 819, 101 - Nedret veıa Usea1 intikam tehditle;i aav:nılmağa bat 
83, 1os - Omer Tahtataıe uenqe 1aan '9, lanmıfbr. B.irletmit Amerikanm 
200 - Rafta Ayupqa mezarlık eokak MU. cenubundaki pamuk yetiştiren vİ· 
nır P8P apartımaıu, llO - Sabahat Oz çe. \ayetlerde zenciler çok kalabalıktrr 
Ult EmlrgAD ilk okul 117• 111 - Şevki 0-. Bu sebeple kitİe halinde karga§&· 
lataııa.ray Ortak5y fhzart ım. 1U - Tan. lıkl • 1 k • • b ı 
aer ı.oıeburps muhabere Jmmandam moıa.. aramanı oma ıçın ura ara 
z1m .Avnl klzı. ıı.a _ tnk!l Anmn Samatya aaker ve poliı kuvvetleri ıönderil
şımendlter caddMI n, 114 - N1111Jı'e On_c~ mittir. 
~ Yetde:trmenl Dut.tepe eokak 67, Vak'a ud : 1931 enesindc 
115 - Bere Çalyan &anıatya MOdafa&t ım. Ruby adlı beyaz bir ıza tasallut 
Uye caddul G2. 118 - CemaJ•Kalı&taf U..S au~ndan dolayı dokuz zenci ya-
779, 117 - Saıılye TezıeJ UakOd&r Şeytı ca.. kalanmııtı. Tam beı senedir bun 
m.11 23• 118 - Melek '9 uncu okul 62. ıu - ]ar dört defa mahkfun oldukları 
Hilml Tmıçer fHncf okul m, 120 - Aram 

halde her defasında temyi2 mah-
Haııaçyan Beyotlo Eeeyan okulundan, 121 -

kemesince karar nakzedilmiıtir. 
Dokuz zenci geçen gün hakla· 

nndaki son kararı dinledikten 
kez ecza.nesi, 124, - Hayrtlniilaa Jıılea"ut 0111.. ıonra gene Bimıingham hapisha · 
k1ldar m, i25 - Ayten BeYotıo Zambak nesine götürülürken içlerinden bi
ııokak 25• 128 - Burhaneddin tetanbul l1aeııl risi gizlemiı olduğu bıçağı çekerek 

MahmutYıllar Dawtpq& orta okulu 2'3, 122 

- Sami Atılgan ll'mdıklı ~ Ç&VUf yo.. 

ku§u 12, 128 - Ku!s Beller Kumı pap lııle.r 

Göçmez Tophane Defterdar 'YokU§u yazıcı a. 
ıos _ 127 _ t>aeyo ıevt Beyotlu 44 tınctı inzibat amiri Blalockin üatüne a 
okul 1oa, 128 - n özek Pertevnlya1 11.Besl; 1 tılmıı ve boğazından kesmittir. 
129 - Feyzan Beyoğlu 5 !Def okuJ. 180 -

Güven Be1m& Kadık6y AtatOrk okulu '81, 

181 - Hllaeyt.n 1nbn1l orta -okulu 783. 132 -

Kemal SahD allıhtye Ankara motonmd&, 183 

- Muammer Yula .A:nk&r& maltye vekAleU 

Tullye muhaııebestnde Ntya.2:1 oğlu, 13' -

Kohe.n 1taıyan ııaesı ıs. 135 - Ohamıea Ma.. 

nuyan Ferld!ye 87, 188 - Rifat GUlçek 

Şehzadebqı 15 hıcl okul, 187 - ~t 

Topııa.ne deftelıdar yokufU yazıcı a. 
p&rtmıa.ıu, 188 - Şemaeddlıl ltvrenael 415 hı. 

c1 okul 164, 139 - Vahan Zartaryaı:ı Heybe.. 

llada, 140 - Yqa.r Aybet Kadırga 21, lU -

Zeki Zile tswyonunda Rezivör Sıtla oğlu, 

H2 - Alla Arapyan Cihangir caddesi 18, 

148 - C&hit Olcıı.y Pertevnlyal l1Jıe81 19S, 

ıu - D1lrda.ne Beyoğlu 9 uncu okul 443, 

H5 - Epher Sungar Kandilli ortamektep ta_ 

lebeslnden. H6 - Hllmlye 154 Unctı okul 50, 

147 - lbrahlı:n Bcrtm Smuıerviler 207, 148 -

Nihat Davutpa.§8. ortaokulu 89, H9 - ôrha.n 

Gtllen Aksaray Aleınbey mahallesi CeylAn ao. 

kak ıs. 150 - ;Ra.'lk 154 QncU okuL 1151 _ l 
s. Erdemir Ak8atıly Yekta efendi eokak 29/1 

1152 - Şadi To.zlner Sanyer 14 tınctl okul, 

16! - T&llt Mavt Tuna Ey1lp orta. okulu 

621, 15' - Cahlde tnısnn kız orta okulu 2'8, 

1155 - AUk Akman Beflkta§ AkareUer 8, 1156 

- Burhan Sezer lstanbul Useat 1761, 1157 -

Fikret Naca.r Beyoğlu ı& met okul, :ı:ss -
H. Htıııeytıı. Gazi Oııın&npqa orta okulu 316, 

169 - K&zmı Aytul 18 tınctı okul 1528, 160 

- IAlegün Çapa 81 inci okul, 161 - Artsti.. 

dl şı,u Abide! hQrrtyet caMem 180, 162 -

B. Erken AJ"ftDAr&J Kundakçı eokak 2, 

168 - Cemal Kuleli stıel Uaeet Q3. 1M -
E:dJp ôzb&yrak 39 uncu okol 14. 16G - Fethl 

Akaara.y ~ caddeSI 27, 166 - Bayı 
ribıDJI& Eumıp&p - gepıe aobk .u. 167 

Ayni zamanda Ray Rayt adh 
iktnci bir zenci de bıçak çekerek 
poliı amiri Sandlinin üstüne atıl-

- İbrahim Vefa l.1se:ı1 m 168 - Melek 

Tarlaba§ı Demlrba§ sokak 16, 19 - Sf \ t 

Bl!gUtay Büyük.ada l{anarya sokak ı~ .170 -

Ağlı§ Kumkapı OrtaA>kulu 6, 171 - Mubeccel 

22 tııcı oliul, 102, 172 - Nikola Pa.padopu. 

ıos Senbenova llseslnde, 178 - Ozcaı:ı Şim. 

oek Sultanahmet Akblyık 42, 174 - Rıfat 

Erd1l Haydarpap 11se31640,175 - Sa.mi Uç. 

er EndUBtrl okulu 437, 176 - Varojan Ga. 

zaryan Eseyan Uk okulu 93, 177 - Ytlksel 

Roa Kmltoprak Feneryolu l'lli, 178 - A. 
rıpıan Artnyan Takıılm kı§la geçidi 23/6, 

179 - Bl!ij;ey HUUko! Beyoğlu Bulgar mek. 

tebl. 16, 180 - Cemal ıs onctı okul 244, ısı 
- Hny1k Nl§anta§ı Koda111&D caddeal 39, 182 

- !bat Ercan 24 QncU okUl 83, 183 - lr!an 

Vefa. ll&esi 268, 184 - Margrlt Serktsyan 

Beyoğlu AğacamU 27, 183 - Nermin Yılgör 

27 ind okul 77, 186 - Sabahaddin lstanbul 

lisesi 705, 187 - Şermin Ak8anlY Sorguççu 

so'kak 25, 188 - Vahld Kıvılcım Çadırcııar 

9:5, 189 - Yener anrmen Sellmlye Harem 1s 

keleat ca.ddes! 34, 190 - Muzaffer S8 mel o... 
kul 802, 191 - Armenuhi Ayazpqa ebe ha. 

mm sokak 8, 192 - Cahlt Ba§kan Bakırk6y 

birine! okul 150, 193 - HUscyln b1rlnct okul 

396, 19• - lmıet Kuleli aUel lisesi 1750, 

19:5 - Malike Çapa kız muallim mektebi 8415 

196 - N. Tengtız Pangaltı ıataııyonu 7, 197 

- Sadi Olcay Vefa ltaeııı 284, 198 - ŞUkran 

18 Unc11 okul 46, 199 - l1yaıı Beyoğlu ıı m. 
cf okul ~ 200 - Alime Bedlk Alman mek.. 

teb! taıebeııtııden. ı 
OJnıyuculanmtZdım bl1mecelerl her zaman 

~ adrea1o g&ıdermelerlni rica eder1z. 

Son muhakemede içlerinden 
Heyvut adlı xenci 75 sene hapse 
mahkum olmuttur. 

Polia amiri Sandlin vak'ayı tôY 
le anlatmaktadır: 

Bir katliam halinde bu zencile
rin öldürülmesinden korkulmakta
dır. 

ilan her ticaret evi
nin canıdır. 

iyi bir illn fikri 
bilmek istersen 

GEL 
Bize Sor! 

.. AKlT~ 
PROPAGANDA SERvtst =v·G 

. . . . \ . . . 

Istanbul .Belediyesi Ilanları 

. Salvuı 

7 

Aksaray yangm yerinde Bala· 
banağa mahallesinde Harik zede· 
gi.n sokağında 6 ci adada yüziür 
arsa. 

Cihangir yangm yerinde Cihan. 
gir caddeainde 36 ncı adada yüz~ 
süz ana. 

Aksaray yangın yerinde 52 nci 
adada yüzsüz arsa. 

Osküdarda Selmanağa mahal
lesinde BülbüldeTe caddeıi ıoka· 
ğmda bir yilzü üç metre doksan 
satim ıahasındaki ana. 

Aksaray yangın yerinde lnebey 
mahallesinde Küçük Langa cad· 
desinde 64 üncü adada 2 metre 45 
santim yüzlü araa. 

Aksaray yangın yerinde Kemal~ 
pata caddesinde Genç Türk soka
ğında 20 nci adada yüzıüz ana. 

Cihangirde Ağahamamı cadde· 
si mahallesinde 24 üncü adada yüz. 

ıüz arsa. 
Kadıköy Moda yangın yeri ma· 

hallesinde Karakolhane sokağın· 
da 5 ve 6 analar araıında 2 metre 

63,25 

28.12 

7,50 

21,58 

29,30 

36 

40 santim yüzlü ana. 48 

Bir metre 
mıuabbaı 

lnymeti 

2 

· 4 

5 

20 

4 

3 

4 

4 

Muvakkat 
teminatı 

9,49 

t,88 ' 

11 25 ... 

6 ,48 

660 

10,80 

14 40 
Yukarda sahaıı ve bir metrosunun kıymeti ve müvakkat temr· 

nallan yazılı olan arıalar aablmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya ko· 

nulmuıtur.. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırma• 
ya girmek iıtiyenler hizalarmda gösterilen muvakkat teminat mak· 

buz veya mektubiyle beraber 21 - 2 - 936 cuma Jriinü saat 15 de dııi· 
ıni encümende bulunmahdır0• • ' .. !B.). (653)~ 



VIM mutfak takımlarınızı çızıntı 
yapmaksızın, parlattr~ 

Yaş bır bez üzerine bir az. Vim koyarak 
temizlenecek r eşyayı': eyicel'ovalayınız~ 

Vim ç ızıntı yapmaksızın temızler.' . -

VIM 
TAKLiTLER 1 N DEN1 Kabızt1ğı 

Yemeklerden birer ... t sonra .,,,..r.. hazımaı&lıAı, 
mide ekeilik ve YM
ma1arm1 giderir • .Alaal•kl tlll-
91Ztlil ,,. kekuyu izale •der. 
Mazon ismine ve. 
et1ntlndeld H O R O Z 
markasına dikkat 

ediniz. 

l.tanbul Akıncı tcra memur1u. 
tundan: ı (138 milyon Avrqpa Ye Amerikalının kullaniıtı VEC 1krem 

ıını) mmılek•i•izde laılla.mn bu Bayaa mevlimiıa 111 zarif 
loıunda bütüa ........... tlildcatUai ce)beaaifttr. vro hetn, 
ruı dinraam ea ııebmmil ._it a..ılerin fevkinde "gÜ'Ze!fik 
9den -yepae -krem, ,,mlradJT. Bütün !üks mapnlarda •tılır. 

Bir boram temini için malmız 
ve ıatdmuı m.ukaJTer 'kadmlara 
mahıus ~nlü roplUk ve ınanlolUk 
muhtelif cinı kumaılar 22 - 2 -
936 tanninde uat 12,30 da Bey · --Bet-----------------------
oğlu Elhamra pa.aajinda ıatılaca- onarme k8pr0 inşaatı eksiltme UAo• 

~~d:...-..:=::.=!:~~- Nl:lha Bakanlığı 

ZAMAN 
Manifatura Ltd. Şirketi 

Merkezi: utanbul, Sulta.n Hımım, No. 26 
Şubeli: b.ir Pettemakdarbatı No. 46 
P'antezı, lpekll, yOnlO, pamuklu 

ve kazmlr .ma§azası 

~~y··k Parça Se~isi 
btanbulda baıka ıubemiz yoktur. 

, ,. Aslpin Kenan., . 
~ Sizi soQuk atgın11Qından, nezleden ı . · · 
gripten t:Na•• ve dl• aQrllarından · · · 

koruyacak en iyi Haç budur • 

Mit. ~ Mıı ati'-' eacL No. 
26. ... , ... 

Şose ve köprüler reisliğinden! 
Balıke9ir - S...... yol• üsiade cg. 750" lira ketif bedelli "11 

ya.köy" ve BaJrkeair - Banılır.a yolu Üzerinde 50.500 lira kefil 
delli "Xaıadere" Jrip. iileri intaabnıR kapalı zarf uauliyle ikisi ı.i' 
,.9 elarak ebiltmen !1-2 - 936 Ç&l'fUlllae. aiiaü •at 16 <da 
fia Veld.leti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme bmi.yonu od 
7'Pllacaktır. Eklilbne ıaıtnameai ve buna miitelerri dip.. •v,.lı 
kunıı mukabilinde Şoae ve Köprül6r Reialijiadea ahntlbilir. 

Muvakkat temiwet •'i4G" lira 50 kuruttur. 
LA 1 ilimin "79Pmnl! oıa.~'™' iyi- -.it Y.::611•.•lcuı ~.th~ 

u tekiz sün -evvel gÖatererek Nafia V•ki.letinden ehliyet vesi~1' 
ma1an lbmıdır. 

Teklif mektuplannın 21 - 2 - 936 çarıam'ba günü saat 15 1 

dar Ankarada Şo.e :ve Köprü'- Reiıliiine verilm.ıi lazımdır. ~"-•) 
(197) (,.,... 

ASKERİ FARRIKALAR LMUf\1 IYtüDORLüGl 
1-:t,rıı....uı ~b~ .. ~-~ 1 ;r·; Komısvonu l!iınları 

T.rbmin edilen beaeli 1100 lira olan 168 at det battarıiye sı1' 
zarında aıkeri fabrikalv yollamaıındaki satın alma komisyoıııl ~ 
fından 28 Şubat 936 cuma ıünii saat 14 de açık ekaiJtmeye ~ 
•nııtur. Nümaaaai ve p.rtnamesi her ıüıa komi.ayonda göriil ;/. 
lateldilerin "81,5" liRlık lftuvakbt t .. inatlanaı Beyoflu Mallll':i 
lülüne y&tll'arak makbuzile 2490 nmMt'ah nnunun isteditt ..,.. 

ZAYi ·KOPEK haiz olmak iizere o ıün ve ıaatte komiıyonda bulunmaları.(_..,,~ 
Sater Gordon Dok illlündeld 7/ ~ 

ve 832 markalı av köpeiimi 1:nılup -------=----- ---

.. - -- - --------------------

haber verenler memnun bırakıla · 
caktır. 

Devlet Bumıevi Gereç İfyarı 
HAYRI 

avı aıR 

Terzi mi 
aruyorsunuz? 
işte size bir adresi : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzlıt 

lstaabul - Yenlpostaac tarşıaııdı 
foto Nur yanında Letafet huı•cla 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vroloo - O,.,.,,, 

Bevliye MUtehaaaı•ı 

Akay işletmesi Direktörlüg" ünden : KraH11 - Bmw"°' ..., .. 
yanında. Rer gün iJğleden ıonra 

25 • 30 ton IU ala&Uecek ahtaP V9Ja saçtan bir dubaya ihtiyaç 2 • den 8 . e kadar - Tt'l: 11235 

Tardır. Satmaia talip olanl~n 28 ıubata kadar yazı ile Akay idare· ı·----------.. 
ıine habeT vennelert. (956) 

Oevlet Demirvolları ~E 1Jimanhıf1 . ~ . . 
lşletrne linıum idaresi ilanlar• 

' Beherinin muhammen bedeli 112 kunıt 31 aantinı olall 1:.ı 
tau bym travere 9 mart 936 pa ııarteıi aUnü saat 15 de k•P' 
usalile ıatm almacaktır. jsllt il' 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 126 06, 70 liralık muvakkat teJll 4 1 ~ 
kanunun tayin eltili VHİkaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 1 b'~ 
dar Komiıyon Reiılitiııe vermeleri llaımdır. Ş.rtııamel•r ı-ti/ 
1135 kwııt mukabilinde An kara ve Haydarpaf& v.-C , 
sablmaktadır. (907) ~ 

Akay işletmesi Direktörlüğünd~11,:,0 
1 - lfletmemizin Kadıköy iıkeleai üıtündeki 8 uino bit t' 

için açık arttırmaya konulmuttur. d id' 
2 - Arttırma 24 Şubat 938 puart .. i ıünü uat tS • , 

merkninde ıefler encümeninde yapılacaktır. il .,rif'~e,. 
3 - Arttırmaya ahecekler ilk teklif edilecek bedel :.-d' ~-

yüzde 7,5 niıbetinde muvakkat teminat verecekler ye a~tı çılı,r' 
prlacak ıon teklife gl:Sre bu teminat yüzde on bet niıhet10e , ıı 
calctır. • ~:JJıf 

4 - ihale, idare hakkında ancak lktieat V ekiletİlll11 ,,. 

hüküm ifade edecektir. t'l1'' ,r 
5 - Bu pzinonun arttırmaya konulması, ihale keebi ~ 

meden mncut icar akclinia 9imcli den feehl manurnı ~ i' 
mfyecektir. fliiİıs' 

6 - Şartname ve mUtemmlm.mal6mat için lev~ ,e 
racaat edilmesi. (&11). 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan Ee markasını arayınız. 

, 

. 

HABER - ~am poıtaa. 

Türkiye 
MERKE 

Cümhuri yet 
Z BANKA SI 

151211936 vaziyeti 
AKTiF // PASIP 

Lira ., ... ' 

~~~~~~;'.~ --~~~:~:~--~-~~~-~-~~~~-~ 1 ~ ~~:!~:· ~ 
Ufak hı. ... ..••. ·······················-..... • J .234.633.39 

Oahlld•kl Muh•blrler ı: 

1 

Serma~• -··················-·-····-····-··-···· J ıs 
ihtiyat ıkçesi······................................................... . ı 

1 eaavOldeki Banknotl•r: 

Deruht' edilen evrı ,, naktiy' r 15&74@.51\.~.-
r·· k ıı s Kınanan ö n B ıncı madde· 

ur ' 1 
' -········ ····· · ····· ······· · ~ L 455.200.53 455 203 53 

J 1 eritıe teYfl le' an hninf' tarı 
Hariçteki Muhabirler: rınd.ın vq , 'f'tlirn 1 T.327.785.-

38i23 932 53 

~ltın: Saff kilogram 4.398,244 ' 6.186.495 49 l>eruhır edilen rvrı ı nıı.;ti-.~ 
.\ ltmı ll~':ili k. abil Serbest döYizlcr 720 297 44 
Oi~er dö_vızler ve borçlu klirıng hı ,ıyeo; ·-··· · 
bakıyclerı ··· ·· · · · ·· ·· .. ··········-·· 14.0Mi.078.80 20.97287 ı 7~ l\arşılı~ı ı•mımen ılnn C>I:&••" 

H•zlne T•hvlllerl: 1edavült" ilhcten vaudilen ,,~ 18.000.000. 
Ouuhtc- edilm evrakı nıkri,e 1 Ret-skonı mukabili ifl,•eten 
ırşılı~ı L 158.748.563. - tcda\•ül.- vazcdılen 

1 
4.000.000. - 1694 

Kınunun n ve 8 mci mad-
Ptlerine ıevfil an_ Hazinıo tara- l 1132778!'i _ 147 420778 TUrk Lirası Mevduatı ·· ···········-·-··· .. 15•5 fından vak! ıedıyaı 'I ,. · · '· 
Senedat CUzdanı ~ 1 Döviz TaahhUdatl: 
f lazine bonoları ........................ ,, L. I 727.000 ı Alt:na tahvili kabil dövizlcı ıı r 4442~7.23 
r. rl senet!• 14 026 "90 o Dig" er dövizler ve alacaklı ıcı 'r -··········· .... ······· " o :- 1 r 5 ? 53 390 02 
E h T · kliring bakiyeleri . . • • • f7.696.S80.02 s am ve ahvillt Cüzdanı· J ~~;:~~~e k:d:~~,~~~v:~;:a!: 1 34.299 967 5o iM uhtelU ~·· · · · · · ····· ·· ··· · · · · ··· · ··· · · · ·················--·-· 

\ tıhvilAı 1 itif)ari kıymetle 1 ) 

B Sttbeoıı F.ı:hım v" Tıhvlllt ~ 4.437.296.18 38.73726414 

1-47420778-

19 r 
53.i 

Avanalar: 

lstanbuJ Komutanlığı 
\ ltın \'e döTİ7 Ü7.rrine .ıvınc 1 .• 26.294.13 
1 ıl vi!Aı ü1t"rine avans ~ 4.278.207 4~ 

H"ssedarlar·······-······-····································· 
4304501.56 

4 500000 -Satmalma Komisyonu ilanl~rı 
' . . 

lıtanbul komutanlığı birlikle 
ri için 3000 çift yemeni kapalı 

zarf uıuliyle 26 - 2 - 936 Çar . 

fıB.mba günü ıaat 15 de alınacak . 

tır. Muhammen tutarı 7050 lira 

dır. ilk teminatı 529 liradır. Şart 
namesi her gün Komiıyonumuzd11 
görülebilir. Eksiltmeye · gireı:l"'kle 

rin ilk teminat makbuzu ile veya 

ı mektuplariyle ihale günü yakti 

muhte:lf 
YekQn 

3017078~4 

13.8€5.020 05 YekOn 27.~. 

2 iV art 1933 tnlhlndeı. ıtibat en 
l•konto h•ddi yUzde 5 1•2 - A lhn i.ızerıne ~vana yüzde 

Keman hocası 

Avrupada tahsil etmit bir san· 
atkar keman dersi vermek istiyor. 

Ders almak istiyenlerin her gün 

sabah ıaat 11 • 13 arasında . 

Pastel la ... 
En iyi, en zarif, fakat en 

Züceac~ve eş\«aJa 
muayyenin~1 e Fındıklıdaki Arttır 

ma Eksiltme Komisyonuna gelme 

(41923) numaraya telefon ede . llediye-trıi almak lstiyorsunu~ Eviniıt> Züccaciyt> eşyası mı alacak.o;ıı 

H e m e n P ast ellas maAazaıarın 
koşunuz • Memnun kalacaksını 
\ORf~S: Beyoğlu fı;;tik1a1 cadd~i 34G ''e 13S. Telefon 4191:) 

leı;. (769) 

rek (keman hocası) nı istemeleri 

kafidir. 
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ha gelmedi. Manastırda artık büsbü
tün yalnız kaldım. 

Küçük Jakın gözleıi bir an kadar 
clald1. Belki hayalinde yaşattığı bü. 
tün varlıkların sevgi.si kendisine ver
mlı;; olcluğu Pani Garolayt hatırlamış
tı. 

Gözleri hafifçe dolnr::k deği~mi~ 
lıir sesle: 

- Bana hltf en mezarhğrn kapısrnı 
ar,t·rır mısınız? dedi. 

:j ömlye kulübenin kapısını çaldı. 

.Korkusundan titriyerek ~ıkan mezar. 
cı b.cndisine ziyaretin sebebi anla
tılınca biraz sakinleşti. Eliyle alnına 
vurarak: 

- Senin ismin Jnk l\Jeman mı? 
diye sordu. 

- E,·et.. 
- Öyleyse gel! Sana annenin me-

.ım rmı göstereyim. 
Baba oğul bu tanı~maya şaştılar. 

Fakat ~ocuk hiç hayret etmeden yü. 
kiinii yerden aldr. 

Şövalye: 

- Çok uzaktan mı geliyorsun? de-
di. 

- Manastırdan .. Biliyor musunuz 
yolda ne kadar güçlük ~ektim. Sokak
l:ı.r hsanla dolu .• Galiba büyük yortu 
l'tır. F~kat adamlarla çocukları nedl' l 
ö!.!iiıi()·orl:ır. Pat, pat.. Tüfek sesleri 
du, •!üm. Çok korktum ama, ne olursa 
ol~· rı 'iyerek geçtim .• Bilirsiniz ki in. 
~\,, ·,:· ;ük oldu mu göze çarpmaz, ney
•e : ~-" nihayd buraya kadar geldim. 

' :ocuk mezarcının arkasından yü
l'Üdü. Şövalye de, tutamadığı bir heye 
bnla bunların peşind~n giderek me. _,,h A'lnft. 

Onlar mezarlann arasında kay-

: ·• l>l..!:>•:: ııı v•ll.tnde dur.:ı,la: . 

il unlardan birisi: 
- Biraz dinle11elim : ,ir.ıch . Adam

larımızın bize yetişmesini bekli) elim, 
dedi. 

öbürii de: 

- Çocuğa da mucize).-: tamamla 
mak i~in lazımgelen vakti kazandıra
lım. Ne kadar cinayet •. Ne kadar kan. 
Bu kanın yerine ş...rap dökmek daha 
doğru olmaz mrydı? ce-,;·abınr verdi. 

- Lüben birader, düşün ki bu ka
nı AJ!nh ic-tiyor. 

- En•t, bto de hayır demi)·orum 
)a .. :Fakat muhal<kalc ki bu katli:imm 
ortasında bulunma}; tan~ Deviniyerde 
bulunmak daha iyidir. 

Biri dddi öbürü sersem oJan iki 
papaz konuşurlarken Pardayanlar m~. 
zarcı "·e küçük Jak f{lcnıan toprağ·ı 
yeni atılmış bir m<'1.arın önünde dur
dul~ır. 

Mezarcı: 

- işte burası! dedi. 
Çocuk hir an kadar miit<'e.s.~ir gö. 

ründü: 

- Annem, acaba ı:oağ iken na..oıııldı."? 
Şövalye: 

- Za\'allı yavrucuk, anneni tanı
mıyor musun? diye sordu. 

- Hayır. Fa.kat şimdi memnun o. 
lacakttr. l\fezarı en güzel mtıar ola
caktır. 

O \'akit, ~içekli akdjken dallarmı 
mezarın etrafına dikmeğe başladı. 

Akdiken ağaçlan o kadar ustalık
la yapılmıştı ki hakikisinden fark et. 
mek imkanı yoktu. Ye tıpkı çiçek aç

mış gibi duruyorlardı. Şövalye bu 
küçük sanatkarın gidip gelişini sey-

datu- bütün tüylerinin iırpernigırıı hts

settiler. Onlar Monmarter cadde.sinin 

kö,esinde nefes nefese durduktan ıa. 
man yUılerf hiddetle buru,muş adam

larla çevrili bir kadın ala~ ı ge~iyordu. 

Bu kadınların göğüslerinde beyaz sa. 

lipler dikiliydi. l''akat öyle tuhaf oka

dar vahşice, o derecede korkunç hir 

manzara gördUler ki tilyleri dimdil, 

oldu. Her kadının sırtında bir sepet ,.e 

bu ~epetlerde boğazlanm•ş kilc;ük ço . 

~ltfar vardı. Hunlar. b~ cana,·ar lrn 

dınların Sen nehrine atmağa ~ötürdüt, 

leri küçük Hü.gno çoruklariydi. fn.,an. 

bu alçak ka.<bnlarla ayni cinsten oldu. 

ğunu düşündükçe hiddetinden kudur· 

mak derecelerine ııelirdi. 

Bizim kahramanlar. onları tepelr. 

mek istedilerse de yazık ki etrafların

da sevinçle bağırıp rağıran hiı· sürii 

kudı.ız sırtlan vardı. 

Saçları dimdik olmuş. gözleri yer

lerinden fırlamış oldnğu halde bu t'l'. 

hcnnem cndıJnnnın gec;diğini gördü. 

ler. Birdenbire ba~a bir hayal görUn. 

dü, Üç yüz !'!Uvari, baştan ayağa kadar 

zırhlara boğulmuş, ü~tleri ba,ıarı kan 

içinde oldukları halde ~an ~eslnincı 

karışan hı. lkın alkı~ları nra.~rnda aha. 

liyi sağa sola iterek bir yıldırım hı

ziyle geçtiler. Bu da Monfokondan 

dönen Giz \'e hempalarıydı. Gizin sü

,·ariJerlnden sonra Marşal dö Ta\'anın 

\1lhşi, mtithiJ "yüzlü üç yiJz atlısı gec;. 
tL 

Bunla"1t da arkasından ""n irat 

ıl~ duzııunhi, turni~th, ıwkuıu Mm
yonları olan Mojiron, KeJü.s, Sen Meg 

ren ve öbür jnntiyornlardı. Hunlar her 

ad1tm oldUrülürken, h'1 tUfek patla
dıkça, her ev tutuşturuldUkça bravo 

diye bağırıyorlardı. Giz, l'avan, Anju 

halkın şiddetli alkışları arasında geç. 
tiler. 

Wz: 
- Hararetinizi kan1a dfndfriniı l 

di} e buğırryord u. 

Anju: 

- Kan ahniz1 Kan alrnııı! dire 
haykırı) ordu. 

1'avnn: 

- 01dtirünüz ! OldiirilnUz! diy' aıa: 
J'ordu. 

Çanlar. bu faciayı bfisbUtUn kor

kuııçla~tıı-mak istn gibi 'durmadan 
kükre) orlardı. 

Bu alayların arkasındant kunt-tli 

atlaı taı-afından çekilen on on bto~ yUk 

aral>:ı~ı geçti. Hu arabalar kanlı <'~ 

setlerll• doluydu. Tahtaların araların· 
dan kanlar akı~·or \'e bUytlk t~l'rlek
ler sokakta kanlı izler bırakıyorlaröı. 
Yük arabaları da Sen nehrine dotru 

giderek gözden kayboldular. Halkın 

gürültU~U o kadar artmışh ki bu hıç 

bir ~yit- tarif olunamazdı. 

Pardayanlar da hu gUrUltUlü hal. 

kın çalkantısı arasına katılarak su. 
rüklendiler. NereYl'~ Onlar da bilmi

yorlardı. tliddetlerinden bütün düşün 

ce kabiliyetlerini kaybetmişlerdi. içle
ri bulanmağa ba•lamışta. 

F.trana"nda c-eHAtJa"" lretuflltrf· 
ne dikkat chnrdiklcrlnd•n M-ıyorlar-
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295 - lhtilildlerln resi: ı 
- lhtilW bastırmak için phri imha edecekler 

tledL 

296 - lhtilllciler müzakere salonundan çıkı
yorlar. 

297 - lhtilAlcilerin kökünü kazımak en büyük 
işimiz olmalıdır. · · 

.. 

298 - Biitün şehir silAhtannqtr. Ycr1da a.sft. 
rl demyeler gezi~ordu. muhafaza altına alıamıştı. 

... PDDAYA'NIN öLUMll 

birer beyaz sarp bulundaiuna gör
dİlır. r - ~ 

. -ıru-•rıııan, Devfnlyerdeld bir 
~ dakikalık zaman içinde Hiiaet a. 
eele sal'llU§ onlar da bunun farkında 
olmamıılarclı. 

Şövalye hiddetle kolandakl sargı
yı çıkardı. Hügno değildL Acaba~ 
tolik miydi 1 .Ash aramna o Ud dJnin 

de e•rettlil pylerden habenizdl. Sar. 
gıyı atmak istedi. Babam bunu yere 
ttüşerke11 alarak cebine koyda. 

-Ne olur, bunu hiç olmazsa Hügno 
tin bir hatırası olarak sakla! clecU. 

içinden otluna bu sarııyı takmağa 
kandıracağını umuyordu. Kendisi ise, 

1 onlan gezip dolaştıklan yerde tehlike 
den uzak tatacak olan bu sargıyı ko
lundan çıkarmadı. 

Şövalye omuzlanm allkti. ihtiyar 
Pardayan be,u kuaqı eelıine aokar. 
ken eline bir Uğıdm ill§tilini biaaetti. 

- Bu nedir? cledJ. 

- Hanrisf? 
- Bir 187 değil_ Hatırladım. 

Haydi yilrilyelim. 
Hakikat bu bir şey defli, yahut 

htlytlk bir şey deifldJ. Onlar amiralin 
konağıma avhsından çıkanlırken bil
yilk Pardayan Bemin ayağının dibine 

düşen bu Ufıdı görmüıtü. Hemen onu 
yerden alarak cebine sokmuıtu. Bu da 

1 aerserilik mmanından kalma bir ide
tiydJ. llk bakıtta her şeyi görmek, 
n hiç bir iz ltırakmamak.. 

.. _ransf.nin koaaima varmak 
• ppaılı •eebur buhmdaklan 
len nehrine doğru stirtiklenerek yol. 
Janna devam ettiler. Fakat köprünün 
bqmda tekrar durdular. Burada fi· 

renç bir manzarayı kahkahalarla sey. 
reden sekiz on bin kişilik bir kalaba. 
bk toplanmıştı. Yukarıda söyledftl· 
mlz canavar kadınlardan her biri sır· 
tındaki ~ak eepetini Sen nehrine 
atıyordu. Acaba bu kadınların kalbi 
nedendi? Sonra sıra yük arabalanna 
geldJ. Onlar da teker teker cesetleri · 
nehfre döktüler. Nehir bu cesetleri a. 
bp göttirüyordu. Salar kıpkırmızı ke
silmiştl Halk buna allu§lıyor, bağırı· 
yor, gülüyordu. Fakat cesetler arasır.. 
da henüz ölmiyen, ve merhamet diliye

rek sahile çıkmafa çalışan bir yaralı 
bulunursa o vakit vahpce sevinçler 
sınırı &flYOr ve böyle yaralrlan smk· 
larla akıntıya itiyorlardı. 

Pardayanlar bu korkunç hayalden 
kaçmak istediler. Son bir ümitsiz dav. 
ranıtla köprüyil geçmek için ilerledi· 
ler. 

Fakat bu kalababiı biriblrine ka
tan delice bir hareketle halk kenara 
çekildi. Çeteler Hügnolann bulun. 
dulu haber verilen başka bir yere 
gitmek üzere toplandılar. Pardayan
lar, ıene bu akmtıya kapılarak nereye 
ılttlklerinl bilmeden sürUnlenmete 
batladılar. Bu suretle bir saat kadar 
gittiler. Döndüler. Bir çok sokaklar· 
dan geçtiler. Gözleri dehfetle yerle. 
rinden fırlamıt, beyinleri çan gtlrilltü 
sile çığlıklarla dolmuıte. 

Birdenbire kii~ bir aokata can 
atarak bu bela girdab?ndan kurtuldu-
lar. Nefes nefese, şaşkın pşkın koıtu. 
lar. önlerine alçak duvarlı bir arsa 
çıktı. Panlin bu köşesi sakin. gürUltil
aüzdU. Burası kasırgalann etrafında 

300 - Ahali ise nllmaylf yapmakta devam edJ. 
yorlardı. 
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delice dolaşarak dokunmauan geçtiii 
bir vahaydı. 

-'3-

VAHA 

Nerede bulunduklannı kendileri 
de bilmiyorlardı. Biraz nefes aldılar. 
Yüzlerinden akan teri sildiler. Bir 
kaç dakika kadar etraflarında kan 
görmedikleri için çok b6yük bir sevinç 
duydular. Burada ne kan, ne yerlerde 
sürüklenen cesetler ne de elinde bir 
hançer veya meşale tutarak koşan 
cellltlar vardı. Duvarlann üzerinden 
yeşil yapraklarla süslü ataç dallan 
sarkıyordu. Derin bir saadet içinde ol
duktan halde öten kumruları, çalıla
rın arasından sıçrayan çekirgeleri 
seyrettiler. 

On adım kadar ileride solda genit 
bir kapı vardı. Ve bu kapının yanında 
da alçak, kulübemsi bir ev bulunuyor
du. 

Biraz sakinleımiş olduktan halde 
etraflanna baktılar. Kapının üzerinde 
beyaz bir salip vardı. Duvarın üzerin-
den hakmca içeride bir çok salipler 
daha görerek burasımn bir mezarlık 

ğu yere kadar nehri inmek ve Marşa. 
Un konağına yakın bulunan bir yerde 
tekrar karaya çıkmak .. 

Bu plAnı babası da betendL Bu 
suretle, tam yürümeğe başlıyacaklan 
sırada kendilerine doğru bir çocuğun 
gelmekte olduğunu gördüler. 

Çocuk, bir dal ile sanlı ağırca bir 
yükün altında etilml§ olduğu halde 
ağır ağır yürüyordu. 

Şövalye: 

- Bu çocuğu acaba nerede gör. 
müştUm? diye düşündü. 

Çocuk yükünü dikkatle yere bıra
karak mezarlığı gösterip: 

- Ben oraya gidiyorum .. Ah, sizi 
çok iyi tanıdım. Bir gün manastına 

tunuz. Yaptığım ak diken ağaçlannın 
çok güzel olduğunu söylemiştiniz. Ben 
unutmadım. Siz öyle demiştiniz. Onla• 
rı bitirdim. Görmek ister misiniz? de
dL 

Çabucak paketi açıp safça bir p 
rarla yaptıklannı gösterdi. Bunlar 
yapma ak diken dallanydı. Beyaz (i• 
çekler ve ıoncelerle süslenmiılerdL 

Şövalye: 

- Çok güzel olmuı! cevabını ver-
ve kulübenin mezarcının yeri olduğu. dl. 
nu anladılar. 

- Öyle defli mi? Bu annem lçill
dir ... 

Pardayanlar, lnosan mezarlığına 
gelmişlerdi. Burası şehrin biraz gü

ney (cenup) tarafına düşüyordu. O. 
vakit Monmoransinin konağına git
mek için Sen nehrini geçmeie karar 
Yerdiler . 

Nihayet şövalye şöyle bir plan dfi
tUndU. Sen Potun arka tarafında bu
lanan Debarre koyuna gitmek orada 
bir sandala atlamak. Salın bulundu-

Şövalye, sesi hafifçe titriyerekı 
- Evet, hatırladım •. Senin 1s1af8 

neydi? 
- Jak Kleman .. Buna o vakit d• 

söylemiştim. Hafızam ~k kuvvetıt..W. 
Dostum beni bundan dolayı her zanıa• 
tebrik ederdi. Blfiyor musunuz, o ...:: 
eli artık yok. Bir akpm aitti ve IJir 


