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Bu iaün 'altında gazetemiz yakında ha kikl ve heyecanlı maceralar neıredecek 
tir. Bu hatıralarda üç §tY bulamıyacaksınız: Yalan, mübalağa, hayal!-

~ 5 Kuruş_ Telefon: 2.'1872 . 4 Şubat 1936 S A L 1 Sene: 5 ·Sayı 1465: 

Bulgaristanla da birleşiyor mıyız ? 
Paristeki son temaslar neticesinde : 

Avusturya, Küçük andlaşmaya;, Bulgaristan da · 
Balkan paktına ı Yunanistanda t,üyle~i ürpe~ticl yeni Landrü mukallltli 

girecekmiş Çocukların 

Teolik Rüıtü Arcu, FlanJen ve Kral Bom 

Bulgarlar arazi meselelerini 

kanını emen 
bir canavar . 

yakalandı 
Beş yaşındaki yavruya şeker· 
leme vererek hl\'areyl arka· 
duşlarından uzaklaştıran adam 
onu kucağına alarak kaçırma-· 

ğa başladı ve mağaraya 
gUtftrdft 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 
Scv.ililerini ölJütmelıle mütereJcliler tarihinde ıoh

rd alan Ulam eJilmİf cani LanJrü •• mevzuubahs etmiyorlar 
, ..... _P~iöPTanmaıarının. s1Vas1 
: hedefi şu olsa gerektir: . 

Yunan güzellik 
kraliçesi Bu sabahki kaza 

Tramvaydan düş~n kadın 
otobüsün altında kaldı 

i Avrwpanan cenubu 9i9rkisind• bil· 
t·J...ı.s.- .. wwı_....-.:-rı rrra.tTrerek ıtaıya-
1 nın Almanyaya kareı bozduQu mu-
i "azeneyi yeniden temin etmek. . .... 

p····················· ···········································-----···········-··············---. lı aris 4 - Petit Parisien gazeU&il retmekte ve bu hususta bazı mütale-
,:•ıar kralı Borisin Flinden ile alar yüı:ütmektedir,. 
~ mülakata dair bir yazı neş. (Devamı 2 ncüle) 

Makalledeki ltalyanlar 
Ya teslim olacaklar 

!lo kılıçtan geçe~ekler. ... 

·~tı 
932 yıh Yunan~tan gilzellik kra-

liçesi Lampsa son zamanlarda bir 
yüzbaşı olan kocasının manevrada ol
masından istifade ederek bir buçuk 
yaşındaki çocuğunu bırakarak başka 

bir zabitle beraber kaçmıştır. Bu hi
dise Atinada büyük bir iskandal do
ğurmuştur. 

Eski polis mektebi 
mUdftrtl Etem UldU 

Eski polis mektebi müdürlü· 
jünde, ikinci ve üçüncü ıube mü
dürlüklerinde bulunan ve polis 
müfettiıi olan Etem evveliıi gün 
Cerrahpaıa hastahanesinde ö!
müttür. 

Cenazesi bütün kendisini ıe -
venler ve bir polis müfrezesiyle 
beraber emniyet direktörünün İf -
tirakile kaldmlmııtır. 

Çok kıymetli ve muktedir bir 
zabıta memuru olan Etemin ve • 
fatı Türk polisi için büyük bir 
kayıptır. 
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Bu aabah onda Divanyolunda 
gene bir kaza oldu. Bir kı% ağır 
surette 1aralndı: 

Da.vutpqada Emine ilminde 
bir kadının yanında oturan yirmi 
yaıında. Suzan itminde bir kız 
Sultanahınette bir tanıdığına git
mek ür.ere 257 numaralı Orta
kıöy - Abaray tramvayının ar • 
kaamd.ki 'l'OIDOrka binmiıtir. 

Suzan tramvay Divanyolunda
ki latuyona gelince ansızın inme· 
ğe karar vermit, olduğu yerden 
birdeııbire f ırlayaraık romorkUn 
ön kapısına atılmıı, basamağa 
bamıııtır. Bu suada tramvay ha. 
reket ettiği için Suzan müvazene. 

sini kaybederek tatlar üzerine yu. 
varlanmqtır. 

Suzan yerden kallanadan Tür· 
be istikametinden Sultanahmede 
doğru giden 3320 numaralı Koca
mustaf apafa otobü•ü 5'ızanı çiğ. 
nemi!, geçmiftir. 

Tr~vayda~ düıtÜğü için ba. 
tından ağır surette yaralanan Su· 
zan otobüs altında da kaldığı için 

vücudünün muhtelif yerlerinden 
de yaralar almıttır. · 

Yaralı kıza ~at Muhlia e~
hanesinde ilk tedavi yapılmıı, 

sıhhi imd~t. otomobili ile Haseki 
.h~tahaneıine kaldırılmıttır. 

Zenginlerin de elitlerini re•mf mil~• ıe•elerr!e bedtıua )'tıf'~m:!ı!:lııra::~~n 
ılWyet etlen Jiı~iler vartlır. R••mi mis, re•ml mUeneıelerJe ~ ,ol'lttn 

Jl~Uertlenblr ırnıpu ~•terlyor ... 

Dün fece bir hırsız 
kumpanlJası. Y!l.kalandı ;,, .......... ) 



Habsburglar 
A vusturyaya şimdi

lik niçin dönemez 
Prens Starhemberg, Ottoya kral
hğa dönemiyeceğini söylemiş 
lngiliz gazetelerinde bu hususta 

di.kkate deOer yazılar- çıkıyor 
Habsburgların A vusturyaya 

dönmelerin~n bugün muhtemel ol
madığma dair Pariaten haberler 
gelmesine rağmen, İngiliz gaze . 
telerinde bazı kayıtlara rastlan -
maktadır. 1 

Bunlardan Niyuz Kronikl, A
vusturya Batbakan muavini prens 
Starhemberg'in Brükaele gidip 
Stinoken:il §&toıunda Avusturya 
tahtına namzet görünen Prens 
Otto ile koDU§llD&sım gayet mana-
b buluyor. ~ 

Bilhuaa diyor Ki: 

vermit bulunuyor. 
Böylece, Avusturyada bugün .. 

kü Şusnig ve Ştarhemberg rejimi 
küçük itilafın himayesini temin 
etmit oluyor. 

Deyli Herald diyor ki: 
İtalyanın Avusturyayı himayesi 

ıiipheli bir hale girdiği ıu sıralar
da Avusturya için, Küçük itilaf 
devletlerinin (yani Yugoslavya, 
Romanya, ve Çekoslovakyanın) 
himayesine tiddetle lüzum var -
dır.,, 

ATIUturya Bafbakan muavini· y • t d 
nin Kral aile.ini ziyarete gelmesi, una n 15 an a 
Kral olmuı muhtemel sörülen ... ven izetos --
_P~ ~-L~~,~~i Oni ·aleyhtarı fırkaların 
versıte tahsılmı bitırdıgı umana b irle.mesi suya 
iaa'bet ediyor. Prens Otto, muvaf- düştü 
fakiyetli bir imtihandan aonra, V I k bl f t k 
tarih ve içtimaiyat üzerinde en en a ney e rar 
yüksek derece ile diploma alarak Demlrcls mi kuracak 
''Doktor,, aıfatmı elde etmiıtir. Ordudan çıkarılan 

Kendisi 23 ya91ndadır. Eier zabitler iht;lyata 
Kral oluna, uzun zaman bekar naklediliyor 
kalmıyacaiı da ıüpheaizdir.,, Atina, 4-Dün Çaldariain evin-

Ayni gazetenin Viyanadan al- de toplanan fırka reislerinden 
dığı bir habere bakı'.lırsa, Prens Rallis ve Teotokis siyasi vaziyeti 
Starhemberg Londra merasimini, görütmütlerdir. Konutmalardan 
Prens Ottoyu ziyaret için çok iyi sonra netredilen bir tebliğde Ral
bir vesile ittihaz etmiştir. Hı ve Teotokia bir milli kabineye 

Habsburglann Avusturyaya dahil olacaklarını bildirmitlerdir. 

HABER - 'Alişam postası 

Çocukların 
kanını emen 

canavar 
Atinadan bildirildiğine göre, A

tinada Damyanos adında misline 
tesadüf edilemiyecek derecede 
canavar bir adam yakalanmııtır. 

Bir tuğla harmanında rençber
lik eden Damyanos, uf ak kız ve 
erkek çocuklarını kaçırmakta, bun 
lann üzerinde en tüyler ürpertici 
hayvant hınlarını teskin ettikten 
sonra işkence ile öldürmekte ve 
üstelik kanlarını da emmekteydi. 

Bu canavar fU tekilde yaka
yı ele vermittir: 

Yakın harman aahiplerind~n 

birinin bir akrabası öldüğünden 
Damyanos da bazı arkadatlariyle 
birlikte kendisini taziyete gilmİf. 
Fakat orada bahçede oynıyan u
f ak çocukları görünce bir takım 
garip garip vaziyetler takmmağa 
batlamıt. 

Nihayet bir münasebetle bun
ların 'yanma yaklqmıf, bet ya

tında F otinula adındaki kızın ıaç. 
}arını oktadıktan sonra kendisi
ne tekerleme, çukulata vermit. 
Böylece çocuiu kendisine alııtır
dıktan sonra onu yavaı yavaş ar
kadaılarından ayırarak kırlara 
doğru götürmüt. Nihayet evlerin
den epeyce uzaklattıktan sonra 
kızı kucakladığı gibi uzaklatmıt· 
tır. 

Çocuğun ebeveyni akf&m üzeri 
kızlarının eTe dönmediğini gö -
rünce tüphelenmişler ve polise ha. 
ber vermitler. Bir taraftan da ken· 
dileri tahkikata giriımitler. Niha-
yet aoruıtura soruttura çocuğun 

Damyanoıla birlikte ortadan kay
bolduğunu öjrenmitler. 

iki kiti bunun üzerine cana-döhnıeti -tema1\1'1U, hükamet me . Bu beyanname, Anti Venize-
hdilin de Hile büyüyor. Hükumet list fırkaların birleımesini suya varın olurluğu mağaramsı yere 
gcızetelerinde bu krallvk e . dü•ürmüttür. . gitmitler, fakat orada kartılaştık-

' ' namz : 1 d h t" "k" · · d dinin adı geçtiği zaman kendisine Bu beyanname, anti Venize- arı manzaranın e ıe 1 1 ısını e 
"K ·ı k h b. 11 · be. b h k et · dondurmuttur. ayser,, namı verı me te ya ut era erın ra er are et mesı 

"Kayser Otto,, denihnektedir. kolaylaıacaktır. . Dam;a~~s .~avalh küçük kızı 
Ottonun Avusturyaya dönmeıi, Kral fırka reislerini per,emlX 14kence ıle oldu~ekte, kanım e~-

Hit!erin büyük bir Almanya ya. günü saraya davet ederek ıörüşe- melde ~e h~!v~nı hırslar~nı zava,
ratmak huamundaki hülyaımı a . cektir. lı çocugun ustunde tatmın etmek-

kim bırakacak ve kendi noktai Libarallerin reisi Sofulis ordu- teydi. 
Bu feci manzaranın kartısında 

nazarmca Alman vahdetini geniş 
mikyasta tehlikeye dütürecektir.,, 

İngiliz gazetesi, Habsburgların 
Avu~turyaya gelmeıinıin veya gel. 
rneğe teıebbüs etmesinin lbuna 
muhalif devletlerde ne gi.bi aksi 
tesir yapacağını y~arak !~,.mü\a. 
leada bulunuyor: 

"Bu takdirde Yugoslavya, Mit
lerin tarafına geçer VG Avustur . 
yaya bütün gikiyle mlAıalefet e . 
der. Belgratta bundan daha haya
ti bir harici me1ele olamaz. Yu ". 

dan çıkarılan zabitler meselesinin 
mühim bir mani olmadığını söyle-
miıtir. ,.,. · ""' ,..,_.,. 

Kralın kabine tet~lini tekru 
Demirciıe teklif edeceği haber ve
rilmektedir. 

Böyle.bir lıükumete libarallerle 
Çaldaris fırkaları gireceklerdir. 

Ordudan çıkanlmıt zabitan 
meselesi de muvakkat bir kanunla 
lialledilecek, bunlar ihtiyat smıf ı
na nakledileceklerdir. 

goııavıar muhakkak iki°derhaı se· Bulgarı·stan 
f erber olurlar. ı ı ı 

Romanya ve Çekoslovakya Cla ve Balkan 
· Claha mutedil surette YugoslaVya' 
yı takip ederler. andlaşması 

Macaristanda Gömböt hüku · (B 1 al ı · "tl ) 
••• ·ıı..· k qar ı ıncıe 

metının vazıyetı ıoıraz ararısız O· 
l kt Ç"nk" G l c·: bö Bulgar krala va Ulu•lar kurumu 
aca ır. u u ene~a ~m f Bori.sin Bulgaristana yeni bir e. 
Habe9burg1arın aleyhındechr. konomik yardım yapılması Jçin bir 

Fakat Prens Otto Viyanada yer- müracaatta bulunmuş olduğu ve ayni 
letirse, Macaristanda Otto lehine zamanda Bulgaristanın silahlanma 
hiuiyat uyanma11 mümkündür. meselesi görüşüldüğü zannedilmekte

Hiç ıüphe yok ki, Habsburgla- dir. Kralın Uluslar Kurumundan si
mı Avusturya tahtına geçmesi, tayişle .bahsetmşi olması çok pyani 

.. .. dikkattir. Kralın bu durumu cenubu 
~~ ~vrup~ya ~uyük harpten be- şarki devletlerinin endşielerinl akset
rı gorülmemtş mÜ<yuta daha bat· tirmekte ve Cenevre ile teşriki mesai 
ka neticeler de tevlit edebilir.,, etmek arzularını göstermektedir. 

Ayni mevzu üzerine haber ve- Bulgarl•tan va Avu•turya bizim 
ren "DeyJi Herald,, gazetesi de gruba giriyor 
Prens Ştarhembergin Belçika<!a Londra, 4 - Paristen ,·erilen ha-
Prens Ottoya Avusturya tahtma berlere göre Paris konuşmalannın 
· d 'lik d" ' • ~ · .. led' takip ettiği gaye Avrupada sulhü tak-
ımı ı onemıyecea.nı soy ı · . tm k, x·· lik ·ttı•rı Balk . . vıye e e uç ı n a an an. 
ğını yuıyor. tantını kuvvelendirmektir. 

Bu gazeteye göre Prens Ştar · Müsait bir şekilde de,·am eden 
hemberg, Avusturyada krallık ilan\ konuşmalar istenilen neticeyi verirse 
edilımilecejine dair Londrada söz AYusturya Küçük itilaf grupuna, Bul-

mağaranın içine girenlerden biti 
derhal tabancasını çekmit, öbüri' 
de henüz ölmemit olan küçük kı
zı kucaklayıp eczahaneye kot· 
muıtur. Fakat kızcağız biraz 
sonra fazla kan zayi etmit ulma
sından dolayı ölmüttiir. 

Derhal vaka yerine yetiıen po
lis tahkikata giritmİf, mağarada 
arattırma yapmıt ve bir müddet 
evvel Atina civarındaki mahalle
lerden birinde kaybolan Stilyanos 
adında sekiz yatında bir erkek 
çocuğun tefessüh etmekte olan ce
ıedini bulmutlur. Yapılan mu
ayenede çocuğun zincirle baih 
olduğu da meydana çıkmııtar. 
Şehvetini dindirmek için uf ak ço
cuk lan yavaı yavaf iıkence ile 
öldüren bu canavar iıticvabında 
herteyi itiraf etmif, fakat cinayet
lerinin hakiki sayısını gizlemittir. 

Maamafih kendi.sinin bu şe
kilde yedi ıekiz çocuk öldürmü§ 
olduiu muhakkak sayılmaktadır. 

garistan da Balkan 
olacaktır. 

antantına dahil 

Bu konuımalar şimdilik şifahi 
olarak devam etmektedir. Blllhare 
bu pfaht konuşmalar kltıt üzerinde 
tesblt edilecektir. 
Tevfik RllftU Ar•• P'landanl• 

na konuftu 
Berlin, - Pariste yapılan görüş

melerin kollektif emniyet sisteminin 
takviyesi. için yapıldığı söylenmekte
dir._ Flandenln dlin 'fe,·fik Rüştü Aras 
ile yapbğı görüşmelere ehemmiyet 
verilmektedir. lki Dışbakanının zecri 
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Deniz kuvvetıerımızın ihtiyacına 
sarfedilmek üzere 

Fevkalade tahsisat 
kabul edildi -

Ankara, 3 - - Bugün Kamutay 
heyecanlı bir toplantı yapmıftır. 
Milli Müdafaa Bakanlığınm de . 
niz kısmı bütçesi için istediği 

2.100.000 liralık fevkalade tahsi
sat için hazılanan Kamutay liyi . 

Bundan sonra aaylavlarJJI t~~ 
kaiitlüğü meselesi konuıul~ 
saylavken aldrklan paraya ,,,,. 

hası tasdik edilmittir. Dıt İtleri 
Bakanlığı bütçesinde 13000 lira . 
hk münakale yapılması ve Fin . 
landiya ile ticaret anlatması ita . 
bul ve tasdik edilmittir. 

mi, yoksa daha evve}ki menıuri • 
yellerinde atdıkları maa.§A görf 
mi tekaüdiye almaları lizun gel • 
diği münakata edilmiıtir. Netic'' 
de hazırlanan mazbata klfi derf" 
cede vazih görülmediğinden ye.· ~ 
niden bütçe encümenine gönderil' ~ 
mittir. 

DiŞtabiplerinin derdi 
Zenginler de dlşlerJnl bedava tedavi 

ettirmek istiyor 
lıtanbuldaki dit tabipleri iısiz. tedavi edilmemeli, yalnız fakil(". 

likten tiki.yet etmektedirler. Bun- rin ditlerine bakılmabclır. Mek • 
lara göre, Dit tababeti mektebin · tebe müracaat edenlerden hatt' • 
de zengin ve fakir ayrılmadan hanelerde olduju grbi fakirlik t 
het"kesin bedava ditlerine bakıl - mü haberi iatenine bu mesele~ 
ması yüzünden kendileri mü9teri - künden halledilmit olur. y'JI!, 
siz kalmaktadırlar. bu hal da·ha bir müddet devdi;; 

Dit t~bipleri ıeçen sene yap - dene birçok diı doktol'lan md'' 
tıkları hır konırede bu meaele et· yenebanelerini kapayacaklardlt• 
rafında ıörüpnüıler, ali.kadar ~ 
makamlar nezdinde teıebbüalerdc DUnyanın beş yertnd• 
bulunmaya karar vermi,·ıerdi. B . . . . k ıet ~ 

o zaman yapılan teıebbüs e· uyu grev ' 
saslı bir ıonuç vermediği için dit lnglltarade 
tabipleri bu meseleyi bu sene ye. Londra, 3 (A.A.) - Load""' 
niden tazelemi9lerdir. Dit tabip . nm bütün et ihtiyacını temin edl:,; 
leri cemiyeti idare heyeti bu ak . Smithfield mezbahalan amel 
fam on sekizde Etibba odasında arasında bu sabah bir ırev ç~' 
toplanarak azalar tarafından kon mııtır. Hamalar da grevc:ılerl' 
grede ehemmhretle mevzuu bah . birletmitlerdir. 
sedilen bu meseleyi tetkik edeck. Amerikada 
tir. Nevyork, 3 (A.A.) - JfÇiJı' 

idare heyeti azaların istekleri sendikası bugünden itibaren~ 
ile kendi tesbit edeceği huıusatı ilan etmittir. Bu ıreve 20.000 .... 
Sıhhat Bakanlı8ına biidirecektir. ittirak et.mektedir. 

Bir ait t<lbihi bu husu.ta tliynr Lehl•tan ... 
ki: Varf<>va, 3 (A.A.) - ~ 

"Arkasında kürk manto olan, tramvay ameleai sendikal~ 
kolları sıra, sıra altın bileziklerle idareleri bugün için ilin ed~; 
dolu olan kadınlarla hal ve vakti olan greve mani olmaia çalıtdP' 
yerinde olan birçok kimseler mek· lar ise de muvaffak olamad~ 
tebe gitmekte ve orada mükem- rmdan bu sabah grev bqlaJlllf 1 
melen di9lerini tedavi etirmekte, bütün tramvay ve otobiU hatif 
kron takmaktadır. rına sirayet etııneğe baflamı!tıt• 

Mektebe her gün yüzlerce has· Fransad• / 
ta bat vurmakta ve bunlarm iç.in· Sennazer (Frarwa) 3, (A.A.) fi' 
den zengin fakir ayırmaya mual- Kongrede 1endika tetkilitiyle 
limlerin salahiyeti olmadığından ristiyan sendika tetkilitı gre'V ~ 
istekleri yerine getirilmektedir. edilmesine karar vermitlerdir .. 

Bu yüzden lstanbuldaki hütün Flllat:nda . , 
dit tabipleri mü§terisiz kalmakta· Kudüs, 3 (A.A.) - Suriye jb, 
dır. Günlerce muayenehanesine tililcileri ile bir tesanüt ı~ 
hatta uğramıyan dit tabibi var . mek üzere Araplar bütün~~~ 
dır. de yarın için umumi grn ~ 

Mektepte zenıinlerin ditleri karar vermiflerdir. __./. 

Hırsız kumpanya sı yakalanC:lı 
Diin gece sabaha kartı Fenerde! - Durun diye bafırnaıı!arclı• '' 

bir dflkklnı soyan üç kitilik bir hır- Sokakta bulunan hn•• ~ 
sız kumpanyası yakalanmııtır. emrini dinlememlt, poUalerla ~ ~ 

Gece sabaha .kal'fl Uç buçukta Ft- istikametin aksine dofru kapı-r 
nerde Hatip Muslihiddin mahallesin- ba§lamıttır. ~ 
de Tulumba sokafında Savanm tti- Bunun üzerine zabit& -~ 
tüncU ve bak.kal dtlkklnının önündeki birkaç el slllh atmıılardır. ~ 
elektrik diretine iki kiti tırmanmıft arkasından atılan aillh HSlerl ~ 
dükkanm damına çıkmıılardır. korkmut, olduğu )ere )'atarak 

Hırsızlar damdaki kapalı açarak olmuıtur. ~ 
dilkklnın içine lnmitler ve · ellerine Dlter hıraızlar da damdall ~ 
geçirdikleri eı>·ayı bir çuvala doldur. mi§, hepsi Fener merkezine ~··. 
muşlardır. milşlerdir. ~ı: 

Dükkfmdaki pahada afır, yükde _Damda yaka~nanlann 1;::11• ~ • 
hafif eşyalar tamamen çu,·ala doldu- Halıd oğlu Fethı ile latan 9' ~ 
rulduktan sonra hırsızlar tavan deli- oilu Ahmet, ~~~~ gö~cU!,,ı• p · 
ğinden tekrar dışarı çıkmışlardır. Bu nın da Uzunkoprulü Salıh 
sırada devriye gezen polisler dükka. olduğu anlaşılmıştır. c-1~ 
nın biraz ileri~inde şüpheli bir halde Bir kumpanya şeklinde .. ,. .... 
dolaşan bir adamla dam üstUnclekl bu hırs1zlann ba~ nkat.fl 
hırsızlan görünce: olmadığı tahkik edllmekMdlt• 1~ 
tedbirler hıikkrnda gösterdikleri, ve rendlğine göre diln Flandin il• ~ 
Tevfik Rüştü Arasın Flandene Türkl- Rilştil Aras arasında yapıl•"~~ 
yenin Jngiltereye Akdenizdeki verdiği meler orta Avrupa ve prkl dl -.,_ 

nın siyasal vaziyeti etraf~__., i 
teminat hakkında malQmat verdiğ! ran etmiştir. Tevfik RüttU ~ter:'-·~!. 
zannedilmektedir. diği izahat Flandenin df4er .,r 

Orta Avrupa ve Türkiye neticesi topladığı intibal•r• 
Paris, 4 - Havas ajan81nın öğ- lamıştır. 



eıtİ.Ht q,ö.tüşii fff, : .........,, ____ ...;... ____ _ 
"•r lşçD de lb>D ır 
'-'emuır lkadaır 
emniyette 
oımalıdnri Telefon 

. 811aünkü Tan gazetesinin ikin m erke Z İ 
:1~'1faıında iki yazı var. Biri, 
~l üniversitesine gitmek iste- İ!!llanbuldakl bina 
~en doçentlerimizden bahsedi- ihtiyaca yetmediği o• 
~ ıazeteye ıöyle beyanatta b\I· den genlşlelllecek 
...._.lar: Baymdll'lık bakanlığında ha · 
ff • • • 

...... Kabile gitmek İçın ümvnıı· zırlanan bir projeye göre lstanbul 
~~ vailuinJen iatila edecek telefon merkezi gerek arııulusal, 

&ir ~f yolıtuT. gerek ıehirler arası telefon hatla · 
...._ 411ıi doçentler Kurun refikı- nnın birle;me noktaıı olmaım · 
"et ela töyle demiıtir: dan dolayı geniı!etilmek zanıre · 
,_.:~fİİT Baluınlıfının J~ent- tindedir. 'sunun için Tahtakale · 
""-'Vira hazırlculığı yeni barem kt;ı. deki eski telefon ıoayetesiııe ait 
Cı...~ biitün J~enderi memnun e- telefon idaresi binaıı kafi gelme· 
~ rrtahiyetteclir. Henüz hiç bir diğinden bu bina geniı!etilecek · 
~n Kabil üniver•İteıin'e git· tir. 
~ i~n müracaat ettiğini bil· Tahtakaledeki binanın önü 

V b k l ... d b muhtelif tahıslara ait bir arsa la· 
iL. z. e a an ıga cı .u 
11fflfip olarak lıim•e müracaat e:t- rafından kapatılmaktadır. Bu ar · 

sanın satın almmaıı için sahiple · tir.,, 
la_ rine tebliğat yapılmıttll'. 

Gizli ~alışan yabancı 
tebaasında işçiler 
Emniyet direktörlüğünün sıkı 
takibi neticesinde meydana 

çıkarlldllar 
Bundan bir müddet evvel muh· yok den:lecek bir miktara inmit · 

telif esnaf cemiyet!erinden aldı • tir. Yabancı tabauı itÇiler bilhu· 
ğımız malumata istinaden, küçük ıa inp.at iılerinde çalıımak~ idi
aa~t ve meılek!erin Türk tabaa· Jer. Bu saha tamamen temizlen · 
ıına hasrı hakkındaki kanuna miıtir. Cemiyetler bu neticeden 
rağmen, latanbulda birçck yaban· fevkal5.de memnun olmuı'ardır. 
cı itçilerin kaçak o!arak çalııtığı· Muhtelif yerlerde çok giz!i ola· 
nı yazmııtık. İstanbul emniyet di. rak çalıımak imkanını buhbil~n 
rektörlüğü iti bütün ehemmiyeti~- birkaç yabancı İtÇi de bittabi hiç
le göz önüne alarak amansız hır bir vakit haizi ehemmiyet otacak 
mücadeleye giriım:ı ve aradan bir mesele tetkil etmemektedirler 
geçen kııa bir mü:lclet zarfında ka 

f f k. ti' b. 1. l ve bun1ar da ergeç meydana çı · 
ÇO~( muva a ıye ı ır ne ıce a · k' d 

ca .ar ır. 
)\.~~i de, bareme arrtlarmı 
.... ~ Yeni telefon projesine göre Js. 
""'- tlar ... Mübarek olsun . .. Da· tanbul ve Ankaradan -rk ve ce • mı~tır. B . le • 
."'dileryurtdatların hatlarına... ~ Alakadarlardan aldığımız ma- u vazıyetten aonra evve e 1'· 

nup vilayetlerine dogvru bil't"ok ye. · { · )an b1°l't"ok Türk' ı·ml':•ı" ı't bu • * • • . . ·,. lumata göre bilhassa lkincil_can. un sız 0 ·,. :n'- • 
.-._~ ni te!efon hallan uzayacaktır. Bu l · J d' ıı.. -.. uuni Safa, aynı gazetenın ayı irinde ,.ahıtan yabancı ıı-çıler labi mıt er ır. 
~ .... ! suretle memleketin bütün viliyf't· ,. ,. :r 
l -ı laJJfuında tikayetini ayu- ld 1 
"Çılcanyor: lerine ıamil bir telefon tebekeıi Haı·ıç şı· rketi l Deniz yolları ares 

lL kurulmakla kalmmıyacak, hatla · d 1 k tU J 1 ..._ı matbaalar, Avrupadan re r muav D 
rımız, hudutlarımızın da dıtına toplantısı ~:" lderi maddi malzemeye Deniz yollan idaresinin Va · 

~ çıkarılarak bugün Avrupa mem · 
ı.~·11 eönıert davrandıkları, para· leketlerinin telefonla bize bağ . Çok münakaşalı purculuk ı:rketine ait vazıfeleri 
. ~ eairgemedikleri halde, bu de üzerine almumdan dola11 İf . 

'- landığı gibi tark ve cenup kom. eçeeeğl anlaşılıyor L.~ •etin çocuklan olan m~- g leri çok geniılemittir. Bundan do· 
~ I ıularunız da telefonla bağlana · 1 b ı d' f 'lltt t erin manevt ıennayeaine Vapur arına e e ıye tara m • layı idarede yeni ibdaı edi!eaı ıe· 

tliJc vermemektedirler... caktır. L- lan dan haciz konulmuı olan Haliç nel direktör muavinliğine birçok 
Bütün ba tehekenin uai tı 

• • • Şirketi heyeti umumiyeıi ıeçen a- namzetler ileri ıürü1dükten IODra 
I\_ . noktası latanbul olacaktır. 

t, ~•-... kend·ı memurlarının l b 1 ym yedisinde fevkalade olarak bir zat tayin edilmiatir. rı... -.ıı, Baymdırltk Bakanlığı atan u · :r 

'ı. ~I :ıtikbalin. i, barem kanu- toplanacak iken ekseriyet olma · ismi §İmdilik gizli tutulan bu 
f .. Telefon ıirketine, anlaıma mucİ· 

... e eznnivet altına aldığı ve bu d dığından bu İçtima yapılamansış· zat, ög"rendig'"imize aöre eski Ti 
"•d 1 bince, dört yıl sonra le iyat yapa· ak ra k ö • 

· , en b~ok fedakirhklara kat• cagı ~n bu aort yıl zarfmda on tı. O v it veruen arara 8 re caret ıenel d:re~örü NakiaD'. 
de 'tı oallle;ftuiUıl-müeaaeaeler· dan ionraki aeneiik takı:tler ka . Şirketin bu fevkalade heyeti unıu-
~~'ııanların ne hali ne de atiııi d 1 f miyesi önünnüzdeki salı günü ya · 
ı..~ dar bir parayı yur un te e O\l te · 
~ et altına ahnamamı§hr ... On bekeıine aarfedecektir. Bu para pılacaktır. 
~.~nedenberi, it kanununun bet yüz b:n Hra~ır. Geçen toplantıda ekseriyet bu-
laı ~'izdeki aylar içinde çıkmuı- İunmadığı halde aza araı!nda ba-

' liyoruz. o zamandan bu Mu a 11im1 er ZJ münakaıalar olmuıtu. Bugün 
"" "- kadar koskoca bir çalı· Şirketin büyük bir kısım h:aaeleri· 

~~-Ilı neıli değitmiıtir • b i r 1 iği ne aahip bulunan hiuedarlar f im. 
...._ •ıde r•ha 'f h .. diye kadar Şirketi idare eden he · -...aiı_. re :sma ıeraı ı enuz Feshedllmell mi 
~~bir hal almamıtlır. Basit yeti idare teklini doğru bulma· 
' -.ıarl haklan koruyan bir edllm~mell mi ? maktadır. 
,1~. $Ok temenni ediyoruz ki Geçenlerde Muallimler Birliği- Bu grupun hükhıet nezdinde 

k..~.bu devresinde çıkıın... nin feshedilerek bundan böyle yaptığı teıebbüs üzerine Ekonomi 
~~t bir hükümle bir aile halkevlerine iltihak ettikleri etra· Bakanlığı ruznameye ıöyle bir 

, ~ ~kaia atılamasın, ağzı ıüt fında bir haber verilmiıti. madde koydunnuıtur: "Tetkikat 

Kızılay, lstanbul teş
kilAtını genlşletlyor 

Kızılay cemiyetinin ıehrim\z · 
de daha ziyade tetkilat!anmaaı 

için faaliyete geçilmittir. Şimdiye 
kadar tefkilatı olmıyan mahalle
lerde Kızılay ocakları kurulacak
tır. 

Diğer taraftan tebrimizin her 
tarafında Kızılay nahiye ıubeleri 
kongreleri yanı)Y!'Pkta-'ır. 

Ankc- ra telefon 
hattına lkı hat 

daha uave edildl 

' 3 

Tüırlk ömrünü 

--------··-----------uzatma lk 
Kurunda Sadri Ertem, bu ehem• 

miyetli mevzuu müta'ea ediyor: lkti. 
sat şartlarının yükseltilme.sini ,.e kol· 
Jektif sıhhi sebeplerin inkişaf ettHl
mesini bunun başlıca çareleri arasınC:a 
sayıyor. 

* snnemanar ve 
ahlAksuzuı~ 

Abidin Daver, Saray sincmr.sında. 
ki hırsızl;k meselesi dolayısile diyor 
ki: 

Dün, sinemanın müdürü M. Fran. 
koya dedim ki: 

- Siz ıinemacılann bu işe kızma. 
ğa hakkınız yok! Çünkü, herifler, Bi• 
nemamn içinde, Amerikan fUmlerind
görüp öğrendiklerini sinemanın ka. 
pıaında taklide kalkışmışlC11" .. Yaptık· 
lan, tatbikattan baıka bir feY değU 1 

••• Tabii bu, btr IAtf f edir. Bazı kim. 
seler bunu ciddiye atacaklar, 'Roman. 
lardan sinemalara kadar bütün mace
ra mevzulan kaldınlsın !,, iddiasını 
kuvvetlendirmek &zere kullanacaklar
dfl'. Sanki, sinema ve romandan evvel 
haramilik yokmuş gibi.. · · 

* Bir reJlmln 
kuvveti 

ideal ı nded n rl ................... 
Milli galeyan tarUıin her anınd• 

yoktur. Heyecan çabuk ıöner. Bu ate. 
,ı zaman mman canlandırmak IQ. 
zuntlır. Bu da gençliğe rejimin ideo
lojt.l lçiıi"'- yapacak vazifeleri oldu. 
ğunu öğrc . :ek, kendiainl bekl!yen ba 
yilksek va:ifelcrin manevi :evk!nf ve 

ehemmiyetini anlatm~, hülasa ontı 
hayattaki maksadı bir ülkü şeklinde 

1 

tıfdamakla olur. BUhaırsa yeni rejim-
lerin kuvveti, kal{Jlcrdeki heı·ecanı 

ıöncUJmıl,ıen bu ideal ile kaimdir. 
Ne hlqse alınacak bir kıssa 1 

. * Zaruret: ve lüks 
Peyami Safa, içecek ayranları ol· · 

madığı halde su içmeğe atla gidenler. 
den bahsediyor. Bu da "yalnız bizde 
görülen,, garabetlerdendir! diyor .. 

Aldıtı bir çok misalden ikisi: 
•Göbeğindeki pialiği ve molozu 

kaldıramadığı halde asma köprll aa
yıklıyan ,ehir-

• Muharrlrlne para ueremediği hal. 
de ilaveler, renkli tablolar neıreden 
mecnwa._ 

~ ""' Yavru, çıraklık edecek Halbuki bir takım muallimler net:cesinde ıuiidare ve ıuiistimal. 
~- 8raetenmeıin, hastalara ba- bu fesih kararına itiraz etmitler- leri tebeyyün edecekler hakkında 

Ne iyi hissedilmiş bir yazı .. Bil. 
lataubul • Ankara telefon hattı · hassa sonuncu fıkrası .. 

na yeniden iki hat ilave edilmittir. · (Hat - Sür) l\ ~ ~ alil kalan!ar dilenci- dir. Bunlar aralarında toplan- adli takibat icra11.,, 
d~t .. -etııı 11ı"t k b'l d mıılar ve Birliğin meıleld bir te· Bu madde Şirketin idaresi hak. 
~ L~' u e a 

1 
:ar nn ıan- tekku··ı oldugu"' nu ileri ıürerek hal-

'Ul'Ulıun ve saıre... kında bazı ıuallerin belirmesine 
lh • • • kevlerinde çalıımalannın cemiye- sebep olmaktadır. 
....., leaıllı tin feshini icap ettir:mediğini id- Ruznameye göre bu toRlantıda 
'~ d tara halini aordum: dia etmiıl~rdir. Fesb taraftarı ol-

a ...nz ı· k · heyeti umumiye karar verir~ Ş ~r-"" ıra azanıyorum. mıyanlar yeniden aralarında top-
~ .1 °1nıam lazım gelir Li- 1 ki d ket muameleleri muarız grup ta. "-· .. ,iiU- · anaca ar ır. f d .,_ k . l"h" "'lt1'j, ........ - dedi • Çünkü ia- ------ ra ın an ıeçı~ce genıt sa a ı · 
861~ llbden korkuyorum ... Keık= Terfi eden adllyecller yetli bir heyet tarafından tetkilc 
~ ~ da ibtiyaTlığımda ıo- Ankara, 3 - Adliye Bakanlığı edilecek ve idare meclsinin teıek. 
''lll. .. tr-ı...11acağımdıın emin ol- terfi müddetini dolduran hikim, külünden bugüne kadar vermit ol. 

Bu münasebetle Nafia Vekili A'i I V klllerl heyeti 
Çetinkaya dü~ sabah Ank~~ te- cra :o plandı 
lefon merkezınde açıf tecrubele- l V k"ll · h t' d'" Ba 
· • h cra e ı en eye ı un t • rınde bulunmuttur. Yenı atlarda ek·ı l 1 .. .. .. · · · et" 1 .. • • v ı Milel nonunun nyaı ı a • 
yapılan bu tecrubeler çok ıyı ne· d , arak ht l'f · ' 
• 1 d' ... d b 1 d" tın a top.an mu e ı ıı.er 
tıce er ver ıgın en, un ar un- .. . d .. .. ı d bul . . . I uzenn e gorutme er e unmut 
den ıtıbaren ıtlemeğe bat amıflıl". b • , •t 1 , • t' 

T • k d d h f 1 ve u ıt ere a? ~a.,.~r.ar vennı~ ır. 
esısat ya ın a a a az a ge· 

nişletilecek ve kartılıklı 18 ki~i- Dost soı rasında 
nin konupbileceği bir tekildt: ya· 
pılacaktır. 

müddeiumumi, ve istintak hakim- duğu kararları havi defter?er mü. ============== 
Galatada Karaoğ 'an sokağın • 

da oturan Rabia Ahmet iaminde 
bir tanıdığını dost ıofrasına ça • 
ğınnıt, Ahmet rakı içerken a-ofra. 
cİa bulunan Yakup ile kavga et • 
m"ttir. Biribirlerini döven kavga. 
cılar yakal"~· .. '""dır. 

1f • • • )erinin bir cetvelini hazırlantıft.r. hürlene:cektir. Gene bu top!antıda 
~::: tnüeaıeaelerde çalııan Bu hafta sonuna doiru bu cetvel be~ediyenin tirket veaaitine haci2 
~, "- .~lar. ki bunların mik- ilin edilecektir. koymaımdan mütevellit vuiyet1 

hukuki ve mali noktalardan, tet · 
kik edilerek teıebbüsler yapıla 
caktır. '°"· lı Yiıa inkitafile artıp du- -----------------------------------• ~\ ... eı:_bu emeldedirler. 

ı.; 'Mıfı f ı memurlanna kar- ş E H R J N 
ı, ct ;__.1 edak&rlığın müe11ete· . 
~ı ~• erine le d b' DERDLERİ 
") ""'• •end' [ • 

\ )'Pıı.._. &l'fı a ıran ev- 4 • 

l\ ~· nıı, artık yıl geçirme- d • d • 1 • k f 
~~~~'.i~:;·ı .. ,ahıar, bir Beyoğlu ea desın e temız ı . 
~ ~ e. hır doçent, bir tapu Sabahlan erkenden Beyoğlu lstiklal caddesinden )ebelerin de bu mikrop bulutlannı yutmalandtr. Bele-

J 
~· .. ~dar Vaziyetinden emin en az bir avuç toz yutmadan geçmek imkftnsız bir ha. diye hiç olmazsa bu temizleme saatini bir saat evvele al· 

· ....., .. TUrkün hakk _ le gelmi§tlr. Ortalık iyice aydınlanıp herkes işine git- malı 've saat yedi buçuğa kadar temizleme işinin kat'i 

(Va• NO) 

I mek llzere evinden çıkacağı saat 7 den S ·c kadar dük· surette bltfrilmesini temin etmelidir. 
klnlar silpilrillUyor, çöpçüler ortalığı müthiş bir toz 
Te çöp bulutuna çeviriyorlar. 

En fenası hergiln ayni saatte mekteplerine giden ta. 
Bu saatten daha ıeç bu şekiJde temlıllk yapılması 

men edilmelidir. 

.... 
IJUuUl\I 

Akıehir piyade alayı zabita • 
nından Rüıtü Vura!ın 30 ıon ki• 
nun ıeceai bir kız çocuğu doğ • 
muı, küçüğe "Güler,, adı kon • 
muftur. "Güler" e uzun ve aaa • 
detli bir ömür diler, anasını, ve 
babasını i-ten tebr:.k ec!eriz. . . 

Çocuğun doğumunda büyük 
emeği geçen Aktehir bele:liyeıi • 
n:n muktedir ebeıi Nihal'e ana ve 
baba~ müteteldriniirler. 

I 

•• 
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4 HABER - Ali~am postası 

l!!'J 

4ŞUBAT-1~ 

• n e ına• 
H beşler 3 

nok asını 
mühim sev ülceyş 

elegeçirerek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~----___.,.. 
• 

arıs görüşmelerinden çıkan netice şu : 

A vru a andlaşma~ 
ı 1 s. . 

d v - Mak 1 e 
kesti e yapı amıyor ' _:_~~ilisin 

a haftad11 .. devam eden yağmurlar dindi 
Habeşler cephelere asker yığıyorlar 1 fi •k R •• f •• A h ölümünden suor~.~ ev l uş U ras er Tali, son aylarda, Yunnnlsuı1'.jtil• 

yeni rejime bir gün bile küsmeııı1 tJl'ı 

dakl"kasını Sl.ljQSlA lliribirini takip eden bil' çok yll~dJI' Birkaç ~ündenberi gel'ck lta! · 
yan ve gerek Habcı kaynakların · 
dan gelen haberler, şim~lde şid . 

detli muharebeler olduğunu ve bu 
çarpışmalarda - bütün tekziple

re rağmen - halyanlarm bir hay. 
ii z.ıyiat verdiklerini ve bir takım 

mühim sevkülceyş noktalarını el • 
!erinden kaptırdığını bildiriyor. 

Cenup cephesindeki İtalyan 
harekatı da durmuştur. Habeşler 
ihuraya ve bilhassa Ogaden cep -
Jiesine boyuna taze kuvvetler yol

lıyorlar ve bu suretle İtalyanların 
vaziyeti her gün biraz daha ken· 
di aleyhlerine dönüyor. 

İtaly nların böyle boş durması 
ve Habeşlere cephelerdeki Jmv . 
vetlerini takviye için vakit kozan. 

'dırması, yağmur mevsimine ka . 
dar ne halyanların \'e ne de Ha . 
beşlerin kati bir netice elde etme
lerine imkô.n venniyecektir. Bu 
hususta gelen yeni haberleri sıra . 
siyle yazıyoruz. 

Habeşler boyuna takv:ye 
kıtaatı gönderiyorlar 

Adisababa, 3 - iki cephede de 
büyük bir sükun hükiim sürmek . 
tedir. Habe~ler cenup ve cenubu 
rgz.rlit ilayetlerinde çok büyük bir 

sker na~li hareketi yapanıhla . 

dırlar. Gönderilen askerlerin ye . 
I:~mu 200 bini bulmuttur. 

Cephenin her kısmı bugün tam 
kuvvetle müdafaa edilmektedir. 

Ayl'ıca elli bin kişilik bir kuvvet 
umum kumandanl:ğın emri altın. 

aadır, Bu seyyar kuvvet İtalyan . 
ların hücum edecekleri nohtaya 
gönderilecektir. 

Üç haftadanberi yağan yağ . 
~urlar sona ermiştir. 

113 numaralı itaSyan tebllğl 

Somali hududunda Ganalt: Do
ria ile Daııa Parma arasında işgal 
edilmit olan mmtakc. .:a fethedil . 

1 

miş bulunan arazide teşkilat ya . 

pılmnsma devam edilmektedir. 

Galla • Borana muharipleri re . 
isleri, bu mmtakada serseriyane 

Clolaşmakta olan Habeş kümele . 
rine karşı İtalyan müfrezeleriyle 
zr.csai birliği yapmaktadır, 

Eritre cephesinde bildirrneğe 
§&yan bir §ey yoktur. 
Hauzlende kanlı çarpışmalar 

deval"l ediyor 

Adit;ababadnn gelen son h~ber. 
lere göre, MakaJlenin 14 mil ti . 

malinde Hauzien mmtakasında 

48 saattenberi kanlı muharebeler 
cereyan etmektedir. 

Ayni haberler Habeşlerin bu . 
g'lin üç mühim sevltülcen nokt.,.,ı 

zaptederck Ac!uva - Maka!le yo· 
lunu kapattı!darmı ve her an Mi\· 

kallenin sukutu ca beklendiğini 
bildirmektedir. 

Cibutiden gelen haberlerde De· 
caz f zarzu 'nun ku?:landası altın . 

da 10.000 kişilil< bir Habeş ordu. 
sunun Gajjam cephesine gönde . 
rildiği bildirilme't'tcdir. 

Bundan başka Aditababadan 
cenup cephesine de külliyetli mik-

tarda silah ve cephane gönderil . 
mi~tir. 

hi~bit fırkaya ekseriyeti ka~ffd 

Mueollnl kat'ı netlce~er alınaca
ğım öylUyor takat ne zamon? 

Munolini Paris Soir go.zeteıi . 
nin Roma muhabirine yeni beya. 
nalla bulunarak harbin neticesin
den nikbin olduğunu ıöylemi~ ve 
dem ittir ki: 

mayan bir seçim, \'e nihayet p)l~ sJ.1 

t l l • ~ ve harek8tile son zamanlarda ~r. emas ar a geçlrlyor bir yer tutmnğa başhyan bir adJ ~ 
general Kondilisin, ani ölümü bi~ S" 

Çarşamba gu .. nu·· sabahı Fransız dütümıerı çözmüş veya çözecek~;~ 
Hiçbir partiye kat'ı bir eıaıt ~ 

C h • • 1 • • • • k vernılyen Yunan seçiminden ~ um urreısıy e goruşece kral ikinci Jorjla bütün fır~ 'I 
mensup mutedil fikirli inaanJarf 

- Habeşistanda bulunan yüz 
h:n İtalyan a&keri kati neticeyi el
de edecektir. Bu ordunun bütün 
ihtiyaçları temin edilmiştir. Hal . 
buki Habeş ol'dusunun gerek ia . 
şesi, gerek techizatı muntazam 
değildir. 

Uzak arkt:aki 
hadiseler 

Sovyet erkanı 
harbiyesi 

Japonlara cevap 
veriyor 

Uzak §arkta Sovyet - Mançu· 
ko hududundaki hadiselere dnir 
Japon tebliğlerine Sovyet erkinı
harbiyesi bir resmi tebliğle cevap 
vermiştir. 

Japon ordusu erkinıharbiyesi 
§Öyle iki ithamda bulunmu!lu: 

lngilterede başlıyan siyasi görüş- edilmesine hususi bir ehemmiyet ,·er
melere Pransnda devam edilmekte. mektedirler. 

dir. Romanya ltrahnın erkAnıharblye 
Romanya kralı ile Romen Dı~ba- ile göru,maal 

ltant ve Fransız Dışbakanı arasında 

dün bir konuşma ve orta 
Avrupa andlaşrnası meselesi görüşül
m üştiir. 

Fakat Habes - İtalyan harbi bit. 
medikçe bu işin hnlledilemiyeceği an· 
laşılmışdır. Çünkü bu gibi bir andlaş 
mada, lt.ılyamn mühim bir rolü ola
caktır. O i~e şimdi meşguldür. 

Tevfik Ru,ıu Arasın konu,maları 

Fransız Dışbakanı ile Dışbakanı
mrz Tevfik Rüştü Aras tam bir saat 
görüşmilştUr. Fransız Dışbakanı son· 
radan Yugoslavyanın Patis elçisi ile 
güriişerck, Bulgar kralı Bori~i ziyaret 
etmiştir. 

Bulgar kralı da, Fransız. Cumhur 
başkanını ziyaret etmiştir, 

Balkan andlnşmn..c:;ı ve küçük ancf. 
Jaşma miimessilJcri, Fransız Dışhaka
nımn Rulgar krnl1 tnrafınd:ın kahut 

Romanya kralr, l<'ransız erk:1nı 
harbiye reisi general Gamelin ile de 
görüşmüştür. 

Romanyn kralı Karoliln gazetecile 
re verdiği bir diye,·e bakılırsa Hah& 
burgların A vusturyaya dönmesi bu
gün bir mesele halinde değildir. Avus 
turya başvekili de diyor ki, "Avustur 
ya, Avrupayı herhangi mU~kUJUla 
karşılaştırmak istemiyor . ., 

Tevfik RUftU Aras Fransız 
cumhur ba,kanlle görU,ecek 

Paris 3 (A.A.) - 'filrklye Harici
ye \'ekili Te\·fik Rüştil Aras ve TUr. 
kiye bilyük elçisi Suat öğle yemeğinde 
Yunan elçisi Politisin misafiri olmuı
lardır. 1'e\'fik Rüştil Aras saat 16 da 
Başbakan Sarruat ile görüşmiiştür. 
Ynnn Ticaret Rakam Bonnet ve çar
şamba sabahı da Cumurrelsi Lebrön 
ile görüşecektir. 

''l~Altmı be§inci Mançuko ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

piyade alayına mensup bir hudut Petrol ambargo- Sovyet Rusya 
b ı · d kS suna doğru ö üğünün ısyan e ere ovyet a- lngilt:ereden yapa-
razisine iltica etmesinin Sovyet Eksperler kongresi 

ca~ı istikraza 
propagandası neticesi olduğunu. dün toplandı mukabil komünist 
2- 30 kanunusanide Me§çeria- Şimdiden tatbik propagandası 

kov civarında Japon - Manvçuko tarihi tesbit: edile yapmakt:an vaz 
kuvvetlerinin Sovyet arazisine gir· bilirmiş geçecekmiş 
mesi üzerine vuku bulan çarpış· ltalyaya petrol zecri tedbirini Sovyet Ruıya Londradan bir 
manın ise Mnnçuko arazisinde bir b'k k 'mk" 1 ı' .,t"ıkraz yapmaktadır. Buna mu . tat ı etme ı an arını tet • .. 
Japon - Mançuko kuvvetiyle isynn kabil Sovyet Rusya lngilterede 
eden kuvvet arasında bir muhare- kik eden ehperler komitesi dün 

Cenevrede toplanmııııtır. İngiliz dominyonlarında ve müs . be olduğunu ve ölen asiler ara- '.S" 

tem!ekelerinde komiiniıt propa . sın da bir de Sovyet neferi bulun- Komite tetkik mevzuu olarak 
gandası yapmaktan vazgeçecek -duğunu bildirmi~tir.,, §unları tesbit etmi~tir: 

k ti~ 
Buna cevap veren Sovyet er a- . 

"1 - Petrolwı ve petro1dan ıı· Bu haberi veren lngilizce Deyli 
nı harbiyesi, bu iki iddianın uy- lihaa) edilen maddelerin hali ha- Skeç gazetesi diyor l<i: 
durma olduğunu, sebepleriyle ve 
hazan Japonların tebliğlerindeki zırda İtalya ile İtalyan müstem • 
ifadeye day.ınarak te3pit ettikten lcke!erin::leki normal iıtihliki. 

sonra diyor ki: 2 - ltalya ve müstemlekeleri-

" Bütün dünya ve ayni zaman- nin normal zamanlarda ne mile · 
da Kvantung ordusu erkanıharbi- tar petrol aldığı, bu aylardaki İl· 
yesi de gayet iyi surette bilmekte- halat ve müstakbel imkanlar. 
dir ki Sovyet kumandanı vazifesi-
ni dürüst bir surette yapmıt ve 3 - Stoklaı· rneıeleai. 

"Pariste Litvinofla Fran•ız hü
kUmeti arasında cereyan eden ko
nu§malar neticesinde Sovyetler 
Filiatinde ve Suriyede de komü · 
nist propagandası yapmıyacaklar. 
dır. 

HABER - iki gün evvel Sov· 
yet Rusyanm lngiltereden iıtikraz 

dü~ünce hfıkim olmuştur: ,t 
Geçmişi unutmak, elbirliffyle 

raşmak... .Ş 
l<'akat böyle bir formulUn ut 

1
e 

kolay değildi. Bir çok yakın fe tf 
vakalar. bazı gahsiyetlerfn blribİ~Jt~ 
ite olan mUna!eretlerf, Kondilil111 ~ 
bir çok ahali tabakalarının Ven~ 
su 'e fırkasına olan sönmez dÜŞ ~ 
lıkları umumi bir sarmaı dolaşıt 
nidi. · ı 

Son 1.antanlarda ldarf f~lerdt~ 
politikadan uzak kalmasına raf d 
ordu gene nrada errada kendisfll 1 
bahsettirlyordu.Geçen mart lsfS"~r 
askerlikten ihraç edilen ıabitanııı Jlf 
rar orduya alınması nazik bir va 
doğuruyordu. Liberaller unutul•~• 
r.ffedilen bir <;ole ku:mrlur arasınd• r 
E>i ıabitlerlnldnin dt buhınm~ırıı <' 
tiyorlar, Kondilia ve bütün antl ~· 
nizclist!cr buna şiddetle itiraı p 
~·orlar, her şeyin unutulamıyacl 
ileri sürüyorlardı. b-1 

işte General Kondilis fırtın:ı 
1 lıyacağı, onu tekrar ~jddetle aıe< 

tli"o"" ı 'tamRntfa l>Mii. SlddetJc ~ 
ğe ba§hyıın rüıgir fırtınaya, ı t.'I 
nnkalbolrnadan durdu. Maıidcll.1Jıl 
metlerini hürmetle yadetmekle ı 
her kral Jorjla beraber kralcılar v' 
liberaller de geni~ bir nefes al~f 
Karışan slya.qi nıiyet düıelf r ı' 
du. ~ 

Kondilisln ölümü, frrtcasııt ~ 
çok gruplara aynlnıasına seb• d~ . . ..hl .,, _J, 
nreceii gibi dığer hır mu m vıı 

daha doğuracaktır : Ordunun ; ~ 
ka ne doı'trudan atru<ası aza.lıı 1 ~ 
Yunan dahilt i~lerl daha nord'11 

duruma girecekti. 
• • • !'~ 

Yunanistanda devam etmetd' ~ı' 
kabine buhranı da bugünler bir~:~; 
ye bağlanacaktır. Ve hiç şUphe5ft ~ 
nun hallinde kral Jorjun ~lmld. -1 
dar me§rutf yollardan kat'i~I 
rrlmaması n fırkalar Ustünde ~;f 
!t büyük bir rol oynıyncaktıt· I~ 
nistanda biiyük bir ek.c;erlyetiıtı bir/ 
tarla belli başlı şah.cıiyetleri11• 

1 
~ 

da umumi işlerle uğraşmal~rıı;e ,ı • 
mek arzusu. politikacılan lti~t· 1'~ 
etmektedir ve daha da edecek ıi 

değişmiyen bir sulh politikası ta- 4 - Nakliye vasıtaları. 

kip eden ve beynelmilel taahhüt- 5 - Petrol yerine diğer mad . 
!erine tamamiyle sadık kalmak is- deler koymak imkanları.,, 
tiyen Sovyet hültfımetinin direk-

Komitede petrol müstahsili bir 
tiflerine tamamiyle riayet eyle

nrz Uberall~r~n Yu~~~. dahflf Tt1 ,~ 
f~lerinde gıtttkçe buyuk htr ~ !'' 
,~acaklarrnı tekrar hatırıatm d 
riz. 11tıl~ d 

BugUn hlr ~ok kısım tar• tı1~!11 
olan anti Yenlzelistlere uı-~ ~& 

Bu tekziıbi &"azetemizde neıret · parti büyük bir yeknasakhk 
11
1 ru, 

mittik. birtiğile hareket edecektir. 1'~1'~~ 

yapacağı haberi ıayi olmuş ve ln
gilterenin Pariıteki elçiıi bu fayi. 

anın asılsız olduğunu bildirmitti. 

memleket olan lranm da delegesi miştir. Eaiıaen Sovyet kuvvetleri· 
· bulunmaktadır, nin yabancı bir memlekete tecavüz 

etmesi tam3miyle gayri bıbildir ,, Cenevre, 3 (A.A.) - Salibi • 
Sovyet erkanıh:ırbiye:ıinin teb- yeltar müşahitlere göre, ltalyaya 

liği n1hayet bu ihtilafın teferrüatı- kar§ı petrol ambargosunun konu}. 

m doğru surette tayin için bir ması için §İmdiden bir tarih teıbit 
komisyon te~kilinc t.ıraftr.r oldu-
f,unu sezdirerek ~öyle bitiyor: 

"Uzak şark ordusu erl:amhar
b:yesi, son zamanlarda h-..: •1,.!tta 0 1 

lan rrr htelif hadiselerin ve b:'has
~a 30, 31 kanunusani ile 1 şu

bat hedi::~lerinin ne gibi ;ero.it al
tında ,.t,kua geldiğini tc!p:t ch"'e.~ 

üzer" t- l, '-+ ... tn memur edil~ce!· 

· 'taraf bir komisyona her türH· ı 
yardımda. bulunmaAa hazırdır.,, 

edileceği tahmin olunmaktadır. 

ırtınedan 97 
kişi Uldll 

Londr.ı, 3 (A.A.) -Cenubt A· 

merikada Sitler mıntakaıındıı 

mülhit bir fırtına çıkmıf, 97 yerli 

ölmU§ ve bir kaçı ~oAulmuıtur. 

MEMNUDUR 
mi tanımış benimsemiş old tf.-8' 
göre de llMrallerin Yunanl9 

• 

kuvvet ve nüfuzu artacak~ ff ~ 
Bu ahkam ''kanunen,, teşekkül et. Fakat Türkiye lle yak) ~ıl~I 

miş olan ve biletimle sigorta işleri te- laşma siyaseti mes'uliyetiıd ıf'1..~ ~f 
darik edenlere ncenta ve simsarlarmm zerlerine almak cesaretini 1c•ıf t' 
dahil bulunduğu Türkiye sigorta pro· liberal,crin Balkan ltilAfuı• tlldf. 

dUktör birliği auı.sma da şamildir. 
İktisat YekAletince musaddak Uc. 

retlerle tarife nizamnamelerinin tat
biki mecburi oldufu ve hlllfında \IU· 

kua gelecek harektt ve muamelltın 

mes'ullyetl mucip olacafını da hatır. 
. lntırız. 

TORKlYE SlGORTACtLAR 
DAlREl MERKEZ1YESt 
TORKIYE SİGORTA 

PRODÜKTÖRLERİ B1RLlCt 

çok tenkttler yaptıklarını d•~41 t't 
mayız. Bunun lçln, Yunanf5 11 ''f(J 
nt idare ba"larken, balt v~:~,.,1~ 
adamlarının ye bilhama ,,,~, 
reisi SofullaJn Balkan ıt11Afı 11"'i 
dakl hakiki fikirlerini bl111t.ıc 111o:if ,, 

Yunansttanla bir ~k l•" ~~r 
menfaatleri oldufuna kaili 0edt1' tf ,. 
nu dnlma 1rtSy1lyen ve f.tpatd .ıtır tı 
kly~de Soful~ln flkfrltrl b ' O 
1lka urandıraeaktır. .., 116' 

· Raif''' 



Yeşil kapı 
Fıarzedin ki, yemekten sonra 

blabalık bir caddeye çıktınız. E
linizdeki kaim yaprak sigarasını 
foaurdatıyorsumız. Bir taraftan 
·cşu tiyatroya mı gideyim, yoksa 
bu tiyatroya mı?) diye dü§ünmek
te; fakat o geceyi nasıl geçirece
iinize dair, bir türlü, bir karar 
Verememektesiniz ... Siz böyle ka
rarıızhk içinde fikir yorup durur
ken birden bire omuzunuza bir el 
dokunuyor ... Bir de a11kaya dönü
Yoraunuz ki, kar§ınızda bir kadın 
Aman allah !.. Kadın, Yarabbi! .. 
Mücevherat içinde. Kürk lerin en 
ll&didesinden yapılma bir rn.antoya 
hürünmüı. Göz göze geliyorsu . 
nuz .. Bu harikulade kadın, elini . 
ze, ııcak sıcak bir ıey ukıştırıyor: 
F ırmdan yeni çıkmış ve arasına 
tereyağı sürülmüt bir bira franco· 
lası! .•• Sonra, minimini ellerinde 
lcüçücük bir makas, eğiliyor; ce -
ltetinizin üç dü~inden ortan . 
<:asını kesiyor; ve yan işitilr bir 
ıesle, ıkulağnıza: (Müsellesülmü · 
tesaviyüladla!) diyerek yallah .. 
lCoydunsa bul... Caddenin kala · 
balığına kan1ıyor. 

İşte, macera başlangıcı diye bu
na derler... Fakat siz, acaba; bu 
tnaceranın davetkar sesine icabet 
edecek misiniz?... "Ne münase . 
het ! !,, diyorsunm, değil mi? Böy
le garip bir vaziyette, ne yapaca · 
i•nızı daha timdiden tahminliyor 
tibiyim: Dercenki evvel, elinizde
~i taze bira franca1asım korka 
katıca, bir köşeye bırakacaksınız .. 
\re badehu, ceketinizin eksilt düğ-
n;,,.ı.:-: _ı• • • , _ _ _ .&_S.,. '!i4bc7. • 

layarak yolunuza devam ~buyura
".aksınız .... 

Evet, böyle yapacaksınız ... 
Eğer hakiki bir maceraperest 

değilseniz, başka türlü hareketini-
2~ imkan yoktur. 

. "Hakiki bir maceraperest,, de
dık d -·1 ., , egı mı .... 

Filhakika, maceraperestlerin 
-.bicileri ve sahici olmıyanları 
,.ardır. Son zamanlarda, matbua
t-~a mevzuu bahsedilen ser -
li.i%e,tçiler, hakikati halde, mace
t-.pereat değil, iş adamıdırlar .. 
~nların bir maksatları, bir gaye-
eri mevcuttur. Mesela, bir altın 
;caiını keşfe, bir kadın kalbini 
eahire, bir taç ve tahtı ele geçir
llıeğe, yahut tan ve şöhret kazan
~ağa. uğraıırlar •.. Halbuki, haki · 

1 maceraperestin ne gaye!i olur1 

~~ de malaadı... O, dizginkrini, 
"V~r. taliin eline teslim ebniştir. E
\' ını, barkını terk ile iıi sefahate 
de letMrilije vuran bir kibarza . 
b e~olu. lcanadı lanlmIJ bir halde 
le~ b. evıne döndüğü zaman, haM
lc ır Dıacera geçirmiı insana mü-
~I misaldir. 

B·· .. k l'ettl uyu tehirlerde, macerape . 
•'1c eri tatmin edecek vak'alara 
~.· •de tesadüf olunur. Her gün, 
·~ Ce • "'· :nıc.e garabetlerle burun bu · 
." ..... ı r · ~\>~ e ırız. &mu, birkaç misalle 
lli edelim: Bir ressam sergisi-
a~ tid ----:""' ve gayetle hoşunuza 

dıı:: hır tablo önünde bir hayli 
,~ .. U~zdur; !İmdi de aklı . 
~iiı-\irı hu tablo, tenha bir &0kakta 
l.:., ~ ' {en, ınihaniki bir hareketle 

-..e \.~-
ık,r· ~ınızı kaldırıyorsunuz ki 

t•n ı , k• ' ~ - z .a ı pencerede lbir kız o-
~ bu lrf'2 -"-]' ~Yet' • • • feH: ı, gerek 

~I 1 ıtıbarıyle beğendiğiniz onuna . A yrıı ... 
~ll\itı:bacınrz yanlıt bir kapının 

e duruyor, fakat derhal ika-

pı ~ılıyor. Hayatmızda ilk defa 
gördüğünüz bir adam, sizi güler 
yüzle istikıbal ediyor... Balkonu . 
muzda otururken önünüze, hava
dan bir kağıt düşüyor. Bir de eli
nize alıp okuyorsunuz ki, içinde 
neler de neler ... Yolda giderken, 
bir denbire bir sağanak boşanıyor, 
şemsiyenizi açıyorsunuz. Şemıiye

nizin altına ayın on dördü gibi 
bir k!z iltica ediyor ..• 

Bütün bu saydığımız misaller
de elinize bir maceranın ip ucu 
geçmiştir. İhtimal ki, siz, bu ip u
cunu sonuna kadar takip etmelt 
istemezsiniz. La.kin bazı kimseler ' 
böyle bir sergüzett baflangıcmın 
arkasını aıl~ bot bırakmazlar ... 

••• 
"Rodolf Şteyner'' de tarif etti

ğimiz cins insanlardan biri idi. 
AUahın günü macera paşinde ko
şardı. Ona öyle gelirdi ki, gilya 
şu köıe başını döner dönmez dün
yadaki en enteresan hadise ile 
karşılaşıverecek ... Her yere bur . 
nunu sokardı. Bu yü2den baıına 

ne belalar gelmedi ne belalar ... 
iki kere ölüm tehdidine maruz 
kaldı. Bir sefer saatinden ve cüz. 
danından oldu. Fakat bir türlü 
uslanmadı. Maceraperestliğinden 
vazgeçmedi. 

.ntşte "Rodolf" gene, tehrin es
ki kısmında, büyük ve kalabalrk 
bir caddede etrafına bakınıp ken
dine bir kısmet arayarak yürüyor. 
Ahali sanki bir sel ve kemli de 

sanki, o sele kanşmış bir tahta 
ı--~ .. ••• 

11könce, nazarı dikkatini bir 
çalgılı lokantadaki çingeneler cel
hetti ise de, birkaç adLm daha iler
~i:erek bir dit doktorunun garip 
ılamnı görünce çingeneleri unuttu 
bile ... Dişçinin reklamı cidden tu
haftı: Kırmızı ceketli, pantolonlu 
d~vas~ bir zenci, gelip geçenlere 
hır elıyle tedavihanenin kapısını 
gösteriyor; öbür eliyle de el ilan. 
larını dağıtıyordu: 

"Rodolf,, bu caddeden daima 
g~er; bu zencinin uzattığı kağıdı 
daıma alır ve asla onda bir fevka. 
ladelik sezinınezdi. Lakin b .. . ugun, 
sıyahi, reklamı gayet acaip bir 
tarzda veriyormuş gibi geldi ona .. 
Beş on adrm ileri gittikten sonra 
kağrdı açtı, baktı. Hayret etti. 
Evirdi, çevirdi. 

Bir daha baktı, evet, ya
nılmıyordu. Kağıdın bir tarafı ta
maıniyle bottu. Öbür tarafında 
ise mürekkeple ve el yazısı ile: 

YEŞİL KAPI 
ibaresi vardı. 
Maceracı genç, etrafına bakın

dı. iki adım ötede yürüyen bir ta
kallı adam, zencinin verdiği kartı 
okudulctan sonra yere atmıftı. E
ğildi. Kartı aldı: Brıı basbayağı 
bir ilandı. En üstünde, ilk satırın 
da diş tabibinin ismi, ikincisinin· 
de adresi ve mütenlcip ~abrlarda 
ise tedavi şeraiti vardı. En altında 
da kalın yazı ile: 

ASLA AMI HISSETIIRME
DEN D1Ş ÇEKlL!R. 

ibaresi göze çarpıyordu. Mace
raperest genç, vaziyette bir fev . 
kaladelik sezindi. Zencinin ona 
verdiği kağıtta niçin o muammaa· 
lut (Yeşil kapı) kelimeleri yazılı 
idi de başka1rma verdiği kağıtlar 
alelade ilandı? •. 

Düşünce içinde birkaç sokak 
geçtikten sonra, artık içi içine ıı~-

HABER - :Alişam postası ·-------·-------- -..---- 5 

Te1FrD!k:aı N©>u 30 Y~~aıın: MlYlıra<dJ S®ırto~UÜ 

- Ben, LOkres Borjiya, bir ebessümüme 
nail olamadıklarından dolayı beş kişinin uğ
rumda hayatlarına kıydıkları Lukres Borjiya 

reddedilsin, buna imkan yok! 
- Kim bahsetti sana bunlar- sinden uzaklaştırmağa çahııyordu. , 

dan 1 Lukres birdenbire ayağa fırladı: 
- Frenk Süleyman efendi ıöy- - Beni istemiyor musun? 

ledi. Ne olur? Bana bunlardan bi- H - ayır .. 
rini oku!. .. Ben böyle ıeyleri çok - Ciddi mi söylüyorsun? 
severim. Benim ho§uma giden tey, - Elbette .. 
zebun ka1nuş, kuvvetli §eylerdir. - Ben, Lukres Borjiya, bir te-
Bunun için demir bir kafese kapa- bessümüme nail olamadıklanndan 
tılmt§ bir aslan beni nasıl alaka- dolayı beş kişinin uğrumda haye.t
dar ediyorsa sen de beni öyle a · larına kıydıkları Lukres Burjiya 
lakadar ediyorsun. Cem, seni sevi- reddedilsin, istenmesin, buna im . 
yorum... Seni çok seviyorum ... Ve kan yok. 
sana malik olduğum her §eyimi, - Sükun bul, asabile§me ! Otur 
prensleri bile çıldırtan güzelliği · şöyle kartıma! 
mi, gençliğimi, bekaretimi, her te· Cem çok tatlı, fakat çok kat'i 
yimi sana venneğe razıy1m. bir dille konuşuyordu. LUkres bu 

Lukres bir anda Cemin yam · emirlere kar§ı koyacak kuvveti 
na oturmuştu. Kollarını boynuna kendisinde bulamadı. Cemin mavi 
doladı. Cemi kendisine doğru çek- gözleri onu adeta ipnotize etmiş . 
ti. ti. Yavaı yava! sakınleşti. Eski 

- Dudaklarıma henüz hiç bir yerine oturdu. Sonra birdenb.ire 
erkek dudağı değmemi,tir. Bana elinde tuttuğu mendili gözlerine 
inan ki, benimle böyle bir gece ge· götürerek hüngür hüngür ağlama
çimıek için hayatlarmı seve ge • ğa ba!ladı. 
ve verecek asılzadeler sayısız de- Cem yerinden kalkarak onun 
recede çoktur. yanına otut"du. Bir elile bukle buk-

LUkreı öpüyordu. le olan saçlarını oktarken, diğer 
Cemse hala kendisini toparlaya- elile de Lukresin başını kaldırdı. 

mamış, bu çılğın sanbşları k\mdi- LUkres hıçkırık içinde sordu: 

mamağa h la~h. eri döndü. Dit· 
çinin -bulunduğu sokağa bir daha 
geldi. Zenci hala orada idi. Kal . 
dınmdan yürüyen ahalinin arası

na karı§tı. 
Elini reklam kartı almak 

i~in ~zattı: Zenci, ~ene esraren . , 
gız hır tavırla ona hır l 1 •ıt verdi. _, 

"Rodolf,, beş on adım yürüdük . 
ten sonra, kağıdı bir de açtı ki, 
gene o mahut ve esrarengiz (Y eıil 
kapı) kelimeleri ... 

Yerde dört bet tane kart varJı . 
Bunlan, ahaliden bir kısmı rek . 
lamcı zenciden almış; okuduktan 
sonra kaldırmlara atmıştı. Deli . 
kanlı kartların hepsini topladı, 

hepsi de mat.bu dişçi ilanlarının 
ayni idi. 

Demek ki, macera: ona cazip 
sesiyle iki kere: 

- Y eıil kapı! Y e§il kapı! . di
ye seslenmişti. O, bu sese icabet 
edecekti. Gerisin geri döndü. Si . 
yahinin yanından bir kere daha 
geçti. Fak at zenci, bu aef er ona 

kart mart vermedi. O gün zarfın. 
da iki kere elini uzattığının f ~rkı
na varmıştı galiba ki, surat a&tı. 
Yahut ta, - k im bilir? - surat 

asmasının başka bir sebebi varaı: 
Reklamcı, bu knlabalrk caddede 
kayna~n ha!k arasında, hula bu
la onu b~lmu~ken ve muamma . 

aliit kelimeleri ihtiva e2en kartla
rı ona vermişlcen demek ki, "Ro . 
dolf" un zekası bu muamtınayı 
keşfe elvermiyordu. Ne ayıp! Ne 

ayıp! ... işte zenci, za hir, bu hale 
kızdığım belli etmek için, .srada 
sırada garip bir t:esle anlaşılmaz 
bir cümle haykırıyordu. Bütün 
hunlar ba~lı başına birer harikula
delikti ! ! 

"Rodolf,, lunfı kaldınma geç-
li. Zencinin, önünde durduğu evi 
gözden geçinneğe b:.ş!adı . O fev
kattabii _(Y e§il kapı) ile bu ev 

araımda bir münasebet '\•ardı el . 
bette ... Ev, bet katlı idi. Altında 
demin delikanlnun nazarı dikka. 
tini celbeden lokanta mevcut bu . 
lunuyordu. Lokantanın yanında 
bir merdiven kapısı nazarı dikha
tini celbediyordu. Bu merdiven . 
den çıkıldığı takdirde, birinci kat. 
ta bir şapkacı, yahut da bir kürk
çü dükkanı olsa gerekti. "Rodolf'', 
bunun böyle olduğunu birinci kat 
penceresinde bir kadın resmini 
taşıyan ·ilandan anladı. İkinci 
katta elektrikler pır pır yanıp sö 
nüyorlardı. Kendini ilana pek me· 
raklı olan dişçi, penceresinin ö . 
nüne de, mükemmel bir rekla;:lı 

tertibatı yaptırmı§h. 

Esrar ve muamma, dişçinin o· 
tuduğu kattan itibaren baf hyoı 
du demek?.. Buraların hususi o . 
dalar olduğu, perdelerin yekdiğe . 
rine uymamasından belli idi. 

Demek ki, bu odaların birin~c: 

müthit bir ıey vardı? .. 

Aman yarabbi! 
"Rodolf 11 o derece heyecnna 

kapıldı ki, az daha yüreği ağzına 

gelecekti. 

Binaya hariçten bir daha ba!dı 
Nazarı dikkatini, ba~ka bir şey 

celbetmedi. Tetkikatını tamil< 
maksadiyle yürüdü. Evin merc\i . 
ven kapısın:lnn daldı, kürkçü ile 
dişçinin oturdukları birinci ve 
ikinci katları bir solukta ge ... ~i. 

Üçüncü kata varmıştı. ~ 
Merdivenin yanında bir ltori 

dor uzanıyordu. Koridorda iki 1-ca 
pı vardı. Biri daha yakın, öbürü 
daha uzaktı. "Rodolf., koridorda 
bir iki ad!Ill daha ilerledi. 

Bir de ne görsün? 
Kapı yeşil değil mi? .• 
Demek ki, muammanın eşiğin

de Hi.. 
Kapıyı vur:lu. 

(Şonu yarm) 
JlllfeTcind: (Hatice SUreuua). 

- Beni neden istemiyorsun? 
- Dinle Lukres ! Sen daha he· 

nüz çok gençsin. Hayatı bilmi· 
yor, çabucak hissiyatına kapılı • 
yorsun. 

Bu sözler üzerine LUkr~ batı· 
nı kaldırdı. Gözlerini Cemin göz
lerine dikti. Bu gözlerin deriülikle 
rinde öyle manalar, öyJe kat'i ifa
deler vardı ki, bunların kar§ı::m -
da Cem bile hayretle irkildi Bu 
ne kuvvetli bakış? Bu ne tehlike
li azim fışkıran gözlerdi? 

Lukres yavaş yava~ konu§tu: 
- Cem! Sen beni çocuk yerine 

koyuyorsun. Fakat emin o) ki al-
danıyorsun. Ben, senin tahmin et
tiğinden çok, pek çok fazla şeyler 
yapabilecek kabiliyetteyim Seni 
seviyorum, ve sana kendimi veri . 
yorum. Bu ilk planımdır. • Il<inci 
planım seninle buradan kaçmal< o
lacaktır. Benim çok param \'ar. 
Seni buradan kaçırmaK. için bütün 
planlarım hazırdır. Ben Vafkan
da hiç kimsenin hatta sana ıtiraf 
edeyim, papa lnosa.m öldürerek 
yerine papa olmağa ça1ı§an ve 
bunda er geç muvaffak olaca~' o

lan babam Rodrik Borjiyanw bi!e 
bilmediği gizli yolları bilirim ·E un 
ların anahtarları bendedir. On 
dakikada Vatikanın dı§ tarafında 
bizi bekleyen sımsıkı kapalı bir a
rabanın yanında bulunabHiriz Bu 
ar:ıba bizi ıüratle doğruca Naµoli 
ye götürecek. Ve oradan huGus! 
yatım ile İspanyaya doğru haı·eket 
edeceğiz. Sizi hiç kimse görmiye
cek, ve tanımayacak. Seninlt ev
lenir, ve ~hediyen orada kalırız. 

Cem sultan bu sözler karşısın· 
da yalnızca büyük bir hayret hiı. 

sediyor ve şaşıyordu. 

Lukresi ancak şimdi anladığım 
görüyordu. Bir an onunla beraber 
gitmeği düıündü. Fakat sonra, 
bundan vaz geçti. 

O , hürriyet istiyordu. Vatikan 
dan çıkıp, Lukres Borjiyanın 

ispanyadaki şatosunda hapsolmayı 
değil.. 

Sonra o, böyle hürriyeti ne ya
pacaktı? Vatanını görmedikten, O• 

rada yaşamadıktan sonra? 

Ya hele o? Hele Gülsüm ona 
da ebediyen veda etmek lazım gl3 
lecekti. 

KabiJ mi idi bu? 
Şüphesiz ki hayır... Aklında 

karşısında canlı duran Liikı esle 
' 

yedi, sekiz senedir görmediğ: Gül-
sümü kar,ılaştırdı iki mehtap ge
cesini mukayese etti. Kalbindeki 
büyük a~k, Gülsüm. Lukrf'ıi mağ
lup etti. Hem de nekadar farklı 

ve muazzam bir kuvvetle .. 

Üstelik buradara kaçar giderse 
kendi.sini hala terketmeyen ~rka-

da,Iarmı, can yolda9larını da hı • 
rakması lazımgeliyordu ki. hele 

buna katiyen imkan görmüyordu. 
Başını meyuaane iki yana sal

ladı: 

- Hayır, Lukres dedi. Senin· 
le gelmiyeceğim, gelemiyeceğim. 

( DeıJamı 1Jar) . . 
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SALI 
lSTA!lı"BUL: 

18: Muhtelit plAklar. 19: Haberler. 19, 

115: Operet muaildaL PlA.k. 20: Viyolon4el 

ııolo. StUdyo ııanatkArlanmız tarafmdan. 

20,30: Stüdyo caz tango ve orkestsa grup. ı 

lan. 21,30: Son haberler. Saat 22 den sonra 

Anadolu ajaıımım gazetelere :ina1ısus hava. 

dil aervlai verilecekUr. 

Bt'1UU~Ş: (823 Kb.) - (~ m.) 

20.12: Oda mtızıği. 20,40: Tenor tarafm. 

dan f8J1 kameri. 21,25: Radyo orkestra.sının 

konaerf. 23,05: Gece konseri. 

BUDAPEŞTE: (M6 Kh.) - (H9,5 m.) 

19,30: Amele korosu. 21: Viyana mllzlğl. 

(Haydn Mozart. Şubert, St:rauaa'un eserlerlD 

den.) 23,20: Caz. 24,20: Zlgan müzlğl. 

MOSKOVA 1: (17' Kh.) - (l.'7H m.) 

19,415: Nikolaylnlnln "Vlndsorun ;:ıen dul,. 

operetinin radyo adaptuyonu. 21: Piyano. 
no. 21,30: Rua §&rkıları. Balalka orkestrası. 

mıı S,Uraklle. 

VABŞOVA: (!U Kh.) - (1.139 m.) 

18,115: Piyano - Kemal - Şarkı (Solist 

konseri). 19: Dört kifUllt orkestra konser:!. 

21: Fallanın '1atanbul GUlü., opereU. 22,45: 

ork.estr&. 24,015: DaııJI mtızıti. 

BBBı.tN: (841 Kh.) - (W,'7 m.) 

19: Radyo orkeatrUL 20,415 - 21,10: 

Şoprano ile btlyUk orkestra konseri. 23,30: 

KanfJk mtıztk. 

.. 

ıstanbul belediyesinin nazara dikkatine: 

Şehrin güzel bir verinde çöplük 
halinde duran bir arsayı 

tenıizlemek için ..• 
Pangaltıda Şair Nigar soka

ğında oturan okuyucularımızdan 
l. B. den aldığımız mektup: 

"Pangaltıda Osmanbeyde Şair 
Nigar sokağında Saffet apartrma
nmın yanında büyük bir arsa var. 
Bu arsa iki apartıman arasında. 

Muharrirlerimizden birini semti· 

nize gönderdik ve bahsettiğiniz 

arsanın çöplük haline getirildiği. 

ni tesbit ettik. Şimdilik melttubu

nuzu aynen dercederek, belediye
nin nazarı dikkatini celbediyoruz. 

Arsanın temizlettirildikten sonra, 
kenarına bir tel örgü çekilmesi 
suretiyle mahzurun refedilmesi 
mümkündür. Bunu da belediye. 
mizin yapacağından ve bu kadar 
temiz bir caddeyi bu pislikten 
kurtaracağından emin:z. 

dır ve maalesef iki üç yıldanberi ı iijij.-;iiijiiijlii 
çöplük haline gelmiştir. 

Biz bu arsanın karşısındak i 

apartımanlarm birinde otuıııyo . 
ruz. Hava lodos olduğu zaman 
pencerelerimizi açmak imkanı 
yoktur. Memleketimizin en mute
na yerinde ve birinci sınıf cadde -
lerinden biri sayılan bu semtte bir 
arsanın çöplük halinde bırakılma
sı - kötü manzarası bertaraf -
sıhhatimizi tehdit noktasından da 
doğru değildir. Bu pislikten kur. 
tulmak için ne yapalım?,, 

CEVABIMIZ: 

Bölüğünden haksız yere 
çıkrllan hamahn derdi 

Sabık İşçiler birliği hamalla - sini ihbarım olsa olsa vatani bir 
nndan Küçükpazarda Mantarcı - vazife olduğundan benim gibi 
larda, yeni handa 7242 marka kimsesiz, kalabalık bir aile sahi -
numaralı hamal Ali oğlu yazıyor: binin tahsi garazlara kurban e -

"Ben i\l, bölükte hamallık eder- dilmesi Cumuriyet kanunlarının 
ken bölüğümüz sabık kahyası ta - hiçbir maddesiyle kabili telif mi

~ŞUBAT -1936 

BeyoQıu 
MELEK : Yaralı kU§ 

İPEK : Slllh batma ve S&rıl19 

SARAY 

TÜRK 

SÜMER 

YILD1Z 

ELHAMRA 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

karmen 

Mumyaların serveti 

ve (yalnız 16 matlneterlft. 

de) : GÜidüren ıözler. 
: .A§k bandosu 

: LUkrea Borjiya 

: Sevimli prenses 

Kaçak sevdalı:ar .Ealdd 
Hindistan kahraınanı 
ve Fedora. 

ı\:UçUk anne 

Frankenştayn ve nlf&DIJll 

F oll Berjer 

Kızıl çariçe ve Dostum 
Kral 

: Fedai donanma. 

'stanbul 
l"ERAH 

HİLAL 

MlLLl 

AZAK 

ALEMDAR 

SUAT Park 

Kiralık gönW ve cennet~ 

hırsız. 

11 k g ece ve BüyUk lbtllll 

: Montekarlo geceleri Ye 

Kanlı karga 

: Birakm sevl§ellm. 

: H ayat acıl arı ve dtle dDl

mUş kadın . 

Be$iktaş 
: Bitmemiş Senfoni. 

Bakırköy 
MİLTİY ADl : 30 gUnlUk prenııea 

AİLE Sineması : • . ..• :ı. ı r <;atarken: 

Kadıköy 
SÜREYYA : Halkoperetı Çarda§ CZo• 

vtYANA: (591 JDı.) - (!508,B m.) 
Şikayetiniz çok yerindedir. 

21,so: MarJ ve vaı.lar. 23,10: Oda mn. --------------
zlgt (kuartet). 24,115: Dana. 1: Nrt k1§fllk Istanbul asliye 3 üncü hukuk mah-

rafmdan bölüğümüzden kesilen dir?.,, 

kazanç vergileri ait olduğu maka- HABER: Biz hadisenin esa11nı 
*HALE 

Dalmas ve Kon:lnyotlll'la 

iştiraki le 1. 

Renltll peı;e. 

orkutra refakatinde p.rkılar. kemesinden: ma teslim edihnediğinden dolayı Dsküdar 
bilmeaiğimizden, hamal Alinin HALE : çardaş Ftlrstın. Beyoğlunda Karanfil sokağında 

PBAO: (6SS Kh.) _ (t'fO,! m.) 33 numarada oturan Sara Mizrahi ve-
keyfiyeti maliye müfettitliğine b kt bun b" ·14 • 

ihbar eylemiıtim. Ve tahkikat ne- u me u a ır teY. 1 a ve etmı. Ti ya t r o 1 ar 
11,10: Hafif müzlk. 18,2(): Keman kon_ kili Avukat Vitali Ojalvo tarafından Ga 

•rL :ao,10: JlarFar. 21,05: Halk mUziği (M. ]atada Azapkapıda kapitanpaşa çıplağı 
o.travadan nakil.) 22: Şarkılar. sokağında 2 numarada oturan Saül 

yoruz. Fakat bu adam hakikaten •ŞEHİR T. : Geciken ceza 
ticeıinde bu vaziyet meydana çı · bir haksızlığa kurban oldu iae, a · ):$.. 

kanlmıt ve kanuni tahkikata da likadar makamların, ·bu itle meı _ (•) yanında ıearet bulunan lalmlertm 

Sevi aleyhine açılan ve müddealeyhin 
gıyabında cereyan eden boşanma dava 
sı duruşmasının 24-1-936 tarihli cel
sesinde işbu boşanma davası islihen 
ihtar• ~edilmiı o)ug lı\u;f.Lvetia bu 
suretle UAnma karar verllerek muha-

ba,lan:mı1tı. gul olacağını umuyoruz.,, talıllltını llAnJarımız araııında bu.lurmnus. 

Bu defa tayin edilen kahya eı- --------------llOllKOVA m: (401 KIL) - ('7'8 m.) 

17,80: ~ realtalL 18,30: Modern tapan 
yol mUzltL {Kerlcez radyo artlslerl tarafın. 

daıı)\ 19,?f .. ~ (Konmrvatuvardan 

::ı: ( -4%9,8 m.) 

7,50: Erite (A8tnara)dan naklen ttaıya 

- Habef harbi hakkında son haberler. 18,115: 

Şarkılar ve orkestra. 20,50: Bariden naklen 
Yunanilltana alt yayım. 

. 
TULUZ (ıı:na.z): (911 Kh.) - (128,6 m.) 

21,45: Şarkılı caz. 22,50: Armonik konae 

rL 23,40: "Kont Obligado., operetinden par. 
çalar. 23,!50: Kabare hayatı. 24,05: tnglilz 

mtızıtt. 24,415: Şarkılar. 1: caz. 1,15: Deniz 

prkıları. 1,'"5: Salon orkestruı. 2: H4f1f 
muaikL 2,20: sueı m&rflar, 

BBESLAV: (930 Kh.) - (1115,8 m.) 

22: Senfonik orkestra. 23: Cazband. 

DOYÇLANDSENDEIL (111 Kla.).(Ll5'71. m.) 

23,M: "Oç klfllllC orkeatra konaerL 24 : 

Breslavdan cazband naklL 

BAMBUBG: (90& Kh.) - (ISl,9 m.) 

23,30: Beynelmilel halk ıarlalan. 

KALUNDBORG: cısa Kh.) - (1.261 m.) 

22,25: Yeni opereUerden parçalar. 24,10 : 

Dans musiki& 

PABIS (BacUo.Parla): (182 Kb.).(1.&&8 m .) 

22,45: Şen yayım. 24,45: Dans muslktsl 

(Paskal orkestrası tarafmdan). 1,15: Hafit 

musiki (Paskal orkestram tarafmdan). 

Kısa dalgalar 
LOSDRA: (Kua aralıklarla, muhtelif u. 

zunlııklarda ~Unlln ber as.atinde mütemadi. 

yen f'aiqır.) 
16: Orkeatra. 16,•15: Şan. 17: Orkestra 

ve pn. 18,415: Dans mulllk!Jıl.. 19,15: Cazband. 

20,115: Keman solo. 21: İllkoçya programı. 

21,30: Musiki. 22,10: Varyete. 22,30: Üç ki. 

§ilik orke.tra konseri. 23,015: Orkestra. 

2•,20: Bet klflllk orkestra konseri ve p.n. 

1: Varyete: 

keme 11-3-936 tarihine saat 14 de ta 
Jik olunmuştur. Tebliğ makamına ka. 
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(19692) 

kiıinıin hatmm güderek bili se · 
hep beni itten çrkarmqtır. 
...-~~.n ........ 

auz bir , ıef•let ;isiııdedir .. Şinıdiye 
kadar vaki müracaatlerim hiçbir 
netice vermem.ittir. 

Kazanç vergisinin verilmeme-

-- Hasılat-rekorunu kıran- b:r film -

PEPO BeyoOlu TÜRK sinemasında t5 gUn 
Ankara KULOB " 7 " 
lstanbul AZAK ., t 5 ,, 

3üVük Şark Opereti 

Yarın akfamden itibaren Kadıköy Süreyya 

~~(~ya:) ~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t·1 (Kısa aralıklarla, mob~Uf umnluk!arda 1 ---~ 
pin bel' -.Uade mtltemadlyen çalIŞU'.) ı-

ıs : Orkeltra. 19,45: Orkestra. 21,30: Pek yakında T D R K Sinemasında 

Vl,ana muddııt. "·"' ..,_ 1ımeer'- M:I V A R Y E • T E .... .._.. ı :Orkestra. l 
1108KOVA: (llma clalp): (%5 ve 50 m.) 

19,,ts: Komervatuvardan nakil. 
Büyük Türkçe sözlü film 

Muallimlikten 
korsan 

kraliçellAine 
Fuçov'da Japon makamları 

"Cenubi Çin korsanlarının krali
çesi,, Nakavura'yı Japonyadaki 
köyüne aürmü1lerdir. 

Kadın yirmi yedi yaşında ol -
masına rağmen "Cenup denizleri· 
nin beli11,, adiyle de tanınmıştı. 

Sergüzeft dolu mesleğine daha 
on sekiz yaşında ve bir mektep 
muallimi iken bir Çinli seyyar ko· 
misyoncuya kaçmaıiyle batlanııt· 
tır. Sonra Fuçova giderek orada 
aıkını korsan Çen Pai - Line ver
miıtir. 

İtte bu korsanla Cenubi Çin 

İı\lnbul 82l2dı11~-ıi 

SehirTıiJatrosu 

lntt!llHIHI 

1 !!!;;;!!! 

Bu lkşam saat 
20,30 da 

Geciken Ceza 

'ürkçeye çeviren: 
M. Feridun 

Kadıköq Hale 
tiyatros ıı nda 

HALK OPERETi 

Bu akşam saı 

20,30 da 

Dost Yunanistanııı 

Kıymetli Artistl~rı 

Zozo Dalmaa ve Kofinyotisin ittirakil• 

ÇARDAŞ FORSTIN 
Fransız Tiyatrosunda ya:-ın aqam 

son defa 
kıyılarında gezen gemileri soy - _V_ e_n_l_n_ e_e_r_i_y_a.._..,t,..----
muı ve sahil şehirlerine akınlar 
yapmıttır. Tüfek ve tabancada YUz ve bir keykler 
fevkalade niıancı olmaıı kendiıi - Bu adla bir pasta ve keyk tarif• 
ne korsanlar arasında büyük say- namesi neırolunmuttur. Otuz ktl
gı kazandırmıttır. Korsanlar ona ruıa Mtılmaktadır. 
yalnız kendi teflerinin kanıı gö-•--------------:: 
ziyle değil, ayni zamanda bir li
der nazariyle baarlatdı. 

Korsan kadın eline geçirdiği 

ganimetleri daima korsanlar ara
sında dağıtır ve verdiği hükümle
ri kimıe mUnakaıa bile etmezdi. 

Biricik kusuru köyünü özleme· 
si idi. Günün birinde dayanamI -
yarak kalkıp Japonyaya gitti. Ge
çen ilkbaharda gene F uçova dö -
nünce çetesin:n Çin hükumet kuv
vetleri taraf mdan dağıtılmıı o! -
duğunu ve kocaıırun da korkudan 
ötede beride kaçak gezdiğini gör
dü. 

Korsanları gene bir araya top· 
lamak için beyhude yere uğraıtı 
Fuçovada Japon konaolosu onun 
faaliyetlerini itilerek tevkif ettir· 
di ve Japonyaya geriye gönderdi. 
Kadın !imdi köyünde yoksul bir 
çiftçi hayatı yatamaktadır. 

4 
SALl 

ŞUBAT - 1936 
Hicri: 1354 • Zilkade: 10 

eu ...... ooe..,,..., 

____ .. 
7,09 17,28 

-~ M9 12,28 ı~.ıı 17,28 1,01 r>~ 
..=.. 12,18 7,00 9,43 12,00 1,33 12,00 

GEÇEN SENE BUGt.iN NE oı.oV;._, 
Londra m üzakerelerinin muabet 

vermesi Almanları şaıırmııtır. .,-

Yozgatta zelzele olmU§ ve bir kaG 

duvarları çaU&mJ§tır. ~ 

Vlyanada, Nazilerin tayanmdall 

mMtadır. _._Jdl' 
I<alimnoa adasında yenldeo ~ ·. - . 

olduğu bildirilmektedir. 
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~ır müddettır Avrupada dolaşan kıymetli başpehlivanımız 
..., ,_, ~ ~ - ~ =-= r==z ,,,,,... ~ ~ ~ - ,_, -- ._, ~ ~ 

Kara Ali Türkiyeye döndü 
&aıırn mlYıs'ltesırDa, yaptoğn bütün mlYısabakaıOaıro 
kazanan Td'Jılk peınonvaıno seyahatini ve yaptığa 

ml\lısabakaOaıro aınDatnycır veaaa 

•• ispanyada Türkleri çok 
seviyorlar ,, diyor. 

müsabakalardan ıonra otomobil . 
le otelime giderken, pe!imi 
belki ıs - 20 otomobille, insanı 
alkıılamak için takip ediyorlardı. 
Sokaklarda, dükkancılar, kahve . 
ciler, herkes (yaıa) diye insanı 
alkıılıyor ve yanlarına çağınyor • 
lardı. Ah! biraz liun bilseydim. 

Bu yüzden çok m~lit çek . 
tim. Ve çok ıevdiğim lıpanyollar
la konuturken anlatmak sıkıntılı 
oJdu. Konuıtuğum, lıpanyollar 
benden hep Türkler ve Türkiye 
hakkında izahat iniyordu. 

Y almz ispanyadaki Müseviler 
çok iyi Türkçe biliyorlardı. On
larla anlaşmam kolay oluyordu. 

Burada kaldığımız müddetçe 
haftada iki üç müıabaka olmak 
üzere 10 - 15 kartılaıma yaptım 
ki, bunların da hepsini kazandım. 
Fakat halk üzerinde bana en bü . 
yük muvaff akiyeti kazandıran, 
lspanyolların Avnıpa ıampiyon
luğunu iddia ettikleri lıpanya 
fUDpiyonu methur Vlade Zibi•ko 
ile yaptıiım çetin maç neticeıin . 
deki galebem oldu. 

Tuhaftır, lıpanyollar, ıanki 
müsabakayı ][endi ırkta§lan ka . 

zanmı! gibi, beni delice alkişladı
lar. Ri11tre ~~ eanlan
lar, yanaklarnndan öpenler bile 
oldu .. 

Türkiyenin kıymetli başpehlivanı Kara Ali. 

~· Bir müddet evvel, Avrupada 
"°turneye çıkan Türkiye baı 

hlııivanı Kara Ali, battan bata 
""'vaff akiyetli geçen bu oldukça 
' seyahatten dün döndü. 
d ~etli pehlivanımızla, tren
.~ indikten biraz sonra görüş · 
~ bize ıeyahatini kısaca ve tam 

il' lavazu içinde fÖy'le anlattı. 
~'Bet buçuk altı ay evvel bura
~ . ~b Mebmetle doğruca 
~ aittik. Ben hiç ıerbeıt gü • 
~ bilmiyordum. Orada ilk evvel 
~-~kadar aerbeıt güre§e çalı§ · 
tı_ Ve ilk maçımı §İmdi fami.1i 
~~l~amadığım bir Yahudi gü • 
.._.. ı ile yaptım. Ve 22 dakikada 

lntnıı yendim. 
ıı.~· .. b kam d'' ~İ) --..ı muaaı a , unya §&Dl· 

~~ Değlanla oldu. Burada 
~~ ayak kemiğim, bu maçta 
~· zedelendi ve bu yüzden 38 
~~da müsabakayı kay -

Son olarak ispanyaya, Barselo
naya gitt!k ve tam iki ay kadar 
orada kaldk. 

Burada gördüiüm iltifatı haya
tım olduk:a unutamıya:ağım. ls
panyollar Türkleri çok, hem de 

· ~ . / l;Y 

pek çok seviyorlar. ı .,~ 
Güreşlerimde beni binlerce lc:i-

tinin alkııladığı, bütün seslerinin 
çıktığı kadar (yaşa Türk) diye 
bağırdıkları yetmiyormuı gibi, 

Karşılqtığım güretÇiler içinde 
en zorlu ve kuvvetli bulduğum ra
kipler, Değlan ile Vlade Zibe;k;;. 
dur diyebilirim. 

Ve son olarak ıunu da söyliye. 
yiın ki, J'ürk pehlivanları iyi ça . 

lıtzna.k suretiyle, Avn.rpadaki bü
tün serbest güreıçiler karıısında 

fevkalade muvaff aıkiyetler kaza . 
nabilirler.,, 

Kara Alinin ıöyledikleri bu 
kadar. Dolaftığı yerlerde yüzü . 
müzü ağartan bu kıymetli pehli . 

"~ Avrupa seyahatimde yap . .., ............. "·'" 

~· bunca güreı araaında kay -
t, 1iiııı. yegane gürq lbu oldu. 
iti 'hıız ııae ıunu ıöYlemek iıterim 

ftnmıız, timdilik Türkiyede otu . 
rup bir müddet istirahat etmek ni

yetindedir. ve Tekrar seyahat et
mek, müıabaka yapmak gibi fey
leri ıonra dü§ünecektir. 

~~lanla tekrar ikartılaımak 
Q._ için en büyük bir gayedir. 
''-fer, beni ha.ata ve serbest gü. 
oı.11 lcarıı acemi yakalıyamıyacak 
"'-ı. rakibimi yeneceğime emi . 

l>e '" J tu.ı ı .. andan sonra yaptığım bü, 1 

~ ıureıleri büyük bir srkıntı 1 

eden kazandmı. 
~ · ... ı . iki ay kadar kaldıktan 
~I Brükaele gittik Orada ı 
~ti tampiyonu ile yaptığım 1 

"tft..~(28) dakikada kazanma · t 
-.Qaffak oldum. 

1 itaıva 
Ve kışolimpiyat:ıar 

Bertin: (özel spor aytarımızdan) 
- İtalya kış olimpiyatlarına resmen 

iştirak edeceğini bildirmiştir. Kadro 7 5 

sporcudan ibaret olup buz hokey, hop 
ve patinajcılardan mürekkeptir. Hokey· 
cilerden maada diğerleri yola çıkmıştır 

• 
Skicilerin ekserisi ıs ve 50 kilometre 
mukavemet yarışlarına namzettirler. At · 
lamalara bir erkek dahil olacaktır. Buz 

1 
hc,keyinde İtalyayı (kırmızı şeytanlar) 

Kara Alinin Pari8te ~kilmif bir reımi namile maruf bir kulilP. temsil edecektir. 

Dünya- ikincisi olan Amnikalı güzel patlna}ci, Kit Kleln 

Kadınlar arasında : -
Dünya patinaj şampiyonası 
Stoıkholm, (A.A.) - Kadınlar fevkalade heyecanlı ve muvaffa. 

arasında beş bin metrelik dünya kiyetli olmuş, birincinin yeni bir 
patinaj müsabakası yapılmıttır. dünya rekoru kırmasiyle beraber, 
Neticeler tunlarda: ikinci gelen meşhur Amerikalı 

1 - Finlandiyalı Sesche, 10 da- genç patinajci kız Kit Klein ile 
kika, ıs, 3/ıo ıaniye yeni dünya üçüncü gelen Kitoni de, büyük bir 
rekoru. muvaffakiyet göstererek !:endi 

2 - Amerikalı Kit Klein, 10 memleketlerinin rekorlannı kır • 
dakika, 18 sanİY.e .(Yeni milli re . ınrşlardrr. 
kor). -G-a-rnu~.,-te_k_i_k-,-,-o-.~~~~~~--

3 - Kitoni, 10 dakika, 20, 3/ 6 limpiga~ında en 
saniye. (Bu da yeni milli rekor . çok muvaffakiye. r 
dur). gösterecek takını 1 

4 - Norveçli Lie, 10 dakika ı, lardan Avustury. 
6/ 10 saniye, (yeni milli rekor). lakı~~ıGnU, an

1
tre. 

5 K . M . l d k'ka noru ZZ - avamı amı, O a ı , 
41, 1/0 saniye, 

6 - Taki, 10 dakiıka, 54, 2;ıo. 
NOT: 
Telgrafa nazaran müsabaka 

Olimpiyat çanı 
Merasimle Berline 

get:irildi 
1936 olimpiyatlarının açıldı . 

ğını dünyaya ilin edecek olan 
muazzam çan merasimi mahsusa 
ile ve Hitler gençliğinin delegele
rinden mürekkep bir heyetin re . 
fakatinde Berline getiriWııtir. 

Bu münasebetle bir çok nutuk
lar aöylenmit ve olimpiyatlann 
gençlik üzerindeki faydalarından 
bahsedilmi§tİr. 

Uzun zamandanberi imaline 
çalışılan bu c:an bugün dünyanın 
çelikten yapılmıt en büyük çanı. 

dır. iki metre altmıt santimetre 
yüksekliğinde olan mezkur çan 
dökmecilik hakkında bir harika 
olarak gösterilmeğe değer nefa . 
ıettedir. 

Bu çan bütün olimpiyatlar2 
hikim 100 metre yüksekliğinde 
bir kulenin üstünde dikilecek ve 
ilk defa bir Ağustosta çalacaktn 

Muazzam olimp_iyat ~am 

Garmişte 
Arsıulusal 

Kayak ile atlama 
müsabakası 

yapıldı 
Garmiş; (A.A.) - Şiddetli 

yağmura rağmen beynelmilel ka .. 
yak ile atlama müsabakaları ya • 
pılmı~tır. 

Olimp:yatlarda elde edilmit o
lan büyük atlama 110 metredir. 

s~ müsabakaya, ait tasnif: 

1 - laveçli Sven Erikaon, 
80.Sı metre irtifa, kazandığı pu • 
van: 223.3. · 

2 - Nerveç!i Briger Ruud ir • 
tifa: 77.76, puvan: 22ı5,6 

3 - Amerikal:. Y o·han Mikkel
ıen, irtifa: 76.78: Puvan: 216.S. 

4 - Norveçli Scerran:ıen, irti • 
f&: 71.76, puvan: 216.5. 

5 - Norveçli Siegmun:I Ruud, 
irtifa: 71.76, puvan: 2ı5.5. 

6 - Norveçli Svere Holierud, 
irtifa: 77.77, puvan: 2ı5. 

7 - Japonyalı Maaaji lguro, 
irtifa: 73.76, puvan 212.5. 

8 - Ameri•kah Sverre F red • 
heim, irtifa: 72.76, puvan: 2ıo.t. 

9 - Kanadalı Sormod Mob • 
racten, irtifa: 72.76, kazandığı 

puvan: 210.1. 

1 O - Amerikalı Ralph Henrİc· 
k&on, irtifa: 72.76, puvan: 208.& 

l 1 - Hemi Y alouen. 
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115 (Nakil, tercüme ve iktiboı hakkı mahfuzdur.) Celal, Beykoza gidince, Nesrinle 
Cü!Us günü yemekten sonra arada kuyruğunu, kulaklarını kı- tdan~şmıştı. Ondun, b~e, ~la?nınT kız!. ol-. . 1 

konağa en evvel Rabia gitti. mıldatmasa, Rabianın Bonmarıe- UgUnU nere en 1 Sin ecrubeSfZ delıkan f 
Dört genç halayık, daha doğru- den aldığı oyuncak eşekten farkı şimdi de onu Anado uya go••tu·· rmek ı·sı·yo dU a~ 

su sabık halayık, havuzun etrafı- yok. 1 r l~ 
na çömelmiş fener siliyor, mum aldırmadı. Sinekleri kovmak için Celal evinde Celal, Boğaziçinden döndüğü ha fazla seviyordu. ~ 
dikiyorlardı. Şevket ağa mum arada kuyruğunu, kulaklarını kı- kapalı bir zarf g~ce pansiyon sahibi kendiıine Fakat artık bu sevgi neye )'' 

4 

paketlerini birer birer açıp dağı- mıldatmasa, Rabianın bonmar§e- b U 1 d U hır zarf uzattı: rardı 1 ~ 
tıyordu. Fiskiyenin aesinden, fe- den aldığı oyuncak e~ekten farkı Leyla taJalamı§tı. Yılmaza bu- - Güzel. bir hannne~endi. hı· ~ Leyla!ı _adam akıllı kırıııtfr ~d 
nerlerin tıkırtısından ba9ka ses yok. rada karıılatacağını habrmdan raktı: <<:elal beye kendı elınle tahkır ebnıftı. ~ 
yoktu. Kimse konuımuyordu. Do- Rabia, harklardaki yosunlu, bile geçirmemi§ti. Şeytan kadın ver!) ~edı.. . Paralara dikkatle baktı. , lid 
nanma günlerinin gürültüsü henüz kirli birikinti sulara bakarken birden muhakemesini t?pladı .. Göz . C~l~l b~rden.bıre ? kadar ıe · Banknotlar o kadar yeniydi ~ 
sokakta başlamamıştı. birdenbire bir bulantı duydu. Yer, lerini süzerek cevap verdi: 1 vınmıştı kı.. elı~dekı zarfı açma· Darphaneden henüz çıkmıt ııb 

Rabia, ayakta, yerde çalışan- Kadıköy vapurunun altındaki lo · - Sen Leylayı herkesten iyi ta-( ğa cesaret edemı~ordu. . . . temiz ve- parlaktı. ~I 
ları bir zaman seyretti. Şevket a- doslu deniz gibi kalkıp, iniyor. nrrsın! O gene sözünde duruyor.. Acaba Leyi~ .kendısıne hır Celal içini çekerek güldü: 
ğanın elleri çalışırken, kulakları Fakat o akşam hasta olmak o- Sesini kısarak, daha samimi randevu mu vermııtı? - Leyla prenıten çektiği 9' 
etrafı dinliyor gibi. Belki eski şen- lamaz. Sanki neden içine bu garip· bir tavırla: Madamdan zarfı alarak odaıı- ralan bana göndermif. Bu par' t 

liklerde, çakıl döşeli yoldan bir- lik çökmüştü? Ne vardı? Selim - Ben kalbimi senden başkası- na koştu .. Zarfı kokladı: dan inıana hayır gelmez ... 
biri ardınca giren konak araba- paşa ile karısı iki çocuk gibi şen na vermedim ... Ve veremem! de- - Mis gibi uyuıturucu bir ley- Sonra birden düne karııan lı' ~ 
sı tekerleklerinin hıııltısını işiti- v_e ~aygusuzdular. Galiba fener le- di. Bana birkaç gün müsaade et. lak kokusu .. , hatıraları unutmak için, bank ol 
yor... Kızların gözleri, ıağa sola, rı sılen kızların hüznü ona da si· Seni gelip bulacağım, ve çok ya- Artık tahammülü yoktu.. lan cebine sokhı.. Giyindi .. So1'f 

bilhassa iki taraftaki kameriyelere rayet etmitti. Onların silinmiı, kında birleıeceğiz. Görüyorsun ki Zarfı açtı. ğa fırladı. le 
dalıyor, sonra hayalet görünmüt ga~lı g~zle~inde, hi~ bir ~e~de - bu adamla bir ahbap gibi ciddi gö- - ?. ne.:?! • Celalin batında baıka bir ,.t~ ~ 
gibi önlerine eğiliyor. Belki ora- benın~ hıç bır saadetın daı~ı ol· rüıüyoruz. Baba doıtu .. Ne yapa- Celalın agzı hır karıı açık kal • yanıyordu. O, Beykozda genç 1"1 ~ 
daki musiki takımını, büfeyi, ka- madıgı~ı sezen, __ hayatı~. ~ekı~.den yım. Biz onların elinde büyüdük. mıttı. . . kızla tanıtmıı.. Ve onu ıevırıer . 
Jabalığı hatırlıyorlar. §~kle gıren revıtınden urkmutle- Onlardan ailece çok iyilikler gör- Zarfın ıçınde dört tane elli li· batlamııtı. •ı~ 

Sükut derinleşti. Tayfaların, rın bakışı vardı. dük. Emin ol ki, aramızda &şıka- rahk banknot vardı. C lil' B .... • • 'tm • 0~o 
H b 

"d' R b" e ın ogazıçıne 21 esı 
hayallerin hakim olduğu bir sükut. ayal u ı ı. a ıanın da sa· ne hiç bir münasebet yokhıl'. O- Celal: L lA . d ku -ıt ~ 

d · b k'l d .... · k k ey anın pençesın en rtarv-
Rabianın birdenbire kalbi sıkılı- a etı u şe ı egıttımıe anunu- telde bile odalarımız ayrıdır. Ben - Bu ne parası?! l b'l" d' 

yormuş gibi oldu. Kuvvetli bir lo
dos rüzgarı çıkıyordu. Akasyala
rın tepeleri ağır ağır dalgalanı

yor. Gökte kızıl bulutlan birden
bire azan lodos rüzgarı süpürüp 
götürüyor. Havada hastalıklı bir 
kızıllık var. Hava sıtma nefesi gi
bi sıcak, saçakların içinde derin 
ve mütemadi bir inilti var! 

Sabih:aJh11nmı"Yukardan, Hilmi
nin eski odasının penceresinden 
ba~ını çıkardı: 

"Paşa burada Rab!a. Osman 
gelince ona piyano çaldıracağız. 

Ne yapalım, bu ıene sazımız, mı· 
zıkamız yok. .. ,, 

İhtiyar kadının sesi ~ndi. Ge
ne bir çocuk canlılığı ile bu elim 
deeişmede, bu inhitatta bile oynı
yacuk, gülecek bir şey buluyor. 

"Osman gelinciye kadar ben 
·dönerim, hanımefendi. Şöyle bir 
bahçeyi dolaşayım.,, 

Rabia sükun petin-de, daha doğ · 
rusu serinlik p~inde, ta boztana 
kadar gitti. Bostanda kimse yok
tu. Fakat sükun da bulmak kabil 
'değildi. Çünkü karı§ık olan sıkın

tılı olan ıey Rabianın kendi yüre
ği idi. Hatta aradığı serinliği bi
le bulamadı. Hummalı kızıltı, 
kuytu, yeşil gölgeleri daha loş 
yapmı~, yaprakların arasından yer 
yer bulutların uçuıu görünüyor ... 

Bostan daha kasvetli... Adeta a-
damın göğsünün üstüne basan bir 
ağırlık var. Gerçi yükeek duvar· 
hır orasını rüzgiırdan biraz koru
yor. Fakat o lodos iniltisi orada 
dah:ı korkunç. Bostan sıtmaya 

tuhılmuş, sayıklıyor gibi... için
den kaynıyan bir sıcaklık var, a· 
ğaçları, toprakları bile terletiyor 
gjl)i.. 

Rabia, başörtüsünün ucuyla al
nının ve parmaklarının terini sil
di. Gözleri bostan dolabını aradı. 
Tahta çarh öl Ü gibi hareketsiz, et
rafında asılı kovacıklar kupkuru. 
Dolabı çeviren küçük eşek de 
cansız. Dolap dönerken bu kova
Jardan bill6r cular yeıillik arasın
da nasıl insana serinlik verir. 

"Decch ... ,, 
Ri.

1

.:~. ~çcğe bai;ırıyordu. Fakat 
o aldırmadı. Sinekleri kovmak için 

b "") d F k d h'l 1 ıayı a ı ır ı. 
na ag ıy r. ar ın a ı e o ma · buraya birkaç gün için misafir Diye düşünürken, paraların a- A • .. • 'kşf 
dan Tevfik elinden gitmit belki olarak geldim, benim •eker Yıl- Bu hadıse, tecrubesız deh !J b: 

' ~ ra11nda küçük bir pusla gördü.. 1 · · 'k" il k b t da b' " 
yarın Osman da gidecek! Kimbi- mazcığım ! ının yırmı ı 1 YI 1 aya ın d 
lir istikbal ona neler hazırlayor? Prenı Ömer beyin konutması Okudu: dönüm noktaıı teşkil edecek Jel b~ 
K K d ı 1 d 

"Celal Bey! Sana borcum dar mühimdi. 1 

aza... a er... nsan arın saa e- bitmitti. içeriye dog""ru dönerken, ld ... · d 1 d . . ,_.ı o ugunu ve sem · o an ır- y ld d k k d k cı;ıı· 
tini gizli ellerile kırmaktan zevk Yılmaz bey de ıözünü bitirdi.. .. 0 • a gı er en en 1 en .t 

dığnm söylemiştin! Seni do- ı d ~ 
alan menhus kudret! Bir ağaca Masasına çekilip oturdu. ıoy enıyor u: ~ 

landrrdlğıım isbat etmek 'ıto ~ 
dayandı. Belki farkında olmaksı- Yılmaz, n"'•esinden uçuyordu. - Ah Nesrin.. Sen ne ıitl , 

-s için, iki yüz lraruzı gönderi- a.ıı-
zın artık sevgilerini elinden alma· Yılmaz bey 0 geceyi Büyüka· ne cici bir kızsın! Eğer bana,,. , 

yorum. Artık benimle meş- b ı d d'' :ması iç.in kalbi kaza denilen, ka· dada aeçirdi. 1 lmı aca:-ımzı doluya gele i eceğini e va 't'. 
der denilen şeye yalvarıyordu. Leyliyi birkaç gün takip ehnİ· umanın, miJ ol dın, ıeni daha çok 

yavrum!,, kf , 
Boıtanın kuytulu~ndan ayrı . yecek ve sözünde durup durma· L... ce Cıml •

1
. N . k ~ot 

lmca içi açıldı. Bu kadar meyus dığmı anlamak için, bekliyecekti. ~elal paraları görünce !evin- e a ın tanıttığı earın ço 
olacak ne vardı. Belki Tevfik bek memit değildi. O, bu parayı uzun pe, çok tecrübesiz bir kızdı. ~ 
!ediğinden daha çok evvel çıkage. Celil, poliı müdürüyetinde Yıl- yıllar içinde Anadoluda ditinden O, Beykozda hiç bir erke 
lecekti.. .. Osman o kadar Sinekli maz beyi görmeğe gittiği zaman tırnağından artırarak biriktirmiş . flört yapmamq, hiç bir delikı11 

Bakkalın iılerile mefgul, 0 kadar iki yüz lira meselesini uydurma bir ti. Fakat, bu ne garip bir kadındı 1 ile çayırda ve iskele boyund• ~ 
o sokağın daimi bir siması ki..... laf olarak ıöylemitti. Celal banknotlara bakttkça hay kola gezmemitti. Onun hast~, ~ 
Dünya zannedildiğinden :ziyade Celal, Leyli ile tanıttığı gün- retten hayrete dütüyordu. talak bir babası vardı .. Neırıd., 
saadetle, teselli ile dolu. Bak Oa- den beri onunla beraber iki yüz Bu zamanda yediği paraları ge- na bakıyordu. Babası zengio~;: 
man nasıl imamın cenazesini kal· liradan fazla para sarf etmi§tİ. riye verecek hangi kadm vardı? Evlerinde bir hizmetçileri vat 1, 
dırttı, o çetin ve aksi ihtiyara, Ra Ve tecrübesiz çocuk bunu Ley- Celal derin bir §aşkınlık için- Nesrinin anası babasından ayt' 
bianın haberi olmadan o kadar la gibi pitkin ve kurnaz bir kadı- de saatlerce bocaladı .. Zarfı, pa- h epeyce zaman olmuıtu. ~ 
baktı. Dünya iyi insanlarla dolu... nın yüzüne vuracak kadar çocuk- raları, ve Leylanın bat harfini ta. Tesadüflerin baz•n inaatt1' 

Adeta konağa bir an evvel va· luk yapmıf, bir ak~ önce iske ııyan imzasını öptü.. felaketten felakete, yahut ~~:ı, 
rabilmek için akasyalı yolda ko§· lede rastladığı Leyliya: - Sahiden - Yılmaz beyin de· dete sürükledikleri az mı gor>' 

tu. Bir nefeste Hilminin odasına - Sen beni dolandırdın.. iki diği gibi-mert bir kadınmıı ! müttü? 
çıktı. 1 yüz liramı senin uğrunda sarf et- Diye mırıldandı. Celalin Nesrinle tanııma•1 tl' 

Osman piyano çalıyordu. Pata ı tim! Şimdi ne yapacaktı? felaket miydi ... ? Y okıa aaade 
ile karısı yanyana iki koltuğa o- Demitti. • Bundan ıonra iskelede Leyla~ mi neticelenecekti? . ~ 
turmuı dinliyorlardı. Alafranga Leyla bu ıözleri ititmemit gi- yı görünce nasıl yüzüne bakacak· Bunu ne kendisi bilebilird•·· 
müsikiye vaktile söğen adam bu bi davranarak, biraz ileride duran tı? de Nesrin. 

(Devamı .,,or} muydu? Mısırlı prensesin yanına sokul - Onu timdi eskisinden daha 
(Devamı var) muş hı. fazla fazla beğeniyor.. Hatta da-

Teflrka No. 3S 
Şa§ırarak: 

- Siz onu tanıyor musunuz? 

- Nasıl tanımam 1 Benim için o kadar iyi ve mil§· 
fik olan onu hiç tanımaz olur muyum? Annemin ölü-

münden sonra benimle alakadar olan tek kimseydi .. 
Yüz sene yaşasam onun sert, fakat ıevgili çehresini 
unutamam. 

Arif Nedret mmldandı: 

- Ben de onu çok severdim. Zaten bu garip ev
lenmeyi ancak onun isteğini yapmak için kabul et· 
tim. Bugün gene bunun içindir ki benim çatımın al. 
tında bulunuyorsunuz. 

Ba§ımı sallıyarak: 

- Böyle bir izdivacın neticesi hakkında manevi 
babamın ~danmıı olmasmdan çok korkuyorum,dedim. 

Cevap vermedi. 
Bir iki dakika sonra öteki odaya geçtik. Burası 

da ulon gibi tamamen açık mavi ipek takımla döşen
mişti. 

Beyaz ve altın yaldızlı lake takım oraya huıusi 

bir ihtişam veriyordu. 

Büyük bir aynaya vuran hayalim bütün bu ay
dınlıklar ortasında karanlık, koyu bir gölge gibi gö
rünüyordu. Oraya zorla sokulmu§ bir sığıntı tesiri 
yapıyordum. 

Yoksulluğa alışmış küçük bir yetimin bu lükı 
duvarlar arasında yaşıyacağı dü§üncesi beni çok ıı· 
kıyor, çok şaşırtıyordu. 

Benim yerim burası mıydı? Burada yaşamağı ka
bul ederken kendimi iddiacı bir mevkide gösteremiye. 
cek miydim? Mademki şu eve ancak bir kaç ayhk bir 
tecrübe için gelmiştim, şu halde daha sade, daha mU

tevazi bir yer istemek daha doğru olmıyacnk mıydı? 
Ayni düşilnceyi Arif Nedretin g8zlerinde de okumak 
için ona doğru döndüm. Fakat onun bana dikkat bile 
ettiği yoktu. Elleri arkasında kavu§mUJ, bir adam yük 

tıli 
sekliğindeki karyolanın başucundaki küçük bir ti ı.ı'" 
ya bakıyordu. Sonra bana dönerek parmağiyle. t;ı~ 
yu iJaret etti. Uzaktan yalnız bir kadın batı gör 
Fakat yaklaşınca titrcmeğe başladım. d' 

·ıltl 
Çok sanatkiranc yapılmış bir çerçeve içerı 

annemin ıevgili hayali bana gülümsüyordu. tı'~ 
Bana öyle geldi ki sanki sevgili anneeiğiıtl O"~ 

bu odaya kabul ediyor ve hoş geldin diyord\J·. ~;tıl 
bu gölgesi burada yaşamak hakkım bana verrıı'O 
içerimde bir his doğdu. ııı' 

)cOlt • 
Heyecandan sararnuştım. Yanımdaki bir f t~' 

tutundum. Bacaklarım sanki beni çekcmiyorııı\1 
bükUlüyordu. 

Kekcliycrek: 
- Annem! dedim. Nasıl oluyorda? .. ,, 
Soğuk bir tavırla anlattı: ... rt tc' 

f1<-' f' 
Bu daire kamn olacak olan dayımın rrıa rıf'<' 

için dört sene evveBnden d8~cnmltti. Burad~. ~~tl~c' 
eak olan kin dairenin en sev(ili portrelerle t1U

5 

si çok tabit idi.; ) 
(Devamı "0

' 
~ . 



l.•hlrden G6rQnQşler · 
HABER - Alqam~dpoı;;;•taaı;;;;;~=ıı!!!!!!~~~~~-~~--------------~ 

~lmiqen kış ve ewel 
elen yalancı balıarl 
&Ja Jalmı umanclır latan ·t Erbajnjn omı ıeçtili halde 

''Tarihin meçhul sırları 
bana malô.m oldu ! ,, 

.. ftlann çok tüzel ıitmai lıtanbulun henüz aotuk "kar Bulddlayı ileri sOren ve söz O ne inananlar bu,unan lnglllz 
.... IOD sünJerde bu havanın yüzü görmemesi tabii en çok kö • 
lılt hal almuı latanbula bir mürcülerle oduoculan dilfilndüt • 
hqtanpcı ,ariinüt ve ko- mektedir. Evlerde, fUl'&da harada 

ftlllleldedir. Havalann T&ktlle JJiılnut olan odunlar, bir 
Iİbneei ,odnden bu yıl er. çok yerlerde henüs olduldan ıibi 
lanaıaJ'&D koyunlann timdi durmak•·~.,. lfele latanbal evle

rııııllblıl. birlikte yemyewil kır· ·inin pek çoklannda ayalı aabaJ. 
"°1apnalan ve hele bazı yer larda sobalar birer ala yakıldık· 
~ çiçek bile açmuı tan ıonra bir daha hiç yanmamak 

___., __ kqm tam ortuında ve en tadır. Geceleri çifte yorganlar, b"t 

' 'Atlantls,, kıt'asının ortadan 
nasıl yokolduğunu anıaııyor 

bir çaitnda olduğunu taniyeler henüz kullanılmıyor. Ka 
~ll'lllıak1tadır. bn paltolar, yün kazaklar yollar -
.... L_ Lo__d f la ki 1 da bVçok ldmaeleri terletiyor. 

aana an u var ıtan G d B--L 1 ·h • b. IJ• ok 1 . d h h k eçen e, ııı:ı,.,-.oz u ı tıyar ar 
L .. rç y~.:_~':__~,sa ad ~ • avcı vurduğu domuzlann kuyruk 
-.nar ve puuu •"!an a o· kuml '--'--L bu 1 in • Bakırka Gö E ıo arma u1r.ıu'n.a yı ''r 

_ ____ e, E ··b::!baz' ztukuepe, • emaalıiz hir tiddetle kendini göı 
, Ye yu uu ı ç r yer 

1
. • .. 1.. d A. '-

bacl 
.k k • terece ~nı ıoy uyor u. vcmm u• 

em, erı , ayıı a - .. 1 • • n.u: d L- •• 

da 
• ... IOZ er1n1n •t.uft en OD UV9 IUD 

tek tiik çıçeklenmege d f 1 t• x.: h ld d ha _._ lard en aza geç 115, a e a Ono 

lf. ır.. .. . da. kıta benzer b;r teYler yoktu• 
Yalar bırkaç ıun daha böy Bu hal belki de gecen aon bah8 
~ oluna, bu ajaçlarda- nn battan bata tiddetli, ıilrek' 

S1D çoialacaiı ve bun- yafı'1•1rlar ve aoiuJdai'la gepaesi· 
IODl'a ha•lca aiaclann da dendir. 

~aya baflıyacaklan ıüphe Fakat yukanda da deditim gi 
• '- bi bir aya yakın zamandır kendi. 
baıde bu 111 bahar çok er • ıini ıbk, Yetillildi, çiçekli bir laal- Jıll'avun 'l'otm• ou ~Wa mub&ı'nriDe ..ıo 

lllecdl demektir. Fakat, bir de ıöateren ~ıtanlxıl havası butln Krm tarthbd &Dl•tımf 
Tarki 0 da bir aya yakın lerde bir kııhyacak oluna nisana Y qayan b;r adam 816 ile ko • 

a.=,....11•·beri, b8yle bahar gibi kadar artık itimiz var demektir. nupb0 lir mi? Ölüler gerçekten a · 
laaw.lann bu günlerde bir · Böyle olmakla beraber ne de olA lüyor~anm? Ahret ile dünya ara• 

bomlup ıdn bir aolukla gerçek il!.l bahar girme9ine inil - unda bir boılulc var mı? Acaba 
b.rm ve icara yelln ba•la- müzde tam iki ay blmqtır. Mar- b,f>olan bazı ruhlar bu boılakta 
• Eler birkaç s6n tın :yirmi 8çlDde nnnm cthnlı • clarup ela madde ile .aite arum •· '-Yalar bl:rfe ıbk sfdip a • na s&e sa.o.tld ~ lrap11 m • ela irtibat vulfeıi mi slh'GJIOI" 

........... fasla çiçeklendikten cıya bdar ... iki ay da secer "I Bu 111&ller dütünll-lyecelc 
-..ıım.pn ıiddetli bir kıt belli olmaz örıiim11.,...1 .... l<; bu ;iri ay kadar eski zaman'ardanberi Ayı-

l lfleteteceıc olursa o zaman bü. hk kııa zaman da belki gene böytel ıız milyonlar tarafından ıonılmuş 
~lılılilllııi~--... --9"11i··--··-••inf'olmak ~ .... ....... tar. v .. ..,... .. ,..ı ...... .... 

halinde geçer. kartılıldarmı lfrenmedm llmtit • 
GEZGİN Haberci lerdir. 

Fakat timdi Y&f&IDakta 'olan/ 
bir lngiliz vardırki, meaeleyi bal
letmit olduğuna bütün kalbile i • l 
'lanmaktadır. Bu adam lnailiz or ı 
chuu aabık yüzbaıdanndan, ln
&iliz bava kuvvet'er

0

nt" memup 1 
H. C. Randall Stevemdir. 

Bu adam "Mııırdan bir aea,, 
Adile neırett ği bir kitapta bazı ba 
rikulide tecrübelerini anlatmak • 
tadır. 

itte ıize bu zatın hiklyuini b
!em!nden çıktılı gibi kendi Mizle
rile naklediyoruz: 

ı g 13 yılında bqka adamlara benzi. 
yen bir insan olmadıtı=D farkına var
dım. 

Bu hadfae çocuklara verilen bir •I· 
lence partisinde olmuıtu. O sUn bDdi· 
ğimb bUtUn oyunlar oynanmqtı. Genç 
lerden biri : 

.. _ Haydi P1anpt OJD&yahml diye 

batırcfı. 
P1antet kendfatne bir 1nırtun telblt 

edilmif dila bir tahtadır. Bu tahta da 
Oç ldlçilk tekerlek Oattlne bin~ 
tir. Pmblk olan pim tabtamn Betine 
elini koyunca. tahta Deriye priye pte
rek altına yerlCfllrilmit kqıda bir ta
kım haberler JUU• 

Çocufun 86;ylemell a.tane odaya 
bir P1antct cetfrildi. Ben eUml tahtanın 
Ustüne koydum. Tahta bare'cete hafla· 
dı. v...,,......... ııı ..... il 

bir ctlm1e yaada. Halbulsl ben ba dlldeD 
bir tek • bil• bDmlyordum. 

Cilmle adeta peypmberane bir .. 
rette celecekten haber vermekteydi. Bu 

,, 

haber lncUtere ile Almanya ~da 
harp olacap bildiriyordu 1 

1 Şqıp kalımttım. Erteli ıOnl ÇUll-
• .a dan hemen bir Plantct utm aldım. ikin· 

-· • d bir tecrllbe yaptım. Ku11un kalemi 

il• u andırıımakf YAZANL&llı say bayan, aavan 
l•terslnlz? Hikmet MUnlr Bay 

'~-ilk kbuelen, abahı.,.tn ne YE Geçen giin bir dilenci bir ka· '":;:bnak 1stedJflnı aorduk. Murad Sertoj'lu Pl'JI çalarak: 
.. ...., 1ICUnda misis - Allah nzau için, dedi. Bir 

~~la~ ded~tekl: kalına kanpn bu ihtiyarlar aereye kanıt Terir miıiniz ! 
\ı~ ~ele :;..... ~or~ gidlJorlar? Yukardan bir w: 

Wft .. _.... vWl: Yoktııa Nureddla •oeamn akt ay- - BAY AN B.A. Y evde yok. 
" ... ~... lan kırpıp kapıp yıldız )'&ptrfı llbf • • • • • • • • • 

.._..... ndlal detı§tlrlr ft bu llati)'&rlann da ~I ukah .... edl-
~ .__da -""9 Neden rü)üoynunuz? "Bay ha· 
'..::..,_~ ~ -Rumba ~lanz. Banan llyor, ve kendilerine Voronof apa tat. 
~~ ,._ blk edilerek gelecek yıl için bir gen~ yan., diye bir ope~e~ oynandı. Ka-

ı -a.ı sıdıklaJUÜ ayandır· ~haline mi konuyor? dmken aonra erkek o'an bir Çer-
"~-Bir t.fb• ile: Bir * keıkadmma "bay bayan,, yani e1-

e1Jertam birer r8qir ki tabirle "efendi hanım,, denildi 
~ .,..dınlmak,, fd7or. icatlar va ihtiyaçlar de, "ban1111efendi,, manaıma "ba 

" lllrl ok•ror: ParatiUI icat eftn adam, bir mala yan bay,, neden denmeıin ! 
"61 rellbınu u Wkfflr. P11811111f- Parq8tl 1798 de dtlfflndQtl Hakikaten ıimdiye kadar ''ha• 

:::: ......,. "" Atnl4alnüi llylenen ba adam. lhthul bir kalede nımefendi,, diye hitap edilmit bir 
\...._;,: '-sin oturan bir tanıdıja mahpaatu. Kendini yukardan koyu- çok kalantur ıahıiyetlere ~'hayan 
~-1eteoa _--. •. Terince, emniyetle qalı .. ebllecekti. 
.,... -- bay,, demeli akledenler oldu mu 
~ aJhyarak: Fakat laa .... etlendirici hldi· acaba? Yokla, böyle ÇiFTE BiP 

lllıat1er, -.ı kendi 1ta1fme lıl- • diler icatlar ıp. amaml bir kaide KOLFETI cidden lüzumıuz mu 
~Bit.da pile bea lal~ a- olarak kabul edllemn. Nitekim balo- buluyorlar? 
~-..- ı · na icat eden adam, yerin dfblae kapa-* 1ı VE TU'ITUGU GiBi KENDiNi YU 

KARI ÇEKECEK bir slndan ka~ 
it delildir. 

* 
* DOn-bugOnl 

Uıtat Yahya Kemalin bir guellni 
nmanmuza uyduracak olaaydık, acaba 

Savgllllara dair nuıı taylemek ıtnmıeıirdL 
Bir gaıelinin parçuını okuyalım: 

Mlfldll bir vutyette kalmak ister- ıAtlacL ...._bitap i~ çifte bir zeralcçe,e 
mlllnb? itte ille bir nal: Gesti MDdnn Malu Nn,a,iaei billurdan 

Gbelutl ft _.. .. itin• bir · Bunu buıOne tatbik edip söylesek 
........... size: flyle bir hal alacak: 

- Benim dr.ellfftm mf daha faz. At!adı manto tutap alb ıilindir oto,a 
la, zekim mı? db"e IOn& •• taftP ye- Çaktı uDCbk INr Holivad ,.tdaı -
rlnlals? . brcla. 

bir daha o;ynamap bqladı. Bu eder 

verdllf haber nimin yam baput.lrl 
yo1unlu toprağı 1rudığım takdirde 40 
tane balar lildce bulacağım a8yHlyordu. 
Söylenilen yeri hiç durmadan gidip kaz. 
dım ft aekkeleri buldum. 

Fakat benim haber vermlf oldulum 
umumi harp bitip ttlkenmeden evvel 
hakild kudretim bana bildirilmedi. 

9 fUbat 1925 puartesf pceal ben ft 
bnm Londradald aputımammısda otu 
ruyorduk. Birdenbire kulapna bir MI: 

- Kmtun kalemini al ve a8yliyecekle 
rimf yul 

Dedi. Ben bu ıesln kanın tarafm"an 
a8:ylendilfnl sanarak dandUm ve IOr· 
dum, o: 

- AflllDI bile açmadım! 

KarphiJm verdL 
Aradan bir dakika ceçmemlftf ki, 

- tekrar ifittim: 
- KUl'fun kalenaini al ve a8yliyecek· 

leriml yu: eter beienmenen klltdı 
yırtanml 

lıte baylece .. llıurdaa bir MI geldi I" 

ilk ance Bay Stnenı hu aeaten 
hiç hotlanmadı. Daha doiruau 
korktu. Şuuruna bir 0ht' lll gelmit, 
ol :lutunu, yahut çftdırmak üzre 
bulunduiunu aanarak derhal bir 
sinir doktoruna kottu. 

Fakat doktor kendiıinde anor
mal hiç bir ıey göreme:Jiiini, ve 
iıittiii bu ıeı için en akla yakın 
izahm "ötelerden ıelen fevbllde 
b:r seklnrn ken""iı:ni YUıta ola. 
rak kullanmak iateclili,. tanında 
tefıir edi'e'ıifecefin= •3yledi. 

Ba 18zlerden aonra SteTens 
billma olda. Ve her sece Gtun4t 

dinl~di. Sa ona akıllan tatkınlıkı. 
tan durduracak b · r h:klye anlat. 
~· Bu hikiye yeryüzünün büyük 
bir parçumda bundan 25,000 yıl 
ance olup biten!eri aiylüyordu: 

Sadece akıl " mantılm IOjulİ 
lfıiı ile muhakeme ,&rilten • 
ciddi Ye aldı batmda &timler bile 
Atlantik OkyanUIUDUD yataimm 
bir nkıtlar muazzam bir toprali 
kıtan oldu~ 11,temektedirler. 

Bu lata Atlantia olarak tanm
maktadır. Müthit bir .ı.ıOJi ta
kiben birbiri ardandan ıelea mecl 
clalplan slbi tabii bir felaket ne-

ticetincle bltlD ba kıt'a dmiz al
tına almülmtittGr. 

Bay Stevem itte ba 1a;kl.J911 
felilreti 16derile tarmflt olan ,.. 
slae phidin; bybolmat krallı • 
im lwbnı Oairiain, almadan clU.. 
lemittir. . 

• • • 
Atlantiede IRltilD imanYar Ptd 

adh bir Yarblm buyrula altında 
... •• ılildba içinde J&tJJOrlardL · 
• ftl'lık ne erkek netle b.ım 
Pomi dart "otal • kız., ı kencu.ı. 
ne ,...dım için eeçerclL 

Biitiin nlkede pml pmt pa..Wa • 
yan tqlardan yapılmıı .._..,.... 

WWler lmralmutta- Her aıa&ad 
bir •otaı • im,, tarafmdu idare 
ft muhafaza ohmmda. Bu "o • 
iul • im,, a dGnyanm esrarı hil • 
katin "Ana • Bahası,, , "n.rl•IJ11 
pmarbafuı,, tarafından liretilir
dl • 

Olke ortamda, vübek dat'a. 
na tepesine lmrulmuı, uzak ft 

ami pçitteria ..... ,mı bitmey-. 
ı. tarafından iritile111eyen muu· 
Dm bİJ' mlbecl Tardı. 

itte haradan lriilctmet itleri ı. 
clare olanarda. Ahaı:ainin hiç im 
tGrli et ,.....,.ceklerine ft hif 
bir baJ.ftD 8ldilrmeyece1derine da 
ir emİr İfte R mlbeddea Yeril • 
m·tti. 

Baıün kullanmakta olduiumua 
binlerce i~ ve ihtiralarm plin 
lan buradan çıktılı ı"bi, baaünkl 
urt dGnyanm henüs ketfedemedi. 
li daha binlerce ihtiratar ela ıene 
buradan dotmuttu. 

Fakat bu cennetin ömrü uzun 
ıürmiyecekti. Y avq yavq halk 
arumcla memnuniyetaiz'ik bat 
ga.terdi. Bir Yakıtlar eulh ve ıü. 
kGnun hüküm ıürdülü yerde harp 
patlak verdi. Bir miiddet sonra 
aulh lnmıen iade edilmekle hera • 
her, ahali~ bir kere Mfret 
ıinnitti Ye lla için iç1n kayaamalm
ta deY&JD ediywda. 

Kan tihirbubim alıp türil • 
mai, mibecllere aaypalık, iki. 
ci bir Babil lmndman, kibir . .... 
met, faht •• aefahat Koemoe kal
bine miitbit bir laıımlık ıetirdl. 
Hilkatin "A• . Babası,, korlnm( 
bir karar ~erdi: .A.tlantisi fer yü

dnden ıildi 1 
Yflzbqı Stevemin ıon pDlerde 

çıbrdıiı ba kitabı ıaa·1te,ec1e bl 
Jik bir merak., ............ 
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Hüyuk lıır ;;ıo.11 et k.ı .. ;rnmrş olan 
DUT1'1L tıraş bıçaklarını tecrübe et
mclile kendinize iyi bir tıraş bıçağı 

intihap etmiş olursunuz. 
Umumi satış deposu: Sultanahmet 

No. 72 Habib. 

lzm:t Garnizonu için 160 ton 
ekmeklik Un kapalı zarfla 17 -
Şubat - 93.S Pazartesi günü saat 
15 de satın alınacaktır. Tutan 
23200 liradır. Muvakkat teminatı 
1740 liradır. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. istekli . 
lerin belli gün saat 14 de kadar ka 
nunun istediği belgelerle teklif 
mektubunu lzmitte Satınalma Ko 

misyonuna vermeleri. (565) (483) 
* • • 

Konyadaki kurumların ihtiyacı 
olan 370 bin kilo yulaf kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuıtur. Mu -
hammen tutarı 25345 lira olup mu.. 
vakkat teminatı 1901 liradır. Ek
siltme 12 Şubat 936 ~rfamba gü

nü saat 15 de Konyada Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname lstanbul levazım amirli
ği satın alma komisyonundadır. 

İstekliler §artnameyi burada oku
yabilirler. istekliler teklif mek • 
tuplarını 12 Şubat 936 çarıamba 
günü saat 14 e kadar Konyada 
Kor satın alma komiıyonuna ve: • 
mi§ bulunacaklardır. (564) (453) 

"' * * 
Hepsine biçilen ederi 19040 Ji. 

ra olan 140 tane yemek masası ile 
280 tane yemek sırası, biçilen 
ederi 19504 lira olan 368 tane o· 
kur gardrobu, hepsine biçilen ede
ri 6990 lira olan 20 tane teneffüs. 
hane anası ayrı ayrı §artnameler 
içinde olmak ve 24 - Mayıı -
936 tarihine kadar teslim edilmek 
§artiyle !kapalı zarfla yaptmla . 
caktır. Birincisinin ilk inanç pa
rası 1428, ikincisinin ilk inanç pa
rası 1463 ve üçüncüsünün ilk 
inanç parası 525 liradır. 

Şartnameleri par:ası karşılığın
da komisyondan verilir. ihaleleri 
20 - Şubat - 936 Perşembe gü
nü saat 15 dedir. Hepsine birden 
yapılacak teklifler kabul olunaca
ğı gibi ayn ayrı teklifler de ka:bul 
edilecektir. Eksiltmelere girecek . 
lerin kanuni ille inanç parası, bel
geleri ve teklif melduplarmı iha
le saatinden en az bir saat evvel 
Ar.karada M. M. Vekaleti Satın -
alma lrnmisyonuna vermeleri. 

(578) (600) 

Mfüeahhit nam ve hesabına 
kırdır:!acak olan 400 ton buğda · 
yın lanna pazarlığı 5 - Şubat -
936 Çarşamba günü saat 11 de 
Tophanede Satmalma komisyo · 
nunda yapılacaktır. Tahmin be . 
deli 1600 lirad!r, Son teminatı 

240 liradır. Şartnamesi Koınis -
yonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte lko.misyona gelmeleri. 

_(404) (598) 

HABER - Akşam postası 4 ŞUBAT - lSS~ 
- -

Türkiye Cu u iyet e kez Bankasından : . 
On sene ve daha fazla mü:.l.!ttenberi sahipleri tarafmdo.,1 d.ranlmadığmdan dolayı mevduatı ko:\Jma kanununun 17 nci maddeıı '°'; 

cibince muhtelif bankalar tarafından bankamıza devredilen esham ve tahvilatın !lahipleri, cins ve mık tarı afağıda gösterilmittir. Jtbu ·~t 
viller bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki 5ene zarf m<la sahipleri veya varisleri tarafındnn evrakı müshile il:razı sure~'{ ıi 
:dare merkezi ve şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde mezkur kanur.un 17 nci maddesi mucibince Maliye Vekil r. 
hazinesine intikal edeceği a!iitnd-ı.r}ara ilün olunur. (552) 

Mudi Banka Tahvilin cinsi 
Osmanlı Bankası Kastamonu 1918 dahili istikraz tahvili 

,, ,, ,, 

• " 
,, " 

JI ,, ,, ,. 
,, ,, 

" " Denizli ,, " 
" " ,, ,, 
,, ,, 

il " 
il ,, ,, ,, 
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" il " 
il ,, ,, 
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il 
,, 

,, 
" ,, ,, 

,, ,, ,. ,, 
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" " 
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,, ,, " 
" " ,, ,, 
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" ,, ,, 
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,, 
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,, ,, 

il 
,, 

,, ,, 
" 

,, 

" 
,, 

" " ,, ,, 
" 

,, 

" 
,, ,, ,, 

" ,, . - " ,, 
Memaliki Şarkiye Fransız Ban?iası Kozlu madenkömürü A. Ş. his S 

,, ,, lst. Menba. suları T. A. Şirketi 
,, ,, Anadolu 111 üncü ter. 1 iik 

Osmanlı B. Ankara Mısır Kredi F ons iye 1886 

Tahvil ıahibinin iımi 
Dağlıoğlu Hasan 
Ahmet oğlu Hidayet 
iffet oğlu Mehmet 
Sinan oğlu Hasan 
Ceberli Hacı Molla oğ. Süleyman 

,, Arnavut oğlu Ömer 
Y eniköylü Ali Baloğlu Mehmet 
Molla Bayram karısı Hatice 
Hacı Karaoğlu Mustafa 
Adabaşoğlu M. Kazım 
Kayserili oğlu Ahmet 
Ke!eşoğlu Evangeli 
Şeyh lbrahim oğlu Mustafa 
Hacı Mansur oğlu Mustafa 
Köıeli oğlu Hasan 
Dırakoğlu Mehmet Ali 
Halil Nuri oğlu Halil 
Belevli imam oğlu Osman 
Akdereli Alibaı oğlu Hüteyin 
Çakmakdar Hacı Osman oğlu Ali 
Kuloğlu Sinan 
Hacı Kara oğlu Hasan 
Çomak oğlu Ahmet 
Molla Ahmet oğlu İbrahim 
Çakmakdar Çalloğlu zevcesi 

Ane 
Mm. Marika Alf anideı 
İstanbul Menba Suları T. A. Ş. 
Abdu11amet bin Abdulhamit 
lzmirliyan Karnik 

Adedi 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
·ı 

1 
1 
1 
1 
1 

20 

elı 
Beherinin kıYfl'I 

il 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
il 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
il 

" ,, 

,, 

F. 5 
F. F. 

20.-
20--
20 ....... 
20 ...... 
20 ....... 
20 ........ 
20 ....... 
20 .. .-

20 ...... 
20 ...... 
20, ...... 
20, ...... 
20 ....... 
20 ...... 
20 ....... 
20 ....... 
20, ...... 
20, ...... 
20 ....... 
20 ..... 
20,,, 
20, .... 
20, ...... 
20 ...... 
20,·"" 

il 
,, 

" 
,, 

" " " " 

1886 ve 1903 
1886 

F ermanyan F oroı 
Bernardos Bedros 

5000 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

s ........ 
5 ...... 

250 ...... 
250 ..... 
250 ........ 
250 ..... 
250 / ,, 

" 
" 

,, 
" 

,, 
,, ,, 

" " ,, ,, 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 

Oımanlı Bankası '.Ankara 
,, 
,, 

Banka Kom. ltal. 
Banko di Roma 
Doyçe Bank 

" Doyçe Oryent Bank. 
Banko di Romr 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Sultnahmet 3 üncü Sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Dosya N o.sı 935 ~209 
Davacı lstanbulda Bahçe!.apı · 

da Emek ecza deposu müesnis!eri
ne izafeten vekili avukat Ahn.et 

,, ,, 1903 
Türk borcu kesir M. veresepise 

,, ,, ve muvak. mak. 
Mısır Kredi Fonsiye 1903 
1918 dahili istikraz tah. 

,, 
" 

" " 
" 

,. 
.,, ,, 

Mısır Kredi Fonsiye 1886 
% 4 faizli Yunan tahvili 
Mühürlü paket 
Mühürlü çanta 

Boyaciyan Ohaneı 

,, " 
Aydinyan Kirkor 

,, il 

Süleyman Hüseyin 
Ahmet oğlu Basri 
Halit oğlu Hüseyin 
Hamza 
Eyüp Çavu§ 
Anastas D. Küpezoğlu 

,, ,, 
,, ,, 

Aleksandr lstefanidis 

il 

il 

" 

" 
T.L 

,, 
" 

" F.F 
,, 

40 ..... 

250 ...... 
20t" 
20 ....... 
20 ...... 
20/ 
20/ 

250/" 
400.'" 

Türk borcu tah. keıir mak. ve resep 
1918 dahili istikraz tah. 

Societe Srerea 
Küter Johann 
iffet Gülsüm 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

F. F. 
T.L. 

% 6 Macar harp istikraz tah. 
ittihadı Milli Sigorta His. S. 
Mühürlü torba 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

E 
MEVSİMİN 
REMİDİR 

-
S:ıbri tnraf n:!au Lüleburga.t lİca. 
ret birl'k ban!n\sı ile İstanbul 
Türl:" ye İş E:::.rdmsı al ey hine ika . 
me ohm:ın 20 - 2 - 935 tarıh ve 
103!>824 '2379 nur.ıarah Lülebı.:.r · 
gaz birlik Tic.ıret Bankasını~ ls -

İbrahim Hakkı Paıa vuescsi 
Mm. Sapandiu 
Mari Lan 
Vladmir Cherer 
lzidor Baruh 
V. Morfiadis 
Alkadi Rotkof 

T.L. 

Serj Budagoff 1 Jif. 
Devamı tli!~ 

inhisarlar U.Müdür!üğünd~1 
l. ti bedel 1 1 - Cibali fabrikasında yapı la.cak 9996 lira keşif 

lat açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme, 20 - 2 - 936 p2r~embe günü saat 15 
lafta inhisarlar binasındaki komıs yon da yap:hc:ıktır. 

~-· det'• 

3 - Muvakkat temimıl mik~a rs 749.70 liradır. t t" 
4 - istekliler ihalP.den en a2 beı gün evvel inhisarlar irı;ss~~i 

besine gelerek cliploma!ı mimar ve ya mühendis olduklarmı ,.e e 1 1 

ce demir çatılı inşaat y lpmış bulun duk!arını .nukaveJe ve ıcabıJ ıı'' 
poru suretiyle isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan fO 

50 kurut mukabilinde keıif •v.-a kını iıtiyebilirler. (588) __/ 

Satışını arttırmak is 
tersen acele et ve 
faydah fikirler ara. 

Bulamazsan 

G lE IL-ı ı 
Bize sor· 

~· ------------------------ rıı.ıı t ,. 
tanbul Türkiye iş Bankasına "la. da çek muhteviyatının he </~beli 
tanbulda Emek Ecza deposu ha . diye edilmediği anlaşıltıı1! jptj~ 
mi!ine,, tediye edilmek üzere ke mucibi talep mezkur çeltı~~d~ .. 
şide edilen 150 liralık çek zayı ol- için keyfiyetin 45 gün ~uf) o'e· 
duğundan ticaret kanununun 638 i1amna karar verilmiş ol . ı1''o 

1
, 

•11cı .,:ı in:i ma:lde::ine tevfi!can iptali da. caret kanununun 638 1 
0 )1.JJ" 

vasının icra kılın:ın duruşmasın . sine tevfikan keyfiyet jliıt 
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öksürük pastilleri 
... 

H asan 
tJksürOk, nezle, boQaz ve göQüs hastallklari.e sesi kısılanlara şlfat te

sirleri çoktur . 30 kr. Hasan ecza deposu 
. -,f ' . . . . 

. \ RADYO 
KAŞE 

N eokalrnina 
Aktlvlte 

HDceyrata hayat ve
rı r,. mikroplar' lHdfl
rDr, ağı·ıları keser"' 
vUcut için emsolsl~ Grip • Nevralji - Baş ,.e Diş ağrıları - Artrltizm .. Romatizma 

'. . , bir iksirdir . ~ • > . " "' . . "' 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Alın takan Adedi Beherinin muhammen Muvakkat 
f , .. de!i teminatı 

l'rakJa 750 376 Kurut 211 lira 50 Kr 
k6rfez 750 355 Kurut 200 lira 25 Kr 

1500 
2 - 12 - 935 tarihinde yapılan açık eksiltmede talibine ihal• 

Dlunan ,JUbrcla yazılı 1500 adet kestane telgraf direği müteabbid!n 
teahhidinü ifa etmemit olmasın dan ihale feıbedilerek arttırma ek· 
liltme kanununun 51 inci maddesi ınucibince zararı bu müteahhit nam . 
l'e heu.bma olmak üzere bu direkler yeniden açık ekıiltmeye konul 
llluftar. Ekailtme 7 - 2 - 936 cuma Ginü Galataıarayda lıtanbu) 
Poal9l P. T. T. bat müdürlüğünde müteıe~il alım, ıatım komiıyo
bunda uat 15 de yapılacaktır. Her mıntakaya ait direkler için ayrı ay· 
1'1 teklif Jraı..ı edilir. isteklilerin ıartnameyi görmek, muvakkat te· 
lllinatlanm eksiltme gününden evvel yatırmak üzere her ıün bat mii
dfirliik pa itleri kalemine müracaatları. (402) 

RADYO lin .. 
""' 

dişlere hayat verir 
mlkropları UldUrür1 

1 ağrıları keser, ağız 
için emsalsiz blr 

iksirdir. 

RADVOLiN 
Kullanınız . 

Betonarme KUprll inşaatı Eksiltme llAnı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

iLAN Ga . t •ıA t" d K"I" ı IAh• 1 .. . d 

Maliye Vekiletinden : 
Bskl gflmOş Mecidiye ve aksamının be, 

l ubat Bin dokuz 7Uz otuz alb tarihinden 
ll.tbaren her hangi bir kıymetle mabadele 

zıan ep vr aye ın e ı ıı - ı a ıye yo u uzenn e (24.30t') 
1149 numaralı kanun mucibince te- lira ketif ~deli Aferin köprüsü intaatımn kapalı zarf uıuliyle eksitt

sls edilip dahili nizamnamesi 19 eylul mesi 11 - 2 - 936 ıalı günü ıaal (18) da Nafıa veki.leti fOle ve 
1935 tarihinde Millf iktisat VekAJetin- köprüler reiıliii eksiltme komiı)onu odasında yapılacaktır. Ekıilt
ce ta& oluan Türki e Sfaortaalar ~e taıtnameai ve ~na m~t~f~rri diğer evrak (121) ku111f mukabi· 

Y lınde toıe Ye kaprüler reııbğınden alınabilir. 

ıtası olarak kullanılamıyacağı ve kul
la11mak isteyenler 2257 No. lı kanun ile 
~lllıll..._. ...... ,ekllde cezalandırıta~ajtı IUln 
olunur. ... "219,, "534,, 

dafrel •erkezlyeel apflda yazılı h• MuYakkat teminat (1822) lira (50) kuru tur • 
s11ıSlan sayın halka bfldlrfr: 1 . . 1 

ıtekblerın yapmıı olduklarl işlere ait veaikalan ekıiltnieden en 
Her ne şekilde olursa olsun sigor- az sekiz gün evvel göstererek Nafıa ve'kaletinden ehliyet veıikuı at

talılara komi8yon Vel'mek ve7a ten:&i- maları l&zımdır. .... 
IAt yapmak, Teklif mektuplarının 11 - 2 - 936 talı sünii saat ·(15) e kadar 

Ankarada ıoıe ve köprüler reiıliğine verilmeıi lazımdır. (80) (217) 
Wc -. ı==--ı 

PARDAYANIN ÖLUMO 
PARDAVANIN tJJ,flMO 

haberciler ne haberleri getirdiler'! 
- Y.r.ıhn isteğinin yerine getirile-! 

ceğini her valinin Parise doğru asker., 
JerinJ yola çıkarmış olduğunu bildir-
diler. ı 

-Yani? 
- Yani, sabahle);n altı bin SÜ\'a. 

rinin gelmekte olduğu söylendi. Onlar 
da bugUn Parise girecekler. Sekiz on 1 
bin piyade nihayet yarına kndar bura
da bulunacaklardır. Oç gün içinde 
kralın ernrine hazır yirmi beş bin kişi 
Uk bir kuvvet toplanmış olacaktır. 

Hanri dö Giz bu sefer heyecanın ı 

saklıyamadı. Umidi tamamen lırılmış 
tr. 

- Partiyi kaybettim! diye homur. 
dandı. Ve şimdiye kadar göstermediği 
bir hlrmetle kraliçenin önünde eğildi. 

MaflOp olmuştu. 
Nansey sözüne denm etti: 
- Haşmetpenah, mademki bu şey. 

lerden bahsediyoruz, Hltfen saray mu 
hafızlanna kimin kumanda edeceğini 
de söyler misiniz? Mösyö Kossen mi? 

Dtik dö Giz limitle titredi. Ko~en 
kendi adamıydı. Fakat bu ümidi çok 
drmedL 

- Mösyö Kossen, kraldan amlra
Ua koiıatuu muhafaza etmek emrini 
lllcb. O, orada kalsın... Nansey, sara) 
•uhafızlannın kumandanı siz olacak 
••nız. Ne kadar sadık ve f edaldir ol. 
datunuu bilirim. 

Names diz çökerek: 
- Hayatım size feda olsun krali

le• l dedL 
- Gece olur olmaz tüf ekelri dol

... liftaz. ~rlerl her kapıya dağı. 
tarak 7erlerine koyunuz. Toplar dol
durularak hazır bulundurulsun. Kra
lıa etrafına dört yüz isviçrcli koyu. 

nuz. Huyuk avlıda süvariler hiacuma 
hazır olarak beklesinler. Luvr sara. 
yına yaklaşmak iatiyenlere ateş edinia 
Nansey tüfeklerle, toplarla her yere, 
kime olursa ol.sun köylülere, tehirli. 
lere, papazlara, jantiyomlara, Hügno. 
Jara, katoliklcre herkese ateı ediniz. 
Hepsini öldürünüz. 

Nansey ayaia kalkarak: 
- HepSini öldüreceğim haşmetpe. 

nah. Fakat sizin etrafınızda kimleri 
bulundurayım. diye sprdu. 

Katerin kalktı. Kollarını gümüş. 
ten lsa heykeline uzatarak tuhaf bir 
sesle: 

- Benim etrafımda mı? Hiç kim. 
se)i ... Beni Allah korur! cevabını ver
di. 

Nansey dışarıya çıkınca Dük dö 
Giz: 

- l\fadam, kral hükumetin ve di
nin kurtulması için edeceğim hizmet. 
lerden memnun kalacak mı? dedi. 

- Evet Dük. Şunu da söylemek 
isterim ki, eker bu büytik işte siz ken
di vazlf en izi seçmem it olsaydınız J,uvr 
kumandanlıfını fistUne almanızı rica 
edettktim. · 

Giz kanatacak derecede rludaklan 
m 181rdı. Kazdığı kuyu)"a kendi düş
müştü. 

- Madam, kendisine gelecek gece 
için bazı emirler verdiğim bir adamı 
huzurunuza kabul etmenizden başka 
bir dileğim kalmadı. Bu adam korku. 
yor ve sizin tarafınızdan kat'f bir emir 
almadıkça iş görmek istemiyor. 

- Pekili, reisini 
Giz koridorun kapıs·nı açtı ve ip· 

ret etti. Aptal suratlı, iri em. gözleri 
biribirine son derece yakın, dar alınlı, 
!riyan bir adam içeri7e clrclL 

- . .. 
dR mtihrünU basarak Mari TU§Eye ver 
di. Genç kadın: 

- Ey sevgili Şarliml ... Ne kadar 
yüksek kalplisin, seni ne kadar sevi. 

. yorum!... diyerek kralı hayret ve se
vinç içinde bırakarak dışarı fırladı 

Ötesini biliyoruz.. 
Kral bir kaç dakika kadar daha 

bu sakin e\·de kaldı. Beşiğinde uyuya" 
yavrW1unu biraz seyretti. Sonra tama
men sakinleışmlş oldufu halde Luvr 
sarayına dinclU. 

-28-

KRALIÇE KATERIN YE ENGIZ/.'\. 
YON BIRLICININ BAŞKAN/ 

Katerln, Tamplden çıktıktan Mn· 
ra, saat sekizde gelmelerini emrettiği 
bir kaç senyörUn kendisini bekledlkJe. 
ri Luvr sarayına gizlice döndU. 

Pardayanlann işkence edllmeleri. 
ni geri bırakan emir onun için büyUk 
bir darbe idi. 

ÇlinkU o, Gizin ihanetine dair de 
1iller elde etmek lsti~·ordu. Sonundn 
Hanri dö Gizi avucuna düşürecek bir 
hile hazırlamıştı. 

Fakat bu dilşUncesini sonraya bı 

ral;arak Luvra vardı. Ne yüztinden Vl' 

ne de halinden onun müthiş bir dar. 
beye uğramış otdutu belli nlm•ynriln. 

Gizli bir yoldan g~erek ibadet o
dasına vardı. Hizmetçisi Paola kendi
sini bekliyordu. 

Kraliçe, oda.~ının kapuunı göst ... 
rcrek: 

- Orada kim var? diye sordu. 
- Momenyir lö DHk Danju. genç 

Dük dö Giz. DUk Doml 1. Mösyö Bira,; 
1'fösyö Gondi, Mar'81 dö Tavan, Mıtr

şal dö Damvil, Dük dö Never, Dük 
dö Manpanaiye... 
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- Nansey nerede? 
- Kumandan, aakerlerile birlikte 

yerindedir. 
- Kral ne yapıyor? 
- Kral,bu •bah erkenden çıktı. 
Bunu da yeraltı yolunu gözleyen 

küçük I..ariyodan haber aldım. Saray 
da herke.s kralın uyduğunu sanı
yor. 

l{aterin, duvarda gizli bulunan 
bir perdeyi kaldırınca, Nansey kılıcı. 
nı çekmiş oldufu halde göründü. Per
deyi tekrar örten kraliçe memnun bir 
tavırla üzerinde dua kitabı bulunaa 
küçük bir masanın başına oturdu ve 
hançerinin yerinde olup olmadıimı 
anlamak için yokladı. Sonra: 

- Kendisini beklemekte oldufu 
mu Diik dö Gize haber ver dedi. 

iki dakika sonra, muhteşem bir eL 
bise giyinmiş olan Dük dö Giz ibadet 
odasına girerek Katerinin önUnde ya
rı gururlu ve yarı alaylı bir tavırla 
eğildi. 

Kraliçe, Dtike biJ iskemle gtiRkr. 
dl. Giz ricaya meydan nrmeden otur: 
du. Elini kal~na dayadı. Gözlerini 
kraliçeye dikerek bakmafa haşladı. 

Bir dakika kadar bir sessizlik ol
du. Bu sırada KAterin, dflkii önüne 
bakmağa mecbur etmefe çalıştı. 

Bu kadın, kendisine son derete 
hlklm olduğu halde gene titrediğini 
hissetti. 

- Kendisini kral sanıyor! dire 
düşUndü. 

• • • 
Bu sert ve merhametsiz kralit:eyf 

titreten adam kimdi. Bir çok başlan 
önünde Pğmeğe ml'chur eden bu Dük 
teki azametin 11rn neydi? 



H 

205 - Ertesi sabah Aelita Los ile birlikte kah. 
valtı etti. 

206- Artık hergün parkta beraber gezi>:orlar- 207 - 1 vanoviç bu vaziyetten dolayı şüpheleni· 
yordu. 

208 - lvanoviç: 209 -". Bak en gezerken ben bir silah deposu .. ... 210-... Burasını zaptetm liyiz Ben 
- Bahçelerde bir kadınla gezmek için Merihe 

gelmeğe lüzum yoktu. 
ft b~ Merih silA:fu ele gesfrdim-
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Dük dö Giz, birinci Hanri dö Lo. 
ren o vakit yirmi yaşlarında ve son 
derece yakışıklı idi. 

Annesi olan dö Farre dükası ikin
ci Hergül Destin kızı Düşes dö Namor 
Anrestin canlı bir timsaliydi. Damar
larında Lükres Borjiyanın kanı bu
Hman bu güzel ltalyan kadınının bü
tiin güzelliği onda toplanmışb. Bu gü
zellik, nesline mahsus olan büyüklük
le karışarak yüzünden belli oluyordu. 
Henüz hilekar olacak kadar yaşlanma 
mıştı. Yalnız ara sıra gözleri şeytan en 
bir ışıkla parlıyor ve tavrındaki aza
meti bozuyordu. 

Çok kibarca giyiniyordu. Kralın 
kinden daha muhteşem bir konağı var 
dı. Boynunda kıymet biçilmez derece
de bir üç kat inci gerdanlık bulunu. 
yordu. Kılıcının kabzası elmaslarla 
süslüydü. Elbisesi en ağır kumaşlar
dan dikilmişti. Bir kimse ile konuşaca
ğı zaman sözlerini daha yüksekten 
söylemek istiyormuş gibi başını arka. 
ya eğerek gözlerini hafifçe kapatırdı. 
Bütün tavırları kendisine büyük hir 
güveni olduğunu anlatıyordu. Çünkü 
bu devirde, Fransa krallığı tahtına 

geçmek hakkrnda çok kuvvetli ümitler 
beslemekteydi. 

Kendisine bu gü,·eni ve bu gururu 
veren duygu nerden geliyordu. Önün· 
de herkesin titrediği bir kadının kar
şısında bu delikanlının bir hükümdar 
gibi söz söylemesinin, düşünmesinin 

hareket etmesinin sebebi neydi? Ko
nağında, kendisini Lu\'r sarayında 
•nmaaı, Katerinle krai dokuzuncu t" .. sayma."n neden ileri geJiyor-1 

Bunu da şimdi anlatacağrı. 
' Fakat şunu da söyliyelim ki, zarif 

lıkte Dük Danjuyu bile geride bırakan 
bu süslü a.sılzade, bu güzel adam bü
tün ömrünce karısı tarafından alda. 
tılmağa mahkum kalmıştır. Karısının 
koynunda aşıklar biribirini ko\·alar
ken Dille dö Giz daima en gülünç halU 
bir insanın bile gösteremiyeceği acı. 
nacak bir azamet göstermekteydi. 

Hatta hazan bütün Paris kibarla
rı gibi biri birinden daha i)i görünmek 
hırsiyle kaba ve gülünç bir hal alma
masının biricik sebebi de herkese kar. 
şı korkunç görünmek maksadına da
yanıyordu. 

Katliamlarda gösterdiği dehşetle 
saraydaki azameti ayni yere, yani dü
şünmek kabiliyetinin bulunmam:wına, 
dünyada güzel bir heykel gibi yaşa. 
mnsınıı sebep olan boş kafalılığına da
yanıyordu. 

Şimdi bu heykelin içinde ne bu. 
Junduğunu da bir görelim. 

Hanri dö Giz yüzünün güzelliğini, 
tavırlarının asilliğini annesinden al
mışsa da ona babasından dn miras 
olarak dünyayı azgın bir belfı gibi tit
reten bir orta çağ derebeyinin soğuk 
gaddarlığı, müthiş vahşeti kalmıştı. 

Dük dö Giz ''e Domal, Prens dö 
Juvanvil ve .Marki dö ?\ayaM olan 
Fransuva dö Loren işte bu müthiş . 
belalardan biriydi. insan hayatı hak. 
kında büyük bir tahkir duygusu bcs-

liyen, muvaffak olmak için kan dök
meği en kestirme yol sayan, insan vic. 
danında yaşıyan merhamet ,.e adalet 
gibi duygulardan tamamen uzak bu
lunan, en ufak bir dileğini ,Yerine ge
tirmek icin bir hükumeti kan ve ate.,e 
bo~an, hazan sırf keyfiçin insan öl. 
dUrc:l lfalJ1,Sf7, düşüncesiz, duyguc:uz, 
bir adam clü~ününüz .• Jşt4! o devir ya-

malıyım dedi 
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zıcılarının, doğruluk, medeniyet ve 
cesarete bir nümune olarak gösterme
ğe mecbur kaldıkJan meşhur yüksek 
kalpli, doğru ve cesur Iı'ransuva bu 
adamdır. 

**• 
Müthiş rakibinin gözlerini yere 

indirmeğe çalışan kraliçe hiç olmaı.sa 
bir müddet için onun bütün ümtilerini 
kırmafa karar verdi. 

Soğuk bir se.sle: 
- Muhterem Dük. Amiriniz olan 

kralın, hükumeti dinsizlerden kurtar. 
mağa karar \"ermiş olduğunu şüphesiz 
haber aldınız ... dedi. 

- Madam, bu kararı duydum. Ger 
çi biraz geç kalındıysa da şüphesiz 

ki gene ben ~ok memnunum. 
- Kral, istediği vakit harekete 

geçmekte serbesttir. Kendlc:ıi, fesatçY
Jardan, ortalığı veheleye \'erenlerden 
daha i)i, din \"e taç düşmanlarını te
pelemesini bilir. 

Giz kaşlarını çatmayıp gülümse. 
mesine devam etti. 

Katerin tekrar söze bnşladı: 
- Kral sizin yardımınıza gü\·ene

bilir mi, 
- Siz bunu benden iyi bilirsiniz 

madam! Baham la ben. dinin kurtul
ması için elimizden geldiği kadar ça. 
lışbk. Tabii gene de çalışmağa hazı

rım. 

- PckfLla .. Siz üzerinize ne gibi 
bir iş alabilirsini? 

- Ben Kolinyi i,ini üzerime ah· 
rım. Çünkü onun başını kardeşim 

Kardinale göndermf'k isterim. 
Katerfn ~arardı. Bu başı Engizis

yon azalnrınn kendisi gö:'ıdermek isti
yordu t Giz elinden en iyi bir parçayı 

kapamıştı.Bununla beraber hiç bir şey 
belli etmedi. 

- Pekal:.\. Kararlaştırılan i;-<!ret 
verilince, yani Sen Jermen LokserruYa 
dan çan çalınınca hemen hZ;reket e
dersiniz. 

- Hep.c:ıi bu kadar mı madam? 
- Evet bu kadar. Bununla bera. 

ber, siz saltanat tacının bir siperi, di· 
nin mukaddes bir evladı olduğur.uz i· 
çin Luu sarayına Hügnoların yapma. 
sı ihtimali bulunan bir hücuma karşı 
aldığım tedbirleri size gösterme?' iste
rim ... Nanseyt 

Kraliçenin muhafız kumandam 
hemen içeriye girdi. 

Katerin: 
- Nansey, bu anda sarayda ne 

kadar tüfekli asker var? diye sordu. 
- mn iki yüz madam. 
Giz güHimsedi. 
Katerin ona yan gözle bakarak 

sözüne devam etti: 
- Daha? 
- iki bin Isviçreli, dört yüz tiren· 

daz, bin süvari". 
Bu sefer Gizin yüzünde bir endi. 

şe izi belirdi. 
- Daha? Krahn sadık bir jantl

yomu olan Dükün önünde hepsini söy 
liyebilir~iniz. 

- On iki topumuz var. 
-Tören günlerinde kullandığımız 

toplar mı? 
- Hayır madam. Geçen gece sara

ya gizlice sokulan on iki muharebe 
topu .. 

Gizin rengi sapsan oldu. Artık 
gülümsemiyordu. lçgildü ile ayaE?a 
kalkarak bir hiirmet favrı almrştı. 

- PekalA, üç gündenberi gelen 


