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12 Şu bat: 1936 Çarş,-=a=m=b=a===============-==S=en=e=: =5=-=Sa=yı=:=1=473==~ 

Dün geceki kar fırtınasında 
Vapurlar kayboldu, motörler battı! 
Unkcapano köprüsü parç@lU~nl::I 
Cdloa Blörııc§l0c§lr,, liirDÖrrilareDer yokoDdo 

Çatalcada, marşandizle ekspres çarpıştı 

Ayaaof ya minareıinin küldhı uçtu 

Sovyet paktı yOzanden 

Fransa Japonya ile aç mühim 
manevra yapıyor 

Periı, 12 - Harbiye nezareti Harbe tutuşmağa mecbur kalmayacakoıış 
1936 da üç mühim manevra yapı - P~rie: 12 -:- ~vyet Hariciye ı dirde Franaız - SoVJ.et paktı~ 
lacağını ilan etmektedir. komıaen muavmı MareıaJ Tuha . Framayı hu baıf>e ittirake mei. 

Stra.burg askeri kumandanı Ge- çevaki dün muhtelif tayyare feb · bar krlmadıfmı tasrih etmi;ı.;; 
neral Hering Ağuü09UD 3 ünden rikalanm zipret etmiı, öğle yeme. tn:X...... -Lı•at d " ~ı-~' · .,-._ıı:::ı- QISWU oruuıa;u aayı • 
6 ıına kadar Voıres dailannda iğini Hava kuvvetleri Erkim Jiar. faamdadır.) · 
yapılacak olan manevralara ku - /biye reisi General Pujo ile Yemİt· R S 
manda edecektir. tir. omen - ovyet paktı 

General Mitte!hauser Alplarda Parla, 12 - Framız - Sovyet IAndra, 12 - Buradki Sovyet 
yapılacak manevralara, General paktı müzakeresi münuebetiyle meliafilinc:le Romen - ~ 
IBillotte de Eylul ortumda Tou - parlamentonun dünkü celsesinde brfıhklı emni):et paktmm -pJnii_ 
lauae mıntakumda yapılacak ma- IÖz alan raportör Henri Torrea Cla imalanacaimı' temin ~ 
nevralara kumanda edecektir. Uzak Şarkta bir harp çıktıfı tak- "lirler, r 

ıran asrtleşme yolunda ... 

ıslıülen lran Wrnlan ç_~or Je-

u l nilen çarfallannı böyla w!7-r'lerJi 
ıtte ran Şahının relikaları iki kızile bir kız fi5e&ir.i zi.>·arct ediyor. 

~Ucz Os. lranlı ·~ ku,_, y...,., 4 Qn.c.Qde 



HABER - Akşam postaSY 

Kazanan numaralar .. •zmirde 
Dort fırıncı 

10300 lira kazanan 22744 13775 14169 28718 6515 H 
15930 308 25996 13201 14692 amızı karbondan 

Bu numaranın yedi yüz elli aşa
ğı ve yedi yüz elli yukarısında 

sonları 3 le biten biletler 2 şer lira 
amorti alırlar. 

30 O i~a kazananlar 
452 
3964 

4561 22369 16549 5628 10613 zehirlenerek öldü 
20722 3fJ9::> 28777 14639 13494 lzmir, 8 (Özel) - B~ün Bor· 

216 29003 191:>2 26148 13879 novada acıklı bir kaza olmu§. 

1~:8 ::;~ 1~2~2 !~~; 1~i~~ dört kişi zehirlenerek ölmüştür. 
26136 28517 l290 281 •1 Kaza hakkında öğrendiğimi bil . 
19447 
10::159 
1742 

17304 
26904 

3239 
7609 

20332 
27666 
15281 

.,. 107:>9 d' 
11022 997 29931 ıriyorum: 
15863 69;;:; 77!'>4 İçinde henüz ateş yakılmıyan 
20202 

3226 
939 

12134 
14649 
10720 

2092 yeni bir ekmek fırını kiraya veril· 
6026 mİ§tİr. Fırınm müsteciri Adem us· 

11421 ta dün gece vakti fırını ateşlemiş. 

1000 
158i2 

lira kuzananlar 2022.. 267 
21899 

1707 
220:>0 
12844 
13716 
21099 

2;;oo.ı 2.'33:ıs fakat f ınnın ağzını ve b~casını 
87:>2 8421 
3861 4440 

açmıyarak kapalı bırakmıştır. 23234 3547 21219 16Ui2 
14973 12988 içeride Adem ustadan başka 

500 l./ra l<azanai!"llar 18206 

21023 3397 25523 26551 3070 
4311 

15978 

8214 
22711 

921 2:>717 
9315 
7791 

16077 1766 Gititli Mustafa oğlu Süleyman, 
235-H 270S Pomak Cemal, Murtaza ve Hüse 

27520 9500 1941 2588!) 28024 21614 7;;3ı 

19404 
13338 17524 yin adındaki işçiler de bulumr.nl< 

21129 16889 22709 1250S 22109 99:;9 16891 19962 ta idi. Sabah olunca fırının kapısı j 
14021 9618 200:>-ı 71:;;; 

23790 
15283 
7:i89 
lOiG 
5004 

25G71 2.5071 ve kepenkleri eçılmadığınde.n 

150 Lira liazananlar s791 
16141 21357 28251 27709 4717 14ıo; 
26302 25314 9673 15312 17516 

22721 
2G2.1:> 

29;;0~ 

28211 
1:>368 
4ıo:; 

50 1 

29657 3220 
1496'-' 16389 komşular şüpheye düşmü~lerdir. 

241r,g 24.'l49 Bunun üzerine zalbıta amiri Bay 

3907 2Z724 Münir fırını açtırmış, birik!mler 16204 
19213 24335 21109 10942 25856 17;;09 2('.456 

349 
29903 

JG:i20 S9 merakla İçeriye girmişlerdir. 
9711 20774 11335 13048 727 11745 1488 to.ı99 Burada müthiş bir manzara ile 

23097 23978 26910 24005 8913 13148 
22803 25931 17277 23139 25758 15588 

2:;60s 23318 17494 kar§ılaşılmıt ve burunları henüz 
20336 2759:> 19209 120 kuvveti hafiflemiyen hamızı kar-

4207 4575 6903 28127 2.'l9ı4 bon kokusu kaplamrttır. 
20.000 Tezgihm üzerinde, kapağın ıoo ı~ıra kazananlar 

24068 12591 12220 15811 12503 
2739 20158 13811 22739 15867 

993 8208 7423 3040 11352 
21441 21134 26669 409 5164 

3827 11090 21325 13837 
9651 10561 1972 27918 26107 

24175 6107 18592 29499 27344 
5i07 13122 14400 3129 5344 

11214 17444 2000 

50 IJra kazananlar 
li 03 22717 24615 22836 15443 
:-zgg 28llS 12799 7971 5629 

91 3-10 47S 10921 1582 
9:>37 13663 23622 1308-1 13463 

1 "9Gl 5861 8441 6497 29253 
:!2487 7331 12519 7564 23653 
13J 2 
111;)5 

9:; 133i9 
13:i27 
14606 

20907 1316:! 
2:i:576 
H 3:; 

17436 6232 
1298 28950 

6079 
2:;121 
20i09 
111 7 

913:> 
6:151 

S030 
3473 

l:i92 2267 
1:1174 6846 
lj346 3778 

9317 
670 

7i32 
14609 

8431 

2Sl93 
12818 
3648 

19333 
11767 1:1906 

20314 
20G$1 

5:>71 2:>714 
2811 16321 

16129 23392 
27797 15-169 

23142 .24:;12 
!!669 :i610 

2Gl::i6 10792 
2212 159:>3 

910 
ll71 

21990 

12354 
2..'>712 
14202 

8298 

5885 
22404 
1rıo:;r, 

9();U 
2721 

2'.li63 
28043 

4803 
1786:> 
7148 ı 5:;64 25303 

23125 
164 1 

15769 
3240 

16693 
11444 

21rna 
687~ 

2963 
3001 

17060 
9220 

4795 2537 
26636 21163 

8025 21583 
13816 18477 

2 34 
1237 

2;;500 
10391 

21570 
7597 

20:>86 
8962 

15513 1528 
ı s:;ss 9S3.5 
20331 2 2 6 
11299 19372 

4196 28~16 

21636 21459 
12976 6087 

4611 27609 
132!12 
12767 

4.388 
22664 
19154 
11207 
21:i98 
3118 

11153 
348 
546 

4:>0-l 
29797 
21:>96 
10109 
13367 

19112 26328 

15776 
2115.2 
6142 

13327 
136Gı1 

29496 
24954 
2189 

10755 
22926 
14144 
16916 
20308 
1297;) 
13701 

630 
14830 
12990 

4018 
12080 
20334 
11828 
2098 
83,ı 

15931 
24081 

739 
16681 
22801 
114:>0 
14598 
2671 
1650 

29506 
11194 

630 
13561 

4231 

19257 
15045 
15622 
16166 
2370:> 
1;)390 
20325 
2Sl9 

27488 
24115 

4290 
13:il5 
19839 
1406.'l 
13079 

1173 
28941 
18709 
1933 

2434q 

30 Lira hBzananlor 
15065 5836 14073 6743 
1616 20062 17957 10869 

162!>6 12435 5518 2361 
23791 62"16 29450 19483 
118!0 2~139 3002 19781 
11188 7709 3:;09 29034 
2:i397 24277 18G4ıl 20241 
22486 10508 2000-14 29132 
14610 14079 7107 1430~ 

1SG59 2610:> ~68 12535 
20318 !1'17 3GG9 4116 
12230 W79 179)2 20126 
11115 70~t 251~1 1:>122 
24988 278801 28766 239-16 

2'1803 
5809 

16914 
6255 
7593 
1262 
4724 

25862 
206;)0 
22116 
56:i8 
6215 
1220 
2144 

Liralık büyük ikramiye beher önünde iki ceset uanmış, diğer 
numara beşer yüz lira kazanacak· yanda kıvnlı bir batka cesetle 
tır. hamur teknesi yanında elelri ha -
13512 25770 18541 864 2203 murlu dördüncü bir cesedin yat . 

696 9243 1641 13812 11578 makta olduğ,u görülmiiftür. Bu fe. 
22924 1842 6134 17730 10208 ci manzara, buna şahit olanları 
18568 4416 15142 14011 12417 çok müteemr etmittir. 
25719 18120 18021 12712 3979 Bu ııre.da kapının arkasında 
18794 3514 8968 8317 10226 baygın bir tafııın uzanmış olcluğu 
2800 19110 4446 10505 19144 da görüldüğünden kendisine eter 

11967_23_040 __ 1_3_7_6_2_7_9_4_1 _8_5_35 koklatılarak nef eslendirilmiş ve 

Am er• k derhal memleket hantahanesine 
1 an 1 n gönderilerek tedavi altına alın . 

Japonyayı mııtır. 

tehd
.ld•I Hi.dise mahalline giderek işe e! 

koyan müddeiumumi muo.vinle . 
Aklsıer uyandırdı rinden b,y Mümtaz bera'berinde 

Moskova, 12 - Bir Sovyet 5 \ ·-: - Adliye doktoru olduğu halde ka . 
yasi müşahidi Havas Ajansı zanın hamızr karbondan ileri gel. 
muhabirine şu beyanatta bulun . d;ğini tesbit etmiş ve f ırmın sıhhi 
muştur. şartlar dahilinde yapıldığını gör . 

"Amerika i.yan azasından Pitt· mÜ§tür. 
man'ın nutku Uzak Şarktaki haki· Hastahaneye kaldırılan kaza . 
ki vaziyeti anlatmaktadır. Sovyet zede Hüseyinin kurtulacağı söy . 
Rueya Japonyanın dünya sulbünü leniyor. 
tehdit etmekte olduğunu daha ev- -------------

vel cihan efkin umumiyesine nan Suikastçı 
etmişti. 

Pittman'ın nutku on gün sonra Ustaşilerin 
Japonyada yapılacak olan mebus İdamları isteniyor 
intihabatı üzerine büyük bir tesir 
yapacaktır. Birçok müntahipler 
Japon emperyalizminin takip et · 
tiği siyasetin Amerikada yaptığı 
aksülamelleri hesaba katmak iste· 
miyeceklerdir. 

Londra mehafili de Pittman'ın 
nutkunu Japonyaya hitaben bir 
ihtar mahiyetinde telakki etmek . 
tedirler. 

2000 
llrallk bUyUk mUaabakamız 

No: 43 

Aia. En. Provence (A.A.) -
Müddeiumumi i°ddianamesinde . 
Uıtatilerin idamını iıtiyecektir. 

Karann bu e.k!&m verileceği 

zannedilmiyor. Çünkü avukatlar 
uzun uzadiya cevap venneğe ha
zrrlamyorlar ve Jüri heyeti bir ge
ce celıeai yapmağa taraftar değil
dir. 

Aie - En . Provence, 11 (A. 
(A.) - Uıtaşilerin davasının bu 
sabahki muhahemeıinde müddei
umumi iddianamesini okumuş ve 
Kral Aleksandrm, Fransayı ziya -
retinin ıulhün kuvvetlendirilme -
ıinde merhale teılril etmekte ol . 
duğunu söylemittiıı. 

Müddeiummnt ezcümle: 
- Bir korkunç cinayet, millet

ler için ç.ok vahim ve öldürücü a
kıbetler doğura:bilirdi. Şimdi he . 

f tap vermek zamanı gelmiştir. Ka-
i tillerin seyahati uzun uzadiyct. ha. 

Bu kimdir? .•. .................................................. . . 
~ Tanıdınızsa adını buraya yuınızE . . : : . . 
: ···········································-·············: . . . . . . .................................................. 

....... ·-··············································· 

Zll'lanmış ve inceden inceye ~ertip 
edilmittir. 

Makdonald'ın oğlu 
meb'us oldu 

Londra, 12 (Radyo ile) - Son 
umumi intihabatta kaybeden eski 
Baş.vekil Makdon~ldın oğlu Mal · 
kolim dün yapılan intibabatta 
8900 reyle mebus seçilmiştir. 

12 ŞUBAT -19.'36 ---
Aşk ve rezalet .. -- ~ ~.......__, 

ayserin bulaşıkçı 
eniştesi öldü 
DUnyanın en bUyil~ serserllertnden o an bu adalflf 
bUyUk an~sı yafmdakl bu as11 kadım na~uı avlamışu? 

Serserinin fotoğrafı, elle yap ılmıı re:rmi, dansörlük 
ettiği zamana ait karikatürü. o 

Lüksemlburg §ehri kenar ma -
hallelerinde yarı çıplak bir tavan 
arası odasında bir vakitler şanlı 
töhretli bir prensesin sevgilisi o . 
lan adam g~en hafta açlık ve 
yoksulluktan kıvrana krvrana öl . \ 
müştür, 1 

Bu adam e$1<i lokanta ge.nonu, 
cambazhane ıoyrabıı, sergüzeJt . 
çi, serseri Aleksandr Zupkof olup 
yirmi dört Ya§mda iken sabık 
Kayzerin krz kardeşi .:.ltmıt yaşın. 
daki Prenses Viktoryanın kalbini 
fet>hetmiıti. 

Bu izdivaç bir facia o}dU; NP.. 
ticeleri utanç, iflas ve yoktulluk 
getirmişti. izdivaçtan iki sene 
sonra Prenses Ronn ıeıh.rin.dt: bir 
hastahanede öldü ve hastahaneye 
gitmeden evvel de sarayından ko
vulmuı, ev e~ya11, nefis sanatlar 
lrollekaiyonu ile birlikte icra me . 
murları tarafından ıatılmıf, ko · 
casmm a_Çtığı boşanma davası "çin 
bir celpname almııttı. 

Hef1Dellü karısının başına ge . 
len bütün belalara sebep olarak 
Alcksandr gösterilmektedir. 

• • 
Aleksandr hır Rua malikane · 

sinde doğup büyümüftÜ. İngilizce, 
Fransrzça ve Almancayı mükem. 
mel bir surette öğrenmişti. Mosko
vada mektep talebesi iken ahlakı· 
nın ne fırtınalı olduğunu iıbat et
mittir. Bir kız ona kokain çekme· 
sini öğretti ve o günden itibaren 
kokaine eıir oldu. 

İsveçli bir kadın olan annesi 
onu tedavi ettirmek için kaç defa 
lar hastahaneye göndenneğe mec· 
bur kaldı. Volkanlı bir gün koka· 
inin tesiri altında iken Moskova· 
ela.ki evlerinin damına çılanq ve 
a.ntikalıkJarmı ıeyretmeğe toplan· 
mıı olan halkın üıtüne pabuçları· 
nı R.tmıştı. Damdan qa.ğrya ancak 
polis vasıta.siyle indirilebildi. 

ihtilalde çeka tarafından hapse 
atıldı ve idama mahkUm oldu. Fa. 
kat her nasrlıa lsveçe kaçabildi ve 
orada gü~el bir kızla ıeviıti. lıveç 
polisi nihayet onu kapı dıııın e · 
dince şimalin Monte Karlosu IMl • 

yılan Zopot şehrine gitti ve bura
nın kumar masalarında en &on pa· 
.. "'mı verdikten sonra bir Finlan· 
diya silepine tafya yazıldı. 

Nihayet cebinde beş para ol · 
madrğı halde Berline gitti. Orada 
bir lokantada bulaşık yıkamak 
işini buldu. 

Ren ülkesindeki Ronn ıehrin · 
de bir akr~bası bulunduğunu İ§i· 
tince oraya ko~tu. Bu akraba onu 
memnuniyetle ka'bul etti ve günün 
birinde bir çay partisinde Prenses 
Viktoryaya takdim etti. 

Bu çay partiM1lin neticeıi bü · 
1 tün A~a saraylarında bitmez . . 

tükenmez dedikodulara aebe::> ol· 
du. Daha ilk gününden ifrhareıt 

ıabık bulaıık yıkayıcısı ile Pren · 
sesin hayatları inkisar ve aayııd 
hakaretlerle karşılaıtı. 

izdivaçtan altı ay sonra bir 
danı salonunda yaptığı rezalette• 
dolc.yı Zupkof Alm.:ınyadan ko · 
vuldu. Bl!lldan &onra yanında .>.· 
liı Nieuen adlı genç bir kı:tla bir 
likte Brüksel otellerinden birindt 
göründü. Kızı Belçika kongceuıı' 
götürmek niyetinde olduğunu 9Ö1' 
ledi. 

De.ha ıonra Lüksemburgda bif 
camhazhaneye soytarı olarak gir· 
di ve burada "Fil adam,, diye bit 
numara yapmnea b~ladı. · 

• . .. 
O vakitler kaJ'!~cma çıkan hef" 

kese diyordu ki: 
" - Ben bütün dünyaca tanın· 

m11 bir adamun, çünkü saıl..nh. l't.,., 
zerin kayın biraderiyim. Otu:z ~ 
tmdaynn ve hayatın her ıafhuıol 
yaşadım. Olen karım Prenses V1Jı1 
torya dö Şavmberg • Lippe be19 

bütün varlrğiyle severtli J vafl11l 
yoğunu bana Jı .. n.:adı. 

Kadınlar nezdinde itibarrr.ı h' 
la çok büyüktür. Daha geçen ~ 
kocaman otomobili olan güzel bl1 
kadm beni arkadaılanna g&tetf' 
bilmek için öğle yemeğine da~ 
etti. itte hayatımı böyle wrükl•. 
yip gideceğim.,, 

Zupkoff, Kral ailesine me~ 
olan kanımın bütün servetini ,; 
metelİiğine varıncaya kadar hıJf ' 
cadıktan &enra onu terketti. 5?~ 
ra Hohell2'<>llam hanedanıJ' 

olan münasebetlerini ve kız k-': 
detini hll'akma11 için sabık Y.-~ 
zerin kendisine yaptığı teklin,,. 
birer birer ıöyliyeceğini ileri _1" 
dü ve böylece gene paralar tdl'" 

mağa uğrqtL 

Söylediklerine balulına _C~ 
bi Afrikaya, yahut yeni zeı--ıo 
ya gitmesi ıartiyle kendi.Uı' ~' 
bin lngirz lirası pefin ve teS' d~' 
500 lngili'Z lirası maaş teklif şcl"' 
mit, ancak yolculu~a çı~~ .. 
evvel kansmm kendisine ~~ 
olduğu bütiin mektuplan tef.,;« 

• A h" h" ~~ etmes-ı, vnıpaya ıç. ır ,ı-r. 

dönmiyeceğine dair bir ı- lt' • 
senedi imzalamMı ve Ahn•11 lı~ ' 
nedeniyle olan akra.lbalığııı• f1' 
bir Vt'l.kit ağzına almanı-'1 

kosulm~tur... ·fO', 
Bunlara karşı bakm ne cJı 

~: ~ 
" - Bu mektuplan hiçblf 1" ' 

bana geri verd irernez. JCarJ"' fiti' 
na hanım ninelik yapacal< 

1
,.'I' • 

olmasına rağmen aram~da .t,f~ 
• • 11" .. ,. 

lan mektuplar benim ıç1J1 •1"" 
destir. Onlan ben-len satı., 
lecek hiç.bir para yoktur!,, 
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12. ŞUBAT - ÇARŞAMBA 
lSTANBUL: 

18
= Oda mualldaf. 29: Haberler. 19•16= 0 - Bir öpücük için insan ıara hayvan 

peret mwıUdal •(PlAk) 20: Keman aolo. StUd. hap i S 1 kan 1 
yo aaııatklrlan t&rafmdan. 20,30: StUdyo ki s 1 · M k L 

I• metreye yakın boyu, sağlam ovyet erın os ova, enin. 
cam taıJ4ro " orkeatra gnıplan. 21,80: Son 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu ajanaı.. gövdesi ile gayet yakışıklı bir grad Rostov §ehirleri hema -
mn gazetelere mahsus havadis semsi ver11e. polis memuru olan Konrad Beedy, J toloji ve kan nakli enstitüleri 
cekUr. Nevyork caddelerinde bir gece 1 muhtelif hastalıklara kartı insan -
B1'KB&I): cm KIL) - <184.S m.> devriye gezerken, orta yaşlı şiş lara hayvan kanı nakletmektedir-

l8 - Radyo orke8truı. 21,15: Klblk manca bir kadının kendi üstünı t ler. 
konser. 22•10: Hatlf mUzlk. 2': Marko orkes.. sıçrayarak yanağından öpmesine Moskova Enstitüsü mide ülse
trası. f&f& kalmıı ve kadını yakaladığı ri, mafsal romatizması, muhtelif 
BUDA.PEŞTE: (6'6 KIL) - (M9,6 m.) 

gibi nö....__i ceza hakiminin buzu- kan zehirlenmeleri ve müzmin 18,30: Orkest:rL 21,10: Budapefte konııer '~ 
Tatuvar orkestram.. 23,30: Cazband takrmı runa götürmii§tür. kan zayifliğinden hasta olanlara 
2,,15: SlpD mua1k.IB1. Polis hakime: keçi kanı nakletmektedir. 
YABŞOVA: CD& Kh.) - (LIS9 m.) - Bu kadın bir senedenberi Kan nakli her beş günde bir 

21: Jıl&r9§al Pilaudski hakkında flirler beni rahatsız ediyor.. yapılmakta ve her defasında mik-
D: Şopen konaert. 23•3o: Olimpiyat haber. Sözleriyle başlıyarak sokakta tar arttırılarak üç santim mika · 
lert. 23,sıs: Cazband. b d b l k kil k' geçen hadiseyi anlatmı§tır. ın an af ıyara na · se ız san-
BERLIN: (Bil KIL) - (166,'7 m.) 

lt: J'ranktorttan naklen ha.tlf mllzik. 21, Kadın ise bir yıl dönümü kut . tim mikibına kadar çıkmaktadır. 
_e: ı.tuyon orkestrast taratmdan kllsik lamaktan döndüğü için azıcık ça- Nakledilen kan, çok defa iyi 
Jıııcmaer. kır keyif olduğunu ve ne yaptığı- neticeler vermekte, hastanın mu-
BBESIAV: (BM KIL) - (S16,8 m.) nın pek de farkına varamadığını kavemetini arttırmaktadır. 

28: Kabare p1Ak1an. 21,415: tatasyon or. ifade etmiştir. Fransada kabineler 

~ve 10lıst konseri. 23.40: Kolonyadan Bunun üzerine hakim:' 1932 yılında seçilen parlamen-
:ııuaklen dana orkestrası ve hatıt mllzik. - İki dolar para ce2ası, yahut todanberi istifa eden kabinelerin 
PBA.NKFOBT: (1.19~ Kit.) - (Z51 m .) L 1' · k'l • 1 

19: B.atlf mllzlk 21,115: Alman sanatkAr. 
iki gün hapis! sayısı ava ın ışten çe ı mesıy e 

Kararı vermiı1, kadın para ce- onuncu oluyor; eğer 14 Haziran J&rmm e11er1erlnden popuri. l : PlAkla klA. ,. 
alk kODMr. zası yerine hapıi tercih ederek 1932 de Mösyö Heryomm kurdu-
KALUNDBOBG: cm Kh.) - (1.261 m.) tevkifhaneye giderken polise: ğu kabineye yer vermek için çeki-

20,115: Radyo orkestramım klbik konıse. _ Aldığım öpücük iki gün len T ardiyö kabinesini de sayar-
-. Dt: C&zbancL hapse değerdi doğrusu! sak on birincidir. 
PABIS P.T.T. (6915 Kb.) - c41ı,1 m.) DemiJtir. Laval kabinesi uzun sürmek 

22,30: Senfonik konser. 23,115: Oda mu.--------------- bakımından üçüncü gelmektedir. 
llllalldal. 
VlYANA: (GH Kh.) _ (60&.8 m.) Heryo kabinesi 6 ay 15 gün 

yaşamıftı. Pol Bonkur kabinesi 20,IS:S: Sen!onlk konser. 22,!50: Kabar .. 
23,ıo: Askert mUzlk. bir ay 13 gün sürdü. Daladierin 
ruLVZ (Fransa): (91S KIL) - (U8,6 m .) 

1 
ilk kabinesi 8 ay 26 gün. Sarraut-

Hizmetçinin 

intikamı 

M acıariatanın Debrecen tehrincle 
'i ulia Belga adlı bir hizmetçi 

kız hanımının takma diflerini çal
mış olduğu için üç ay hapse mah -
kUm olmlJ!tur. 

Hizmetçi kendini müdafaa e . 
derken hakimlere demiştir ki: 

" - Onun takma ditlerini ge
celeyin çaldım ve attmı. Çünkü o 
gece beni aç bırakmqtı. Ben onun 
da yemek yiyememesi için diş!eri. 

ni yok ettim!,, 

Kralların ha\'a't 

sigortası 

Ş imdiki krallar biz fani insan
lar gibi hayat sigortası yaptı. 

ran kişilerdir ... 

Umumi harpten evvel Rusya. 
nm Çan İkinci Nikola bir Ameri 
kan sigorta kumpanyasına senede 
400.000 frank sigorta primi verir
di. Şimdi ltalya Kralı olan ikinci 
Viktor Emanoel Avrupanın en 
yüksek hayat ıİgortasma maliktir. 
Tam 12.500.000 franga sigortalı . 
dır. 

Yeni ölen lngiliz Kralı Beşinci 
Corcun bahası Yedinci Edvard da 
sigortalı idi. 

Öldüğü zaman sigorta kum . 
panyaları tam 18 milyon ~rank 
ödemişlerdi. Daha müte.va7.İ olan 
Beıinci Corc ise ancak 4.000.000 

· franga sigortalıydı. 22,!50: Kandolln orkestr&SL 23: Opera par.· B E y O ~ L U mm ba,bakanlığı 1 ay. Kamil Şo. 
~ 23,315: Kavrll, 23,40: Mllzlkhol 24,015: MELEK Buhran bitti. tan 2 ay 3 gün. Daladierin ikinci ---------------
Dans orkestraaL l ,SO: Operet p:ırçalan. l.415: İPEK Sekoya (kaplan kız) kabinesi 7 gün. Dumerg 9 ay. Keman hocası 
lılarflar. BARAY Diktatör Flandin kabinesi 6 ay 23 gün. Avrupada tahsil etmit bir san· 
MOSKO\'A 1: cn.a Kh.) - (Ln.& m.) • _._T>' 

18: Kızıl monun oercfine orkestra kon.
8 
.. #u.,,..n.A.,.,...,. Varyete (TUrkçe) Fernan BuviMOn 6 :ün· 7 Haziran atkar keman dersi vermek istiyor. 

•rL u~ Hücum filosu ve Lilkres 1935 gece yarısından sonra saat Ders almak istiyenlerin her gün 
MOSKO\'A m: (401 Kh.) - cus m.) BorJlya 3 te kurulan Laval kabinesi 7 ay sabah saat 11 • 13 arasmda 

YILDIZ : Kadife muke 
19: Şair Pu§kln ve Rm b&tk p.rkmı. lı:LHAlıllU. : AP lmrbam n Htuya 15 atin yapdı. (41923) numaraya telefon ede -

19,415: Sollstler konseri. Berkovtç (tenor) pc§inde l .zun yaşamak rekonı Dumerg. rek {keman hocası) m istemeleri 
Veltman (viyolonsel). TAN Hayat acılan ve BUyUk • :nesindedir. kafidir. 

K l S A D A L G A L A R ihUW. 
LONDRA: (Kısa araldd&rla, mahteııı a.. ŞIK 

mn.hıklarda günün her aaatlnde mütemadi. ŞARK 

;:ren çalı§ır.) ASRİ 

16,155: Oda musiklsJ. 16,!50: Piyano resi. 

ADk aenfonlal 

Foll Berjer 
Hayat kurbanlan ve 17 

numaralı po!Ls otomoblll 
tall. 17,115: Orkestra. 18,45: Orkestra. 19,15: 

Trlyo: 20,30: Bando. 21,30: Dans orkestrası. 

22,30: Senfonik orkestra. 23,50: Varyete. 24, 

30: Damı orkestruı. 1,415: Org. 2,20: ŞarkL 

:ıar. 

ASTORYA Suzan banyoda 
karga 

ve Kani 

ZEESEN (Almanya): 
(Kna aralıklarla, muhtelli umnhıklarda 

pOn ber ııaatlncle mUtemacllyen çalıpr.) 

FERAH 

HİLAL 

AZAK 

ISTANBUL 
: suıuı b&§ma 

Altın bırsı ve Kemanlar 
çalarken. 

A1k bandosu 

KADIKÖY 

AL TIN GiŞE ZENGiN EDER 
Beyazıt Okçularba,ı: No. (100) Te!efon: (23347) Sahibi Celal Doğan 

Sayın mÜ§lerilerimizin gİ§emİzden bilet almalan menfaatleri icabıdır. A
tağıdaki liste bunu isbata kafidir. Hiçbir yerde ıubemiz yoh.tur. D .. ••••; .. 

4 üncü ketidcde no. 22481 e Bozdoğankemeri no. 49 Fethiye'ye 35.000 L. 
1936 Yılbatı ketidesinde 14110 numara sahibi Bay Baki'ye (500.000) lira 
6 mcı ketidede 3556 No. Çatalca adliye zabıt katibi Adnan'a (200.000) lira 
3 üncü keıidede 11736 numara sahibi Bayan Kamileye (3.000) lira 
4 üncü ketidede 11736 numara sahibi Bayan Kami!eye (15.000) lira 
6 mcı kf'tidede 11736 numara sahibi Bayan Kiimileye (70) lira 

Ayr.i tertip ayni numara üç defa gişemizden ikramiye kazandı. Daima 
rekoru kıran AL TIN GiŞE büyük ikramiyelerle mü§tcrilcrini sevindirir. 

16,115: ŞuberUn eserler.inden konser. 18: 

Şarkılar. 20: Muaikl ve orkestra taratmdao 

Kozartm eserleri. 22: Orkeatra. 1,415: Kouer. 
llOSKOVA: (Kma clalga): (H ve ~ m.) 

SÜREYYA : Kastadlva caımanca kop·6t••Varın akşam SARAY sineması-.. 
yesl). Sinemanın en genç çift artisti 

19,45: VlyoloD8e1 kon.seri ve Tenor • 
BOMA (Kıaa clalp): (ZU m.) 

16: Opera musUdsl. 

\NOT: 

İnktlAp dersleri 

HALE : Kastadlva 

ÜSKÜDAR 
HALE : KJng Kong'un oğlu 

BAKIRKÖY 
MlLT1YAD1 : Roma çılgmlıklan. 
AİLE Sinemam : En çılgın gecesi 

TiYATROLAR 
Bugün saat (17) de Üniversite- •şEH1R T. : Aynaroz kadısı 

·~ Ba H'km t B ta f d *HALKOPF.RETİ: Çarda§: (Zozo Dalmaa ve ae y ı e ayur ra ın an 
Terilecek' inkılap dersi, İstanbul Kontlnyotıs'ln ııtıraklle) 

radyosu tarafından neıredilecek- <*> yanında ıp.!t bulunan lalmlerhı 
1 llr. talııllAtmı llAlılanmn arumda bulunonm. 

Magda Schneider ve Wolff 
Aibach - Retty 

BİR KIŞ GECESİNİN 
RCVASI 

(Vlnternachtstraum) 
Güzel ve sevimli opeW"e'tinde Theo 

Lingen ve Hans Moser ile beraber 

oynıyacakıar ve şarkı 
söyliyeceklerdir 

Dikim evleri için 300 bin e.det 
büyük ve 120 bin adet küçük ınat 
ceket düğmesi 17 - Şube.t - 936 
Pazartesi günü saat 14,30 da Top· 
hanede Satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Büyük 
düğmelerin beheri 60 santnn, kil· 
çük düğmelerin beheri 50 aantidl 
tahmin edilmi§lir. 

ihale günü teslim §Utiyle alı • 
nacak olan iş bu düinıeler içİJI 
isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (415) (797) 

••• 
Dikimevleri için 250 bin adet 

küçük kemik düğme 17 - Şubat • 
936 Pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede Satınalma komisyo • 
nunda pazarlıkla almacalrur. Be
herinin fiati 35 santimdir. IJ.ale 
ı?iinü teslim ıartiyle ahna<:ak ola.il 
iş bu dfü{ıneler ~in iıteklilerill 
belli saatte komisyonı-. f!elmeleri. 

(414) (798) 
• •• 

lstanbul Levazım Amirliğine 

bağlı müesseseler için alınacak ye
di ton domates salçası yerine 4 
ton domates salçası 14 - Şu• 

bat - 936 Cuma günü saat 14 30 
da Tophanede Satına ima kmni. • 
yonunda pazarlıkla nlınacakt1r. 

Tahmin bedeli beher kilosu 22 
kuru4ur. ~on te~"atı 132 lira· 
dır. lsteklllcrin be!I' ~aatte l<omit
yona gelmeleri. ( ~·13) (799) 

latanbul beşinci icra nteırnırluğull 
dan: 

Mahcuz olup bu kere paraya çe., 
rilmesine karar verilen ve yeminli ilf 
ehli vukuf tarafından (9272) doku' 
bin iki yüz yetmiş iki lira kıymet ia1'• 
dir olunan Beyoğlunda Hüse)in ai• 
mahallesinde eskire Pire 1'felıme$ 
yeni Pire MehmPt ,.-ç f\atrr-S:Ôkağındl 
c.sKı ı·ı yeni 11,S,6, numaralı apartrmall 
ve garaj açık arttırmaya çrkarıt1111f 
olup şartnamesi herkesin görebilme-' 
için 17-2-936 tarihinden itibaren d_. 
ire divanhanesine talik edilecek 1' 
13-3-936 tarihine müsadif cuma gil; 
nü saat 14 den 16 ya kadar lstanbd 
beşinci icra dairesinde satılacaktır· 

Arttırmaya iştirak için yüzde 1: 
teminat akçesi alınır. Arttırma bed~ 
muhammenenin kıymetinin yüzde J 
şini bulduğu takdirde satıı~_cakt~r.:,.. 
si halde 1;; gün daha temdıt edıle J 
28-3-936 tarihine müsadif cumart~f 
günü saat 10 dan 12 ye kadar gene ~ 
de 75 şini bulduğu takdirde satıla~ 
tır. Yüzde 75 şini bulma7.88. satış I' 
bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflAs ~:
nunun 126 ıncı maddesine tevfi 1., 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer~, 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiP~1" 
nin dahi işbu gayri menkuldeki 1ı pli_ 

Fran&ız tigatrosu 
•BALK OPERETi 

İıtılnlluJ Bılıdiıı~-si 

.$ehirTı·yatrosu 
Bugün saat 

14 de 

ReJlsörU: BOLVARY. 4 bUyUk yıldız ••n ve muslklll bir filmde. 
..... ıım ............................... , 

nnı ve hususile faiz ve masrafa rf1' 
olan iddialarını evrakı mUsbltel~clif 
yirmi gün içinde icra dairesine bi 

Bu akpm saat 
20,30 da 

Umu.mi anu 
Uz esine 

DOlt Yunanistann 

\ 
( 

, . ··-~~'{ 
.L-~. 

U Al Al /"\DCDCT: 
Kıymetli Artistler . IMlılilııl..mMiiılıliilU 

Zo.o Dalmu ve Kofinyotisin iştirakile 

ÇARDAŞ FORSTIN 

Cuma alqaım Beyojla Çiçeii 

1 111111111111111 Çocuk Tiyatro&u 
<'-;ülmiyen Çocuk 

İl 111...111 A~:~':=~ 
111111111 20,30 da 
A YNAROZ KADISI 

Yazan: Müsahip zade Celal 

----e vaınız 3 gün kaldı ••• 0 1

---• 

BUyUk Tilrkçe sUzlil film 

VARYETE 
(TiVOLi CANBAZHANESi) 

T C R K Sinemasında 

meleri lazımdır. tf1' 
Aksi halde haklan tapu steiJI~, 

sabit olmadıkça satış bedellnlll "6fl' 
taşmasından hariç kalırlar. Al~~ 
ların işbu maddel kanuniyeye ı014~t 
reket etmeleri ve daha fazla~~"' 
::ı lmak isti yenlerin 9:U/3994 ııu-1...,ı• 
dosyamıza müracaatlan UAn ° 

·---------~ 
1912 senesinden 1918 senesine kadar Rusyada lngilterenin başkonsolosu olarak bulunan H. Bruce Lockhardt'ın bütün dünyayı altüst eden kitabından muktebes. 

:NS~~iZ AJANI 
ıtu llrttl!Hnln en heyecanlı ve doğru vakalan, Beyaz Rus ordularının teşkili cntellfcens servisinin faaliyeti, kanlı müsademeler, o zamanki İngiliz ve RushükGmet adamlan ve meraklı bit 

aı;ık macerası 

Yıldızlar: KAY FRANCIS -LESUE HOVARD 
Cuma akşamından itibaren T O R K s inemasmlla 



~adl_Kar~ar:!. d..!_ycz_r ~i Dünyanın eniyi gü
reşçileri arasında Olimpiyatlara 

1•tıraklmiz hakkında verilen karar 
çok yerindedır 

Yapılan 
müsabaka 

ta 1936 olimpiyatları da nihayet geldi rihten başlar ki bu da on on beş sene-
ttr. lik bir keyfiyettir. Bu kadar kısa bir 

Evvelce de yazdığımız gibi, Olim. 
piyadlara sazırhk olmak üzere dünya 
nın en kuv\·etJi güreş memleketleri 
arasında Almanyada müsabakalar 
yapılmaktaydı. Bu müsabakaların ne. 
ticeleri hakkında alınan telgraf şu
dur: 

it Bütün medeni memleketler genç
~ tfn~n spor sahasındaki varlık ve 
la bilıyetlerinin bir imtihanı olacak o
~ bu büyük tezahürata bizim de işti. 
l iniz hakkında merkezi umuminin 
~iş olduğu kararı memnuniyet ve 

tanla karşılamak icap eder. 
ı.,.~tirak edeceğimiz olimpiyat müsa
~lannın hangi kısımlarında mu
~fakiyet gösterebilmemiz ihtimali 
d l11nduğunu araştıracak olursak biz 
~ diferJerine nisbetle daha fazla i. 
~ellliş ve mevcudiyet göstermiş üç 
~ t şubesi nazarı dikkatimizi calbe
'i "·Bunlardan birincisi güreş, ikinci-

f11tbo1, üçüncüsü da eskrimdir. 
'il GUreş ile eskrim ihtisasımıza ta
.._ 6J< etmediği cihetle bunları bu hu. 
'a ta söz söyJemeğe ,.e mütalea yürüt. 
~e daha salahiyettar arkadaşlara 
~~ biz burada branımuza giren 
'dtitibarla bizi daha fazla alakadar 

il futboJden bahsedelim. 
cl~Uhtelff vesilelerle ve fırsat bul
~ bir çok defa uzun uzadıya izah 
•l n' olduğum veçhile futbolde bizde 
~ e tutulacak kadar aşikar bir su-

te ilerlemiştir. 
~unun en kuvvetli delilini ecnebi 
•lc1 larile son zamanlarda yapmış 
"ti tıhmuz müsabakalarda aldığımız 

teler ile görmekte)iz. 
1ıft .Zaten güreş ve futbole bizde tabii 
r., bı~i~ak vardır. Gençlerimiz en faz. 
'ıu~ ikı spor ile alakadar olmaktadır. 
h im bir futbol maçındaki kalabalı. 
'iıı.aba~ka hiçbir müsabakada göremez
"' Mekteplerimizde iki ders arası 
S'll füsiinden bilistifade oynanan o-
'9~~~ol~uğu gibi; mahalle arala. 
~ ' 11i1aı\ta, k11tan1a --"çot11Ttlan. 
t..tıın oynadıkları yegane oyun top-

t, 

zaman zarfında katolunan merhaleyi 
yet gözönüne getiriniz? Şayanı takdir 
ve memnuniyet görmüyor musunuz? 
Bugün yarım asırdan fazla muntazam 
bir futbol teşkilatına malik ve onun 
idaresi altında hiç bir maddi ve mane. 
vi müzaheretten mahrum bırakılma

yarak çalıştırılmış olan memleket ta
kımlarının profesyönel oyuncuları kar 
şısında genç amatörJerimizin aldığı 

dereceler iftiharla kaydedilmeğe lAyık 
değil midir? 

Onun için futbolümüzU pek hakir 
görmiyelim. Her şeyi tenkit etmeği, 

beyaza muhakkak siyah derneği kendi
lerine adet edinmiş ve bununla zevk 
duymak metini kazanmış olanlar gibi 
futboliin bizde pek geri kalmış olduğu 
nu önümüzde bir çok deliller varken 
bir Tombotko keçisi inadiyle iddia et
miyelim. 

Yalnız şunu da hatırdan çıkarma
mak lazımdır ki futbol bizde ilerlemiş 
olmakla beraber henüz daha matlup 
derecedeki seviyesine vasıl olmamı~

tır. Bunun için de daha çok ciddi ça
hşmağa ihtiyacımız vardır. 

Bugünkü halimize göre acaba Ber 
lin olimpiyatlarında ne gibi bir netice 
elde edebiliriz? 

Şüphe yok ki mağlQbiyet bizim için 

Berlin: (A.A.) - Almanya lsveç 
ve Finlandiyanın iştirakile Berlinde 
yapılmakta olan beynelmilel güreş tur 
nuvasının neticeleri şudur: 

SiNEK SIKLET: 
1 - Brlndel Alman. 
2 - Schader Alman 
3 - Berander lsveç 
TOY SIKLET: 
1 - Hering Alman 
2 - Sperling Alman 
2 - Joenson lsveç. 

HAFiF SIKLET: 
1 - Dof sson lsveç 
2 - Ehrel Alman 
3 - Schwarzkopf Alman 

WELTER SIKLET; 
1 - Svedberg İsveç 
2 - Schaefer Alman. 
3 - Virtanen Finlandiya 

ORTA SIKLET: 
1 - Schveikert Alman 

- Johanson İsveç 
3 - Paar Alman 

YARI AGIR SIKLET: 
1 - Siebert Alman 

mukadderdir. Fakat bu mağlQbiyet 2 - Seclenbinder Alman 

bir hezimet olamaz. Eğer şansımız yar F ra n s--.-z-,-a--r
dım eder kur'ada karşımıza msbeten 

zayıf !>ir takım da çıkarsa belki bır ~ Yugoslaya şamplyo
libiyet ihtimali de belirebilir. 

Herhale mafIGp olsak dahi iyi bir DUDU S-1 yendiler 
oyun göstermiş olablllr ve Tilrk fut- y k d 
holünün kıymetini takdir ettirebiliriz. a ın a Çekoslovakya He çar-

1924 olimpiyadlarında karşımıza PI§acak olan Fransa milli takmıı 
i1k defa o zan1an oldtiğu gıW liugün. Yasa.~~ llanaıecl .. 
de dünyanın en kuvvetli takımlann- ıki ile bir hazırlık müıaabakaıı 
dan biri olan Çekler çıkmıştı. 5.2 mağ- yapmqbr. 

fıat Geç başlamış olmasına rağmen - Jfıp olmuştuk. Fakat bütün ecnebi ga. Fransızlar Holandalılara kar
~l ~!z~e 30 senelik bir hayata ma- zeteleri oyunumuzdan takdirle bahset fi hezimete uğradıktan 90D:ra ta • 
ııı._ • butun gençlerimizi saran bu miş ve bizi methetmlşlerdi. Birinci de kmı 
~tak 'tt'k larmda ıı..:~:k d~i•iklikler lltr ş··g~ 1 çe şiddetini arttırmakta. fa olimpiyadlarda iştirak ediyorduk. ·uu, .. u ~ 3' 

~ up e yok ki temiz ve nezih bir Tali de karşımıza en çetin hasmı çı- yapmıılardır. 
tiig~ ol~n fubole karşı gençlerimizin karmıştı. Bununla beraber gençleri- Etki takımdan bet oyuncu bı · 
'1ta :dıkleri bu alakayı, bilhassa me. mizin elde ettiği netice bir muvaffaki. rakarak diğerlerinin yerlerini ka ~ 
«ıtı e Pun d?ny~run ~er tarafında al- yet kadar parlaktı. milen yeni oyuncularla doldur • 
't hemmıyetı nazarı itibare alınır- O zamandanberi daha fazla tecrü. ..,.,., .. }ardır. 

' ltıemn . ---ır 
tlıtde • unıyetle karşılamak çok ye. be gördük. Daha fazla ecnebiler ile te- lbka ettikleri oyuncular bir 
"l hır hareket olur. mas ettik. Takımımızın tekniği yük-

stem k müdafi, üç muavin, bir de mub. . 
~ L e Yapmaktır,, kaziyesine gö. sekti. Oyuncularımızın görgüsü arttı. 

uu kad cimdir. 4- 1' ar derin bir alakadan sonra Avrupa bizi biz Avrupa oyuncularını 
>•\t 11\'aff ak olmamak için bir sebep tanıdık. Onların sistemlerini ogren. Yeni teıkil ettikleri takmı gü -
~'llr. Bahusus her şeyi çabuk kap- dik. Tabiri fimiyane ile daha fazla zel bir oyun oynamıt ve YugOllav '"e kolaylıkla tatbik etmek hassa- yırtıldık. Binaenaleyh bugün elde ede- fampiyonlannı 3 -1 yenmiıtir. 
~)et~I~ olan ırkımız jçin muvaffa. ceğimiz neticenin daha iyi olmasını Takrm eskisine nazaran daha 

ıı htımali daha ziyadedir. bekliyebiliriz. Zaten bu sene olimpi- ıeri, mütecanis, ve ataktır. 
Ce d~itfbarladır ki futbolün bizde yatlara prof esyönelUk ve amatörliik Çeklere kartı muvaffakiyetli l 'lla r memleketler seviyesine çık. mesele.sinin halledilememesi dolayısi. 
--ellttk llllni olacak bir sebep göre- le ~kler, Avusturyalılar ve ltalyan- bir oyun çıkaracağı tahmin edil · 
~la)l ~eyfın. Eğer mutelif sebepler lar gibi kuvvetli takımlann da iştirak mektedir. '1tttt'1le bugün için buna imkfın ola- et.miycceklerinden bahsedilmektedir. -ne_m_ftı_le_k_e_d_i_nm_iş_,_o_y_u_nun-"-k-u-rd_u_o_I. 
'-ııt\ f ise herhalde daha beş on sene Calibi dikkat olan bu vaziyet ~ze- muş profesyöneller görmiyecek ve mu,. 
~._.611tboJün bizde de her tarafta rinde biraz durmak icader. Demek ki vaffakiyet ihtimalleri de bu yüzden 
'-ı 01 ıtlj ağartacak bir tekfımüle bu sene olimpiyatlara tam ve hakiki artmış olacaktır. I 
~ ııı11tcatından eminim. amatörlerin iştirak edebilmesini temin Şimdi olimpiyatlarda gençleriml-j 
~ 0,:ıun Türkiyede otuz s eneden. için daha sıkı kayıtlar konmuştur. zin muvaffakiyet gösterebilmeleri için 'itti ndığından biraz yukarda hah Bu hal bizim için büyük bir menu. ne şekilde hazırlanmaları lazımdır.? 
~~ ~ Hakikati söylemek lazım. niyet ile telfıkki edilmeğe değer mü- Bunları nasıl çalıştırmalıdır? 
~·ilet ıde futbolün asıl tekemmül him bir keyfiettir. Zira futbolU sırf işte asıl mühim mesele budur ki 
~ ı...~btU raht altında alındığı zevkleri için oyruyan amatör gençleri. bunu da diğer bir yazımızda tetkik e. 

""91lllltın faaliyete başladığı ta- miz karşılarında bu oyunu kendileri- deceğiz. Sadi Kmsan 

Bay ZATER'in spor yüzünden başına gelenler 

a. Zater klz•k ı•rı,qıaı 

Kıı olimpiyatlarına iftirak eden lngiltere Bob takımı ... 

Kış olimpiyatları 
Açılış töreni pek 

parlak oldu 
Kıt Olimpiyatlarının büyük tö-ı 

renle açılmıı olduğunu telgraf 
havadisi olarak vermiıtik. Son ge
len Avnıpa gazetelerinden bu lıu
suata aldığımız tafsilatı &§ağıda 
lbildirmekteyiz: 

Garmitde lıki ıtadyomunda 
1936 kq olimpiyatlan Alman Rei· 
aiciimhuru Möıyö Hitlerin riyase· 
ti altında yapılan merasimi mah -
susa ile açılmıttır. 

Mösyö Hitler kendisine mah
sus yapılm'! tribünün üstüne 
çıkıp da gör sesiyle ağır ağır kıı 
olimpiyatlarmm açıldığını bildi -
ren nutkunu söylerken etraf.ı: de -
rin bir ıük<inet !kaplamıttır. 

Bu öyle 'heyecanlı bir dakika 
idi ki, aponın büyüklüğü, itiban, 
asaleti tam manaaiyle hiM<>lunu · 
yordu. 

Bütün milletlerin bayrakları 
ile süalenmit koca .tadı dolduran 
otuz bin ki!i kulak keıilmiı Hit -
leri dinliyordu. 

Çünkü herkesin üstünde bir O· 

limpiyat havası esiyordu ... 

Kıt olimpiyatlarının resmen a
çıldığı cihana ilan edildikten 
sonra remıi geçit baılamıştır. 

Alman Reisicümhunı Şark trİ· 
bününde ayakta duruyor, yanınd8 
propaganda nazın Mösyö Gobelt 
harbiye nazın Mösyö Blomıberg 

beynelmilel olimpiyat komitesi a· 
zalan ve diğer yüksek zevat bulu· 
nuyordu. 

Resmi geçit bittikten r.onr11 
bütün sporcular bayrakları önde 
olcfofıtu haldi! elfabe ıırasivle Şe · 
ref tr:bünü önünde hazır ol vazi 
yet· nde dizil,.,.. işlerdir. 

Simsiyah bulutlar ile örtülü se
madan durmadan dinlenmeden 
kar yağıyordu. .• 

Sporcular adeta kardan yapıl. 
mış birer müıh:p heykeli andırı -
yordu .. 

Olimpiyatların açıllT'ası civar 
dağlara yerlestirilen tor>ların ta · 
rakalan ile 'her tarafa il5.n edilir-
ken muzika me!<hur musikhina .. 
Sfrauı'un b e3teledPYi olimpiyat 
martını çalıyordu. Birdenbire u · 

- Yazısız Hikaye -

zakta bir alevin parladığı görül •· 
dü. 

Bu olimpiyedm mukadde. ale
ti idi ki, oyunların biteceği aon 
güne kadar yanacaktır ... 

Direğe yavaş yavaş beyaz ze • 

min merine terıim edilmit bet 
halkalı Olimpiyat bayrağı çekil • 
di .. Uzak ovalardan çan ıealeri 

iıitiliyordu. 
Bütün bu çanlar Garmit kıt o

limpiyatlarının baıladlğmm birer 
niıanesi idi .. 

Her memleketin sancaktarı ıı
ra ile tribünün önüne gelerek O • 
limpiyat yeminini etti. 

Yemin tu suretle yapılıyordu: 
"Olimpiyat oyunlarına bir 

mert rakip olarak ittirak ederken 
Olimpiyatlar nizamname&ine ta • 
mamiyle riayet edeceğimize a.po • 
nın talisi ve memleketimizin !e • 
ref ve haysiyetini vikaye emrinde 
tam bir sporcu ruhiyle hareket e
deceğimize yemin ederiz.,, 

Her milletin Mm.Caktan bu IU• 

retle yemin ettikten sonra müsa • 
bakalara batlanmı§tır. 

Kıt Olimpiyatlarına iştira.IC 
eden devletler şunlardır: 

A vustarlva, Bulgaristan, Yu • 
nanistan, Fransa, Yugoslavya, 
Kanada, Letonya, Lüksemburg, 
Norveç, Avusturya, Polonya, t > -
veç, İsviçre, İspanya. Cckoslov:lk
ya, Macaristan. Amerika, Alman
ya ve Türkiyedir. 

ilk yapıle.n müsabakalar buz 
üzerinde hokey mat:ları olmu~tur. 

Birinci müsabaka t.aat 14 30 da 
Almanya ile Amerika arasında 

yapılmıtbr. 

Müsabaka e.nasmda tiddetli 
bir kar fırtınası b:ıotlamış ve bu 
yüzden maç birkaç defa tatil edil
mittir. 

Tipi bazı anlar o derece tidde
tini arttmnıttır ki, oyuna yeniden 
devam edilebilmek için ameleler 
piste girerek üç defa patinaj yeri
ni temizlemek mecburiyetinde 
kalmıtlardır. 

Eskrim 
Te,vlk mUaabakaları 

lıtanbul Bölgesi Boks vt: Ea • 
krim Heyeti Bafkanhğmdan: 

1 - 23/Şubat/1936 Pazaı- p 
nü aaat (18) de Beyoğlunda Par
mak kapıda Galatasaray kulübll 
salonunda Eskrim teşvik müaaba
kaları yapılacaktır. 

2 - Bayanlar araamda da Fl&
re müabakalan yapılacaktır. 

3 - Üçüncüye kadar derece 
alanlara madalya verilecektir. 

4 - Bu mGabablarda kıl~ 
ta betinciye, Epede ve Flörede n. 
çüncüye h.dar derece ahnlar bi
rinci kateaoriJe apılacaktır. 
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123 (Nakil, tercünu Vf: iktibas hakkı mahfuzdur.) 
Leyla Kahirede prens ömerin an
nesile geçinemiyeceğini anlamıştı .. 
Bir akşam ömerin evrakı arasında 

"Aman, mahalleliyi bize güldü
recek kadar alafranga olmasın, 

Osman.,, 

"Neden bu kadar müteassıpsm, 
Rabia Alafranga deyince kendin. 
den geçiyorsun.,, 

Taassup? Hiç de müteassıp de
ğildi. Y almz güzellik ölçüleri 
başkaydı. Onca güzellik genişlik, 
ışık, açıklık, sadelik demekti. Os
manrn güzellik ölçüleri daha karı 
şık, daha zıd unsurların imtizacın· 
dan hasıl olan şey. Bu ikisinin a
rasında ebedi şark ve garp davası .. 
Şimdiye kadar bundan, yalnız mu
sikiden bahsederken haberdardı 
lar. Şark, tek melodile" medeniye 
ti ... Garp, orkestra ve senfoni me· 
deniyeti.. 

Rabianın bütün bunlar esasen 
berraklığını kaybeden zihnini pek 
fena yoruyordu. Artık Osmanın 

her dediğini kalbul ediyor. Gözle
rini e.çmadan "Olur, olur,, diyor. 

"iki gözüm, Pem~ tezye artık 
hem yemek hem yedi odalı evi te
mizliyemez. Benim eski ~ı Ele
niyi tutmak istiyorum. Hem ev 
hazırlanırken temİ7.ler 1 yardım 

eder.,, 

"Olur, olur,,, 
Bir sabah Rabia yataktan kal· 

kamadı. Osman evden fırladı. Ka
naryaya gitti. Kendisi doktor ge · 
tiremiyor, karısından korkuyordu. 

Kanarya dinledi güldü, ve he · 
men o eiin iki mütehasan doktorla 
Sinekli Bakkala geleceğini söyle· 
di. Yalnız Osmnn biraz ortalıktan 
çekilsin. Kanarya muayenede ha
zır bulunacağı için Raıbianm itira· 
2a mecali kalmryacaktı. 

O gün göz kapaklan her za · 
mandan şiş, kulakları uğu)dayor. 
Fakat Rabia gene Kanaryanın 

getirdiği iki doktorun !hususiyet · 
lerini seziyor. 

Bunlar doktor Kasrmla 'doktor 
Salim. Türk doktorluğuna Alman 
fennini, biraz da katılığım getiren 
iki me~hur sima. Biri dahiliyeci, 
öteki ebe. 

DahiJiyeci Kasnnrn bıyıklan 
tıraslıydı. Ve bu Ra.bianın gördü
ğü ilk bıyıksız adam olduğu için 
pek yadırgadı. Baston yutmuş 

gibi dimdik duran bir adamdı. 

Yüzünde - gençliğine rağmen -
örümcek ağı gibi biribirine girmiş 
çizgiler vardı. Lakırdıları tek tek, 
mitralyöz ateşi gibi. Bir Alman 
taburuna kumanda eden Prusya 
zabiti gibi konuşuyor. Beyaz, dik
katl~anikürlcnmiş elleri, titre · 
yerek, kumanda giıbi ağzından 

fırlıyan lalnrdıları işaretleriyle 

itmam ediyor. 

"Rahat duralnn, krmıldanmı · 
yalım, nefes alalım, almıyalnn .... ,, 
diye emirler veriyor. En büyük 
zuH.:mlcrini bile mübalağalı ıbir 
nezaket arkasında yapan bu mu · 
hitte bu ne kadar yepyeni lhir şey
di. Tıpkı Almanyada olduğu giibi 
k•zı rıplak muayene edeceğini 

&Ö~'l!'vİnce zavallı Rabiamn nefe · 
s? ~ıhmdı. Yüzü mosmor kesildi. 

f k:nci muavene eden adaM Ra. 
binyı o l·a· nr korkutına.:rı Yt•m• · 
ıak dost gözleri, ~nca genç bir 
•kah nrdr. Ramanm gözleri be 
sal<ala can hırtaran ,.,:ı.i yapıştı 

}.aldr. Muayene bitl:hten sonra 
ikisi de odadan ç.:htılar. Kanarya 

onu tekrar giydirdi, yasbklarını 

düzeltti, yatırdı. Ve hemen dok . 
torların ne te§'his koyduklarını an· 
lamak için karşıki odaya çekildi. bakışh bir kadın fotoğrafı bulunca 

çapkın 
şaşırdı! __ 

"Kocan doktorlann yanında.,, Prense.s Sayeste, Ley lanın yüzü Ley 1 a Kahire de ra, Mehmet Alipa.§a otelin do? otlJ· 

Kanarynnm odaya girdiğini ne bakarak gülümsedi.: Leyla Kahirede güç yaıryaca . ran bir arkadaşını ziyarete gider· 
duymuş, fakat gözlerini açmamı§- - lskenderiyeden ne çabuk ğını anlamıştı. ken, yolda bir İngiliz kadının• 
h. Yüzünde darğm bir hasta ço · bıktınız Bir gece içinde Ömerin annesi çarpmrş .. Kadın: "Niç.in pardon 
cuk hali vardı. - Ben gitmek niyetinde de- ve evi bakkında hasıl ettiği kana· demeden geçiyorsunuz?,, de:nit 

"O Ak ağa ~ılrklı doktoru mut- ğilim. Ömer bir emri vaki yaptı. at Leylayı ümitsizliğe düşürmüş . Prenses Ömer kadını tahkir ede · 
lak Osman çağırmıştır. Bu ne ke· Annesine telgraf çekmiJ. tü. rek yürümü§. Meğer bu kad11' 
pazelik. ... ,, - Doğrusu ya, sizi bu kadar - Sinirli, mütecessis bir ka . harpte ölen maruf bir İngiliz ca • 

"Şuşştt .. Utanmıyor musun? çabuk bırakmak istemezdim. Ma- dm .. Ve kışla disiplini ile idare susunun knrısı imi~ .. Ömerden ÖÇ 

Zavallı adama neden bu ka . demki telgraf yazmıf... söyleye· edilen bir ev! almak için birçok şahitler tedarik 
dar eziyet ediyorsun? Üzüntüden cek sözüm yok işte Leylanm verdiği hüküm.. ederek, Kahire ceza mahkernesirt· 
saçları bugünlerde daha çok ağar- Zeynep: Prenses Fatma, büyük oğlu O. de aleyhine mühim bir hakaret 
dı.,, - Halacığım, gene geleceğiz, meri görünce çocuk gibi sevinmiş- davası açmış .. Ömerclen on bin in· 

"Peki a:inma gebelik hiç.bir ka- dedi. Yengem lakenderiyenin her ti. Fakat, Leylaya kar§ı soğuk giliz lircuı tazminat istiyorın~· 
drnrn başına gelmemi§ mi Buka· tarafını gezemedi. davranıyordu. Omerin annesi, Mı· Ömeri mahkUm ettiremezse, §Cref 
dar telaşa dandiniye ne hacet!,, -Prenses Şayeste gözünün ucuy- sırın çok zengin ve ki.bar aileierin- ve haysiyeti lekelenmİJ olacak · 

Kanarya öksürdü. la Leylayı süzüyordu. Bir aralık den birinin kızını çok eskiden oğ. mış. Hasılı insanın içini yiyeııı 
"ldrannda alboımin olduğunu yüzünün lonşıklıklarını gizlemeğe luna peylemişti. Ömerin Leyla ile beynini ltemiren, içinden çıkıl • 

zannediyorlar. Tahlil ettirecekler. çalr§arak gülünuedi: birlikte geli~i Prenses Fatmanm maz, çapraşık bir dava. 
Çok sıkı perhi'Ze lüzum var.,, - Başınızın ağrısı geçti mi, bütün planlarını alt üst ediyordu ·- Mahkemede ilk duMıfma çok 

"Hepsi bu kadar mı?,, Leyli hannn? O hatti tasarladığı krza ıö:? bile hararetli olmuştu. Ertesi gün bü • 
Şiş kapakların altından iki bal Leyla, ihtiyar kurdun bunu ne vermişti: "Seni büyük oğlum O · tün Mısır gazeteleri bu davadatı 

· k · · · K .. maksatla •ordugun" u anlamakta mere alacağım!,, demişti. bahsederek, sütun sütun, ıayıf• 
rengı ışı çızgısı anaryanm yu · 0 

'k · Bereket versin ki, Ömerin kız sayıfa yazılar ,,azmn:Jardı. Leyli zünü tetkik ediyor. Kadının sıkıl- gecı memışti: J ·:r 

1 E d d. -nd d' ... · kardeşi, annesinin Ömere yama · bir sabah Zeynep!e konus.urlten: 
dığı besbelli. Göz erini p~~:~e - vet, e ı, go er ıgınız 

· d h 1 ba - mak istedig"i kızdan hiç te h,._ · A- b · · b da adııJt çeviriyor. aspnn er a şmun agnsmr ge· - "':t - ga eyımm u v 
"Aşagrsınt pek dinliyeme"d~. çirdi. !anmıyordu. Ömerle annesi ara . kolaylıkla yakasını ı;ıyırahileceiİ' 

G- ~ Id'I M 1 b smda gizlice bu mesele konuşul · ni sanıyor musun? Kocan gelir sana anlatır.,, oz goze re ı er.. ana ı a 
. duldan sonra, Zeynep, ağabeyi · o· 

Şimdi bir ayak evvel sa,,,.. . kışlarla güliiJtüler. Kimseye sez- ıye sormuştu. 
• -:r nin kulağına: 

mak istiy:ormu~ g~bi. Rabianm iki dirmeden anlaşmışlardı. Zeynep boynunu büktü: 
:r - O, sana layık bir krz değil ! d ıı 

Yanaldarım hararetle önüvor. Kol· Prenses Şayeste ba,ını Öınere - Y engeciğim, dedi, lca 1 

,, J Diye fısıldamayı unutmamıştı. ı ı 
ları kızı muhayyel bir tehlikeden çevirdi: Mısırın en meşhur bir avu <atııt Leyla, bu ıerait altında Kahi · ,,. ~ 
konımak iatiyormu• oibi 'bo~- _ Sen bil&. ~i rocuklug .. un· vekil olarak tutmuş.. Yinnincı-· 

y .. T re uzun m .. dd alıt'bileceğini • 
da her zamandan fazla kalıyor. dan yaz allııt'tnetnİfıİn, ~hun! de. fazla §ahit dinlchnf.ş. Bunun akit' 

o-r- - -o ummuyordu. Kahireyi tavanı basık '1' 
Ve gidiyor. Yalnız kapıyı kapar . di •• Bana .ormadan neden an. ni isbat etmek için, ağabeyim• bir eve benzetiyordu .. Nil kryılıı.rı 
lcen k..-mı çevirip sesleniyor. nene te1-af yazdm? Buradaki pü- bir tek §ahidi bile yok 

U-Q.j - 4>• Ley)ayi biraz Mısıra bağlar gibi _., 
"Aklını ba«ına al, doktorl .. •m riizlü i•lerini bitirdikten sonra im • F k p F - O halde davayı kaybedeceP :r ...,. ~ o uıtu. a at, rensea atnıanm ·~ot 

d d·-· • aitallrVdiniz daha iyi olmaz mıydı? On bin İsterlin Türk lirasiylP yP... e ıgını yap.,, o· -J vaziyeti onu her gün ıinirlendiri . 
Rabia gene gözlerini sımsıkı ihtiyar prenses de Leyli.dan yordu. Prens~ Ömer de Leylanın bin lira yapar. Bu parayı Prell• 

.. ......ı, '-~-Ianm t O d -1-ak Ömer verecek mi? kapa.mı§ dııarı:smı dinliyor. Ke.rıı- ~ •ıvı IJ ı.. n an ayruuı ruban muztarip olduğunu sezmi . 
ki odada ne konuşuyorlar? Niha· istemiyordu. iki kokainöman böy. yor değildi. Leyla: - Ağabeyim çok zengindi<· 
yet kapı açıldı. Sofada Osman lece enlaımca elbette kolay kolay _ lskenderiyede ne kadar ra- Fakat, şimdi elinde bu kada!' pŞ' 
doktorlarla konuşuyor. Fakat hep biribirlerinden aynlmak istemi · battık.. raaı yok. Beş senelik hesapl-'; 
Fransızça. ye<:eklerdi. Dedikçe ona hak veriyor ve: tasfiye etmeden bu parayı nal

1 

Osman içeri girince gene §İş çer- Ömerin inadı tutmuştu .. Puro _ Merak etme Leylacığım ! ve nereden tedarik edecek bil • 
kt d d b d k d l mem? !... çeveleri içinden i:ki inıee bal ren- sunu ya ı: iyor u · ura a i ava armıı yo. 

gi ışık hattı onu &üzüyor. Osman - Yarın gitmeğe, mecburuz, luna koyayım da gene halamın - Annesi veremez mi? 
Kanarya kadar da kendine hikiın lialacrğım ! Çünkü öbür gün, Ka · yanına gideriz. - Annem de bir prtla ver~· 
değil. Sabırsız, hiddetli ... Katları hire ceza mahkemesinde aleyhim. Prenses Ömer aleyhinde açılan leceğini söyledi. ı)J 
çatılıyor, sert !küçük elleri zihnin- de açılmıt olan bir hakaret dava· hakaret davası da Leylamn kafa. - Anladım... işkembe •"r' 
den, birine bir şey anlatmak foter- ıı rüyet edilecek. Gitmezsem, arnda bir istifham gibi kıvrılıp kızla evlenine .. Değil mi 
miş gibi, tehdit eder gibi müte .

1 

mahkemenin beni on bin lngiliz kalmıştı. Prenses Ömer gfıya la · - Evet.. 
1
,. 

madiyen işaretler yapıyor. lirasına mahkUın etınesi muhtemel kenderiyeye geldiği gün Leylayi - Prens Ömer buna razı 0 

(Devamı VaT) dir. halasının evine götürdükten son. cak mı? (Devamı ~ 
================================================================-======================~ 

Tefirka No. 43 

Sonra birdenbire gene ciddileıerek devam etti; 
- Ha.. Hatmma gelmişken sorayım. İhsan be

yin bugün size o kadar gizli söylediği neydi? 
- Ne vakit? 
- Sizinle konuşurken sonradan çok yavaş bir 

şeyler söyledi. 

Şaşırarak: 

- Nereden biliyorsunuz? Demek ki dinliyordu
nuz. 

- Evvelce sesleriniz biraz duyuluyordu. Sonra 
birdenbire işitilmez oldu. 

Kendi kendime: 
- Dinlemiş 1 diye düşilndüm. 

- Söylesenize ••• 
- O kadar önemli bir şey değili 

- Peki neydi? 

... 
' 

Knşlarınu çattım. Artık bu kadar teccsslls budu. 
du geçiyordu. 

- Mademki İhsan bey yavaş söyledi. Demek ki 
i§ittirmek istemiyordu. 

- öyle mi? 
- Tabii! .. 
Kocam ihtilafı hiç de sevmiyordu. Derin bir hid. 

det mavi gözlerini tutuşturdu. Fakat hiç temkinini 
bozmadı. Sesi gene eski ciddiyetini muhafaza ediyor
du.: 

- Bu telakkiye göre değişir dedi. Yalnız sizden 
bir ricam benden bir sır saklamamanızdır. 

Cevap vermeksizin başımı salladım. 
- Size bu derecelerde ehemmiyetli 

a6yledi ki bu kadar inat ediyorsunuz? 
- Size çok ehemmiyetsiz olduğunu 

tim, 

bir şey mi 

söylemiş· 

- Sizin için belki ehemmiyetsiz olabilir. Fakat 
İh!!an beyin bana işittirmemck için sesini yavaşlattr. 
ğm<ı göre benim hoşuma gitmiyen şeyler söylemiş o. 
lacak . 

- Hayır! Yalnız bana ili~iri olan şahsi bir şey .. 
- H:ıcli hadi eğ-er Mvle o1aydr saktam.azdmrı:. 

Biraz sert bf r sesle: 
- Olabilir! dedim. Nicin sakladığ•mı ben de 

bilmiyorum. Belki de bana ilişiPİ olan bir ıeyde hı.: 

kadar tecessüs gösterdiğiniz için ... 

Yavaş bir sesle: e•f• 
- Hakkınız var dedi. Fakat benim iıtetünin "yısi' 

1i olan ve benden para alan bu adamın benirn ate~ 
me olarak sizinle birleşmesini çok çirkin buluY

0 r•"' 
S. · d · k' ih b . 'n ı• - ıze yemın e enm ı san ey sızı 

nız için uğraşmadı. . ı-i °" 
b• r.ıı. Sustu. Alnında can sıkıntısından ır ~ 

muştu. Sonra birdenbire: ııet ıe-
- İhsan beye soracağım dedi. Eğer bana 

yi açıkça söylemezse görüşürllz !... . • il1 tıef 
Arif Nedretin bu hareketi noterin ben~. 1:it ısılJ

lediği teveccühü izale edebilirdi. Kocam gıb~ğif11 ıçi" 
vekkilime kar!Jı kendisini şüpheli gösterdı 

k . .t0f• bana gUcenecc tı. diltllJ-
- Mademki dedim bu kadar üzerine ~yet

sunuz: aöyliyeceğim. Zannettiğiniz kadar efıe ~ 
li olmadığın! göreceksiniz. . • a~ıt 

Hakikati söyleyip söylemediğimi ırıce F•"'' ~j. 
ister gibi sert gözlerini g5zlerime diktı· dırııı'1' '' 
aradaki bütün bu anlaşamamazlığı tal tJ• 

yordum: datd f'Jbl I' 
- thsan bey dedim. İkimizin arasın b1.l9ı.ı6i 0 

yı kuvvetleştirmcyl ihmal etmememi ban• 
rak tavsiye etti, 

\ (Devam.ı .,ar), 
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Dü geceki müthiş ·fırtına 
_.....beri kit olmalı lizım 

aeldili Wde bir bahar haYUı Ja• 
fl1an 1-nllUI, dün ıece btiJük bir 
felalret atlattı. Ve ba MD• ilk defa 
olarak lrar 1atmala bafladı. 

SMt ıece ondan itibaren mül
hit bir kar tipisi tehri altüst etmiı, 
hnwn lmnbullulara cidden kor-! 
kulu clalriblar geçirtmit Ye .. ,.. 

l&nuJKak bdar çok huara sebep 
olaıuttm. 

Denilebilir ki bütün lıtanbulcle 
t&aılan lmdmamıı, kiremitleri uç. 
lllaanıt, duvarları yıkılmamıf, kısa
-., az çok hasara ujramamıt ev 

~-
Rüzıir dün ıündüz aaniyede 8 

llaetre tilratle eserken ıeceleyin 
lata atirat 20-25 metrfl!Je kadar 
tdcıalfbr. Bunun neticeainde kara· 
ela Ye denizde büyük ziyanlar vu-
'- aelmittir. 

karadaki siyanlan ıu tekilde 
"6Ja.a etmek kabildir: 

Mnareıer 

1..? .. .:- Şehrimizde birçok minare 
~lan UÇIDUflur. Ayuofya ca 
~ ilri, Sultanabmedin iki Sü 

i1enin bir külihı bunların 
....... eladır 

T•b•lalar 

bulunduğu Sille)'ID&DiJe, Samat • 
ya, Karaıümriik sibi mmtabla • 
rında birkas ev :rı)alm&k Ye kat 
çökmek hidiaeai olmattur. 

Baoal8r u9tu 
7-Bundan bqka birçok nlerin 

bacalan ve soba boralan ela 1erle
rinden kopm\lfbll'. Samatpda ele 
bir ıelYi bir mn lllWDe Jl)nlmlf, 
evin iki odasını ydaauftır. Ba ka· 
zalar neticeainde birçok ,araJaa. 
mak, kol bacak kırılmak bldbe ... 
ri olmut. fakat n~ hir •Jiet 
olmamıfbr. 

Tren oarplfmtı• 
8 - Kardan tılola11 demil'701v 

hatları ela lrapen•ıfbl'. Yetllklı· 
den ileriai ile telıraf mahahereli 
kesilmiftlr. DtlD akpm hareket • 
den Y.onftllqonel trenine de 
Çatalcada elapl'el arkadan çup · 

~.,·~~ P"PS 
1
•• • ..... 

Ba tnDleriD laanketleriD• ft bu 
gün gelecek Konvanıyonel ve ekı· . . 

ı..!. - Muhtelif caddelerde bin . ...._,, _ _. .. ._ • .__ ... _ 
- dikk&a .. bel&a, Ye .. .. .......... " 

kla eaçaklan tlÇIDUftur. Be - 9 - lıtubalun ltirpk fel'leriDi ::•ela bü,uk ıİDeluların önün yeniden "' baamlf, ve iJDdat iat• 
...... biJWr afit talteWarın iae dilinden itfai1e yetiterek talan 
~~ parça olmq ve kop- botaltmıp. 

Kasımpqa dokuZUDCU ilk mek· 
fallar tep, ve Bebekteki Mııır sefaretba· 

4 -fırtıll&Dm ıeairiyle pek çok nesi bunla" meyanmdadır. :;:ele telefon, telaraf, elektrik Kur, ... ıar 
~ UPIDUfbır. Hele Tabimde 10 - ~hrimiadeld bO,lk Maa· 
ltı ,..._ aparbmanlara ait te lann Ye bu arada tinİYenite 
tı..°" te8-in1n hepıi parçalanmq- ve camilerin aaçaklan Ye lmrtun· 
.... SobJı elektriklerini birbirine lan parçatanmqbr. ..;:0.- tellerin debiiyük bir im- Y•nıınlar 
.. .;:::-- llalunmalmdır. Gene 11 - Şehrimizde çıkan ant fırtı . 
~-"::.:: .. telleri. ve Jollarm na yüzündea lairçoJs 1aqmlar çık· 
...__-- olmaamclan Edir· 
tı---..a ~- -• mıısa da itfaiyenba fedaklraae ea. 

......._. Ye Topbpı Sirkeci ..._ r-
~~.-11-.IMI &runaylar ıeç yaJde lıtmaaı neticesinde ->'ilk faciala-

... 9'..._iflerd;r. nn önü alnumtbr. Yuam çıbD 
yerler fUTalandır: 

"•- Jollar Kireç'bunnı Memcfah Paf& J&b · 
. .._...ııı.ltbna._ hlrl ıtizfbaden kapanan yol· ıı, T ahtakale Amaalb, 80 .. ,.& 1e-

de San,.er. Taksim yo- mitçi dükklnı, Caialoilu, Be,ler
~~ • 'htlaktan ıeçilmeai tama- beyi, Arabacılar meydanı; Oalcü • 

111ıı1rfa1q bir hale ıelmit dar lalimiye Ye Papbpumdald 
orta mektep bbauı. Cerrahpqa 
caDJİi ıokajı, JCurtulut caddeıi. 
Kadıkay Moda caddesi.. 

çalmıİ tatllar 
Bundan batka Şitii · Bam1111ti 

caddesi Se14met aparbmaDmm ça. 
tuı ç&kmiif Ye aparbm&D ..Wbi 
enkaz altında kalarak pralaamq. 
br. 

Denizdeki 
kazalar 

Denizde de fatma denm edi· 
1or. 40 50 metre ilerili ılrilleme
melı:tedir Fırtına denizde de bir
çok kaalara sebep olm111tur. Sıra-
,,.!- ' "' - ------- · 

Demirini l&oparan npurlar 

Türkiyenin 
başka 

yerlerinde 
An:Caraıla ve zm.rde 

Ankara. 11 - Buıun öileden 
IOnr& Ankara büyük hir fırbna ıe
çirmittir Mülhit bir kar tip:ıi ıeh 
ri kaplamıı. levhalar, aaçaklar kop 
muf, kiremitler uçmuttur. 

lzm!r, 12 - Su baımalan lzmi· 
ri esasen çok mutazarrır etmiıken 
dünkü fırtına bu zararıan arttı" 
mııtır. 

Gtllcemıı1 ve Karade
niz vapurları Rreğll 

limanında 

Buıün bava f8r&lti çok daha i
yidir. 

Lonclra. l l - 24 aaattenberl 
lnıiltere üzerinde büküm ıurea 
tiddetli fırtınalar tımdiye kadar 
yedi kitinin ölümüne ıebep olmut
tur. Vapurlar Manı denız>nde 
tehlikeli bir vazi)ette bulunuyor
lar. ReadiDJ üniveniteaine ait bir 
kayık Tayaaiade devrilerek içind .. 
kilerden bir" ıi botu~uttur. 

Londra, t l - M&llf denizinde 
çok tiddetb fırtınalar olmaktadır. 
Vapurlar Plymoutb'a büyüle bir 
teahhurla ıelmektedir. Bir kömür 
npurundan dalıaların ıürükledi
ii iki kiti boiulma,tur. 

Amerlkllda 

1 - Haliçte Balatta Bozma ma-
haOl lnbde demirli bulunan bü- Erejli, 12 - Dün Karadenize 
tiln yapurlar demirlerini kopara· çıkan Gülcemal npuru ile lıtan 
rak Haliçte iteye beriye daiılmıı· bula ıitmekte olan Karadeniz va
Jarclır. Bunlardan Gülnihal Ye purları Ereili limanın& 11lmmıı
Mirala1 Namnbey Yapurlan F e- !ardır. 

Ne91ork, 1 t - Amerilcanıa 
garp kııımlarmdaki aopklardaa 
ölenlerin adedi dün ıene artnnt
tır. Yalnız Michiıç'de yedi kiti 
daha almü,t&r. 

t4-1 it ..... 

.... psinOIUDa bindirmitlerdir. Ecneb·ı 
GuiDonma ..bil lmmı buara ui· 

Dün ıece Anupamn birçok 
yerleriıacle de fırtına büyük taJui. 
bat yapmlfbr. lqiltere ile lrlan • 
da araaaula •Uçolr vapurlar tehlf. 
kedeclir!•. lnai!tende dGD ıece 
fatmad•n 4 kiti llnriiftilr • 

........ ;.. ... motlrl•r memleketlerde 
2 - Cibali Yapur iskelesi yakı 

mnda llahman bütün yük motörle
rl babnlfbr. 

......... klprDd 
1 

3 - UDkapanı köprüaünln si· 
rlp çılana ıhleri yerlerinden kop 
m11f, bir parçası Kereatecilerdeld 
sebze ballnlD &nüne Jatlamııtır. 
Dil• bir parça da Yemit iıkeleai
ne bindirmiftir. Bu parçalar iler 
lerken rupldilderi motar Ye ka · 
,.Man 1atırmqlardır. .,._.rll npurlar 

4 - Galatacla Kalafat yerinde 
demirli bulunan vapurlar demirle-

Mawnarar 
S - Liman ıirketine ait Hali~ 

teki biitiln mamalar yerlerinde., 
lmrbafmat, Haliçte ..&illere bin 
duWritlerdir. 

8 - Kabatq lnbde demirli 
bulunan Adnan nsnDu demirini 
lcopanmf, Haydarpapya siderek 
Mendireiba içine ıirmit. orada 
blmıttır. Vapur da, yolda ras 
aeldili ldlçGk tatıma Y&Utalarını 
hatmmtbr. 

Çarpttm• 
7 - Limanda bulunan Sami n · 

para d .. lriai kopanlllf, bir lnıi
lis ıilehiDln 6zerine 1Jindirmittir. 

8•m• 1fte911UI• dolru 
8 - Nepton ve Şark vapurlan 

d .. irlerini kopararak bir aemti 
meçhule dolra ıitmitlerdir • 

•• modlr.ler ll•tb 
9 - Deais ticaret anüdürl816 

ala blltiin motarleri batmlfbr. 
10 - Halda kaptanın idareaba· 

deki 100 tonluk kayık Kadıkly ia· 
keleai plcmlnda batmqtır. Tayfa 
lan lmrtanlmqbr. 

l 1 - Mihendia Omere ait blr 
l&Ddal Haydarpqa inlerinde bat· 
llllfbr. Sandalcı Ahmet kurtulmuı· 
bir. 

12 - Arnafttk6y ile Bebek a· 
rumcla Mebmedin yalııı inünde 
ballı Ha1clar reis motörü kara1a 
~ parçalanmlfbr. 

••tu•tan aıen adam 
Soluktan bir de adam iilmilt· 

tir: lbrabim oilu YabJ& İlminde 
J&th hir adam, .. hableJin evir· 
den piJUıo çekildili salona ıel · 
mqt!r. 

Y abya yolda kar tipisinden ta
kamnıf, kalbi de zayıf o!d·-~ için 
plJanp alonmaa airiP biraz otur· 
daldan soma llmlttilt. 

.............. 
Londra, 1 l - Dün, Britanya a· 

dalarında çok tiddetli bir soluk 
hüküm ıürmiiftür. Rüqlr buu 
saatte 90 milden fasla bir Miratle 
eamiftir. Birçok ~ pmi b· 
zaya utramıım. Gerek aahillercle 
Ye ıerekae memleket içerilerinde 
çok fazla hasarlar olcluğa haber 
Yer ilmektedir. 

Bulgar:atanda 
Bulpriataacla Gradetz nehıl 

latllllf Ye Nenobpla Sofya ara • 
amdaki bGtila kaprii1eri ydmnftır. 

Lell"atanda 
Lehiatancla hararet del'C!('ed 

tahte~ıfır otun diiımiiftür. Şid • 
detli kar JiiaünJea tren~er dur • 
muftm'. 

~ı!: F!~~!~ qezet-:_~ qıv.C?.! ki; 

ltalyanın büyük bir 
"'~~.a1vet olmadığı 

artık anlaşıldı 
Avuaturr• ı z ırJndald llekç •il• kuru t.Mtlr. lngtffzrerte 
u,-.mak 11:-•ll• nal.le kll9'rdlk 

"Oror NUYel,, İlimli ıue} dala ıöadilül6 adere bir tor• 
tede Pertimaka mahlltlı Framı~ malitedea ibarettir. l 
ıiyaaa muharriri di1or kh Akdenisde Jardnn için lnıil • 

"ltalramn Anapacla bG,. biJ terenin teldirmi La•alin redc!et • 
askeri Jmnet olduiu kanaati ar meai1le, AlmanJUUD hiicumuna 

• mani olabilecek bnetli bir Fran-
tık ail olmuttur. Ana vatan ordu 1 ·ı· itt"~-L- -"1--.JI 

... - Dil iZ ı .. aamı YUQIUe •• 

larmm tedıizab Ye en iyi umur tirmek fmatı ka,Wilmiftb kl, 
lan Habe:tiıtana ıönderilmiı bu fırsat ihtimal bir daha suhur 
tir. ltalyanm Brenner hududun etmiyecektir.,, 

Tuhaf' bir cez~, 
aonradan moda 

Olc:IU 1 lngiliz filosu 
Akdenlze gitti 
Berlin, 12 (Radyo ile) 

Torpito •• tabtelbahirlerder 
mürekkep bir lqilla filoaa bu 
lilD Cebelittanktan pçerel 
Akdeaiu ıirmiftir. 

Oı~u•erdekl 
hllel.Arlık 

Olçü ye ayarlar müfettqleri • 
nm, tartı lletleri berindeki ıab • 
teklrlık dolayııiyle ,apıiıaku .,) .. 
duldan teftiı!er her tefi me· da • 
na ÇIDrm'fbr· Bu fabrilranm e·kl 
uata!armdan Ekrem yapdan bü • 
tiia aa'ıteklrlddan eö•!em~ttir. f 

Sahte damla11 Müller nsmm ~ 
ela !»ir Alman adatmı yaptılı • • 
bGtGn itleri hanım bazırladıp 

Maltız kadınlan Napolıonun aBylenmektedir. 
askerlerine yardım ebn~· Yapılan tahkikatta tayleadiği .. 

dikleri için ce• olarak b8yle ko- ne 18re hu yolnslutua. 1.Und~n 
kolteli pelerinler 1İJ1Dei8: ltua 1 birkaç ay ene) al•bdarl•'!":t ilı • 
c1aa yila yıl 5nce mahkilm e:t•lmtf·ı bar e .. mıttt ft bua ra4"111en ..... ,, 
terdi. Adanm kadtn1an 1a.•1• a1'a f,fr bnh'o1,....ım.mtı meyılaaa 
111'& bunu aiJmektediıler, reaimde çıkMrtır. 
ıöriiJonuna. -- T•hlrilse& ...... tlıaık.m. 
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Voronof aşımız yoktur.; 

Biz, alelAde ampullar gençleı
meğe lüzum hiaaedlyoruz, fakat 
içimize yeni spf ralleri kfm koya-
bilecek? 

Yerimizi fazla cereyan ıarfet• 
meden daha tyt ıpk veren ÇIF r 
SPIRALLİ YENİ lUNGSRAM 
ampuluna terketmeğe mecburuz. 

ÇiFT SPiRALLi 

Günün Ampulüdür. 

BI r mütehassıs diyor ki : 

az a • a 
için za arhdır. 

a 

:MECCANEN Istanbul 622 posta ku tnsu (T. H. 2.) rümuziJc 12 kuruşluk 
bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TOKALON 
kremi, bir tüp gece 'fOKALON kremi ve (AUZU EDİLEN RENKTE) Toka. 
Jon pudrasını havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

uh e 0 f e ektr· • ma zemesı 
Tahmin edilen bedeli (30000) lira olan yukarda cinsi yazıh m:ıl

zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
30 Mart 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname "Bir,, lira "50,, kuru§ mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı havi 
teklif mektuplarım mezkUr günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanum:n 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(662) 

• maz mes htelif e ektri 
Tahmin edilen bedeli (34000) lira olan yukarda cins; yazılı mal

zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına komisyonunca 
30 Mart 936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da kapalı za .. f ile ihale 
edilecektir. Şartname "Bir lira "70,, kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkatteminat olan (2550) l irayı havi 
teklif mektuplannı mczkUr günde saat 15 e kadar kom!syona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numn ralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki veıaikle mezkur ıgün ve saatte komisyona müracaatlan. (663) 

HABER - Akşam poata:.ı 

/ 

VERiR 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğine 

karşı 

ORMOBiN 
TafıilAt: Galata P.K. 12.5:>-Hormobin 

i. EC%AN°1!DE "·-··· . . ·. 

: SATILI~ 

cümle rüsum bedeli mÜ2ayededen 
tefrik olunacağından haklan ta . 
pu sicilleriyle abit olmtyan ipo . 
tekli alacaklarla diğer alafta<!ar
larm ve irtifak hıa..kkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddialannı 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı mü!.biteleriyle bir . 
likte daireye lbildirmeleri lazım
dır. Altsi halde haklan tapu sicil
leriyle sabit olmıyanlar satrş lbe . 
delinin paylaşmasından hariç Ka
lırlar. D~ha fazla mali'i:mat almak 
istiyenlerin 24 - 2 - 936 gü • 
nünden itiıbaren heııkesin görebil
mesi için dairede asılı !>ulunduru
Jacak olan §artnameye veya 934/ 
6952 nınnarah dosyasııın müra . 
caatla mevcut ve mahalli mezkure 
ait erbabı vukuf raporunu görüp 
a.nlıynbilirler. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No 30 
( Ca{;aloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri meccanendir •. 

v v oguga karşm 

Yalnız eılu giyin· 
mek kiti dejilldlr 
cebinizde bir tUp 

kaşe 

Grip in 
de 

bulundurunuz. 

GR • 
1 

12 ŞUBAT - 1936 ~ 

tedbir ahnız 

p • 
1 

ÜfUtmekten mUtevellld ba,, dlft •dale, bel ajlrılarlle kırıklll" 
ve emsallna karfı en eerl, en kat'ı teslrll lllcdır 

1 O tanelik yeni ambalajları tercih edin izi 
(Radyolln fabrlkasrnm mUtehassıs kimyagerleri taraflnd•" 
yapılmaktadır.) 

Akay işletmesinden: · 
1 - ltletmemize ait Bostancı iskelesinin deniz içindeki kııınflldl 

açık eksiltme suretiyle bazı tamirat yaptırılacaktır. 
2- Yapılacak olan işin keıif bedeli l.491 lira 71 kurut olup.~ 

siltmeye girecekler yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat tesıı1ıı' 
getireceklerdir. 

3 - Eksiltme 12 Şubat 936 çarıamba günü saat on bette id•r' 
merkezinde ıefler encümeninde yapılacaktır. e-

4 - Bu gibi deniz iıleri yapmıı olan iıteklilerin keıfi görO' 
ve malOmat almak üzere idare levazım ıefliğine müracaattan (683) 

İstanbul Satınalma Komisyonu ilanları /" 

Tahmin edilen bedeli 1100 lira olan 168 adet battaniye s-J:. 
zarında askeri fabrikalar yollamasındaki satın alma komiayoııll ,~ 
fmdan 28 Şubat 936 cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye .. lı~tit• 
mu§tur. Nürnunesi ve şartnameıi her gün komisyonda görul~·diif' 
İsteklilerin "82,5" liralık muvakkat teminatlarını Beyoğlu Mal~~J,t' 
lüğüne yatırarak makbuzile 2490 numaralı kanunun istediii t- · 
haiz olmak üzere o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 7f3) 

--~----------~--~~--------~ 
İstanbul Altıncı icra memurlu- D 1R1 K DİLLE Jıl 

ğundan: Mahcuz olup paraya .l//!!JI 

çevrilmesine karar verilen aynalı Be r 1 it z' d P 
dolaplar, örtülü ma!alar, hasır Ö· 

rülü sandalyalar, kö~e için ot ka • ogrenınız. -·~· 
napeler, ıeccade, ,!lmryola, ve elek. 1 - Çabuk ve esUlr ~.,._ 
trik avizeler 17 - 2 - 936 tari - 2 - Her öğrenilen dıl iÇ 

hine tesadüf eden Pazartesi günü tirme diploması verir. L.-.. fi' 
ısaat 12 den 14 e kadar Şişhane 3 - Her sene mü~.,....~ 
cı!.ddesi civarında Davit Hayim nunda Franaada 3 sene / 
apartımanmm üçüncü daire.inde okutur. 
satılacnktır. Almak istiyenlerin o Kayıtlar açıktd'• ,1' 
gün ve saatte mahallinde hazır latanbul, lstilcli.I ca?~ _...;' 
bulunacak memuruna miiracaat · Ankara, Konya ~-
ları ilan olunur. ( 19947) b oe 

D HAZIM 
Acele satılık 8 ,..~ 

Cerrahpaıa Haıt. sabık cild • Züh.H şısında 20 numaralı ev aeel~~ ~ 
Müt. Beyoğlu Me§rutiyet ead. No. H trr. Görmek için ma~a~le ,.ıaıbl i

m::::.. r • na::n Lalelide Aydınlık apartılll ,_tııı: 

26. :: san ağaya pa1.arlık 1çı11 
imtı-m:!rm••ı•a-rıım::•Em=ıij ...-.... ......... -----1 ...................... u•••" ... :: 

------·········· .. -···----··· -·-· AbduJlaha müracaat. 

Telefon. 22566 
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!BeıtilH q,ö.tüşiim: 1 
...,, -,,_, .. -~ ... ~-...._., 

IBu soğukta 
kekırdayan 

fukara ••• 
Bu .&balı, tramvay bulamadım. 

karlar içinde, bata ç.ıka matbaa
n ıeliyordum. 

Vitrin Istanbul surları pek 
müsabakası h b• h l ld ., 

Bir kapı önünde bir inilti itil· 
ti111. •• Soluktan donan köpek yav-
1'111an mı? ... Hayır ••• Birbirine ıo
lnılmut iki inaan ... 

iki yıldır kazananla- ara p ır a e ge 1 
rın nihayet madalya-

ları hazırlandı Beledlye ile Evkaf ~are dD~OnUyorlar amma 
iş birkaç yılda yapılacak gibi değil .•• 

• • • 
"Klprü albnda,, yangmyeri ha

rabelerinde aabahlıyanlarm mev
cut balundujunu bilmiyen bahti
Jarlar Yar mı? ... Fakat dütünülü
Jor mu: O betbahtlar bu gece ne 
olda? .•• 

"On iki motör battı!,, diye he
Jecanla matbaamıza telefon edi
:rorlar. 

Kaç aokak adamının kıkırdadı
lmdan haber yok!... Bilmiyoruz ... 
Onlarla efYa derecesinde bile ala
ltadar defiliz. 

Şarlan imaretleri vardı. Çorba 
dairtır, Ye lnsanlan kubbe altında 
1-nndmrlardı. Garbın içtimai 
1&rcLm tetkilltı vardır. Ta Çar za · 
lb•nmda bile, Ruıyada, koskoca 
hinalar yapdmıt: 

·- Melceaizim ! - diyen inıan, 
ıeceyi ıeçirecek b!r yer bulurmu,. 

Biz iıe, tarklı ile garplı arasın
da11z •• Birinden kurtulduk. öteki 
olamadık: Fakirlerimize hangi iç
tin.at J&l'd°"ı yapıyoruz? 

Her yıl llkkinunun on ikiain. 
den başhyarak devam eden Ta. 
sarruf ve yerli mallar haftuınm 
yapılan vitrin müsa.bakalarmnı iki 
yıldanberi madalyalan dağıtılmı
yor. 

Halbuki bu müaabakaya i;ti · 
rak eden ticarethaneler az çok 
bir masrafla vitrinlerini tertip e . 
derken bu müıabakanm aor.'1nde 
kazanacak1~n madalyalan halke 
te~ir etmek de istemektedirler 
Bu yıl V:trin mi;sabakaıına pek a;ıo: 
vitrin i ~tira!c etmes1nin bir ıebebj 
de bu cihet clarak görülmektedir. 

Bunu cö -.: önünde tutan Milli 
T asam.ıf ve llctisat Cemiyetin;r 
lsta~ul mi'Mle~s=JJ=;;\ bu madal . 

yelan yaptmnrıtll'. Madalyalar ge
çen yıl vitrin mü·abakannı ka.,.a
nan sekiz ticarethane ile gene bt' 
y:rl birinci ve ikinciliği kazanan 
seki2 t:-:.arf'thane için on altı tanf' 
Y"-!'lt·nlm1~tl1'. 

Cemiyet bunlan Halkev'ern . 
de dağıtmıa.k kararmdadrr. YdnT7 
bütün t i<:arethane ıah:.,ıerinin bir 
yere tool~nm""' 1"'1nMİp göri;I . 
medljind.en l1t:uııbul, lkyo~lu 
Kadıköy Halkevleri.nc:le apı ayn 
meruim ya"ılacakt11'. 

Geçen sene Evkafın Tophane
d.ıq yıkık, kiraya verilmemit ve 
-.ı. Yerilemiyecek olan dükkinla
l'llaı "fuzuli yere İHal edenler,. -
Çoluk çocuk, ihtiyar ve ilil - ıo
kalcıara fıtkırtıbyorlardı. Bu ha- -------------

Seyyah mevsiminin yaklaşbff 
fU cünlerde, öğrendiğimize göre. 
Belediye ve Müzeler idaresi ba:l1 
hazırlıklar yapmaldadırlar. Bu 
hazırlıkta Evkaf idaresinin hisee
ıine de bi~ok i,ler diifmekteJ ir. 

Gerek belediyeyi, gerek miize 
leri lıtanbulun turizm işleri bak1 
mmdan en çok dütündüren 9e~1 

aurlann günden güne harbiye gi· 
den halidir. 

EdimekapKlan Yedikuleve ka 
dar yeni yapılan asfalt yol bu ıe· 

ne açı1acaktır. Bu suretle seyyah 
larm 9'1rlan yalmMlan görmesi İm· 
kinı hasıl olacaktır. Fakat surla·· 

Makslmde Hava 
Kurumu gecesi 
Cumarteıi günü akııamı MAK 

SiMDE HAVA KURUMU tara . 
fmdan çok zengin bir müsamere 
hazırlandığını ha1'er aldık. 

Pro~mda Şark ve Ga1'1> lml· 

ıikileriyle Zeybek ve Kafkeı O · 

yunlarmdan 'ba~ka artistlerin nu. 
maralan vardır. 

Hava Kunnnuna yardım mak. 
•diyle tertip edilen hu gecenir 
shel olması İçin geceli gündüzlü 
çalıtılmaktadll'. 

>:in tablo711 yanıla yakıla Haber Fuat KlprOIO 
.Ubmlanndahikiyeetmi§tim. Kim Unlvers!tede dersle- Evkafta yeni teşkilat 

• ile oynamadı. ~~-...-.:.-'"""_.b.,.aıa.ıi.,lıuJ~J1,_.. &a d..llumd .... i J.ıa,gbu' 
n ' gır evimin pence- Mehmet Fuat Köprülü gelecek Evkafı Gçe aynlai'ak Beyoğlu Ye 

relerine çarpan rüzgi.rla asabileıir O '-üd 1 d 1: E d tanbul Oniversitesin-'e Ge ders ve- • l"i:
00 

ar..,a a İTer vkaf irek · 
~e uyuyamazken, ıokakta kalanla· reb!leeeği hakkındaki l:ra vekil . törlüğü ibdaı edilmittir. 
rı dütündüm, durdum. Bazıları, J.IL....- leri heyeti karan ünivenite rek - Beyoğlu Evk!lf direktörlüğü i-

1111ayei Hayvanat Cemiyetinde-t1· 1 törJü~:ne bi'd:rilmİ"tİr. çln etaaen evkata a:t bulunan ve 
ır er.. Sııka kedilere kartı pek 

lberbamet duyarlar. Benimse en Mehmet Fuat Kprülii gelecek timdiye kadar Emniyet me.kez 
f 1 Pazartesi günü On!ıvera;teye "ele- memurluğu tara fın.Jan ibdaı edi • 
~ a rikkatime dokunan, ıokakta cek ve o gfüı bqlıyaea1t olan Türk len eski Beyoğlu muta·a•nflığı 

·~-i~eandır. edebiyatı imtmanlarmda buluna · b:nası hazırfanma·ktadll'. Pinada . 
'-'llJ,nl1Dde bir iki gececik bu a- caktrr. ki inşaat bitmek üzere~ir. Yakın-

CIJI tatbnı. Ne demek olduğunu LilL• da Beyojlu Evkafı buraya yerle • 
• '':1111. Allah tekerrüründen eıir~ GUzel snnat lar aka de- tecektir. 
-•11 Yetatmıyanlara tattırmasın... misinde konferans 

• • • lftfiliz Robert Owen, bir asır Beyoğlu Vakıflar direktörlüği• 
-. Halim He.ki Kunter tarafından 

el, memleketindeki fakir fuka- C 
umartesi günü saat on dörtt" "'1111 Jata- aeviyea!ni yükselt-

._. J •
7 Fındıklıda Gü7!e) Sanatlar Akade . le ha-tını vakfetti·, onun eser· 

ı..; J- miıi Konferans salonunda "lzmir-
t.ar~ Ta muakkipleri bili mevcut- deki eski Ti!rk ve kültt.~ eaer1eri,, 

a· mevzuu üzerine projeksiyonlu bir 
l.! izde ile, amatör tipi, meseli. k f ı--~1.a.• K 
...., ihtifalci Ziya beydir: Merhum, on erans veri ~ıır. onferans 

ael'be•ttir. 
._ ı tarihinin büyük simaları· --------------
.:. laıthılamak için merasim tertip Yen1 eserler 
fi etdl. Yahut bir Salihattin Re
~: Fincan zarfları biriktirir. 
"-a Selim Sırrıdır: lıveç usulü jim. 
ttt. tlfhı propaıandasmı yapmıt-

-._ 8-tb u.halarda da tek tük a· 
-t tCSrler çıkmqbr. Fakat muhtaç 
~huaaz içtimai yardım teıki
~il baY&rİyunundan, eizzesinden 

1 lel aada yok! 

DUşkllnler 
Yazan: Sadri Ethem. 
Baan: Re.imli Ag Baaunnl 

Güzide edip Sadri Ethem (Şimdiki 

Sadri Ertem) (DüfkUnler) lamlndekl 
romanını,Reslmll Ay BuımeTf YUtta.51 

le hasmı§ ve nqir sahasına çıkarnııt
tır. 
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GSÇICN SENi: auomı NE OLDU' 

Amerikada mUddetumumJ tayyareci Und 

berıba çocutunu etdflrenlerden Hauptmanm 

Clltıml• cesalandmlınaatDJ lsteıntftır. 

çok fena bir vaziyettedir. Günden 
güne yeni bir kısmı çökme1dedir 
Li..kin ıurlan tamir etmek h~ de 
birkaç yılın iti olarak görülme · 
mektedir. 

Bu arada haraı> bir hal alan 
tarihi Kariye camii ile Tekfur a&· 

ra}'l da bulunm~ktadır. Kariye 
camiin:n hali hakikaten acınacak 
gibidir. Tekfur sarayı da bundan 
on bet yıl evvel tamir ed;lmif, fe. 

kat ıadece esash bir tam;re esas 
teşkH etmek üzere yapı'an b:ı ha. 

zırlık bugün ıarayı tutamaz bir 
hale gelmiştir. 

Tuhaf bir 
do!andırıcılık vak'ası 

ÇaJ'fambada Dervit Ali mahal
lernin eski imamı Pay Halil e• -
ve!ki gün öte beri alma~ içb kızr 
ile evden ~rkıp çartının yolunu 
tutuyor. Biraz sonra kapıya birisi 
dikiliyor: 

- Bay Halil pa!t01Un•ı istiyor! 
Evdeki'er cevap verh·or: 
- Ne pal•C'ıu, onun bir palto . 

su var, onu da arkasma giydi ,Vtt: 
Ya·ım saat sonra kapıya baıka bi
risi damlıyor: 

- Demin gelen herif !~TSem;r 
biri imiş •.. Bay Halil paltorum• 
dei'I. umur kürlri:nü i.tivor. Çar 
1ıdtt bir kürkçüye tamir ettirecek. 

Evdekiler kürkü veriyor. Bu le· 

fer her;f: 
- Siz, divor 'beya tereyağı u 

marla..,ıısmn ! ı 

- .Evet mnarladık ! r.--

- Ben Bunadan ıe1ri:z ten~lu 
tll .. e J,a 'is tereyağı getirD".i!tİm 

Bav Ha'il bu yağları p•k beğenıı: 
Re, okl.ı-anm parası.,ı hnuı Vf'rr'; 

Ş!mdi siz de temiz. im 'aylı büvük 
çe bir tencere ile bir keJ>Çe -varn• 
Vf"Tİn de tfl!nelcen=n b:rinden be· 
kil., avırı., b1traya Pet;reyinı ! 

Evdek:ler herfe yen; k"'l"., 
lanmı' kos~oca bir tencere ile bir 
,Je 1'-eY>Çe u7.abyor1ar. 

Bir t!e ak,ama Ray Halil evf' 
!fe'ince an1a,ıhyor ki, 1 ... .,ıya ile 
1enlerin ikisi de yaman birer do 
lanffmcı im:f ... 

~--~-::-~-----~ 

Bir yardım 
Bu yılki Cumuriyet bayramın 

da kırk yoksul mektepliyi giydi 
ren ve avnca Ortaköv ilk mek 
teplerinden iki yüz çocu~·n bir ıe 
nelik kırtasiye ve kitap ?htiyacm• 
tem:n eden "Ortaköy fukaraper · 
ver cemiyeti,, havalann bo:211u· 
ilzerine Ortaköy yoıluullanna orı 
b=n kilo kömür dahtmf1'tır. 

~İJetll zenginler vardır. 
~kendiliklerinden yardımı 1 

\'tltil ezler ve kendilerini kimse 
' ltlaııdıramamıtbr. Fakir fu. 
~'-t. da, ha aofukta kakırdar, du- Küçük çocuklar ve sinemalar 
~~----~~rv_ı_. _NO~l~ 
~•hn tabutunu 

-t•Yan zabitler 
t~ •Wl_er t.t. tıaı lnailiz Kralı Sekizinci 
~~mm taıbutunu taıı -
'· , . l'iitıbeaıni terfi etlİı1nil • 

Bebek de Bay Rasime: 
Mektubunuzda 80rduğanuz U~ sualin birincisine, is

mi geçecek müesseselere dofrudan doğruya rektAm ya. 
pacağımızdan burada cevap veremedik. lJdnci sualinizi... 
ait olduğu makamdan sorduk. Ccnbını alınca sir.e bildi
ririz. 

Uçüncll saat olarak şunu soruyorsunuz. : 
•şehir tlyatroau 16 ya,ından fllJalı olan rocu1dan 

lçnl almıyomwı. Halbuki bu tiyatroya biz aileu gül~ 
cek ol.ek 13 11"flannda olan ıoplunuuu 11anumza ala. 

maz mıyız. Ye alamazsak onu kim" bırakınz. Bununla 
tiyatroya gitmekten ıarlı nazar nu edelinı merak edi
yoruz.,, 

CEVABIMIZ: 
işi size yanlı~ anlatmış 01.salar gerek. Bizim bftdfği. 

mlz, geceleri 12 yaşına kadar, glindiizleri de "6 yaşından 
kiiçük olan çoccklar sinema ,.e tiyatrolara belediye nl 
zamnamesi mucibince giremezler. 

Binaenaleyh, 13 yaşında çocuğunuzla, Şehir tiyatro
suna maaile ~itmek peki.la mümkündür. 

MlYlsoınnnnnn -z;r -.ı 

hkl SÖZÜ 

Musolini 12 temmuzda şöyle siSy. 
lemlştf: 

(rurur ve sevinçle gldlyoraunuz. Fe. 
letlrn!ğe hazırlandığınız Habeıkltam 

lamanıile ala:::!ktUnız. 

Kıami işgallerle iktUa etmJııecr

ğiz. Eğer Habeşistan bize makavenıel 
ederse, onu ateı ve kan içinde bıraka. 
cağız. • 

Zencilerin larıfUI müdafilerine 
eski bir darbımaelle cevap vereceği:: 
.. Vız ıellr&inlı bize!" 

Nerede karfınıza eıl:arıa dUşmanı 
imhaya hazır olunuz. MevcudlyetindC'll 
diinrıanın haberi bile olmadığı mütlıif 
siltilılannıı var. Yenilmez olunuz. 

Pek yal.:ında, arzın bef kıt'ası fa. 
şüt kudretinin huzurunda eğilecek ve 
titri11ecektlr. 6 Şubat 1936 da ben A· 
di.sababada bulunaeağım ve orada, ilf 
renkli ltalqan bayrağını imparatorun 
aaraf/I üatürıe ('ekeceğim. 

Abidin Daver, bu sözleri nak1tttf1c., 
tfn sonra, Musolininln garip bir t~· 
düf olarak, 6 şubat 936 da söylediil 
şa ~ıf erf yaZ1yor: 

• - Ren lhti11atkdr blr anlaşme 
lorm/JlQ yap1110rd11m. Siz Bariclqe 
Nazınnıı M. Horu iş b!lfın,,an uzak • 
ln~tırdınız. Berıhude gere ltal11an ,,. 
Habf'f kanı akıoor.,. 

Hey gidi dOnya.. 

Hrlstlyanlık 

propagandası 
- == .... 

Kurunda, Sadri Ertem, ecnebı mek 
teplerdeki din propagandasına tahs!a 
ettiği bir hücum makalesinde şu dik. 
kati calip hatırasını anlatıyor: 

Mektepte hlri.stiyanlığı yayma hl. 
kayelerl hakikaten enten!sandı. M ese
ld. bir genç bana ıunları anlatmı~tı. 

" - Ben- mektepte iken bakıyor 
dum, bizim hoca hri.stiyan olanlara 
""""' protntu alanlara) bol bol nu. 
mara •eriyordu Haziran ayından önre 
hrlatlyanlaıanlar o sene sınıftan ko
layNJ atlıyorlar.Bu öt:le bir hal aldı Ai 
dinler meP1imlere göre baza talebe a• 
raında detiifrru>6e başladı. 

Mayıa, hrlstiyan ibadetlerine iti. 
katlan.na mahaua bir ay gibi bir şey 
oldu. 

EylfJI. hiç de hrlstirıan itikatfon. 
rıa, hrltttl•l!m lhad~tlerlnr mahsus bir 
aıı değfldl. Teşrinler de, kt1nunl'1r dtı 
öule .. Ne znmnn balınr 11elir, ITT'fihtJra 

korl'lı.•u bafnösterlr. lıriatluanlı"r bir 
cankurtaran halinde ortaya çıkardı. 

Gandl dinini 
de~lştlrlr mı? 
................. -.ı ......... 

Zamanın fıkracası, Gandi'nin hrU.. 
tlyan olacağına dair havadisi bir mi~ 
yoner propagandul sayıyor. Bunun 
imkAn ve ihtimali olmadığım, Gandi' 
nin dinine bağh olduğ'unu söylüyor: 

Bu haber, flmdl dün,,anın dört la. 
rafında dolafaralc Rtndlstana dör.er.1ık 
re orada da yayılacakhr. Yaırılınra 

Gandlnlrı taraltarlanndan mDh!m bir 
kıamı 1-.lttlerine kaf)llaralc liderlt>rln
den ao~fl' 'tf('aklnr. hiç olmazıa lçleriM 
bir trfi.,he rlrPt'ektir. 

Zaten de mnbrd 1>rı oldı•rr ,,.,,. 
,,,, adamlar muratlanna ermllf r.lur. 
lar. 

!hı mlıc"'n11n ""<'[Jtıgandalarına 
aldanmamak gen1ctlr. 

Bravo 
çocukHara 1 .. ._ .... _.. ......... 

Tan'ın fıkrasından: 

- Baba, wulta dördQnciJ o!dum. 
- Bravo gaorum.. Kaç ki§i ı.ur .,_ 

nılta1 

- Dör A.işl, baba. 
Bu lıkra eskidir, rok 11lJ!1lenr.:lş N 

çok yazılmıştır. Fakat dalma tur/an
dadır. lrte mhall: 

- Kış olimpiyatlarında I X 10 ki. 
lometre ba11Tak "arıFJda Türk tala. 
mı on n!lıncı olmuş. 

- Brcrvo ~f'N11ra- Kaç ınlllcl 
girmiş m1Jarbrrkalara1. 

- On altıl 
• 
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f.labeşler Makalleqe 
taarruzlar qaptı 

Fakat mitralyözle pilskürtiildiller 

Iran adınları çadorları attılar 
Bunlar da erkekler gibi artık medeni 

kıyafete büründü~er 
ltalyadan yeniden otuz bin asker gitti 

Habeşistandan gelen haberler 
f imal ve cenup cephelerinde kü -
ç'.ik müsademelerden başka mü . 
him hadiselerin olmadığını göste
rıyor. 

İtalyan ve Habeşlerin cephele
re yeni kuvvetler ve malzeme gön· 
dermelerine bakılırsa yakında bü
yük bir taarruzun başlıyacağma 
hüküm verilebilir. 

Her iki tarafm da böyle biri . 
birleriyle yarı~ edercesine cephe · 
lere gönderdikleri kuvvetler, ya . 
pılacak tarruz.larrn, ~imdiye ka . 
dar olanları gölgede bıralcacaf:ı 

muiha:kkatrr. 

Dün yeni gelen haberleri sna ~
siyle yazıyoruz: 

Neıredilen bir Habeş resmi 
tebliği cenupta Sassab:ınehin Ku
rati mrntakasmda bir çarprşma ol
muş ve ltalyan kuvvetleri pü~ki.?r
tühnüştür. 

Şimal cephesinde mühim vak
alar yoktur. 

1 Hükumet Ciciganm düştüğüne 
ve Makalle civ·annda Habeş kuv
vetlerinin bir bozguna uğratıldı

'ğma dair çıkarılan çıkarılan ha . 
berleri tekzip etmektedir. 

Habeş1er Makalleye sık sık 
hUcumrar yapıyorlar 

Şimal cephesinde Habeş kuv 
vetleri yeniden Makalle mevzile . 
rine hücum etmişlerdir. Fakat hu 
mevziler o kacku kuvvetli tahkim 
edilmi~lerdir ki, huralan ancak 
ani bir baskınla ele ge~irilebilir 
Topç·1 ateşini geçmeğe muvaffa]· 
olan Habeşler kuvetli tel örğiHe -
riyle karşıla~nr~lar ve S?kı bir 
mitralyöz ateşine tutularak bura
sını geçmek imkanım bulamamıc. 
lar ve geri çekilmeğe mecbuı ol . 
muşlardır. 

Cenupta lfa!yan taarruzu 
bekleniyor 

Cenup cephesinde Gestro neh
r ti boyunca ilerlemiş olan m-0törlü 

ltalyan kolu yeni takviye kıtaatı 

almıştır. 

lleriye doğru yeni bir hamlede 
bulunması bekleniyor. Habeşler 
de cenuba takviye kuvvetleri gön
deriyorlar. 20 tane de top gönder
mişlerdir ki, bunların yansmdan 
fazlas1 tanklara karşıdır. 

halyadan yeniden 30 bin 
asker gitti 

Port Saitlen bildirildiğine gö · 
re 25 Sonkanunla 7 ~ uıbat arasm
da 30.000 aalceri hamilen birçok 
İtalyan vapurları, kanaldan şarki 
Afrikaya doğru geçmişlerdir 

Tayyareler bombardımana 
devam ediyor 

İtalyanlar yağmurun her tası · 
lasmdan istifade ederek Şimal 
cephesine yakın şehirleri ve kü
çük yerleri devamlı bir surette 
bombardıman etmektedirler. Dün 
ve evveHsi gün 9 uçak Dessien;r. 
fİmalindeki bazı yerleri ve bilhas
sa Kaldiayi bombardıman etm;ş
lerdir. 

Ormanlar üzerine müıhim mik· 
tarda yangın bombası atılmı~br. 

halyan!ar krtaatm ormanlarda 
saklandıklarını zannebnektedir · 
ler. Bu bomibardımanın yaptığı 

hasarat pek cüz'idir. Elan meskun 
olan yerlerde imparatorun emriy. 
le yer altı maıhzenleri inşa edi) . 
miştir. S-On hafta bombardıman . 
larmda ölenlerin adedi on biı l j. 

r:dir. 

Ra• Seyyum taarruza mı 

bafladı ? 
ltalyan menaıbiinden gelen ha

berlere göre Ras Seyyuım, kuvvet
lerinin kısmı küllisiyle Makalle, 
frzerinde bir taarruza başlamışsa 
da, taarruzu akim ka~mıştır. 

Deuie bombardımanında ahı 

vagon mühimmat infilak etm;şt\r. 
Yüzlerce kişinin öldüğü wylen -
mektedir. 

Uzak şarkta harp başlangıcı 

Japon ar Çin ve dış 
Moğolistan hu utlarına 

T aaırru<e ettiler 
Uzak Şarktaki vaziyet dün bir

Clenbire ehemmiyet kesıbebniştir. 
Gelen haberler Mançuri Japon as
kerlerinin Şimali Çin ve Dış Mo: 
golistan hudutlarma tecavüz et -
miş olduklarım bildirmektedir. 

Moskova ve Tokyonun tekzip

sında mühim miktarda 

kuvvetleri toplanmaktadır. 

Japon 

Moğol tarafında yalnız 5000 

kişi vardır. 

· Her iki taraf da katiyyen taar-

lerine rağmen her iki tarafın hu
dutlarda tahşidat yaptıkları anla- dırlar. 
şılmaktadır. Bu hazırlıklar ortaya .................................... -...................... . 

ruza geçmek istemediği için, kar

şılıklı müdafaa tertibatı almakta. 

bir harp havası yaratmıştır. i Sovyel nakllye koml•erl i 
Afrikadaki harbe nazire ola - E uzak farka gitti ~ 

cak ikinci bir harbin çıkmasından S Tus Ajansı Sovyet Rusye E 

korkuluyor. l Nakliye komiseri Stalinin sağ i 
Pekin, 11 (A.A.) - iyi haıber ~ kolu telakki edilen Kaganoviç İ 

akm Çin kaynaklarşndan bilrliril- t Baykal gölü ile Uzak Şark . 
diğine göre, Şagpey - Şaharden taki nakliye vasıtalarının vazi · 
gelen Mançur ve Moğol kıt'aları yetini tetkik etmek için Mosko· 
Yingşuanı işgıl.) etmişler ve Sui · vadan hareket etmiştir. 
yuan ve ansi hududu civarında Zannedildiğine göre Kaga . • 
bulunan Pekin · Patu şimendifer noviç Uzak Şarktaki askeri ve 
t&~ttı üzerindeki Fengç.cni tehdi1 aiyasi vaziyeti tetkik edecek 
etmekte bulunmuşlardır. tir. Bu seyahate çok ehemmiyet 

Suiyuan viHyet kıtaatı harbet 4 verilmektedir. 
meksizin rekilmblerdir. Dolomorı! 
ile harici Moğolistan hududu al'a· _ ............................... - ....................... . 

Garp milletleri tepelerinden tır
naklarına kadar silahlanıp türlü si. 
yasi hırslar ve meselelerle uğraıır 
dururlarken yakın §arkta büyük 
bir ilerleme hareketi var. 

lran, Ef ganistan, Irak, Mısır; 
Türkiyenin büyük inkılaplarını bir 
örnek alarak dahili inkılaplar, te
ceddütler gösteriyorlar. 

Bu inkılapların en büyüklerini 
Iranda görmek kabildir. On he§ 
yıl gibi az bir zaman önce eski, 
geri kafalı, mütaaasıp; başka dev
letlerin tahakkümü ve nüfuzu al
tında çiğnenen bir diyar olan Iran, 
bugün inanılmıyacak derecede ile
ri bir millet olmu§tur. 

Burada büyük ve azimkar bir 
şef olan Şahinşah Pehlevi'nin ön
derliğiyle lranlıların başardıkları 

büyük itlerden birini, Iran kadın
lığ-ının inkılabını anlatacağız. 

Daha dün "Çac!or,, denilen si
yah bir örtü altında sokağa çıka
bilen İranlı kadınlar bugün üstle
rinden bu siyah örtüyii atmışlar, 

medeni kıyafet olan manto ve şap
kayı giymi~lerdir. 

Bu büyük inkılapta lran Şahin
şahr Rıza Pehlevi'nin münevver 

düşünceli rei ı l.alarının ve kızları 
nın da büyük çairşmalarr olmuş

tur. 
Bugün Iranda lranlı kadınlar 

da erkekler gibi medeni kıyafetle 
geziyorlar ... Tahranda ve lranın 
başlıca büyük şehirlerinde büyük 
kız liseleri, muallim mektepleri 
hastabakıcı ve sanat mektepleri a
çılmıştır. Binlerce açık fikirli genç 
kız buralarda okumakta ve tam bir 
garplı gibi yetişmektedir. 

Bugün lranda mektepli kızlar 
arasında güzel ve esaslı spor orga
nizasyonları kurulmuştur. Bugün. 
kü lranlt genç kız sporcu ve izci
dir. Resmi geçitlere iştirak eder. 
Gayet muntazam yürür, ve erkek 
arkadaşları kadar "mertçe,, selam 
verir. 

lran şairleri de esasen daha ev
vel kadınların yüzlerini açmaları
nı propaganda eden güzel şiirler 

yazmışlardır. 

Bunlardan biri şudur: 

Duhteranı mi.ilet 
Ta beki bezillet 
ElkiJ ez ser 

Çadoru mezellet. 

Yeni bir tehdit 

Şairlerin bu dilekler! bugün ar
tık tamamiyle bir hakikat oln~uş
tur. Bugün lranda muallim, ede
biyatçı, içtimajyatçı ve konferans
çı lran kadmları nasıl yetişmiş bu
lunuyorsa d..-... ~<tor, avukat ve hatta 
siyasi İranlı kadınların yetişmesi 
tarihi de pek uzak değildir. 

lranın bu inkılabı o kadar bü
yüktür ki lranı :ziyaret eden. ge
zen ve gören bir seyyah, eskiliğin 
yanıbaşında yetiten bu büyük ve 
gürbüz yeniliği görünce hayretten 
kurtulamaz. 

Şah Abbasm Asfahanda "Ali ka 
pı,, ıaraymda tarap testilerini 
koymak için inşa ettirdiği <>dalar 

Nadir Şahın tahtı, eski softaların 
yaşadıkları hücreler ve eski lrau: 
kadını bugünden on asır geri kal 

mıştır. 

İç işlerindeki muvaffakiyetiyl 

yarışan bir dış politika takip ede 

komşutnuzun yakın bi!' istikbald 

daha pek fazla ilerliyeeeği mu hak 

kaktır. 
Murad SERTOGL 

solini Yunanistana 
tarda bulunuyor 

h p v kuunda 
vaziyet nazik olacak 

Mu.~olini Elefkra EnomJ ismindeki Yunan gazete. 
fü' t: şu l>eyanalta bulunmuştur: 

Yunanistan ltalya ile bir dostluk muahedesi olma
sına rağmen Milletler Cemiyeti idealine taraftar hare
ket etrni§tir. lngiliz emperyalizmine .bağlrJrğım göster. 
miştir. ltalyaya karşı daha ihtiyatlı haı·eket edebileceği 

halde bunu yapmamı~tır. Hiç bir memleketin voli 
kasına karışmak hakkını hai1. değilim. Fakat Yunani 
tan bir çok Italyan limanlarının kom~usu olduğunu 
nutmamahdır. Bir harp hazırlayan lngilterenin har 
kellerini dikkatle takip ediyorum. Bir harp olduğu t.a 
dirde Yunanist.anm ,·aziyeti çok nazik olacaktır. 

lngilterede Suriyede 

Kargaşahk 
Müdafaa bakanı devam ediyor 

oluyor 
Londra 11 - Bugün İsviçre. Beş nümayişçi ve bir 

Samuel Hor 

den Londr~ya dönen eski Harici. zabit Öldü 
Paris, 11 - Beyruttan gelen 

heıberlere göre, dün de Şamda bir
çok nümayişler olmuş, fakat polis 

ye nazırı Samuel Hor, Başveka · 

let binasında Baldvin tarafmden 

kabul edilmi~tir. lki diplomat 45 

dakika müddetle biri!birleriyle 
konuJmuşlardır. 

Haber verildiğine göre Samue] 

Hor yeniden sandalyasız nazır O· 

larak kaıbineye girecek, fakat mil

li müdafaa nezaretinde vasi ıala. 

hiyet ıahi!bi olacaktır. Hatti te . 

min edildiğine göre kabniede hem 

kara, hem deniz, hem de hava iş . 

)erinin merıbut olacağı bir müda. 

faa nezareti ihdas edilecek ve es· 

ki Hariciye nazın doğrudan doğ · 

nıya müdafaa nazırı olacaktır. 

lnglltere ~ Mısır 

tarafından dağıtılmıştır. 

Deyruzorda daha vahim badi · 
seler olmuş; ve polis silah kullan
mağa mecbur kalmıştır. 

Beş nümayişçi ölmüş ve bir po· 
lis zaıbiti ağır surette yaralanmış 

Beyrut, 11 - Dün akşam Şam
da gene birçok nümayişler olmuş
tur. Halepte, Lazkiyede ve Sayda. 
da çarşılar kapalı kalnuftır. Her 
tarafta sükiin vardır. Yalnız Fırat 
üzerinde Deyruzor' da zorlu hadi
seler çıkmıştır. Nümayişçilerden 
beşi ölmüş, bir zabit yaralanmıı 

Eski İspanya Kralının 
bUyUk oğlu basta 

Fransız 
parlamentosu 
Sovyet misakını 
müzakere ediyor 

Pariı, 11 - Parlamento bugü 
Fransız - Sovyet paktını müza 
kereye başlamıştır. Bazı mebusl 
daha evvel iktisadi meseleleri 
müzakeresini istemişlerse de H 
riciye nazırı Flanden buna itira 
ettiğinden evvela paktın müzak 
resine ba,lanmıştır. 

Fakat vaktin kısahğı pakti 
tasdikine imkan vermemiştir. M" 
zakereye gelecek celsede deva 
edilecektir. 

Londra, 11 (A.A.) -
Ajansı bildiriyor: Fransız - So 
yet andlaşmasınm tasdiki neti<: 
sinde, Almanya, Rhin orduslln 
değişmesini istiye~~k dursa de 
ğişen Lokarno an :ll:ışmasına 
muahede ilave edlleceği, diplo 
matik mahfillerde ıöylenrr.cld 
dir. Londraya, Alrnanyadan re 
mi hiçbir mümcaat yapılmamış 
da, Fransız - Sovyet andlaşma: 
sının tasdikinden sonra yapılac 

Londra, 11 (A.A.) - Ka:bine 

Dış bakanının bugünkü vaziyet 

·hakkındaki izahatını dinledikten 

sonra lngiliz - MHır müzakere· 

lerine eşas olacak prensipleri mü· 

zakere etmiştir. 

Eski ispanya KraJr Alfonsun 
en büyük oğlu Havanada ölmek ü
zere iken kendisine kan nakli ya · 
pılmıştır. ---------------ı 

Hasta kendine gelmit, bir aiga- ..--·-·~- • .~ 

ğı tahmin edilmektedir. 

Mal\im olduğu üzere lngiliz. 

ler, askeri meselenin bu müzake· 

relerde ilk safta gelmesini iste · 
mektedir. 

ra istemiş, sonra birkaç saat uyu- H A B E R 
muştur. 

Alfonsla darğm olan eski la · 
panya Kraliçesi Ena, Romadan 
telefonla oğlunun vaziyetini takip 
etmektedir. 

ıstanbulun en c;ok satııan 
- ~~ dl hakiki ak•am gazetesi 

iU~nların; .HABER'e 
verenler- kar ederıer • .. 
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Devlet·.. Demiryolları ~E Limanl~rı . . . . . . \ . . 
işletme ·Umum · idaresi.' Ilanları . . . 

k· Ham manyezit nak!iyatmdan ton ve kilometre baıma: 1-133 
•lornetreHk mesafelerde 1,50 kuru§ ve daha fazla mesafelerde, alına

tak Ücret ton batına 200 kuruıtan az olmamak ıartile, bütün me· 
ltfe üzerinden 1 kurut ücret alınacaktır. 
. Yeni tarife 15 - 2 - 936 tarihinden itibaren tatbik edilecek
lır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (319) (784) 

l Aıağıda miktar, cins, muhammen m3 fiatları yazılı çam kerea
'h aıraaiyle 25 ıubat 936 salı günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı 
;, a.le edilmek suretiyle Ankarada idare binasında kapalı zarf uıulu 
e •atın alınacaktır • 

. Bu İ§e ıirmek iıtiyenlerin her d nsin hizasında yazılı muvakkat te
~11lat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün saat 

J 
4 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler, beheri 145 kuruş mukabilinde Ankara, Haydarpa. 

k, Eakiıehir, lzmir ve Adana ve.-:nelerinde satılmaktadır. (721) 

Cinai T AKR. M3 1 M3 Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

~ - Çam tahta 1220,300 35 lira 3203,29 lirA 

3 - Çam kalas . 1309,590 30 ,, 2946,58 ,, 

HABER - Alişam postası 

KANZUK-.1 
MEYVATUZU 

Yemek terinizin 
lezzet ve nef a
setlııl ıa ocak 
Ç A P A «·~~,~ 

MARKA 
baharatını ku 
ıanmakla t:e
min edebilir
siniz. 
t 5 gramlık sah lep va 

ba!nrat 

s 
kuru~ t:ır. 

11 

4 - Çam vagon tahtas~ 1230,506 30 ,, 2768,64 ,, 
S - Çam dilme 973,710 30 ,. 2190,85 ,, 

6 
-Çam azman 2240,780 22 ,, 3697,29 ,, 

~m tomruk 3000 18 ,, 3950 ,, 

""tonarme Köprü lnşaat:ı Eksllt:me ilanı 

Tabii meyve usarelerile hazır • 
lanmış yegane meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalı. 
dır. Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı 
izale eder. 

ilan her ticaret 
evinin canıdır. 

GEL, 
Bize sorf 
.. AKIT .. 

Nafıa Bakanhğı 
Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

INGlLlZ KANZUK ECZANESi 
lleyoğlu - lstanbul iyi bir ilen fikri 

bilmek istersen 

PROPAGANDA SERml 

Ucuz satış 

'11 d Edirne - İstanbul yolu üzerinde "13,700,, lira ketif tedelli "Saz· 
'36 ere,, köprüsü inıaahmn kapalı zarf usuliyJe eksiltmesi 27 - 2 -
~1'.·rerıembe günü saat 16 da N;:ıfia Vekaleti §oıe ve köprüler reisliği 
~~ tın~. komisyonu odasında yapılacaktır. Eksiltme tartnamesi ve 
t-ei.~ .. ?1uteferri diğer evrak "68,, kurut mukabilinde ıose ye köprült:r 

Sade ev eıyaıı ve yeni döteme 
mu1ambalar azimet dolayısiyle 
ucuzca atıhktır. 

inhisarlar U. Müdü~İüfü~-den: · · 

•gınden alınabilir. 

Muvakkat teminat "1027,, lira"SO,, kunıttur. 
"t İateldilerin yapmıt oldukları itlere ait veaikala~ı eksiltmeden en 
"'-~e!:iz gün evvel röstererek Nafia Vekaletinden ehliyet vesikaıı a:

l\rı lazımdır. 

~ Te,dif mektuplarının 27 - 2 - 936 perşembe günü saat 15 e ka 
!O•e ve köprüler reiiliğine verilmesi lazımdır. 

( (218) (533) 

Taksim, Abdülhak Hamit cad. 
desi 58 nurnaı·ab "iris,, apartana· 
nı. 5. 

Satılık fkl ev 
Niıantatı Meırutiyet mahalleei 

Kodaman ıokak 37 ve 39 numara· 
lı Te ıekiz odalı bahçe ki.rgir iki 
ev acele satrlıktır. 

T..alaim Gazhane caddeai 1 nu
maralı sütçüler kahvesinde Şev· 
kete müracaat. 1 

. . . ·. . ; 

1 - Cibali fabrikasında yapılacak 9996 lira keıif bedelli tadil it 
açık eksiltmeye konmuıtur. 

2- Eksiltme, 20- 2 - 936 perıembt> günü saat 15 de Kaba~ 

tafta inhisarlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 749.70 liradır. 
4 - istekliler ihaleden en az beş gün evvel İnhisarlar inşaat şu

besine gelerek diplomalı mimar veya mühendi~ olduklarını ve evvel
ce demir çatılı int••t yapmış bulunduklarını mukavele ve kabul rapo
ru suretiyle iıbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan ıonra 50 
kurut mukabilinde ke§if evrakını istivebilirler. (588) 

PARDAYANIN öLDMO PARDAYANIN OLUMtl 249 

Şarl .imdi öldürülen cesedin yanına 
gitti. Bu dün teniste kendisini yenen 
B:ıron dö Pondii. Şarl, büyük bir e. 

n: 2k hnrcıyarak, sanki bir hendeği a-
ın•ı~ gibi sıçradı ve cesedin öbür 

• - 1 geçti. Fakat taş gibi donup 
· · .... ~ki ayağı kana basmıştı. 

- Oh, bu başımdaki sesler! Çan
lar daha ku\"vetli talsınlar, daha kuv. 
''etli! Daha kuvvetli diyorum! .. Artık 
başımdaki bu sesleri duymak istc
ınem ! Kafamda böyle haykıran kim
dir? Af diye, merhamet diye bağıran 
kimdir? İmdat!" Katalım!.. Fak:ıt 
nereye? 

Nereye kaçmalı? .. 
Roşmağa başladı. Yarı çıplak erkek 

cesedleıinden çırılçıplak kadın ölüle. 
rinden atladı. 

Nereye kaçmalı? .. 
Şiddetle koşan silahlı adamlara 

laathyordu .. Bir aralık sıçrayan bir n

damı görüyor, sonra bir patlama du
~'Uluyor, boğazlanan bir hayvanın hı. 
:rıltısına benzer bir ses kulaklarını tır
ınalryordu. 

Nereye knçmnh? Af, merhamet! 
nu iki kelime bu iki yalvarış karasın
da uğulduyordu. 

Luvr sarayı b!ıştan başa 
kan, \'eh-ele, inilti, tüfek ,.e 

gUrüıtüsü içindeydi .. Nereye 
lı? 

duman, 
tabanca 
kaçma. 

Başına yumruğuy!a Yurmağa baş 
ladı. RUtün bu ccsedlerl tanıyor, gc

ftrken lsfmlcrini söylüyordu. 
Şimdi kan içinde yürüdüğü hald(> 

~arkında değildi. Liyme Jiyme olmuş 
naan c edlerini çiğniyor, başını el. 

Jel'inin isine alarak koşuyor, çıkıyor, 
iniyor, saldıran kudurmuş ·adamlara 

çarpıyor, kimse kendisine hürmet et
miyor, herkes öldürmekle meşgul.. 

Fakat o, deli gibi, şaşkın şaşkın koşu. 
yor \"e: 

- Nereye kaçmalı? Başımda kim 
haykırıyor? Kim af istiyor, kim mer
hamet istiyor? Yeter, yeter, yeter! .. 
diye inliyordu. 

Bir pencereye yaklaştı. Açmak i5. 
tedi. I<'akat korku kuvvetini kesmişti. 

Cam düştü, kırıldı. Bu pencere biıind 
kattaydı. Sık sık soluyan Şarl bava al 
mak istiyerek eğildi. 

- Af, af- Şnketmaab ! Şnicet. 
maab ! Biz senin misaririniziz ! 

- Şevketmaab! Şevketmaab! Biz. 
sizin dostunuzduk ! 

- ŞC\·ketmaab! Şecvketmaab, bir. 
likte yedik, içtik ı 

- Şevketmaab ! ~Yketmaab ! Af, 
merhamet! · 

Böyle bağıranlar, yirmi kadar 
Hügno jantiyomu olup kendisine doğ. 
ru kollarını uzatı):orlardı. Silahsız ya. 
rı çıplak bir halde avlının bir köşesine 
sıkıştırılmışlardr. lnsan suratlı yü1. 
canavar. yüz tüf ekli bunların etrafı

nı sarmışlardı. Eğilmiş olan Şart: 
- ŞC\·ketmaab, Şevketmaab, Şev. 

ketm:ıab! .. diye haykıran sesler duy
du. 

O vakit, müthiş ve korkunç kahka. 
ha, duyanları ürperten ft>d giilöş <iu
daklannın arasından fırladı. Daşı ar. 
ka:ya denilmiş, elleri pencertye yapıt 
mış olduğu halde durmadan gülüyor· 
du. 

Müthiş bir heyecan bütün vücudu
nu hırpalıyor güçlükle nefes alabili. 
yordu. 

Birdenbire, felaket cadısının kımıl 
dattığı tunç çan, sert. derin, lnleyici 
sesiyle ilk çığlığını karanlıklara fır

lattı. 

Luvr sarayında, Katerinin arka. 
sında bir tabanca sesi duyuldu. Şonra 
bir daha- Ye bir çok sesler duyuldu. 
Aşağıda, yukarıda, sağda, solda her 
vcrdc tüfekler tabancalar atılıyordu. 
tıir çok çığlıklar, dayanılmaz, acı fer
yatlnr sağır ye karanlık gökyüzüne 
doğru yükseldiler. Dük Danju zorla annesinin elin. 

den kurtularak geri çekildi. Bir kol-
llügnoların katliam!·· Müthiş kat. 

tuk sandalyesine kadar gitti. Sandal. liam başlamıştı. 
yeye düşerek gözlerlni yumdu, Kulak
larını tıkadı. * * * 

ilk ç.an sesi duyulunca Parisin 
Katerin sanki karşı gelinmez bir 

her noktasından vel•;eleler koptu. km·vetin tesirile itilmiş gibi deh~•!li 
bir iç çekme.sile beraber doğruldu. Meşalelerle parhyan bir sürü in· 

san gölgeleri hareltete geçtiler. 
Balkona fırladı. Karanlığa doğru 

eğildi. Tırnaklarını balkonun taş kr. 
narlarına geçirdi. Bu l<orkunç halde 
kaldr. 

Sen Jermen Lokserruvanın büyük 
çanı delice, müthiş bir sesle gürlüyor, 
inliyor, ortalığı velveleye veriyordu. 

O\·akit karanlığın içinde tuhaf gü
rültüler, tüyleri ürperten bağrışmalar 
duyuldu. 

Yakında başka bir çan, sonra u. 
7.akta bir ba~kası, daha sonra bütün 
çanlar, Parisin bütün felfı.ket ~anları 
müthiş bir gürültü ile şehrin üztrindt> 
bir ses fırtınası kopardılar. 

Her yerde ortalığı dehşete boğan 
çan sesleri duyuluyordu. 

Aşağıda bir takım hayaller görü
nüyor, koşuyor, biribirine çarpıyor, 

küfürler savuruyordu. l\ıhçlardan 

meşale ortalığı aydınlatıyor şehir kıp. 

kırmızı görünüyor. sanki <"ehennemin 
nğzı açılmış gibj bir ateş tufanı orta
lığı boğuyordu. 

Dük di> Giz: 
- lştc b!ışladı ! diye haykırdı. 
Her yerde, her kilisede papazlar, 

keşişler, metropolidler,katolik dinini 
kurtarmak istiyen hiitün halk: 

- Niha) et \"akit geldi! diye bağ. 
rıştılar ,.e hepsi hareket ettiler. 

Giz bir işaret ederek süvarilerinin 
başında olduğu halde Kolinyinin ko- . 
nağrna gitti. 

J(ruse, Pezu, Kereviyer, Omal, Ta. 
van, Monpanjuye, Never, hepsi, bütün 
katiller Pnrisin her noktasına saldır
dılar. 

Damvil, se\"incindt>n, kin düşman. 
lığından doğan bir sayha ile kılıcını 

kaldırıp haykırdı: 

- Monmoransinin konağına! Ha1 
di •. ileri! lleri! Hayvan kıstırıldı?. fi' 

-U-
Gülen Kral 

Dokur.uncu Şart yatak odaSTntla 
bulunuyordu. Henüz soyunmamıştı. 

Fakat geni§ bir koıtuia oturduiu lpn 
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..!53 Bu şehirde halk zengin ve i şsizdi. Kumar 
oynuyor, piyangolar tertip ediyorlardr. 

254 - Ayrrca bazr resmi yerlerde halk Haver 
denilen bir nevi af,ron kullaD.D". 

255 - Bu maddenin hususi olarak kullanılması 
yasaktır. Ve herkes senede 12 defa kullanabilir. 

256 - l vanoviç gördüklerinden çok hayret içi.n-
dP kalmıştı. - · · · · 

, 257 - Kız l vanoviçe başka bir te>: daha gösteri
ı yor. 

~ - işte Men"hf idare eden insanlar bunlardır, 

daha zayıf, daha küçük, daha cılız 
görünüyordu. Sevdiği ilci tazısı, Nijos 

ile Oriyalos ayaklannm dibinde yata
.nık rahat rahat uyuyorlar ve ara sı. 

ra başlannı kaldırıyor, kulaklannı di
kiyorlar, sahip1erlni kımıldanmaz ve 

gözleri kapalı görünce tekrar yahyor. 
lardı. 

Dokuzuncu Şarl uyumuyor, bekli
y&rdu. 

llk çan sesJnde derin bir titreme 

ite vücudu sarsıldı. Gözlerini son de.-

~-
OI,'OM'O' ' 

ve çatlak bir suretle inliyor bir kısmı 

hiddetli ve gürle}ici bir sesle uluyor, 

hepsi ölüm, hepsi felaket saçıyordu. 

Koltuğundan kımıldanmayan, göz 

]eri yerinden fırlıyan, yüzü kül ren. 

gine giren kral dinliyordu. Evvela çan 

ların derhal susacaklarını umdu. Fa

kat tunç sesler Luvr sarayınm üzerin

den geçiyordu •. Çanlar susmak istemi. 

yordu. Doğudan biraz susacak gibi o. 

turken batrda daha şiddetle gürleme· 

rece açtı, fakat yerinden kımıldanm~ ğe başlıyorlardı. Biri kısılrrken öbürü 
dı. daha fazla haykırıyordu. Hiç biri sus-

O vakit, Sen Jermen Lokserruva- mak bilmiyordu. Acaba kıyamet m! 
kopuyordu. Yoksa Parisi, Fransayı, 

nın büyük çanı kafese konularak öte

ye beriye eıçrşyan ve kükreyen 

•ahşi bir hayvan gibi gürlemeğe baş

ladı. işte bu suretle tunç çanın müt.. 

hiş çığlıkları havanın içinde intizam-

bütün dünyayı sele boğacak bir tufan 

mı oluyordu. 

Kral ağır ağır kalktı. Başını yas. 

tıklann arasına sokmak için yatağa 

koştu. Fakat daha fazla çoğaldl. Cam. 
sız, deli gibi, hazan ağır ve sert hazan 
çabuk vahşt bir şekilde dolaşıy.ordu. lar sarsıldı Şamdanlar sallandı. Oda. 

Hemen ayağa kalkan iki tazı hiddet oın eşyası titredi. O vakit tekrar doğ. 
Te korkuyla homurdandılar. Kral on. rularak başını kaJdrrdı. Bu gürültüye 

tarı çağırdı. Her biri birer tarafında karşr gelmek istedi. Büzülen ağzından 
olmak üzere koltuk sandalyesinin üze- lanetler fırladı. Bağırdr, küfretti. Çan 

seslerine kanşan çığlıkları arasında 
rine sıçradılar. Şarl tazıların ince ve 
ipek tüylü başlarını tutup göğsünün 

üzerine bastırdı. 

Parisin bütün çanları, Rüjjlyeri
nin ç>aldığı f ela.ket çanına cevap veri. 
yorlardı. 

Bunlar, havanın içinde kanatlı deY 
ler dövüşüyorlarmış gibi müthiş bir 

rftrllltl kopartıyorlanlı. Bütün bu 
tunç afızlar haykırıyor, bağrnyor, 

biri~frlerine cevap veriyor, ortalığa! 
dehpt yağdı~du. Bir kısım sert 

köpeklerin hırıldadığını duydu. 

Kral haykırıyordu: 

- Ey uğursuz tunç sesleri 1 Susa. 

cak mısınız? Yeter yeter, C"'hennemin 

çanları! Bunların suturulrııasını iste. 

rim. Oh, ne kadar da hızlı bağırıyor

lar .. istemem, öldürmeyiniz? Ne yap. 

malı? Kimse duymuyor. Nereye sak. 
Ianayım? Nereye kaçayım? 

Müthiş çan sesleri daha uğursuw 

ve daha · vahşicesine ortalığı kapla. 

., 
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mıştı. Korkunç f ela.ket fırtınaları Pa
rise da.ha şiddetli darbeler indiriyor
du. Ah, hayır .. Çanlar su.smıyacaklar ! 

Dört gün dört gece böylece durmadan ı 

gürliyecekler .. Şarl şimdi yalnız Pa

risin değil bütün Fransa çanlarının 

bir ses kıyameti kopardıklarını sanı. 

yordu. Hepsini duyar gibi oluyordu. 

Orlen, Anjer, Liyon, Marsilya, 

Rayns, A vinyon, Ren, Angolem, doğu, 

batı, güney, kuzey, hep gürlüyor, hep 
dehşet saçıyordu. 

Şarl, pencereye koşarak perdeleri 

k~pardı. Caml kaldırdı. Dişleri biribi. 

rine çarparak geriledi. Sabah oluyor, 
güneş doğuyordu, Fakat hala meşale. 

ler öteye beriye koşmalarına devam 
ediyorlardı. Bir sürü insanlar, deh

Şt>tle, bağırarak kaçıyorlar, üstleri 

başları kan içinde olan öbürleri onları 
takip ediyorlardı. 

Bu şarla korkunç bir hayal gibi 
gö ründü. Odanın ortasına kadar geri. 
le.rcrek göğsünü açtı: 

- Ne yapalım? Ne söyliyeyim? 
Ne?? Bu benim emrimle mi oluyor? 
oh, görmek istemem .. Duymak iste. 

rnem ! Nereye kaçmalı? Nereye 1ci7.1en
'lleli? diye kekeledi. 

Nereye kaçmalı? .. 

Odasının kapısını açtı bir cadi gibi 
s of ayı geçere!{ lı ir koridora vardı. Saç 
ları dimdik k€'~iJ di. 

Bir kısmı yüzü koyun, bir kısmı 

sırtüstü düşm üş beş altı ceset gördü. 

Koridorun öbür köşesinde bir deli
kanlı ondan fazla ka toli[;·c karşı ken. 

disini müdafaa ediyordu. Birdenbire 

-
yere düştü. Bu Klermon dö Pfüı. Ko
ridorun ortasında diz çökmüş iki ka. 
drn kaldırıyorlardı. Bunlar da boğaz-

larını delen hançer darbelerile yere 

yuvarlandılar. Otede insanların hay. 

kırışları, çan seslerinden daha kor. 

kunç bir şekilde yükseliyordu. Her 

hançer darbesinde kaba bir küfür fır. 

]atılıyordu. Bu müthiş anda, Şarl ce. 

hennemin açıldrğını görür gibi oldtL 

Geri geri çekildi. Koridora girmedi: 

- Benim ı Bu kadınları öldürten 
benimi Bu adamları katillerin eline 

teslim eden benim? Of, içimden hay• 

kıran bu ses nedir? Merhamet! Mer

hamet! •. Oh, kafamda, kalbimde bu 
sesleri duymak istemem. Af, merha· 
met ? yetr, artık susulmasını isterim. 

Nereye kaçayım? diye söylendi. 

Nereye kaçmalı? 
Bu uğursuz koridordan uzaklaştı. 

Bir merdiveni inmek istedi. Fakat tam 

ortasmda biribiri üzerine yığılmıı on 

beş kadar ce.cıet vardı. Tekrar yukan 

çıktı. O nüne gelen bir sof aya kendisi· 
ni attı. 

Orada da tüfekler, tabancalar pat. 
lıyor, ağıza alınmaz küfürler savrulu• 

yordu. Sofa baştan başa ceset içindeY 

di. Şarl, yakıcı bir duman arasından 
koşan, dur! diye haykıran üstü başı 
kanlı on beş kişi gördü. Takip edile• 

adam yere düştü. Bir saniyede vücuda 

delik deşik oldu. Katiller hemen çırıl 
çıplak denilecek bir halde kaçmağa ç.a 
lrşan iki Hiignonun peşi STl'a sofanırt 

öbür ucuna gittiler. Bu haydutlar göz 

den kayboldu. Sofa serbest kaldıı 


