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MCSABAKAMIZ 
Resimleri şubat sonuna kadar 
göndermelisiniz. 

Tafsilat 6 ncı sayfada 
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Anadoluda su baskını felaketleri ikinci bir 

Rus-Japon 
harbine doğrıı ... 

Bin Mogol, dört zırhlı otomobille 
.Japon - Mançu hudut karakolu
na hücum etti 

~-----------~-------~~] 
• 

Jeholdcki L§ma mabedi. 

d Tokyo, 15 - Gazetelerin yaz. 
d rkz.. lı • 1 2 Şubatm -
lnberi Sovyet Mançuko budu • 
~unJa 47, Mongoliıta,n - Mançu

;) hudu~unda ise 44 hadise ol 
Uf, hadiseleri tetkik eden komia

t . . d 
l' ııe şım iye kadar bunların 
~'!at'" dörd'iinü tasfiye etmeğe 
~a fak olmu§tur. 

, .. 1 K.~nr··von murahhas!~rı hadi . 
"·er•n 't . 

Takriben bin kişilik bir Moğol 
kuvveti, dört zırhlı otomobille. 
Buir gölünün §İmal aahilinde Aau. 
limiaodaki Japon - Mançuko hu · 
dut karakoluna hücum etmiştir 

Tecavüz eden bu kuvvet, şiddetli 
bir çarpışmadan sonra geri 
püskürtülmüştür. Tafailat yoktur. 
Hailardaki Japon kıt'alarmın im. 
dada amade 'bir hale etirildiği 
söylenmektedir. k • gı ~ık!r .. .çoğalmakta oldu · 

1t unu ka)'t ve bu.11 hudutların F d 
tl a.~ı bir ~ekilde tesbit el\~memeıi r an sa a 
e atfctrnekt~dirler. b • • b •• •• k 

f 

SUkŞar-ıgh~yı 15 - Çinliler Man . ugun uyu 
hudo ve 'Mogolistan arasındakı nümayişrer 
~ılın u~ rnıntakaamdan aüratle ay . 

C\ :tadırlar. oluyor 
Yenı hudut hAdlselerl 

ş Sosyalist lideri Leon Blum'un 
St.ırı ,anghay, 15 (A.A.) - Tçan uğradığı tecavüzü protesto etmek 
~o'ğ:~? tgelen haberlere göre, Dı; maksadile bugün Pari te ~aat 14,30 
letı ıa an hududunda vukua ge da, büyük bir nümayi§ yapılacak
~ı, 'Yeni bir h&.diae, esasen gergin tır. Buna sosyalistler, komünist
len~ "Vaıiyeti bir kat daha gergin- ler ve radikaller iştirak edecektir . 

........:·•rıuiştir. 
~ Alay Panteon' dan ba§layıp Sent 
llıerf kanın deniz Antuan'dan geçecek ve Bastilde 

n konferansından nihayet bulacaktır. Sent Antuan 
~ek 11 mahallesi, öteden beri amele ihti . 

oıesl muhtemel 
lalciliği ile ıöhret bulduğu için bu-

F ra.ıs 1 et, .1\ ıı ar deniz konferansın . günkü nümayİ§ esnasında mühim 
~\ıll b'irupa meselelerini de mev . vakalar çıkabilir. 
~lll, b ahıett1klerinden Amerika - -------------
~el ~ •ebeple konferansı ter: Avusturya dışbakanı 
clit.erı ihtimali kuvvetlenmekte . İtalyaya gidiyor 

tı Viyana, 16 - Avus~urya Dış 
. -ıuıı A ·ı . •tl\h.l ' nıerı tanın yalnız denız Bakam Beryer Valdegg yarın .ık-
~ldu ... a.rıtun tahdidiyle alakadar şam karısiyle birlikte Floransa ya 

........._-.. gunu " l · · 'd k · ~soy emıştır. gı ece tır. 

..... 
Izmirde on köy yok oldu 
Bir çoban, 400 koyunu ile ada haline 

gelen tepeye sığındı 
Hamldlye köyU de ada oldu. YörUkler, çadırlarını bırakıp dasjlara kaçtılar ( YaZlıt 2 ncide) 

rE;k·;ı .. ·;~···e·;i·;diy·;··~ 
f vergisi vermeyenleri 

Kolayca hapla ve haclzle 

sıkıftırılamıyacak 

Şimdiye kadar Maliye
1 

Ev · 
kaf ve Beled:yeye ait vergi. 
borçlarını vermiyen mükellef -i 
ler ha1ckında verilen haciz vei 

hapis kararlannın talimatna -~ 
meye uygun olmadığı görül . j 
mü~ü~ ~ 

Bu kararların kanuna uygun i 
olabilmesi için ,o yerin en büyük~ 

: 

:
: mülkiye memuru tarafından: 
: tasdiki lazım gelmektedir. ! 
5 Maliye Vekaleti alakadari : 
i makaml .. ra bir tamim göndere-~ 
~ rek bu hususa dikkat edilmesini! 
5 bildirmiştir. i . . . . .......................................................... o~m n IF<9J~l)(O ıracn en lii1ayett 

Baba katili ve ölen baba (Yazısı 2 incide) 

Hitlerin nıasası üstünde 
bir enıirnanıe duruyor 

arım m y Yahudi 
Almaiıyadan kovulacak 

Fakat bu emirname·n·in imzalanması 
için olimpiyatlann bitmesi bekleniyormuş 

Yakında bütün yahudilerin Alman. 
yadan çıkarılmasını imir bulunan bir c. 

mirnamenin Hitler tarafından imza!an. 

mak ü~ere bulunduğunu, lngi!izce Con 
Bul gazetesi hususi bir menbadan ala. 

rak haber vermektedir. · 

Bugün Alınanyada hala 5000oo ya. 
hudi bulunmaktadır. 

lngiliz gazetesi diyor ki: 

"Bu emirname tatbik edilecek olur. 
sa, bunun bütün dünyadaki bilhassa Av. 

rupadılki akisleri büyük ve müthiı ola.. 
eaktır. Büyük bir buhran rneydan ala. 
caktır. MiJletler yalnı:ı: insani bakım.. En büyük yahudi düşmanı Rozlinbefg 

dan değil, ıahsi mCnf aatleri dolnyııile 
hardc:c;te geçeceklerdir. 

Almanya bu suretle insan oğlunun 

medeniyete ve vicdanına karşı 'bir kere 
daha meydan okumu'ı olacaktır. 

Fa.kat Hitlerin meydan okumuına 

asla fırsat verilmemelidir. 

. Hitlenn mü§avii-len hu emirnameyi 
gizli tubnağı istiyorlar. Çünkü bir emri. 
Vaki yap8.ri\k dünya~ gafil avlamak ni. 
yetiııdc~irf er. 

Bu yapılamamahdır. 

Hıristiyan memleketler derhal m&. 

(Deo"mı 2 rc:~e) 
. 

Milyon satan Avrupa -gazeteleri yazıyor: 

Türkler "olimpiyatların 
şamar oğlanı,, olmuş ... 

Oparlör, yarı, bittikten sonra şöyle haber veriyor : 
- Merak etmeyin 1 Türk dalma yolda ••• 
Ve on blnıerce halk, kahkahayla gUIUyordu. 

Meğer Garmitde yapılan kış o- zisinde diktirdiler? bütün dünyanın tiddetle alakadar 
limpiyatlarında bizim de muvaf · Olimpiyatlar dolayısiyle latif olduğu bir hadisede Türkiyenin 
fak olduğumuz kısımlar varmış. ve rahat bedava Avrupa seyahat- de iyi intibalarla mevzuu bahse • 
Bu kısım kıyafettir. leri yapan spor id·aredleri, Avru . dil~eai şüphesiz iyi bir §eydir. Bir 

paya gitmeden evvel gazetelerin 

bütün muhalefetlerine ~u cevabı 
vermişlerdi: 

kazançtır. lt~Qdulayvae llMulsaarali ymoluakhesSi~dUi r _, Türk takımı geçit resminde İn-
giltere ve Kanada takımlarından 

) _ sonra güzel kıy af ette Avusturya 

t{ alan ask erlerı· n e ile beraber üçüncü derecede naza. 
n dikkati celbediyorm\11. Ne ise 

Paraşütle yiyecek atıyor :!~:~~::!:":::::!;;::.b~~: 
l.(Y GZlll 4 üncüde) ba elbiaelerini hangi Avrupa ter . 

- Biz bu işte yeni olduğumu
zu söylemek suretiyle bütün ten . 

kitleri önliyeceğiz. Esasen maksa

dımız derece kazanmak değil, 
propagandadır. Olimpiyatlar gibi 

Uzatmıyalrm, müsaade alındı. 

Devlet bütçesinden tahsisat çıktı. 

Tüccarlara ve hastalara güçlükle 

verilen döviz onlara verildi. Ba

vullar hazırlandı. Sirkeci istasyo . 
Devamı ve son olimpiyad 

1 haberleri 3 ilncüdc. 



HABER - ~,am poatuı ' 16 ŞUBAT - 1938 

•zmlr muhabirimiz yazıyor: 
~- ,,,_, - -~~ _t-2_,&_.ı~ 

Sabri, 
nasıl 

babasını 
öldürdü? 

Suikast 
davasına 
Yann devam 

edilecek 
Dün ikinci baaıtımızda suikast 

muhakemesinin özünü vermiıtik. 

Bugün aldığımız tafsilat dünkü 
nüahamızda yazdığımız gibi Dahi
liye milıteıannın, emniyet müdü
rünün ve Ankara valisinin 1ann ta 
hit 11f atile dinleneceklerini, fakat 
Şükrü Kayanın dinlenmesinden 
vazıeçildiğini göstremektedir. Taf 

Izmirde 10 köy 
yoK oldu 

Tra, olmak için dı ,arı çıkmıtb• Hem,ıreeı. 
feryaffar Uzer2ne kOfunca, onu, babasının 
Uzer ne çullanma, buldu ••• 

lzmirde bir bayınız evlidm ba
buını öldürüp hemtireıini yarala
dıimı ve kendiıini tevkife gelen · 
fori de vwduiunu evelce mubta · 
sar olarak yazmıttık. Bugün de, 
İzmir mul-.birimizin sönderdiği 
tafsilatlı mektubu dercediyoruz. 
Katilin Ye babaımın raimlerini 
birinci aayıfaya ko)'UJorm. 

Muhabirimizin maktullu 

ğı almak iıtemİfle de kuduran ev
lat hemtireaini de Y.aralam11tır. 

Katil bundan sonra evlerinde. 
bulunan bir Fransız mavzerini 
kaparak kapı arkasına pusu kur · 
mu§lur. ' 

Feryatlvın kapı önüne birik . 
tirdiii halktan kirme içeriye gire· 
mediiinden poliein gelifine kadar 
Sabri o vaziyette beklemit, biraz 
sonra komiıer muavinlerinden 

lzmir, 13 (Özel) - CanaYarlık Bay Hamdi yanında bir polia me
ifade eden birçok cinayetler itlen. muriyle yetiıerek kapıyı açmak 
dijini maaletef aörüp duyuyoruz. istemittir. Tam bu sırada Sabri 
Fakat ana ve baba katilliii'lyapa- elindeki mavzeri ateıliyerek mu. 
cak evlatlar buh.,..aitJH dı;ün · avin Hamdiyi dizin.den ve yoldan 
mek havaalanin alamİJ.c&iı bir -geçmekte olan Yusuf ve Mustafa 
teJdir. " · imıinde diler iki ki9iyi haldmn • 

lnaanllk du,.ulariyle *aukea~ , dan ve kuıimdan yaral&mJttır. 
. keMD 'bir nllt •e'.:S~ ~~ Vaziyetin nezaketini anlıyan 

edilemi1ec91' • eiDayeti itlmiıtir. polis ~f>ancuını çıkarvak hava. 
Sabri adw t4'1ta--U bu ~tlı evlat ya birkaç el ateı etmiı ve bu 11ra
Clün aktam. ~. ~ ~;m~bı,: da vakadan haberdar edilmit o . 
pk darbeleri altDMI& ı öldürmUf, lan Emniyet müdürü Bay Feyzi 
ondan sonra da hemtireami ye o- Akkor ile müddeiumumi muavini 
nun CSnünden ıeçmekte oJ.n iki Mümtaz ve emniyet müdürlüiü 
'lriti ile hir po)it memurunu alır idart bum batk•nı Bay Y qar hi-
Te hafif surette 7aralam.,tır. diıe mahalline yetifmitlerdir. 

Hidiee K.ııramanlar mflYkiin- Durum 'bundan sonra ibizzat 
Cle maliye t.ı.iJdarlanndan Bay Emniyet direktörünün direktifleri 
~bmet Hilminin evinde cereyan ile idare edildiiinden katil teılim 
'9tmiftir. Ahmet Hilmi katil Sabri- olmut ve Kemer merkez karako · 
nin babaardır. hana ıötürülmüttür. 

o, dün havanın hoınıkluiu yü. Katil, bu cinayeti neden itledi-
ii hakkında poliı müdürü t&rafm- · 

lliinden evinden ~ıkmamı§lı. Ken· dan ıorulan suale: 
eli.inden batb ••de eti Ane ile - Bu bir namm iJidir. Uyku 
Juzı-'Fıtnat da bul,anmeJrta idiler. halinde babam bana taarruz et • 

sili.tı dercediyoruz: 
Mahkeme tam saat 13 de bq

lamııtır. Herkes merakla kararm 
ne olacaiını beklerlien rei~ aiır a
ğır kararı okumaia bqlamıt ve 
net!ce tahminlerden çok baıka çık
mıtbr. 

Reis, suçluların ilk tahkikatını 
yapan müstantik Hikmetin ve tev· 
kif kararını veren au\h hakimi F et
hinin bu hususta kendilerinde ha
sıl olan kanaatlerinin sorulmasına 
karar •erildiğin; aöylemittir. 

Bunun üzerine müstantik Hik
met sorulan suallere fU cevabı ver
mittir. 

Adana, 1 S - Birkaç günden . 
beri tehrimizde çok tiddetli yağ · 
murlar yağmaktadır. Dün gece 
tiddetli bir fırtına olmuJtur. B~ . 
çok evlerin damlan uçmuı v11 

camlar kmlmıftır. Sokaklar kın . 
lan ağaç dallariyle doludur. 

Seyhan nehri tqmıt ve nehir 
kananndaki bütün evleri su bu . 
mııtır. Suler kabarmakta devam 
etmektedir. 

Ova sular altında kaldığından 
köylerden haber alınamamıttır. 
insanca zayiat olup olmadığı bi . 
linmemekle beraber maddi zarar 
mühimdir. 

lzmlrde 
lzmir, (HuaU1i muhaıbirimiz . 

den) - Son yağmurlardan lzmir 
ve havalisinin sördüğü zarar bir
kaç milyonun içine 11pnyacak 
derecededir. Menderesin tiddetle 
kabarması sayısı ona 7aklqan 
köyleri yok elmİftİr. Hamidiyf' 
köyü bir ada ıeklini alnuttır ~ Yö· 
rükler çadırlan terkederek tepele
re iltica etmif lerdir. Bir çoban 4oo 
koyuniyle bir tepe üzerimi" sular
la mahtur kalmıt ve Mani!'& ile 
Akhisar aruındaki demiryolu ye
niden bozulmuıtur. 
_ Gelen haberler vaziyetin ıit · 

tikçe daha fenalaıacafım bildir · 
mektedir. 

- Ben ilk defa Yahyayı istiçvap 
ettim, hadise hakkında bazı iti· 
raflarda bulundu ve bu suretle po
listeki ifadesiyle yanımdaki ifade
si arasında bazı tenakuzlar meyda 
na çıktı. Bunun üzeriıle birkaç 
defa daha sorguya çektim ve en 
sonunda §İmdiye kadar bütün say. 
lediklerinin yalan olduğunu, bun
lan tazyik edildiii için söylediği-
ni anlattı, Sonra Ozeyri dinledim, TUrklyede lllenler yUzU 
o da korktuiu için yalan ifade ver ıec;tyor 

Aralarında Sabri de olduğu hal-

meğe mecbur olduğunu söyledi. Deniz Ticaret müdürlüğüne geçen 
Bunların diğer kardeti Alim de fırtınalar hakkında gelen kaza ha
ayni ifadeyi verdi. Ben bu mesele berleri günden gilne artmaktadır. 
hakkında meni muhakeme kararı .Şi111diye kadar kazalar yüzünden 
verebilirdim. Fakat 111 milyon ölenlerin miktarı yüzü bulmuıtur. 

mitti, demittir. ı Alakadarlar bu yekUnun daha 
S b • bık I d B Türke kartı mesuliyetimi düşüne-

& rı esasen 1& a 1 ır. unr fazla kaıbarık olduğu kanaatinde· 
dan iki yıl önce itlediii bir cina • rek ve esasen hakikatin mahkeme- dirler. 

·· ·· d · ··nd ·ı de meydana çıkacağını bHdiğim-yet yuzun en ceza evıne go en · Limanımızda bulunan bi.itün 

dig"' inden akıl hastahanesine ka . Bundan sonra dinlenen sulh ce· 

Karadeniz limanlannc:la birÇol 
molörler parçalanmıı, mavnal 
babnıf, rıhtım ve iskeleler yıkıllll 
tır. 

Romanyadan mal ıetiren b 
lnııiliz vapuru 23 aat ıularla 
iuttuktan so"Ora ni}.ayet kendisi 
Boğaza atabilmittir. Diler b 
vapur da 55 saat dalgalar arat 
da uirapnıf ve ıular vapuru Si 
limanına atmı§tır. 

Vazife kurbanı 
müddeiumum 

Vazifesi uğrunda donan ve it 
tranca eteklerinde ölen Çatal 
müddeiumumisi Heyrettinin ret 
mini dercediyoruz. 

Arabacısının da donarak hat 
tahaneye kaldırıldığını yazmı 
Bu zavallı adamın da öldUi" 
haber aldık. O da kendi me1l 

de bir oda içinde otururlerken 
Sabri dıpnya çıkmq •e bu ıırada 
traı olmak üzere babası da oda · 
dan aynlml§tır. Aradan iki daki
k-:ı geçmeden ana kız yanık bir 
ses itilerek dıpn fırlamJ!lar, gör
dükleri manzara kartnmda fer · 
ya ti arını zaptedememif lerdir. 

mİ.§tİ. Fakat delilik ali.imi göster. den bu kararı verdim. deniz nakliye vasıtaları az veya' 

çok haıara uğramıılardır. 
patılmıf, sonra da serbest bırakıl- za bikimi Fethi; Baha Arıkan ta- ---------------------------
mıttr. • ı• ı•lWf rafından çağırılarak emniyet mü-

Sa:bri balba11nı yere yatırmf!, e
lindeki bıçaiiyle zavallı adamı 

yaralamakta idi. Bu manzaraya ta
ıhammül edemiyen Fitnat ta deli · 
ce kotarak Sabrinin elinden bıça-

ZanneClildiğine töre J;u Jiayır. dürlüiünde bazı suçluları i.tintaka 
sız evlit cinayeti bir müddetten • davet edildiğini ve orada ilk defa 
beri tasmim ediyordu. Yaralılar Yahya ile kartılqtıiını aöylemit· 
hastahaneye ~ldmlnuf, tahkikat tir. Fethi suçluların kendisine da· 
bitmemittir. yak yedikleri hakkında hiçbir ıey 

M. GONA Y söylemediklerini ve eier böyle hir 

An'ane mucibince. lnglllz 
kıralı nın cO ı Osu, devletlere 
t'evkalAde elçllerıe blldirllecek 

Eski Bahriye Nazırı Çorçil 
Türkiyeye geliyor 

Her cüluıta adet olduğu üzere, 
İngilterenin yeni Kralı Sekizinci 
Edvardm tahta çrklfı C!a diğer 

1 devlet reislerine re&men birer he • 
yet tarafından bildirilecektir. 

Öğrendiğimize göre Ankaraya 
gelecek heyetin batmda eaki lngi. 
liz bahriye nazırı Vinllon Çorçil 
bulunacaktır. 

Vintaon Çorçil, Balkan memle
ketlerine de ujrıadıktan aonra, bu
radan ayni vazifeyle lrana gide -
cektir. 

Diier lnıiliz heyeti de Miri ln
ıilia nazırlarından Lord Derbi'nin 
bqkanlliı altında Roma ve Pari
ıe gidecektir. 

E.ki lnailiz Bapekili Loyd 
Çorç Moakova,. ,Wecektir. 

Bu heyetlerin ba9kanlan fev . 
kallde ..Ar ıtfatmı hahıdirler. 
1-eflerlne YWileeek n,afetlerde 
..,.. tlniflDlma ile ~nu ed.. 
ceklerdlr. ' 

Çorgil ve lıamı ..• 

"-•'•wtııa ......... 

bqmda eaki İngiliz hariciye nazı
n Sir Qaten Çpberlayp. buJ~ · 

be etin cakt .. . J. ır_ I 

ıey duysaydı, derhal kanuni taki- ~l 
bata batlamak vazifeıi olduiunu . •. ~ 
ilive etmittir. ~) · · \ 

Reisiın sorıuyu ne için emniyet f ..ı • 

müdürlüfünde yapıldı tını sorması 't • 
üzerine, sulh hakimi, tatil zama
nında ekseriya böyle yapıldığını 
söylemiftir. Fakat reisin: "Sorgu 
ne zaman yapıldı?,, demesi üzeri
ne, öğleden evvel yapıldığını söy· 
lemit ve iıtintakın emniyet müdür
lü;ünde yapılmaıının hiç bir mah
zuru olmadıjını ilave etınittir. 

Reis bunun üzerine maznunla
ra, ıahitlerin ifadesine kartı bir 

I kinci Y orgi' nin tahtına tekrar 
kavuımcuı, bütün koınılmuf 

söyliyecekleri olup olmadığını sor- -------------• 
muı, bunun üzerine Üzeyir: ıarı çıkbiını söylemittir. 

- Ben Kümbetirde yediğim da· Bundan sonra müddeiumumi 
yakla iktifa ettim. Zaten bundan Baha Arıkan söz alarak, itiraflar· 
ıonra dayak yi7ecek halim yoktu, da hazır bulunan Dahiliye Vekili, 
bir fiske vursalar ölecektim! de- Dahiliye müıtetarı, emniyeti umu· 
mittir. miye müdürü ve Ankara valiıi hu· 

Arif, istintaka giderken komiser zurunda yapıldıiı için bunların da 
Oamanın kendisini ''bize verdiiin dinlenilmelerinin doğru olacafını, 
ifadeniıı aynini verecekain, 'lonra yalnız Şükrü Kaya Anupada ol
gene elime düıerıin !,, diye tehdit duğu için onun dinlenemiyeceğini 
ettiiini aöylemiftir. ıöylemiftir. 

Nahiye müdürü Şenuettin de Heyeti hikime müzakereye çe-
kendisinin iıtiçnbta doğru söyli· kilerelc pazartesi ıünü ıaat onda 
yeceflne dair birçok yeminler etti· Ankara valiıinin dahiliye mü.tqa
li halde bunlarm hiç birisinin be- rının, emniyet \llllUm müdürilnUn 
yenilmedifini ve bunun üzerine: dinlenilmesine !:•r•• verildiğini 

. "SükOt i~dan plir,, diyerek dı· · bilclirmittir., 

Yahudiler 
Almanyadan 
kovulacak 

nevi kuvvetlerini kul!anmaia kallo 
bugürJrii tazyikın devam etmi 
ne dair Alman hükumetinden ~ 
minat almalıdırlar. 

Biz, bu hakikati ifıa ederketl 
maksadı gözönünde balunchmı~ 

Bu mülhit emirname, Noel 
Hitlerin muaaı üzerinde dunıyOI'· 
diye kadar imzalamnamıf olmaJır 
tatb"k sahasına geçirmekten ihtİt9' 
tikleri için değildir. 

Hitler, müınirlerinden bir pd"'~ 
emirnamenin imzumı tehlr etınd' 
re bir uzlsıma yaprnııtır. ·~ 

Bizim anladığımıza göre, ti• 
niyeti, Almanyadalci bütün yahd • ,. 
dıtan atmağı İunİ1' olan -~ ,, 
ğustos ayındaki BerJin olİırlf'~ 
yunlanndan sonra imzalayaaııktd'~ 

Fakat Hitler üzerine yapı~ -,, 
o kadar sıkı ve ağır ki, ani bi' . ...-.· 

deleye, bu tarihten evvel de.~ 
Berlin olimpiyadlanna ittifak~ 

üzere milletlerin aldıiı karal'r .-Jf t' 
yahudileri İçin tebdili kJyafet • _ ... il' 
ulur halindedir. önümüzdeld •J 
hlr hir teehhÜT, beynelmi!-! ~ 
geçip Hitlenı bu ~ ? 1 

daha iyi olacafnu anlatmak ifl-
zamandır. , . .-d il'!' 

lngiliz gazetesi, ba ___...,~ 
sırta,.. aClamm ecaeW ııı.rl i1' ~ 
ld nazi müteıhuaı, HitlerİJI -·ti# "' 
aamimi do.ta, Hitlerin ..--;;~ 
muharriri Alfrecl Rot~ •. ~ 
yazıyor. 
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Ollmplyatıarda 

amar oğlanı,, 
olduk! ADI NacGn~n 

· (Baı ıaralı 1 incide) 
~ batukl.;r, resimler, ve haydi 

elini Almanya •. 
üzüm ve incir 
ihracatımız 

Ge~en senekinin iki 
misli faızlalaştı 

Satılacağını anlayınca 
.............. ~.....:ıı 

feıraıSJata ___ ... ___ 
fet lteanıi geçit, muntazam kıya · 

te te1ıraflar: 
~ -rnr1c takımı çok allnılandı. 
~11'1e herkeı alakadar oluyor. 
~ "-. muvaffakiyet: Kıyafette 

• intihar eden (?!) Ali Naci Kara'tan, •Feragat,, ba.f!·t'rt 
albnda ilimde ve •iyasette feracattea 
bahsediyor. Ve cençlere bu yolu tavsi. 
ye ediyor. 

ihraç maddelerimizin bafmda 
eelen incir ve üzümlerimiaia 935 

emektar vapurlar ... Fakat. "ele talkını veTip hendi salla. 
mı yutuyor!,, demesin!er diye gösterdi. 
ii )'Olda kendi Önayak olmü is~~ 

dı. Ihsan, Yakacık Ye F enerbahçt tir. Cü geldik .•.• ,, 
4llah, allah dedik. Bizim ço · 

~~r oraya spor müsabakaıı için 
~ı_lilnıitler, yoksa kıyafet müsa· 
~İçin mi? 
t.._r.ilaayet müıabakalar bqladı. 
~ telrraflar: 
)~-,l:te.kalarda dereceler ah 
>\rı tok alkıı1anıyoruz. Bayrak 

•'1ada l 6 ıncı olduk. 
.!'~at müsabakaya maaleıef 
·~ 16 devlet i§tirak etti. Eğer 
~et d. a ıey ı. .. ,,. 

tı....__ir de posta ile gelen Avrupr 
~tlerine bakıyoruz. Dün gÖT 

~ aibi bizimle müthit ala~· 
L'~ar. Bu yazılardan birini de 
,.,... •eriyoruz: 

"~ ŞaLat tarthli ve iki milvon 
t....:.:· bir razete olan Paria • Soir 
-~•den: 

~l'~ en büyük cazı1'esin; 
~ Anlanhiıgo Ye P•mİr temiıt 
~ · (Bunlar, Türkleri temı:1 
~ dıaderilen aporcu'arm soyad. 
~~~~le!) Bunlar hemen he· 

11\ltÜn Yanı mesaf eıini yüzü 
el göbeklerinin üzerind.-

.,,_~''- MeMf eyi ~östem bütür 
f'etot1<1arı biçlp halkm aramıa 

.,.. ....... _,. 1'azmmun kahkahalarm1 
• QtlaP. ,.,..Lt d -~· '11ild·~;rrn Akıbetin en enaYy 

• 'ısı lçia oparlör şöyle ha.her 
•: 

~~ ~erak eı..,;n. Türk daime 

):• haDc r61~kten katılıyor. 
~,,.I, SuhUme • Porte'un (Ba· 
~it )1.) cetur Tiirkü bir tek pote 

tt. ~ile bulamamlfb.,, 
''-laaete de: "Türkiyede bu 
~arı )t~'~ için, Türk ka 
~ znu. '-alılan üzerinde 

''-lrtn&n Japmıt olacaklar!,, 

l_ itte ~li-. . 
~ 111.i -..•Jatlar h•kkmin.~6 
,._ '- ~dalara Temile ol. '·:·· ~ 4~ -=ı taraflanndan biri 
~ l&Zetelerinin hakin . 
~ ~ ~irkin aleylara 
~d ~ .. olmalandır 
~ dUI eza balıMtmek, ceıuetl . 
:1'tlt ... ~ dolaqaak, Ye en fenu• 
~hakkında '7ilrkler, 
L _(...._ (Tete de turc) G ya-
~ ,ı_); ofl~ı) oldular., deme· 
~ed:' zıyade tahkir ifade 

L! ~1-L· 
~dit? T·~'° kimdir? Pamir 
\ ~ ilci ürk iamini maskara e . 

"' il 8J>orcu banıi müsabaka. 
erede - ff-L• -\ ler? • -.uva a&tyet gos . 

yılı zarfındaki tabf ve ihraç •azi. Büyük fırtına Ye kar tipiı:nin 
yeti tesbit edilmittir. Yerdiii zararlann uzun müddet 

Üzümlerimizin lzmir limanm • unutulamıyacaiı ve kapatılamıya· 
dan iıhraç bqlangıcı olan ıs A · cafı anlatılmaktadır. Hele Akay 
juatos 31 llkkinun 935 akıamına idarai bu iıten en çok zarar ıö · 
kadar muhtelif memleketlere ih . ren ve batına garip beller gelen 
racaat yekunu 60.655 tondur. bir müeuese olma11 itibariy!~ l,u 

Geçen yıl ayni müddet zarf m . fırtınayı pek kolay unutama sa s-= 
daki ihracat yekunu 30499 ton idi rektir. 
ki, bu yılki ihrecabn geç.:n yılın Akay idareıi f ırtma günO bazı 
iki miıli olduğu rörülmektedir. Yapurlarnu aatecaktL Bu satıla · 

Bu yıl doğrudan doğnıya üzüm cak npurlar meyanında idarenin 
ihraç ettiğimiz mem!eket'.er ara . emektar Ye hakikaten vazif esin: 
ıma Çin, Hicaz, Hindistan, Kana· yaparak ııl"&llDI savmıı vapurlann· 
da, Lehistan Ye YucoelayYa da dan Fenerbahçe, lh1&n ve Yaka · 
ıirmiıtir. cık vapurlan bulunduğu gibi be, 

Kuru incirin ihraç batJ.ncıca yıl önce lngiltereden aatm alınan 
olan 20 Ağustostan 31 ilkkinun Ye daha ilk aefer!nde kullanı!amı 
alqamına kadar İle il:raç edilen yacaiı anlatılmakla beraber ~ 
incir ye~nu 3Ş.086 tondur. Ge .. aene rüçbeli kullanılabilen Bü . 
çen yıl daha enel baılıyan incir yükada •apunı da bulunmat.tay . 

vapurları Paıabahçe önünde ıa · Ve bunun i~in de... ,.. 
mandırada, Büyükada vapuru iıe "Suya sabuna dokunmadan ... " b .. ..,' 
Azapkapı Akay amban önünd~ lığından "feragat,, etmiıtir. Muhtererm 
idi. Çartamba günü satılacak olaı üstad, ye"i bir sern,.me kullanmt.&'a 

bu vapurlan Salı gecesi çılmn fır· bqlamııtır: Tanın fıkrıw ... · 

tına satılamıyacak bir hale koy · * 
muıtur. Bir insanın 

Bun?ardan Fener bahçe yapuru 
kaptan köprüıüne kadar l:atmış. 

lh1&n ve Yakacık vapur lan da k&· 
raya YUrarak emektar tekneleri 
parçalanmııtır. 

Büyükadaya ıelince; Ada pos· 
talannı bir türlü yapamıyan bu 
küheylan o gece meyı.lanı bot bu· 
luru:a Haliç içinde bir hayli ~ağ. 
yukarı ıezinip kendini oradan O · 

raya vurduktan ıonra nihayet dün 
yakalanarak harap Ye bitap l:iı 
halde eski yerine bailanmıtlırl 

yarosı 

Garp dilleriıJe "bir insanın yarm; 
demek "o İnlanm kansı" manuma ı• 
lir. 

Kanın refilmmzcla baeiin b)r imza 
ıördük: Va. • . 

(Vi - Nu) ,.. tordufc! 
- Akrabandan nudu? . 
Hi, tammıyonnuı. · 

* L:!arva tevıı --------götürmez 
ihracatı ayni müddet zarfında &n· --------------------------

cak 25.041 ton ~lmu1tu. Bu yıl ye. lstanbUIUn yeni' ~~~~""-!!~~ Cumuriyet refikmuz, olimpiyadJ~ 
ki remleti töyle tevil etmek iıtiyorı 

niden Estonya, Hicaz" Meksika ht 
piyaaalan inciı leriL.ize temin e . rı 1m1 
dilmitlir. Tophane nhtımının Fmdrklıy• 

Ozüm fıatleri eon ayda seçen Ye Sirkeci nhtımmın Saraybumu· 
yılın a7Di ayından muhtelif nu · na kadar uzatılmaıına karu ve 
maraluda 30 paradan 2 brut 30 rildiği Ye bu it için bir milyon li 
paraya kadar JGbek. J&IDD 12 radan fazla tahıiaat kabul edildi· 
numarada 3 kurut dilf\iktGr. tini en-elce yumıttak. 

incir fiatlerinde ise bir lınınt · Her iki nhbmın uzatı!ma'anna 
tan 4 kuruta kadu yükseklik ftl' · ait proje Nafia ve iktisat V ekl 
drr. letleri taraf ;ndan müıtereken tet 

Fırtınada bozulan 
elektrik hatları 

kil& edilmektedir. 
Tetkikat bittikten sonra bemer. 

intaata bat'•nacaktrr. 
Son fırtınada ıehrin birçok yer- 1-------------

lerinde elektrik telleri koptutu 
için Elektrik tirketinin mncat 
Yetaiti bunlan düzeltmeie yetit · 
memitlir. a-- İçin ~ l»~oli yerle:: 
rinden ıikiyetler yülueldiiinden 
komiaerlik tirketin nazarı dik:ka . 
tini celbetmiştir. Şirket dün feh. 
rin her tarafındaki arızalan dü . 
zeltmi,tir. 

AIQ1anlar bizden 
tavuk istiyorlar 
Berlinden Türkofite, memle • 

ketimizden kesilmit taYUk aatm 
almak için talepler Taki olmakta. 
drr. MeYlim müait olduiu için Mı 
talepler alikadarlara bildirilmit • 
tir. Fiati huauaunda Almanyadan 
mahlmat istenmittir. 
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OICÇSN SENE BtJOON N'I: OLDUt 

Tunu erJWu harblyelli bir tebliğ DtıfN

derelc Bulprlatanla bir barP tehllkeat mev. 

cıat obnadıtım blldlrmlftlr· 

Yangın 

Dün ... t 16 c!a Fatih Hasar 
Hanife mahallesinde bir kulübe · 
de' oturan Adile adındaki kadm 
dııan çıktılı 11rada ae!ciz ay!ıl< 
çocuğu mangalı devirmit ve kulü. 
be bu aebepten doları tutaımut 
tar. 

Bunu riiren kadm çocufum di 

Olsa olsa, bu cesareti ıöyle tevil et. 
mek kabi~dir: Denize gim:cden yüzmeli 
öğrenilmediii ıibi, istenilen ıporlan• 
içine da'ınmedU1 onlarda marifet sahi.. 
bi olmak kolaJ olamaz. Diyeceğiz ki. 
bile bile ıittik, öjrenmek içia. 

• • • 
Buna eevahmuz, ancak zırva tevil 

götürmezdir ... 
Birinci aaJtfada bu menua dair ya. 

zılan yazılan okuyunuz dı feci hakikati 
öğrenin... Kayak lnymak elbette naz• · 
r1.,.. 'laalinde ötrem1mez. F abt be1neı.' 
ft"ile1 müaabaka••• antrenöman )'eri n-J. 

ye feryat ~derken Ekrem adındr , _. ~ · '(HAT. - , SUR.). 
bir muallim alevler içinde katar ------------

clir? 

eve girmiı, ve çocuğu k11men yan. 
dığı halde ,Cçlükle kurtarabil 
mittir. 

Ya~m kulübe yandıktan ıon . 
ra 16ndüriilmi!ttür. 

co,ma 
Nikc admc! ~ biri Taka imde du 

vara inlıi•r reklimı takarken 

dütmüt Ye sol katmdan ehemmi · 
yetli IUl'ette yardanmq, Beyoilı 

hastahanesine kal::1mlmıfbr. 

Bir daha 
Çengelköyde oturan di!lcer lb 

rahim evinin dammı aktanrker 

dilfmüt Ye kaburga kemikleri la. 
nldıimdu haıtabaneye kaldınl . 

mıttrr. 

-

Hava Kurumu 
12 yllda 

neler yaptı ? 
Türk Hava urumu buıün 12 ya; 

ıma girmiı bulunuyor. ~ 
Büyük Şefin ıeçen seneki han 

kurultayında yaptığı itaret her za• 
man olduju aibi bu sefer c?e bü
yük bir kalkınmayı batarmıt vtl 
935 •enesi, Türk Hava Kurumu i•1 

çin en faaliyetli bir yıl olmuftur. r 
Geçen senenin may111nda batlP.' 

yan bu kalkınma neticesinde hava 
tehlikesini bilen azaların yekün11 
35.327 ye ve yardımcı azanın J• 
kUnu da 181.731 e çılmuttır. Bu .. 
zalarm ıimdiye kad:ır Kunıma yap 
bkları yardım l.9ı8.934 liradır. 

Kurumun bqardılı en mühim 
itler tunlardır: 

t - Ankarada açılan Türk K~. .. 
ıu. 

Türk Kutunda ıimdiye kadar 

._,.h1'iıde ki~ıe~ tarafmc1an ve Kış ollmplyatlarında 
'~ı leçılnııtler? Ne ıuretl kazananlar 34 planörcü ve 29 parqütçü yetiı

tirilmit ve planörcülerden birisi 
kadm olmak üzere 8 kiti Ruıvaya, 
tayyareciliiin muhtelif t~beleriır 
de ihtiau sahibi olmak üzere tab
ıile g&nderilmittir. 

v ,._I ara ıirnıitler? . 
L ~ L.. k~ öiren""-i pek . t • lnglltara holleJ .. mplJonlulunu 
·~~"41. ~ --3 ıs erız. ll•zandı 
~.~drr. öirerunek biraz da Garmiı, ıs (A.A.) - lnaike~e 

"-·~!Qet AYrupa • • • • hokey takımı, Çekoslovakya takı • 
\-~ ... 1°6 ,_ gezıntılenm mını aıf ıra kartı 5 sayı ile yene · 

ı.ıL rg P&raıınm b" • "f 
~l'1ılıda oJına ır ııtı a- rek Avrupa tampiyonlujunu ka · 
~~ iain . dan dııan çık · zanmıttır. 
,~ 'tibic ~l'mıyor. Eğer idare- Garmİ§, ıs- Kanada takımı 
"-. ... d_ .\1 Yak &porcuau namı 
\~1_. .\ 111aıa,_ya giden meçhuJ Çekoslovakyayı ııfıra kartı 7, Ma. 
( 'deı-..ıı_""11paya fırsattan iatifa- cariıtanı sıfıra kartı ıs Ye Alman· 
~ ı..~ ıezint• · . . yayı 2 ye kartı 6 aayı ile yenmiş. 
t~ ....,__ 1 ıc •• ı.n .. Rttmemit . • 
~ ı-.. -... 1 d tır. 
~ ı...aı..1wa ~rt 0 nmeli Ye Ski far19l•rını Narveolllerle 
\~ ziyade kenaze ısveç'ller k•z•nıfar 

' lileydan Yermemelidir- Garmiı, ıs (A.A.) - 10 bini 
.il....- L " . ~ metrelik yarqta Noneçli f&lllPİ • 
~~~ı ' - J • " ıoa Ballaapad. 17 dad~e Z4 ea-

niye 3/S ile birinciliği almıtbr. 
Bu, Ballaqnıdun üçüncü birinci . 
ltiidir. 

llrinciliii Finlandiyalı V aaeniua 
liçüncülütü Avuaturyalı Stierl al· 
IDlfbr. 

50 kilometrelik yanfta iae bq. 
ta ilk dört dereceyi lsveçliler, le· 

kizinciye kadar da Non~lilerle 
Finlandiyalılu kuenmııtrr. 

Buz &zerinde kadınlara mahsua 
artistik patinaj müaabakasmı da 
Nu"eçli Sonya kazanmıttır. 

Bu mGaabakada Görinı::, Fon 1 
Papen Ye lç itleri bakanı F rik de 
lau. buluamuttur. 

Askeri katak mUaabakaları I 
Gannit, ıs (~A.) - Muhtelif 

milletlerin asker& ketif müfrezele,,. 
ri arasında olimpiyat b.uici bir 
müaabaka yapılmıtbr. Yilzbqı 
Silve~eri kumandumdaki ltal . 
yan ketif kolu bu Jant• 2 aaat 2f 
dakika 35 saniyede bitirerek bi . 
rinci ıelmittir. 

ltalyan takımı, orada 1ndanan 
ltalyanlar tarafından omuzlarda 
taşınarak sahayı terketmi!lerJir. 
ÜçUnclilüiü Avusturya keşif ko . 
lu, diSrdünciilüiü lcveç, heşincili· 
ti Fram:\ ve altm!ıhiı ,AlmalU'a 
biil kollan abmttıf. \' ~ 

Bugün Türk Kutunun elinde 
mevcut olan iki motörlü tayYare 
ile 13 planar vardır. 

ihtiyacı tamamiyle ka11ılama!C 
için, Kayıeri f abrikaıınc!a 23 pla• 
nar daha yapılmaktadır. f 

2 - Orduya hediye edilen by..
1 

yareler. f 
935 senesinde Haft Kurumu

nun vaııtaaiyle orduya gerek t~ 
hıılar ve gerekse kasaba Ye köy• 
lerden hediye edilen tuYarclorhı 
aclecli Z7 tanedir. 

. ' 
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Avus urya 
azetesi 

Türkiye ve dostları 
hakkında ne diyor? 

& 

Hariciye Vekili Tevfik Rü§tÜ 
Aras tarafından Fransız gazetele
rine vaki olan beyanat üzerine' 
Neues Winer Journal gazetesinin 
Par·s muhabiri şunları yazıyor: 

Paris konuşmalarından kat'i ne· 
tic~!cr çıkacağını ümit edenler İn· 
h :mr1 hayale uğramışlardır. Haki· 
k tte Pariste toplanan diplomat
hırla devlet adamları her hangi bir 
meseleyi konuşmıyarak, mevcut 
bütün meseleler hakkında müda
Yelci efkarda bulunmuşlardır. An· 
co.1t bütün bu konuşmalar kollektif 
emniyet etrafında cereyan etmiştir. 
Bu me~ele ise iki mühim kısma ay
rılmaktadır: 

1 - Cemiyeti akvamın bütün a
, za1arın1n iştirakile zecri tedbirler 
tatbiki. 

2 - Son zamanlarda Akdeniz 
devletleri arasında aktedildiği ıe· 
kilde mmtakavi misaklar akti. 

Zecri tedbirler tatbiki suretiyle 
sulhun temini mümkün olmadığını 
şimdiye kadar yapılan tecrübeler 
göstermittir. Halbuki mmtakavi 
paktların daha müeııir olduğu da 
son zamanlarda isbat edilıniştir. 

Bu tecrübeyi göz önünde bulun
Üuran devletler, cemiyeti akvam 
paktının zecri tedbirlere ait olan 
16 ncı maddesinin tadilini düıün· 
mektedirler. 

Kollektif emniyetin tahakkuku 
yolunda Türkiyenin faal bir rol oy. 
nndığı görülmektedir. 

Halihazırda Balkan antantı ile 
küçük antant arasında tam bir iti· 
laf vardır. Titüleıkonun Pariıte 
temin ettiğine göre, bu ik? teıek· 
icül -ııyni ıiyas1 hattı hareketi ta
kip ct:!lekredirJer. Bunlar cemiye
ti akvam paktının 16 ncı maddesi
nin tadili hususunda teşriki mesai 
edeceklerdir. Bu iki teıekkül tar
ki ve merkezi Avrupada her han
gi bir hücum yapıldığı takdirde, 
<liğer devletlerh derhal hücuma 
uğrayanın yardımına koımalarmı 

\emin eden bir şekil bulunmasını, 
bunun iç'.n de son tecrübelerden 
istifade edilmesini istemektedir • 
lcr. 

Bu itibarla Pariste cereyan eden 
JI1Üzakereler1 yakmda Cenevrede 
sörülecek işler için zemin hazırla· 
yıcı mahiyette olmu~lardır. 

Es!<i bir Bulgar 
bakanı 

Bulgnrf&lCimn Balkan and.a,ma
sma glrmcs"ne tarattar 
Londra ve Paris konuşmaların

da Bdgariıtanın da bir aralık Bal. 
kan anlaşmasına gireceği mevzuu 
hahsolmuş, fakat bu haber resmi 
Bulgar rnahaf :Ii taraf mdan tekzip 
edilmişti. 

Bu mesele Bulgaristanda büyük 
münaka§alara yol açmıştır. Bulga
ristanın Balkan anlaşmasına gir
mes' ne &leyhtar olanlar ekse
riyette olmakla beraber, son za-

.. manlnrda bun;ı taraftar olanlar 
görülmeğe başlamıştır. 

Eski bakanlardan Modjanof Mir 
namındaki mühim gazetede bu 
hususta dikkate şayan bir makale 
ya:ı.mrştır. 

Krala hitap eden bu yazı, vakit 
geçiril:niyerek Bulgaristanm kom • 
şulnrına yanaşmasını tavsiye et • 
mektedir. Modjarof bu fırsatın 
iki defa gelemiyeceğini ve Bulga
rittanm infirat ıdyasetindcn ayrı-
larnk Balkan ··nt~şmrm:ı. girmesi 
fikriniı ıiddetle .miidafaa etmekte· 
dir. 

J6 ŞUBAT - 1936 

b. müzmin 
al aldı 

Süµısa: 
..... ~-- ............... 
Garp~em lek el f erfrt 
Rusyaya yaklatJıra 

iktisadi amlller 

Ü ~rrni ıtalyan ölüyor Garp memleketlerini ve bunJana 
§tnda. Fransa ve İngiltereyi Ruf1'} 
yaklaştıran sebepler yalnız siyasi de 
dir. Bunlar meyanında çok mühİO' b 
yer tutan iktisadi amiller de \flC 

Fransa - Rusya ve f ngilter -
yaklaımawında bu memleketleri" 
cari ve mali mahafili esaab bir rol 

Y nı muhareb.l?lcr rmın Habeşler tarafından imha o-

Adisababa, 15 (A.A.) - Ha- lunduğunu itiraf etmektedirler. 
vaı muhabirinden: Bütün cephe- Şimal cephesinde 1talyan1ar, 
lerde yeniden faaliyete girişilmiş Habe§ kuvvetlerinin Makalle mın· 
olduğu hakkında inanılmaz ıayia- takasında tahauüdünü itki.l için 
lar dolafıyor. kendi mevzileriyle Dessie araıın-

Yağmur mevsiminin arif esinde, daki mm takayı her gün tiddetli bir 
her iki taraf elde ettikleri mev- hava bombardımanına tutmakla 
zileri tahkime veyahut ki tefevvuk dır. halynnlar da yeni bir Habq 
larım artırmaya çalışmaktadırlar. taarruzunu kırmak ve mukabil ta-

Simal cephesinde ve MakaUe- arruzda bulunmak için ha7.ırlık 
. ~ . 1. k" . d Ah k yapıyorlar. 

nın şıma ı şar ısın e ar o ya- ımıu 

kmlarmda Ras Kassımın kuvvet. ıııııımıtııtııımtfll ...... ı111ıttııırnıllfillHIVf'llll'lltll-•"'8 

1 ·Ad ı k k k d" Habeşlerin yenı bir zaferi 
erı ua yo unu esme ma sa ı- I 

le kara gömlekl'lerle önemli kav- ltalyan ar askerle-
galara tutuımuttur. 

Her iki tarafın da :ttıyiatı mü
himdir. 

Ogadende muharebeler devam 
etmektedir. Bilhassa ltalyanlann 
tehdit etmekte oldukları Sasaba-
neh §ehrinin cenubundaki muha
rebe oldukça kanlıdır. 

Bununla beraber, Habeşlerin 
şarka doğru bir çevirme hareketi 
sayesinde İtalyanları eski Dava -
ne - Ualual yolu üzerinde çekil -
meğe ve böylece Sidamo cephe -
sinde bir deği~iklik yapmaya mec· 
bur etmeleri muhtemeldir. 

rine paraşutıa 
yiyecek atıyor 
Londra, 16 - Habe§ler Aksum cİVL 

nnda büyük bir zafer kazamm§l:ır ve 
ltalyanlardan bir hayli top itinaırn etmiı. 
lerdir. Makalle etrafı Habeıliler tarafın. 
dan tamamen çevriJmiı, Adua. Mu .. 
dağı yol1anru da l&esl1Wı1erdir. İtalyan.. 
lar mahsur kalan kuvvetlerine ancak 
pnra§Üt ile erzak alabilmektedirler Ma. 
amafih İtalyan tayyareleri civard3ki 
köyleri bo~rdrman ediyorlar. ltal 
yanlar iki gündenberi Maka11e ~• Aclu3 
yolunu açmak için çalışıyorlar. 

Şimalde ltalyan ordulanmn on güne 
kadar Dessie istikametinde bir t:aarru. 
u geçecekleri teeyyüt etmektedir. 

Deccaz Makonen kuvvetlerinin H~lerin fevkalade tahkim ettille. 

Uadara yakınlannda sarsıldıkları ı-i Amha - Alogi civarında kanlı muha. 

duyu1mu§ ise de tafsilat alınama- 111re11111be•l•erın11'11111ıol•allcagıllfwlllllı'°•-•y .. leni•'yllıor•._lmll __ 

mııtrr. 

ltalyanlar yeni kuvvetler 
gönderiyor 

Napoliden bildirildi~ine göre, 
Kolombo vapuru, 75 subay, 95 kü
çük subay ve 1350 neferle dün ak· 
'am Doğu· Afrikaya hareket etmit· 
tir. Bu gemide bir müfreze de ka
ra gömlekli vardır. Bunlar yaban
cı memleketlerde oturan halyan
lardan müteıekkil T evere tümeni
ne mensuptur. 

Müstemlekat bakımlığı tarafın
dan i~e alınmış olan 500 mütehas
sıs işçi de ayni vapurla Doğu Af
rikaya gitmi§lerdir. 

iki taraf hazırlamyor 
Londra, 15 (A.A.) -· Röyter: 

Somali cephesinde Habe§ler çete 
harpleri yapmakta, halyanlar ise 
mevzilerini tahkim etmektedirler. 

Ogadende henüz büyük hare· 
kat başlamamıştır. halyanlar, Ku
ratideki altmış ki~i!ik garnizonla-

ltalyanlar Makalleyl deh,etll 
tahkim ediyorlar 

Makalle mıntakasındaki ltal ~ 
yan mevzileri nısıf kutru on bet 
kilometre kadar olan bir yarım ay 
§eklindedir. Bu mevziler, mitral
yöz ve dağ toplariyle mücehhez ve 
birbirine telefon hatlariyle bağlı 

çok kuvvetli istihkamlar silıilesin
dendir. Birkaç kilometre geriye 
konulmu§ bir topçu da bunları hi
maye etmektedir. Habe,ler ara 
sıra bu istihkamlar arasından ta· 
arruzlarda bulunmakta iseler de 
bu taarruzlar gitgide azalmakta· 
dır. 

Habeşler gUnde yirmi ltalyen 
ke•lyorlarm•• 

Röyter ajansının Adisababada
ki muhabiri ise fU malU.matı veri
yor: 

Bali mıntakasında Ras Desta
nın evvelce kumanda ettiği kıtaat 
şimdi ''Decas Maç Beyena Maret,, 

ıtalya devleti 

Harici ı·caretini 
inhisara alıyor 

Son defa toplanan Faşist mec
lisi h:ılyanm bugünkü durumunu 
tetkik ettikten sonra harici tica
retin devlet kontrolünü davet e · 
den bir amme hukuku olduğuna 

ktrar vermiştir. Bundan harki ti
caretin devlet inhisarı allma alı

nacağı rnanası çıkarılmaktadır. 

31 Ağustos 1935 tarihinde ma. 
den kömürü ile bakır, nikel gibi 
madenlerin ithali devlet inhisarı 

altına ahnmıJtı. Fakat bu defaki 
karar daha umumidir. 

Habeş harbinin devamı. • e cri 1 
tedbirlerin gittikçe müer.sir o ' ma. 
ğa başlaması ltalyayı daha ~:d c.l ,.t. 

Ii tedbirlere sevketmektedi·. l :a i . 
.. an parasının dış piya~ala-da ;. "' ı 
yiflemesi ve dt§arıdaki alışların 
altınla ödenmek mecburiyeti 

olması çok nazik bir durum yarat
mıştır. 

Birçok maddelerin hatta yü . 
nün sun'i olarak ltalyada yapıl . 
maaına muvaffak olunmakla be 
raber halya birçok maddeleri için 
harice muhtaçtır. Ve bilhassa pet. 
rol bunlaı· meyanındadır. 

Geçen1erde İtalyan kadınları . 
mn altın yüzüklerini devlete he 
diye etmek derecesine varan fe . 
dakarlık1an boşa gitmemi, ise de 
bu meseleyi halletmemi§tir. 

ltalyanm §İmdiye kadar ancak 
sosyalist ve kamüniıtlerin düfÜn· 
clükleri tedbirlere tevessiil etmesi, 
fertlerin faaliye~erini devlctleı . 
tiı-mesi, Avrupa iktisadi ve mali 
me'ıafilinde çok fena akiıler u · 
yandu·mı§tır. · 

tarafından idare olunmaktadır. Bu 
kumandan Habeıler arasında çe
te harpçiliğinde büyük bir tabiye 1 

üstadı olarak tanınmııtır. Habq 
keıif kollarının en ap.ğı yirmi bal
yanı öldürmedikleri veya yarala
madıkları tek bir gün yoktur. 

Keşif faaflyetl artmı, 
Roma, 15 (A.A.) - Mareıal 

Badoglio tebliğ ediyor: 
Eritre cephesinde, Makallenin 

cenubunda keşif faaliyeti artmış· 
tır. Somali cephesinde vaziyet de
ğiımemİftir. 

ıtalyan tayyareleri bomba 
ya§dınyor 

ltalyan tayyareleri birkaç köyü 
bombardıman etmiş ve ekserisi 
kadın ve çocuk olmak üzere on si
vil öldürmÜ§tür. ltalyan tayyare
cileri, köylerde hayvan sürülerini 
de bombardıman etmitler ve bir
kaç yüz hayvanı öldürmüflerdir. 
11<.i balyan tayyaresi Mertapyeıa 

mıntakasmr bombardıman etmİf, 
ve ikisi çocuk olmak üzere beş si· 
vil öldürdükten sonra Dessie -
Korem yolu üzerinde uçmuftur. 
Diler birkaç tayyare Dessie civa
rında uçuılar yapmıılar ve bomba
lar atmıılardır. 

iki tayyare bomba atmaksızm 
uzun müddet Dessie üzerinde uç
muştur. Bunlann, İmparatorun 

karargahını aradrklan anlaşılmak· 
tadır. Tayyare toplan hemen ateıe 
baılamııtrr. Tayyarelerden biri--
ne isabet olduğu zannediliyor. 
Çünkü bu tayyare alelacele uzak
laıroıt ve bombalarını tarlalara 
boıaltmıttır. 

ltalyamn ne kadar petrolu var? 
Cenevredeki eksperler komitesi 

İtalyanın biriktirilmiı olarak an -
cak üç aylık petrolü bulunduğunu 
bilıJinnit•• c:l. İtalyanlar bu mik
tarın yanlı! olduğunu üç aylık pet
rol den çok daha fazla petrole ma
lik olduklarını ilan etmektedirler. 

Amerikan petrolu ••Y••lnde 
Petrol meselesi hakkında Anı~ 

rikan ayanından Pop, radyoaa 
verdiği bir nutukta: "İtalyan harp 
makinesinin, Amerikanın petrol 
satmakta serbest bulunması yü-

1 
zünden itliyebildigini., bağırarak 1 
söylemiştir. } 

Almanlar ve 
.Japonlar 

Müstemleke 
nazariyesinde 

namışludır. 

Rusyada evvelce uğradıkları · 
zararlara rağmen İngiliz ve Fransıl İf 
damlarını, bankerlerini tekrar Rus)" 
işe teşvik ve hatta mecbur eden a, i1 
fÜphesiz dünyanın çalkalanmakta 
ğu iktisadi buhrandır. Harp sonu 
yasmm iktisadı vaziyeti ve altı ı,dll 
vel bajlıyan buhranın halli ~deri 
giliz iş adamlarım dalına me§&al e 
tir. Hitler iktidar mevkii.ne ıe 

Rusya ile çok yakın ve kidı ticarl 
nasebat idame eden ve umumt b 
dan sarsılan Alman iş adamlarmd'afl 
ra Pransız ilctisadt mahafili de bir 
s.cnedcnberi Rusya ile fam al 
olmağa baJlamıJlardır. Rua -
münasebatı gayet gergin bir .tekil 
almaz. Fransa ve İngiltere Ruı 
srnda Almanyanm bo§ bıraktı.it yeıf 
mağa çalı!ftlt!lar ve muvaffak o 
Jardrr. tı adamtarmın te,rii, fbr.
ısrarr, bunlara siyasi bir sak _.~.,.. 
iruıimaım iizcrine de Fransa ft 
Ruıyaya daha ziyade yalrlapuk 
retini hissetmitlcrdir. . "' . 

Altı senedenberi devam eden ., 
aylarda biraz hafiflediğini hissetti 
iktisadr buhranın garp memleketi 
Rusyanm yaklaşmasında en m~ 
mili olduğunda hiç şüphe yoktur. 
ileriye giderek diyeceğiz iri dünya 
zinin en büyilk sebeplerinden biri 
milyon nüfusa malik Rus düny 
Cirap memleketlerile, pazarlanyla 
ıebatmı kesmiş olmasıdır. Bu ııı 

dUnya ikfaadiyatçtlannı daima f§gtl/ 
miş ve rejim !arklan nazan lt"1are 
maksmn Rusya ile tekrar ife ~ 
ıi bunlarca umumi buhranın halli 
terinden biri telakki cdilmiıtir. 

Diğer taraftan bütün dün~ 
bilhassa Uzak Şark memleketi l 
milstemteketerinde, Çinde Ja~ 

ret ve sanayiinin büyük inktfllft, 
maJlannm harikulade ucurluiu. ~ 
da Fransız ve bilhassa t~')I! 1f 
lan yeni faaliyet !K!h,..."" ara~~ 
munu hfssetmis'••dır. Londra Pi1 1' 
da sermav .... ın ucuzluğu. tngilil 
damlı"ına büyük bir fırsat vemıi' ~ 
;ki sene içinde Rus alış veri§inde ':;J 
tiz mallan yüzde yirmi nisbetfni bd"' 
tu~ 1 

İngiliz hüldimeti Rua - tnıl",J 
cari münasebatına büyüle bir ~; 
yet vermiı ve hatta bu aht "'' fl"J 
gorta etmekten ve zararlarını U.C 
maktan bile çekinmemiıtir. _J 1 

Son aylarda da bir çok FtfP"~ 
adamlannın faaliyeti göze çarpoı'':-!: 
lamı§ ve eski borçlar mescleti11e ~ 
Rusyaya timdilik bir milyar ,,...1 
bir istikraz için konu§malar ba~ 
Herhalde Ruıyanın garp iktil&df -~ 
fili ile tekrar normal temaslara e:; 'I 
si çok mühim bir hadisedir. _Ve _ _,.~ 
yük bir memnuniyetle karııwP-" ~ 
dır. ÇUnkU dünyadaki iktisadi b ~ 

Anlaşıyorlar tamamen bitmesi Rus piya~;ıt 
Müıtemlekelerin yeniden takıi· Umumi harpden evvelki roliinU 

0 

mi nazariyesi. bil.hc~Ha Japonların sile çok yakından a~~~d;;cı~ 
pek hoıuna gıtmıştır. d-

~ Jandark ikinci 
Japon Dıtbakanlıgı namına be- I k a 11d• ~ti 

yanatta bulunan biri "müstemleke- o. ara 1 yb' hahe,. r. 
l ı · h il d'l d'k .1 Partaten ge en ır • ..ı -1A 
er meıe esı a e ı me ı çe mı • . . R' 1. dd · de•" "~· 

ı ı . . . lh b' .. 1.. Parııın ıvo ı ca esıJI •. Jf' 
et er cemıyetının ıu u ır tur u h "J D k h k Hııe .,.. JI ... ı ı t ğ .. I ur an ar ,, ey e 1"" JI 

sa.g t~m aı ıramıyaca ını,, soy e - manlar modellik etmif ol~ıll ~ 

mıı ır. . . .. Jon Valeri Uzerine gaz tO.,.P ~ 
Bu zat; mılletlerı uçe ayırmak- .1 k et' 1 le•let 

d 
n me sur ıy e a ..Jı 

ta ır: r 
. yaımnıtrr. 1/I ~ 

1 - Ham maddelerı çok olan Kadm 80 yaıındaydı· ,-r 
memleketler. atiyle artık heykeltraf .,e 

2 - Ham madde yetiştiren, fa- modelliği etmiyordu. tt"ftl, 
kat bunları istismardan aciz olan 1873 senesinde ıneth"'~__!',. 
memleketler. trat Ereniye bu gütbliS 

1 
ı"':.i 

3 - Ham madde cihetinden fa- zrnda "Jan Dark,, ide•~ Y 
k ir olım, fakat bunları itletmeğe ve onun heyk~l~ni ya~_-; 
muktedir olan memleketler. leıtirmitti. 

~ 
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Yazan: Murad Seırto§lu. 
A.bdülmuttalib Bey aldatılan 

h!r kocaydı, bu hal, karnınm in . 
~afıız~ığından değil, kadıncağızın 
14Abdülmuttalip,, ismini beğen· 
l"ll ~Y :f nden ileri geliyor. 

ı\bdülmuttalip ! 
Ne lapacı bir icim. 

tıkl t»ir otomobille ıeldi. Otomo · 
bil komisyonculuiu yaptıfı için, 
kendi arabalanru da ıık ıık delit
tiriyordu. 

Şaziye, evde yemek yemenin 
ııkıntılı olacaimı söyledi. Hava 
ne güzeldi. Boğaziçinde hir yere 
ıidilse daha iyi değil mi? 

Papa rahiplerin· yardımile murassa tahiplik 
elbisesini giyiyordu. Bir iki saat sonra Sultan 

Bayezidin elçisini kabul edecekti 
Hassas bir kadının sevdiği bir 

erkek bu adı tafıyabilir mi hiç? 
Abdülmutta.lip deyince, softa 

':ılıklı, lipıf bir tahsiyet, göz ö • 
oiinde derhal canlanır. Üstelik, 

.Abdülmuttalip, itiraza kalkıt· 
tı. Fakat Şaziyenin hiddetli bakıtı 
sözünü ağzına tıkadı. 

Ali Nusret, alaycı bir sesle: 
- Otomobilde size de yer var!- • 

dedi. 

Geçen kı•ml•Mn huaa .. aı 1 
Aneello ve Roberto adında Ud 

silah§Or kendilerine Türk süsü 
vererek Rodoa kalesine ıirmif. 
Jerdfr. Şimdi şato zlndanlann
da mahpus bulunan birini ıtir· 
mek istiyorlar. Şatonun birinci 
§lvalyesl Dobllaon eananr 
ruhlu bir adamdır. 

~Un bu e.dam muhasiptir. 
Halbuki, Şaziye Hanım, hesaptan 
kitaptan zerrece hoılanmaz. 

Hem o, uzun boylu erkekten 
'-.7.Zecler. Halbuki Abdülmuttalip 

Zavallı Abdülmuttalip, bun · 
dan evvelki gezintiyi hatırladı. Bu 
iki muzib ona neler yapmil.mıftı. • 

Fakat Roberto ile Ancello ılJ
valye Dobü.uonun kanım emdi. 
it kızı kaçı'1mflartlır. Şöoaı,,. 
onları angor . . 

\ 
• 

- Ne ise, timdi bunları 'hıra· 
ka!ım, ileride konu!uruz. Şimdi ya 
pacağımız ıey evvell Osman reisi 
bulmaktır. 

Kapıya doiru döndüler. -Ar· 
bk hakiki iıimleriyle hitap edebi
liriz - Kara Hasan Aliyi havaya 
kaldırdı. Ali seri bir hareketle kan. 
dili alarak yere atladı. Ve ikiıi de 
yanyana yürüyerek iıkence ve ru
tubetten korkunç bir ~le ıiren 
mahpusları birer birer yoklamaya 
ve yüksek sesle: 

- Osman reiı J diye batırarak 
kendisini aranıafa koyuldular. 

Bu aramaları uzun aürmedi. iki 
dakika sonra ıon nefeıini vermek 
üzere olan Oıman reiıi buldular. 

Osman reiı Aliyi habrlıyamadL 
Fakat Kara HUanı dedlal tanıdı. 
iki tanıdığının ıon nefeainde ya
nında bulunmalarından çok mem· 
nun oldu. Fakat onları bu dehıetli 
zindanda ıörmekle ürktü. Onun 

\.:· 
~ bu teeuürünü yabtbrmak için iki 

~ .. dür ... Bulün bunlara anlata· Bentlere gitmişlerdi.· ''Kim daha silihtor yalan aöylediler. Bir hile 
~7~ birçok sebepler de ili- fazla kop~ak? ,, diye- ormanların ile zindana memur edildiklerini 
.._~cl~mce, -Saziye, kendini Ali içinde kayl>Ofinuılardı, Sonra, bu anlattılar. 
•• ....,._ kucağn..ıa. buldu. saklambaç oyunu epeyce ıürmüt . Osman reiı onlara inandı. He-
L _Ba tunç pazulu spo .... unun belli tü. ~~!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!! 
._.1ı bir mqgalesi yoktu. 1!1 gü • Kocacık, eramaktan bılanıt, 0 . hiıbini deiittird; ve Abclülmutta . 
Cil ~ kanlariy]e ıai1'at- tomobile dönmiit, hiddetle lastik· lip müstamel ve kelepir bir ara · 
~-Ali Nusret, her boyadan leri parçalamağı düfiinmüıtü. Ah, baya kawttu. 
~: ~bil kullaıımek, •aer makineyi kullanmumı bil . Ertesi ,un, bafmda kaıket, e · 
~ Japmak, f&rap komisyoncu- aeyai, batını alır gider, bu hainle· linde eldiven, Abdülmuttalip, di . 
11a· h edehiya~ılak Ye bazı karqdc ri yol ortaamda bırakırdı. Likin reksiyonda oturuyordu. Atıklar O· 

:ıl llaebeler... . o, kadmlan kullanmasını bilme . nu aörünce kahkahayı attılar. 
.-_ Ik zaman, iki aııkdaı ihtiyatlı diği gihi otomobilden de bihaber- Şaziye sordu: 
~dılar: Fakat, gitgide iıi ı:!. - Nereye ıideceiiz? 
Iihi Ia.J:· Alı Nusret, Abdülmutta- O, bu diiJüncelere daldığı aıra- Kocaaı cnap verdi: 
~ tı evındc:ı çkmaz oldu. Adam- da, Şaziye, ıapkuı batında, ha- - Kavaklara. .. 
· . i t? Yor~ argm bankadaki zırlanmJ! vaziyette, otoya girdi. 
'tinden dönd·· .... ak"t Al' N G 1 d l'etl . ugu v ı , ı uı • ü erek sor u: 
d e lc.n.ııun kendisini bekleme- - Geliyor musun? Gelmiyor 
~ IOfra ~ ya oturduklarmı, çakıı - mueun? Karar verdin mi? 

c:: la 1>aıiadıklanm görüyordu. - Nezaketsizlik oluyor. 
~ ... "'P0 rcu, muhasibin ırska elini Ali Nusret atıldı: 

... !larr.c('! sma srkarak: 

Otomobil yolde... Aafalta çı . 
kınca aon eüratle sidiyorludL •• 
Y eniköy önlerine ıeldikleri za • 
man, otomobil bili delice uçuyor· 
du. içeridekiler baiıntblar: 

- Ne yapıyorsun? .. Bir kaza 
çtkaracakam ... 

men Cem Sultandan bahsettiler., 
Osman reis Cem sultanın yapmış I 
olduğu hatadan çok piıman oldu· 
junu söyledi. Kaçmak arzusunda 
olduğunu, fakat bunu hem kibrine 
yediremedijini, hem de huna İm· 
kin bulmadıpnı anlattı. En aon
ra tam yedi aenedenberi dilinin 
altında aaldadıiı bir altın yüzüaü 
onlara verdi. Cem Sultan bu yüzü
lü ıörür ıörmez onları tanıyacak
tı . 

Osman reis daha fazla konup
madı. Şahadet ıetirerek ıözlerini 
hayata edebiyen yumdu. 

Osman reiı iıtırap çeke çeke öl
mUftU. 

iki ıillhıor ıözleri yqh olarak 
ayaia kalktılar. Birbirlerine inti· 
kam ve arkadqlık hisleriyle baktı
lar. Tam bu ıırada uzaktan ıittik
çe zindanm kapısına doiru yakla
ıan ayak sealeri duyuldu. 

Bunlar batta Şövalye Dobü11on 
olduiu halde cellit, iki mua'Vini. 
muhafız onbatı Yorıi a!e diler iki 
muhafızdı. Hepsi tepelerinden 
brnaldanna kadar silahlı oldukla· 
rı halde zindanın kapısına doğru 
geliyorlardı. Şövalyenin müthiş 
bir sırrını bildiklerinden bunu ifşa 
etmetDelerl ~İll ifkence ile iki Tür. 
kün dillerini koparacaklar, gözle· 
rini ve kulaklarını deleceklerdi. 

iki ıilihtor yaklaıan ayak sesle 
rini duyunca irkildiler. Yanlarında 
ıilib namına hiç bir te) yoktu. T e
pelerinden tırnaklarma kadar müt 
hit bir heyecanla ürperdiklerini 
biuettiler . 

Bu sırada ayak sesleri zindanm 
kap111na yaklqmqtı. Birdenbire 
bu ıesler keaildi. Çözülen zincir §1· 

kırtıları, çekilen paah ıürmeler, ve 
nihayet anahtarlarla açılan kilit
lerin boğuk sesleri duyuldu. 

-7-
BA Y AZIDIN ElÇlSl 

Ne aksilik, ne aksilik! 
Bu kadar aksiliiin b!T günde 

toplanmuı olur ıey değil. 
Papa Sekizinci lnoıanm husu

ıl k&tibi hem böyle düıünüyor, 

hem de papanın dairesine doiru 
hızlı hızlı yürüyordu. 

içeri girdili zaman papayı ra
hipler tarafmdan murana papalık 
elbi1e1ini ıiydirilirken gördü. Pa
pa, Sultan Bayazıdın gönderdiği 
elçi Mutafa beyi bir iki saat son
ra kabul edecekti. r:.~:. E: ne var, ne yok, bakalım?. 

"",.: 2'inız sararmıf. .. Biraz ıporla 
~-::~ı oltanız <!aha canlanınmız. 

- Ne nezaketsizliği?.. Ben ıi
zi memnuniyetle gezdiriyorum ... 
Fakat o kadar inceleyip sık doku
yonanız, ıiz de bir otomobilde be
ni ıezdirİD... Elimde kelepir bir 
otomobil var .•. 

O eınada, bir direkıiyen hare- ------------

.. ,. Jıq • jitsu öğreteyim. •. 
ufeyJı ayağa kalkıyor: 

h· .. - M~ıa tu hareketi yapsa . 
~· h· bı~k tizden kunetlilere 
"l .;: 0hıraunuzt - diyerek, eli
"-...,.~? dolqtmyor, oaa 
·~ bir prende attırdıktan 
~ Z&Yallryı, eoluk eolufa Te 

"-ide ~ uiramıt bir 
_ ~ lnı.ıoyordu: 
~diinaz mü? •• Ne baait. .. 

' lP .. 1...- -: ba hareketler karsJ.rıa. 
~dan l>oiulacak ıihi o-. . ... 

Bir 
Pazar siblii, Ali Na.ret, fı.. 

Muhaaeıbecinin sesi · titriyerek: 
8 '--Iı G" .. ·· ·· ' D - aam m... oruıuru'.! . .- e-

di. .... ,,. 
Abdi~lmuttalip, o gündenberi1 

kafaımda hazırladıiı bir pllnı 
tatbike uirafıyordu. Gizli ri21i O· 
tomobil kullanma dersleri aldı. 
Bin zahmet, bin me•akkatten aon
ra, 1'Uhsatiye nhibi oldu. 

Oribı, kMıTaltıda, Ali Nuırete, 
hir otomobil aatm alma~a hazır 
olduiunu elyledt ve lcanımm 
kMkahalan aramda, 800 lin, ... 

keti, arabayı denize fırlattı... Ali 
Nusret, yerinden kalkmak istedi. 
Fakat imklnı yok ... 

Araıba, F ırılc!ak uçurumundan 
J'UVarlamrken, Şaziye kocumm 
kendilerine rNerek b:ıktrğını far. 
ketti. 

Denizin üzerinde kocaman hal. 
lcalar renitledi... • 

Ertesi sün gazeteler, üç kitinin 
kazara boiazın derinliklerine yu. 
varlandığını, direksiyondakinin 
kurtuldulunu, fakat kendisine 
sual eoruldulu vakit hiçbil" "ey ha. 
trrlama..Jı~·nı ya"'"ı1 4 r 

Nakleden : Ha~lc• Sl!r•Jr• 

HABER 
AKSAM PO•TA91 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : latanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanbul HABER 
Vazı l şterı teıoronu : 'Ull12 
idare ve ııan .. ı HS70 

ABONE ŞARTLARI 
Tü•lıi•• Ü1td• 

.. n .. ı.. 1&00 Kr. 2700 Kr. 
• aylık 730 .. taao .. 
> aylık •oo .. eoo .. 
, •v••k 1ao .. .aoo .. 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret ııanıarının -tırı t;a.ao 
Aeemı ııanıerın 'o kuruetur. 

Salubi H N•ırıqol Miidiirü: 

Hasan Rasim Us 
S.Mldılı 11er fYAKIT) ••llHı•• 

Papa, hususi katiplik yazif en.. 
ni yapan genç rahibi heyecan içiıl
de görünce sordu: 

- Ne var oğlum? Neden böyle 
sapsarısın? 

- Şey muhterem peder! Büyük 
bir aksilik, büyük bir musibet!. .. 

Sekizinci lnosan da ıarardı: 
-Ne olmuı? 
- Dilim varmıyor muhterem 

peder. 
- Söyle! Çekinmeden anlat! 
- Kardinal Jiiıtinyen haZl'etl .. 

:ri •• 
-E? ... 
- Bu ıabah odalarında ölü bu· 

lundular. 
- Ne diyorsun? 
- .,, ..... 
- Nasıl oldu 7 A.nlat 1 
Katip rahip cevap vermedi Yal. 

nız etrafa bir göz gezdirdi. Papa 
katibinin endiıeaini anladı. Ve 
kendisini ıiyd irenlere: 

- Bizi biraz yalnız bırakınız 1 
dedi. 

Papa ile ikisi yalnız kalmıılar
dı: 

- Büyük bir f eliket muht•Tem 
peder! Bu sabah kendisine kah· 
valtısmı götüren rahip kardinal 
Jilıtinyeni yatafınc!a upuzun ya· 
tar ve kımıldamaz görünce hemen 
hekimbaıı Fariyaniye kotmuı Fa
riyani gelmiı, muhterem kardinali 
muayene elmit ve öldüiünü anla
mıı. 

- Vah, vah! 

- Fakat İf bununla bitmiyor. 
Hekimbaıı muhterem kardinalin 
esrarenaiz bir zehirle zehirlenmek 
suretiyle öldürüldüfünü aöyledi . 

Bu son söz üzerine o ;ramana ka
dar itidalini kısmen mu haf aza el• 
mit olan papa bembeyı:.z kesildi. 

- Zehirlenmit mi? dedi. 
- Evet, aynen fU cümleyi söy-

ledi: Kardinal daha evvel genç 
rahip yamağımn, papalık makamı 
baı muhafızının zehirlenerek öl· 
dildürüldilğü, ve muhterem papa. 
nın da zehirlenmeye tetebbüs e
dildiği ayni zehire benzer bir z• 
hirle öldürülmüıtür. 

-Çabuk Fariyaniyi burayı ça· 
iır! 

Buna lüzum kalmadı. Çünlril 
tam bu sırada Vat!kanın hekim· 
bqısı papanın yanına girmit bul~ 
nuyordu. 

Fariyani papayı derin bir revo· 
rantla selimladı. Sonra kalın ve 
ağır bir sesle ıöylemeie baıladı: 

- Muhterem papa! Korkun9 
cani hali aramızda büyük bir mel· 
anet ve cür'etle cinayetler itlemek. 
le devam ediyor. Muhterem kardi-
nal Jüıtinyen de bu mülhit dna· 
yetlerd~n birine kurban gitmiıtir. 

- Ne suretle öldürülmüt? 
- Bunu henüz aydmlık olarak 

tayin edemedim. Y almıda elbette 
bunu da anhyacağım. O zaman a
tı ilinize meseleden daha biiytlk 
bir salihiyetle bahaedehilecefimi 
umuyorum. Şimdiki halde tüpheH
ler dörtten Ü'"e indi. Kardinal P9I, 
Borjiya ve F emando .. 

, (Deoamı ,.:l 
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hJGONKO PROGRAM 

1 'l'AUBUL: 

18: Haf1t musiki (plfik).. 18.30: GUne§ 

l:uJUbündeıı nakil. Konferans (Fikret Adil). 

Ve dans musiklal (Salt Edip caz). 

19.45: Oda orkestraları. 21: Eminönü 

:ı::alkcvt göaterit kolu tarafından piyes: 

lHimmcUn oğlu). 21.45 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajıınsmm ga_ 

z;:telcre mahsus hA.vadls servlal verilecek. 

t r. 

•: JiJCEŞ: (823 Kh.) - (864,5 m.ı 

18: Oskestra konseri. 19,15: Cazband. 

::o.ıs: Cnz'm devamL 22: Viyana müziği 

(Stüdyo orkcrtraaı tarafmdan). 22,45: Viya_ 

na mllzlğl (devam). 

IHJ,~M,:CŞTE: (M6 Kh.) - (649,6 m.) 

ıs: Lılazt'ln eserlerinden. Konser. 19,50: Sa. 

Jon orkestrası., 21,10: Operet havaları. 23,10: 

Co.zband. 24: Zlgan orkestrııaı. 

VAHŞOVA: (%:U Kh.) - (l.SSD m.) 

17,15: Mandolin heyeti tarafından kon. 

aer. 17,~: "BUtUn Lehistan teganni ediyor .. 

zerl31nden konser. (kız ve erkek korolan) . 

18,05: Stüdyo cazı. nakli. 19: Viyolonsel ~

Jolan 21: Şan konscrl. 21,45: Konser. 

Stüdyo cazı (aralıkta BPO• habcrlerf. l. 

l\.IOSUOVA 1: (17' Kb.) - (l.72-1 ın.ı 

19,115: Cerjlnski'nln "Le Donclame,, ıe.Im. 

ll opcnurmın radyofonik adaptasyonu. 21: 

Senfonik konser. Tenor Strelcov'un iştiraki_ 

le. 

.UOSKO\'A IIl: (.&01 Kb.) - (718 m . ) 

19,45: Konser ve ltoro. 

EERLL"'l: (8U Kh.) - (836,7 m.) 

19: Konser (trio). 21: Dana mUZiği. 22: 

Ses konseri. 23,30: :Munlhten nakil caz. ı : 

8tankc orkestram. 

JIUNtll: (740 K.b.) - (40M m.> 
20,30: Uazt eserlerinin koDRri. 21: Oda 

müziği, dan.ıı mUzlğf, koro ve sollsUer. 23,30. 

stüdyo dans orkestrası (Not: Bu neşriyat 

bJrçok Alman lstnsyonları tanıfmdan nakle. 

dllecckUr). 

PBAG: (638 Klı.) - ("70,2 uı.) 

21: Kauna.ıı (Lftuanya) dan naklen Lltu_ 

anya ulusal bayrammm gala~ıı: (Opera ve 

LituanyA. radyosu btrl~k orkestrn.lann ve 

Kaunıuı operasmm korolarının lşUrakllc 

n~yat) .. 

BOMA: ('71S Kh.) - (.&%9,8 m.) 

17,45: Aamaradan naklen İtalya • Hnt'ı 

harbi hakkında son haberler. 18: Floran.ı1 

•dan ııcnfonlk konser nakli. 23,15: Caz. 

DOYÇLANDSE~"DER. (191 K.h.).(l.ım m.) 

24: Daruı muslklal. 

KALUNDBOHO: (288 Kb.) - (1.261 111 .1 

24,30: Cazbant. 

STU'ITGAUT: (674 Kh.) - (622,6 m.) 

ı - 3: arası. Büyllk gece konseri. 

KISA DALGALAR 

LOSDRA: (Kıııa aralık.larla, muhtelif a. 
zunlııkluda günün her aaattnde mütAlmadJ. 

yen çatqır.) 

16: Piyano ile ııenfonlk kon.ııer. 17,15: Pt. 
yano rczftall. 18,50: Org konseri Solo. 19, 

30: Balalalayta orkestrası. 20,20: Şarkı O?. 

zitall. 21,.(5: Oda musikisi. 23,20: Piyano 
konseri. 23,30: Orkestra. 1: Piyano rezltall. 

ZEESEN (Almanya): 

(Kısa aralıklarla, muhtelli uwnluk!arda 

gllnlin her saatinde mU~madlyl'n çalışır.) 

16: Bando. 17,30: Ollmplyad raporları. 

HABER - :A'!Cşam poıtaıt · 

Haspaya bakın 
heıe ı 

Londrada otel 
sahibi Bay Şafts.: • 
bury'nin papağa- l 

nı suyunu bizim 
bildiğimiz ba
yağı kuşlar gı

bi içmez, mu
hakkak insanlar 
'gibi bir bardak

·~n içer ve susa-' 
dığı zaman da 

sahibini çağıra rak su ister. ... 

ama faydalı 
rlu maske pek 

~ıizel gorunmi
yebilir, fakat 
yüksek karlarda 
kıt şporları ya
panların yüzleri
ni günetin yakıp 
leke bırakmasın
dan korumakta
dır. Kış sporcu
ları arasında bu 
maskeler çok mo
dadır 

Bayanlar! ... 

Kış günlerini ve uzun 
kış gecelerini kendinizi 
ve evinizi süslemek için 

VAKiT 

kütüphanesinin moda sa. 
lonundaki mecmuaları 

görün ve patronlarım is. 
teyin ı .. 

VAKiT 
Kütüpha'?esinin moda 
mecmualarını gördünüz 

·· ~ mu. 

Dünkü gazetemizi oku. 
madmızsa bir tane al. 

dırın. ~ 

Sizi ata.kadar eden bir 
sahife vardır. 

J 
1 

. 

18: Keman konseri. 20: Konser. 21,15 Piya_ 

no konseri. 22: Musiki. 24,30: Konser. l,15: ----------

Konser. 2•45 : Musiki. Almanyadaki methur Beyer moda müessesesinin en son moael-
HutZEN (Holanda): <~,57 m.) lerini yalnız bu kütüphanede bula caksınz. 

3,45 - 20 Anısı: Hlndlstan için muslklll 
lıtanbul - Anka~a caddesi - VA ""' ' t URDU - Telefon: 24310 •. 

~~r~-~-m~:~b~ı••••••••••••••••ı••••••••••··~·· çin. 2 - 3 Arası : Amerika için musiklll 

muhtelit program. 

2\IOSKOVA: (Kısa da.lga): (%5 ve 50 nı.) 

19,45: Konııcr. 

ROMA (Kı98 dalga): (23,4 m.) 

18,30 - 19,30: Orkestra duetto konseri. 

İıt.:ınbul Belediq~-ıi 

~ehir11'yatrosu 

hafta AZA k ~•Bu 
iki film 
birden 

sinemasında • 

Kanun Kuvveti 
CEYMS KANEY, MARGARET LtNSEY 

Kalpten Kalbe 
MARTHA EGGERTH 

\şk, intikam, cinayet, ıstırap, ihtiras ve hayatta nümune olacak bilyük filmler 

16 ŞUBAT - 1936 

Nışancıllk yıldızı BEYOGLU 
Resmini gördü

ğünüz Greer Gar. 
son adlı kız Lon-

MELEK .: Altın Zincir ve ııe.,."ll1ek 

sak mı? 

iPEK ı Sekoya ve Marletta 

dra sahnelerinin SARAY 

en sevilen yıldız- * I'UR.i{ 

!arından biri ol- ~OMER 

duğu gibi ayni YILDIZ 

zamanda lngil-

Bir ki§ gecesinin rüya.il 

İngiliz ajanL 

Siyah lnd 

terede tabanca i
le nitan atan er
kekler arasında 
bile şampıyon
dur. Bu kız elin
dP.ki otomatik 
tabanca ile on 

l 
1 

Kadife maııke - ~e '"" 

Baba (Fransızca kop. 

yesl}. 
fAN 

ŞIK 

Siyah gözler. 

A§k sentonlııt 

ALKAZAR Çöl sa vaşlan ve co~ \(\111 

Gönilller 

Foll Berjer ŞARI< 

ASRI &lna tapıyorum ve Gen., 

ral Yen'in zehirll çayı 

metre mesafeden her hanı?i hir 

t=-~ta üstüne ismini yazabilmekte
dir. 

ASTORYA :SU2&D banyoda ve KaııJI 

karga 

CUMHURiYET : Çin esrarı ve Kırık ~ 

natlar. 

lSTANBUL 

F'ans1z fİ11afrottv 
• FERAH suıuı başına ve renkll p~ 

Ai-EMlJAK Yavrum ve Knokl AvC 
HALK OPf<~ltET1 * °'ZAK Kanun kun·et ve katbde' 

Bugün matine 16 ~'I 

Bu akşam sacı 

20,30 da 

HLLl 
kalbe. 

Ali Baba "Türkçe k09• 

yesl,.. 

KADIKÖY 
Dost Yunanistanır 

Kıymetli Artistler 
Zozo Dalmaı ve Kofinyotiıin ıştırakıle 

HAT,P: : Kastadlva (İtalyanca "ti 

BEYOCLU ÇlÇECI 
Pek yakında Bayader 

Fiyatlar 35-50-60-7 5-100-125. 
Loca: 400 - 300 - 500. 

Sah akşamı Kadıköy Halede 

)tııaı kopyesi ı 

ı:WREYYA : Kastadlva (almancll JW9,, 
yestı. 

ÜSKÜDAR 
HALE : Tangolita 

BAKIRKÖY 
Be,iktaı icra Daireıinden: MlLTtYADl A§k fırtınaları (TUrkçe~ 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 
paraya çevrilmesine karar verilen mer. 
merli bir konaol, camlı büfe, ve do!aplı 
bir lcİ§ilik san karyola baıları san tah. 
ta dolap ceviz renkte müdevver masa 

küçük haaırh Avrupa iskemleıi, küçük 
saat • müıtamel bavul, Avrupa dıv.r 
halısı yemek masası tahta ve ıaire eıya 
2512/936 tarihine müaadi.f sah günü 
ıaat 10 dan 12 ye kadar Armvutkö. 
yünde Harem sokak 43 Noda ıablaca. 
ğından talip olanlann mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatlan ilan 
~ıunur. 

AİLE Sineması : Pepo. 

TiYATROLAR 
*ŞEHİR T. Mırnav "Gece ve . matl. 

ne,,. 

• HALKOPERETl : Beyoğlu ı;lçeği (Zozo oalt 

(*) yanında lpret bulunan • Wmlnl' 

tafııllltını UAnlarımız arasında balunua• 

Büqük müsabakamız 
Evvelki koyduğumuz 45 inci 

resimle sona erdi 
Okuyucularunudan ricamız şudur 1 .. ~, 

1 Şimdiye kadar neşrettiğimiz 45 resmi, evvelce rica etmiı 

olduğumuz gibi, muntazam şekilde bir deftere yapıştırarak re
' simlerin kimlere ait olduklarını altlarına yazınız. Bu deftcrlerı 

• posta ile veya elden idarchanemize yollayınız. Fakat bu defter· 
)erin üzerine de adresinizi yazmayı ihmal etmeyiniz Defterleri 

· elden getirenlere bunların teslim alındığına dair idarehanemizce 
mühürlü birer numara verilecektir. Posta ile gönderen okuyu
cularımızın da, böyle birer numara alabilmeleri için, resimlerle 
beraber, Üzerlerine kendi adresleri yazılı pullanmış bir zarf 

: göndermelidirler. Numaralan bu zarf içine koyarak kendilerine 
' gönderilecektir. 
- Cevaplann gönderilmesi müddeti 29 şubat cumaı:,tcsi 

akşamına kadardır. 

Yeni müsabakamız: 
Bu münasebetle okuyucularımıza haber verelim: Gazete~' 

bu müsabakadan aldığı cesaretle ikinci bliyük bir müsabaka da• 
ha hazırlamaktadır. Esaslannı bir kç ~üne kdar ilan edeceğiınİ1 

bu mlisabakaya, şimdikine iştirak etmemiş okuyuculannıısıtı 

da iştirak edeceklerini ummaktayız. 

................................................... .,... ............................... ~---

111111111111111 

1 

Bui\in saat 
11 de 

KARAMAZOF ~ .... ~ ................................................... lllİlllİll ............ ..,1 
KARDEŞLER eugon 1 · ı · A • .. Kay Francis 

llJ .,ürkçeyeçeviren TOR K ngl iZ J8n 1 d 
ReşatNuri Sine~asında _ Lesi! Howar 

Saat 15 de ve 
akşam 20,30 don 

Büyük operet MIRNAV Yazan: 
AFlF OBAY BesteliY.en A. BOZER 

Mevzuu Avrupayı İ>İT yanarmğa çevırcn bır kılaptan altnmı§tır. ısu ıotap U'1~ - 1~18 senelerinde lngilterenin Kuıya sa, Kontolotu Bnıce i.ocidsafd 
t'ın eseridir. ihtilalin en ~iddeli zamanında Cevkalnde meraklı bir a,k macera11. Baştan 1:n!a mevzuu hakikat olan film. 

. .. . . ... .. ..· .... ~ ~ . , . .. Bua-\in şaat ll de_tenzilatlı mati.ne ••••••••••••••••••••!!!!' ..... 



Yazması benden 
--._,,_,, ._.-~~ 

Kel başa 
Şimşir 

arak! 
"Olimpiyacllara gidiyoruz,, 
Kaç gündür kime rastgelsem, her

kesin ağzında bu söz. 
Kimi lehde söylüyor, kimi aleyhte. 

Fakat ekseriyeti birinciler teşkil edi. 
Yor. 

Öyleya, memleketin yüze yakın ço. 
cuğu güzel bir seyahate çıkacaklar ve 
bütün dünya sporcuları karşısında boy 
ölçüşecekler. 

Alacakları derecelerin kötü şeyler 
olacağı muhakkak olmakla beraber, ma

§al1ah hepsi pürümit •• 
IJI. IJI. ,,. 

Olimpiyatlara gitmek, gençlerimize dün 
Yayı göstermek, dünya sporcularile boy 
Ölçüşmelerine fırsat hazırlamak. Ve ni. 
hayet böylece yeni Türkiyemiz hakkın· 
da güzel bir propaganda yapabilmek. 
~unlar hepsi güzel şeyler. Fakat, iş is
tenildiği gibi başarmak imkanı olabilse .. 

IJI. it- "' 

Olimpiyadlara, biz şimdiye kadar 
iki kere iştirak ettik, ve ne yazık ki bu 
iki kere de, bi~ler için çok acı ve utanı. 
lacak neticelerle bitti. 

Fakat ne de olsa, o zaman, daha b~ 
Yiik bir inkılap geçirmekte olan genç 
'l'Urkiye spor işini ilerletecek vakit bu
lanıarnıştı. Aldığımız dereceler mazur 
~?riilebilirdi. Amma, şimdi it öyle de
&11. 

. Artık tam manasile, tekamül etmiş, 
hır ntemleketiz. Ve bugün bizi temsil 
edecek sporcular, göğüslerinde taşıya_ 
takları ayyıldızlı formanın ıerefile mü. 
tcnasip dereceler almak mecburiyetinde
<lirter. 

Eğer bu işi başarabileceksek, olimpi 
Yadlara derhal gidelim, yok, gene İ§ ge
çen seferlere dönecekse o zaman 
STOP! ' ., 

~ "' ,,. 
Önümüzde daha taze taze aldığımız 

iki ders var: 
Biri kendi topraklarımızda binbir 

ledakarhkla yaptığımız Balkan oyunla. 
rında • organizasyon tarafı ne kadar mü 
kerrunel olursa olsun - aldığımız kötü 1 

lleti:eler, diğeri de kayakçılarımız, bir 
hafta evvel kış olimpiyatlarındaki yüz 
kızartıcı yarışları .• 

"Atletizmde geriyiz, kayakçılarımız 
P~k: Yenidirler, oraya müşahit sıfatile 
iıdeceklerdi. Fakat işte, bir ümitle mü
labakalara da girmişler,, gibi teviller, 
'P0 rda çok geri olduğumuz hakkındaki 
•~ık ve acı hakikati örtemez. 
d Muhakkaktır ki, her şey de dev a. 
tnılarla ilerliyen genç Türkiye, maale

~cf sporda olduğu yerde saymış, belki 
c gerilemiş, fakat ilerlememiştir. 

t Bundan yalnız güreşçilerimiz müs-
41na edilebilir ki, ben şahsan ara
dıntına kulüp patırdılan girmeye başla. 
d ğındanberi artık onların gidişlerini 
c korku ile takip etmekteyim. 

ı.. OJirnpiyatlara girecek kafileye bin-
-.rce r 

?\ı ıra sarf edilecek. Eğer bu para yal-
~öz ÇOc~~l~nmızın, gezmesi, dünyayı 
''h Cnteıı ıçın harcanacak olsaydı, belki 
c~ı olsun,, derdim. 

ht. akat, propaganda yapalım diye 
rn:canacaksa, işin müsbet değil, tama
m~ llıenfi bir propaganda olacağını 
da akkak olarak gördüğüm için, spor. 
'l'.t.~cvletin büyük fedakarlıklarına, 
rclı: at. ~ın kıymetli şefleri Aziz Akyü. 
)ti~ b"ahd Bayrak ve arkadj!şlarırun bü
ları . ır gayretle çalışmalarına, yaptık
l'\ıhı l§lere rağmen, gençlik teşkilatı ku. 
Jtaıa ncaya kadar, halli pek geri ve yoksul 
ra iln Yurdun bir çok yerlerinde, bu pa
hC&t '•

1 
ne büyük işler görülebileceğini 

'tııza~ ıy?runı da, içimden (yazık p~r;a-
dıye haykırmak geliyor. 

"' ,,. 1/-

l>aııa \.!_ ki 1' • tl k
0

" ''ll" uu:; m, o ınıpıya ar ım .. 
~ l%c olimpiyat, lret ba•" •imşir ta· •. , d" r- :< 

~il 'Ye dUşUnüyorurn. 
lllenı haksız mıyım?.. 1 
· izzet Muhiddin APAK 

lngilterenin müteveffa Kralı ı -
Betinci Corç büyük bir denizci 1 

" __ ._, ... 

idi. Bugün yerine geçen oğlu Se . 
kizinci Edvard da her halde f aa 
liyetinin büyük bir kısmını spora 
tahsis etmiı olmakla krallar ara . 
srnda f(>hret bulmuf olacaktır. 

Hakikaten lngilterenin genç ve 
sevimli kralının alakadar olmadı. 
ğı ve bizzat tatbik etmediği spor 
hemen hemen yok gibidir. 

Kral mükemmel bir bahriyeli. 
golf oyuncusu, futbolcu, tayyareci 
olduğu gibi ata da en me1bur jo -
keylere parmak ısırtacak kadar 
güzel biner. 

Ebeveyninin ilk izdivaç senesi 
23 Haziran 1894 te dünyaya gelen 
Sekizinci EClvard, pek küçük yaf· 
ta Mösyö Hansell isminde bir mü
rebinin idaresine teslim edilmişti . 

Mösyö Hausell harbi umumi· 
nin ilk günlerine kadar Prensin 
hizmetinde bulunmuştur. 

1902 den 1907 ye kadar küçük 
-...-.-

, 

Kayak sporu onun en büyük 
zevklerindendir. 

O spor müsabakalarını da böyle 
büyük bir heyecanla takip eder. 

prensin bahriye hakkındaki bilgi 
!erinin ikmaline çahşılmıı, Prens 
Dartmouth bahriye mektebine gir. 
meden iki sene Osborneye talebe 
kaydedilmiştir. 

Burada Prens tamamiyle diğer 
arkadaşları gibi muamele g~rmüş 
ve onların sürdüğü hayatı yaşa · 
mıştır. 

1910 da büyük babasının ölü . 
mü üzerine kendisine Prens Dö . 
gal ünvanı tevcih olunmuş ve dün· 
yanın en büyük Krallığının veli . 
ahdi olmuştur. 

Ayni sene Hindistan namında. 
ki zırhlıya binerek ilk defa sefere 
çıkmıştır. Ciddiyeti, disipline ria 
yet ve hürmeti, çok takdir edlimiş 
ve kısa. bir müddet zarfında gemi 
zabiti olmuştur. 

işte Sekizinci Edvardın ilk spor 

1 

sahasına atılması burada başlar. 
Geminin durduğu her limanda di. 
ğer boviskotlar gibi o da karaya 
çıkar ve onlarla beraber uzun ' 
müddet yürürdü. 

1912 de beş sene Pariste ika 
met eden Prens buradan ilmi ka . 
dar sporculukla da meşhur Oks . 

for üniverıiteaine geçmi, ve M.ag
delen College'e girmiıtir. 

Az zaman içinde Prens m~kte
bin en kıymetli sporcularından 

biri olmuştur. 
Poloda, GoJfda, sürekli avda 

büyük muvaf fakiyetler göıterdiğ1 
gibi, mektebin futbol takımında 
müdafi oynamış, kürek tal<mnna 
da girmiıtir. 

Harbi umumi içinqe oir müd 
det Fransız cephesinde bulunan 
Prens birçok tehlikeler atlatmı~ 

oradan ltalyan cephesine ve Mı . 
sır~ gitmittir. Harbi umuminin so 
nunda yüzbatı rütbesini hai"Z bu 
lunuyordu. 

Mütarekeden sonra İngiltere 
Kral111111 demalem seyahatleri 
ba§lamıttır. Sadeliği, daima be . 
§Üş siması, spora karşı olan inhi 
maki herkese kendisini sevdirmiş
tir. 

Sekizinci Edvard mükemmel 
bir tayyareddir. Kendisinin altı 

Goll oynamak onun çok •evJifi 
i§lerclenclir. 

lng~lterenin genç kralı 8 inci Edvard mükemmel bir pilottur. 

• 
Avusturyanın futbol d'ktaUlril 

Hugo 
Mayzel'in 

Bir Beyanatı 
Çekleri kızdırdı 
İspanya, Avusturya maçından d& 

nüşünde Paristen geçen Avusturya fut
bol diktatörü Hügo Mayzel Fransız ga
zetecilerine beyanatta bulunmuş ve bu 
beyanatında merkezi Avrupa futbolün. 
den bahsederken Çek futbolünün Avus
turya ve Macar futbolünün düşük ol
duğunu ve ancak orta Avrupada üçüncU 
gelebileceğini söylemiştir. 

Hügo Maüzelin bu beyanatı Pragda 
büyük bir infial uyandırmıştır. 

Bütün Çek spor gazeteleri ~vustur. 
ya futbolü s!steminin Çek sistemine ben 
zemediğini kabul etmekle beraber Avus
turya futbolünün Çek sistemine nazaran 
daha seri ve kafa oyunlannda hakim oJ
masma karşı, Çeklerin de yerden kısa 
ve hesaplı paslarda, ve takımın umumi
yet itibarile ahenktar oyununda A vus· 
turyadan üstün olduklannr kaydetmekte 
dirler. Ve nihayet pek haklı olarak bu
gün için futbolde dünya ikincisi olduk. 
larmı ve merkezi Avrupa kupasının da 
daha geçenlerde Çek takımı Sparta ta
rafından kazanılmr1 bulunduğunu ilave 
etmektedirler. 

tane tayyaresi vardır. Ve en ufak 
bir f ıraatta bunlar ile seyahat e • 
der. Birçok defalar Londradn Mı· 
sıra, Mersilyadan Parise, Norveç
ten Londraya, Kanadaya v~ Şi • 
mali Amerikaya uçu1lar yapmıt • 

tır. Pek haklı olarak Hava Mareıa
li ünvanını kazanmıf olan lngilte
renin genç Kralı daha geçenlerde 
dünyanın en büyük deniz tayyare
si D. O. X. e kumanda etmitti. 

Binicilikteki töbretini ise bil • 
miyen yoktur. 

Kral Hindistanda bi~.ok defa 
kaplan avlamq, Amerikada bu• 
lunduğu zaman And dailanna ve 
Kilimancaro zerveaine çıkruıt> o • 
radaki çiftliğinde kovboy hayab 
sürmüştür. 

Sekizinci Edvard bilhaMa yü • 
zücülüğü, biniciliği ve golf oyunu
nu ıever. 

Methur Biariç ıehri, •por töh • 
retinin büyük bir kısmını eabılE 
Prens Dö Gale medyundur. 

Kral akmtısının tehlikesiyle 
maruf Heliauthe' de yüzıpeie mu· 
vaffak olmuttur. Yüzmedeki iatai 
her tarafta takdir edilmektedir. 

Golf oyununda Kral Edvard 
en meıhur profesyöneller ile at• 
atacak derecede ustadır. 

laviçrenin Sen Morla ve Dam 
gibi maruf kıt istasyonları ka! de
fa dağlan eteklerinde Kralm yıl • 
dmm gibi ski ile indiiine J&hit ol
mutlardır. 

Sekizinci Edvardm tatbik et • 
mediği hiçbir kıt ıporu yoktur. 

Kral bokı ile de yakından ala
kadar bulunmaktadır. "Yakın za. 
manlara kader hiçbir mühim boka 
maçmı keçırmamıttır,,. 

Corc Karpantinenin bir zaman. 
lar lngilterenin tab!dıiı Joe Be • 
kette'ye kartı 1919 da parlak ga. 
libiyetinden sonra sabık Pren Da 
Gal Fransız pmpiyonuna çok iltl. 
fat etmit ve onu kendisine miıafi1' 
etmitti. 

Fakat bugün Kral olan ıahık 
Prens Dö Gal ne yazık ki, artık 
eski serbeatlıini bulamıyacak ve 
protokolun ııkı kayıtlarına riayet 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Her ne de oha, lnıiltet'ftili! 
renç Ye enimh ICralmm dün filen 
meşğul olduğu sporla hiç değilse 
bugün kalben alakadar bulunaca· 
ğından fiipbe d.hi edilemez. 
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" Haydi otele gidelim, Leyla hanım ! 

(Nakili, tercilme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) Emin olun ki ömeri orada sevgilisiyle 
Rabia, Vehbi efendınin o gün "Merak etmeyin ... ,, k 1 • k ı • • .., • Q k •t b d k 

ıeleceğini biliyordu. Hatta niçin Yolda giderken Vehbi efendi 0 0 8 gorecegız • Va 1 en e 8ÇI ça, 
ıeloec .. eiibah·ni byial~-~~i~~~·lkb. cı·yı·n- kendi kendine mırılda.ıdı: seninle sevişecegv imi söylerim ! ,, 

ıaaw.u AS "Unutma Vehbi! Aık hiç bir za. 
di. Dizlerine 1'ir battaniye aldı, man maddeye bailanamaz. Ona Ve Zeynebin yüzüne bakarak nu ıöyleıem, tüphesiz ki, bana yetle temaımı öğrendiii günden • 
Oımanm koltuiuna oturdu. Ve De. verdiğimiz isim, ve yüz hallikr i- plümsecli. Zeynep, yenıetinin bu inanmazsınız! beri ruban muztaripti. 
de ona, Oımanm dedj.ği gibi tat· lemin nikabı... Rabia, rabbimin manalı teheuümUnden bir teJ an· Prena lbrahim, ağabeyinin va· - Bu kadın kardeıimin bafın• 
kın, zihııl dolqık defil, bilikiı nu.r yüzünün küçük bir akıi !,, lıyamam'fb. ziyetini kurtarmak i.tedi: bir felaket getirecek. . . 
her zamandan ziyade aklına ve Leyllnm kafumda, bir anda - Bana ıelirken bayle bir da. Diyerek aöyleniyor, enditeıııtl 
iradeıine hikim buldu. Saçlarmın XX töyle bir iatiffıam Javnlmlf\ı: A · vadan bahsetmifti. Emin olun ki kimseye izhar edemiyordu. • , 
snnııkı lar&Dlfında bile ince yü- caba Preneet Fatma da, Premea o bilbaua ıize yalan söylemez. Zeynep, Mis Jülyetin bir lnıı • 
zünün ketkinliiini, tiddetini art- Rabia çabuk iyileıti. Adeti dok- Şayeste P,i sizli kokain mi kul • Leyli göziyle rördüiü vaziyeti liz caıuıu olduğunu biliyordu. Ko-
tıran bir hal vardı. Gazlerinin pa· torları J&tırttı. Perhizine itina edi- )anıyor? anlatmaia bqladı: caamın ölümüne de bu kadm ıe -
rıltısmcla muayyen bir maksada yor. Doktorlann dediiini büyük .. _ - Briıtol otelinde oturan lngi- bep olmamıı mıydı? Bu meraklı 
yürilyenlerin kat'iyeti vardı. Ade- bir dikkatle harfi harfine yaptı. Prens lbrahim, miaafirler git- liz kadmı benden tüzel ve ben ölüm hidiseıini Kahire gazeteleri 
tl Rabia, kat'i bir harp arifesinde, Fakat doktorların ikiıi de bu ıür'· tikten sonra, leyli ile batbata den sevimli bir mahlUk olsayd1 az mı yazmıtlardı? 1 

her kuvveti ölçen, zafere hasret- atle iyileımenin arkasında yalnız kalmııtı. Zeynep de Ley)inm kar- doiruıu baTiılumu almca hemen Zeynep, birkaç ıündenberi kil· 
mele hazırlanan bir kumandana maddi bir tedavi olmadığını da ttaındaki koltukta oturuyordu. lıkenderiyenin yolunu tutardım çük kardeıinin Leyli ile fazlac• 
'benziyordu. hiaaettiler. Sinekli Bakkaldaki Leyli, gittikçe derinleten aü • Fakat.. "' meığul olduğunu rörüyord11• 

Rabianın Vehbi Dedeye çevri· hastaları ıimdiye kadar ellerinden k6tu ihlal etmek fmıabnı bulunca Ze~ep ••taladı: - ., Prens lbrahim, yengeıinin petipi 
len l(özlerinde, ilk defa olarak tes- ıeçen bir hastaya benzemiyordu. dofruldu: • - Ne diyonun, yengeciğim? bırakmıyor, o Mlona çıkmca he • 
Jimiyetten, itaatten e.er yoktu. A· Doktor Salimin en kuvvetli ali- - Kahirede ne yapmak fikrin· Dedi, afaıbeyim Bristol otelindf' men yanma gidip konutmai• 
Cleta meydan okuyor cibi bakıyor- kuı, belki Rabianın ilk karın yar- detiniz, Prenı Hazretleri? oturan hir kadmla ~üna,ebette baıhyordu. 
du. ma ameliyatı yapacaiı lohu1&11 - Ben mi? Şüphesiz burada mi bulunuyor? · Prens Ömer artık gündüzleri 

Dede bundan mütee11ir oldu. olmaamdaydı. awkatlık yapae&lnn. Fakat, iki - Şüphesiz ... ·. eve gelmez olmuttu. Leyli, ibra~ 
iki sün evvel kendiai Rabianm f ıtanbulun zamanında en moda 111 kadar dolt hir awkabn yaDID· Prens lbrahim dude.fmı bü. hime: 

ruhu mibtakil oldupnu, kendiıi- dabiliyeciıi olan doktor Kasıma cLa staj prmeık f&l'liyle. kerek mmıUftu. Artık pek açık o. - Ağabeyin' , , Briıtol oteliıı• 
nin esas meselelerde tesir yapamı· setince, o da Rablenm bUtün ka- Leyli delibnldan a•lamanm larak anlatılıyordu ki, Ömer ge taıınmaktan bizimle konupnag. 
yacafını söyJemiıti. Fakat kız da dın hastalanndan baıka olmury- ,olunu her kadından çok daha iyi lirken, lhrahimi iyice doldurmuş· vakit bulamıyor .. Bari onun ef,.-
1.uıün iıtild&lden fazla bİI' teY dr. bilen bir lcadındL. Şakirleri, Ziya. tu. Delikanlmm sükUtu bundan ımı otele, benimkini de iltaıyo_. 
Yardı. Vehbi Dede ile aralarındaki Doktor Kaıım, haıtalannın di- lan Yılmazlan avlıJ&D tehhar ı.. bqka"türlü tevil edilemezdi. gönderseniz 
nanevi b&iı koparmıt gi-biydi. Kız mağlanna teıir yaparak tedavi et- kıtlariyle Prenı lbrahimi ıüzdü: Zeyn~ tatlan ~kın iki•inin Dediği gün, genç Prens Leyli• 
kendi mukadderatını kendi elleri- mek fikrini latanbulda yayan ilk - Sahiden annenize söylediii· yüzüne ayrı avn baktıktan sonra ya biraz daha sokularak: 
ue almııtı. Vay itiraz edenlerin doktordu. Daha henüz Avrupada, niz P,i lniçrede hiçbir gönül ma· leylanm elinden tuttu: _Merak etme, Leyli HanUSI! 
haline!. bilha11a lngilterede bir salım ha- ceraıma atılmadmız mı? - Yengeciğim, eğer ağabeyim Demitti - Ömerin etyasım beJJıl 

Daha söze batlamadan IÖzleri- lini alan psycho - analyse doktor• Prene llwafıim, LeyliJ"İ ilk de- ıizden batka bir kadma bakarsa otele gönderebiliriz.. Fakat, ıiıill 
nin kızı kararından döndUremiy&- ları tiirem~. Fakat doktor fa ıöriiyormıq ıibi sendeledi.. aözl~ri kör olur. Siz Mrarrda bü . eıyanrzı bu evden bqka bir yeri 
celine kanaat ı.unnıtti. Fakat KUnmn tatbik etmek tatedlfltan Dildı:atle ~ li&kuak: tiln kadınları kıskandıran güzel . çıkarmıyacağız! 
Oımana Terdiii ıözü tutmak için - Beni mütkül vaziyette bı- liğinizle ~ kadar çabuk tanmdmıı 

d ld. • '- d J kt lıtanbulun, bilbuaa Nipntqınm Leyli, Prens lbrahimin ne dr elin en ıe ığı aa ar ça ııaca r. ralanaymız, rica ederim! Dedi, k" s· . L---· ,_ k .. .. d 
"LlyükellifullahU nefaen illi ipiz zenginlerini, bilhaua kadın- bazı ,eyler vardır ki, 16ylenmn.. ·~~z?ı~ı •1GUK• erae ıorur e aev. mek istediğini anlamıttı. Gellf 

·· ' hl lanm battan bata tutnnqtu. Refah Hiatedilir. Prenı, Leylayı sevdiğini zımnetl 
vuı a ... ,, içinde olan memur ıımfı soıyelMi, Prens lbrahim bu ıırada için; anlatnu• oluyordu. 

Diye bqladı. Yalnız miıtik din- Leyli ıiıara kutu.unu açtı.. k k "' k lk Eli · · :r 
irtimai bir de~tiklik iptidumda çe ere ayaga a mıfh.. erım LeylaA, bu tec-:.!!L-11"z delikanlı-lerin dofH, hatti feriatın bile ço- ~ •· Ağzına bir ıiıara götürdü. 1 b kt S ıvue 
idi. Kadın erkek karıtık bir ha- panta onunun ce ine so u.. a · yı 0 kadar ı· ..n avlam-~ı kı" .. lb,_-cuk dütürmeğe müsait olabileceii· lbrahim hemen ayaia kalka - ı d d ı b 1 d J • ~ 

ni anlatb. O taylerken, Oımanı ve yat niıbeten yeni olduğu için hay· rak Leylinm ıiıaraımı yaktı. on a o qmağa af a ı. himin Leylidan aynlmaıına idi' 
R k I..!!& ku li telılikelı" devrind-di. Ailelerde lb _L d k!'-- k d L Zeynep yavatÇa sordu: ka"n yoktu. a ımı ürü"en ana - rt ıöz· -J raoim o a 1Kaya a ar ey-
1 • . ·ı 1 l . D d . yepyeni meseleler, buhıanlar mey. l f k b. ·ı .f b.l - Söylediklerin ~iru mu. O aiin baa ı..-·a kalınca birfl erının yeıı a ev erı e enın yü- aya u a ır ı tı at ı e aaTIJrma- yenge? ~ •- _.,. ~ • 
zilnü yakıyordu. Seıi mütecavizdi. dana çıkıyor, eskiden bahıedilml- mııtr. Leyla: daha açık konutmaia batladıl-r; 

"Siz ... ıiz de mi bana bu teklifi yen, gizli olan feyler meydana da- - Meğer 0 ne güzel ne kanı - Sizi çok ıeviyorum, Lef 
'ediyortunuz? Saçı bitmedik ma- ldilüyordu. Ne kadar ıenç kadm ucak bir kadmmıt ! - Evet, dedi, onu otele kadar Hanım! Eğer Ömer tize ihanet et· 
111mu parçalamanın rünah olma- kocaaınm kendiıini anlamadıiını, Demek i.tiyen bir tavırla kız takip ettim. 21 numaralı dairede memit olsaydı, bu atkımı itirJ' 
·~rlını iddia ediyorsunuz?,, mektep arkadqının, yahut kom· kardeıine döndü: oturan Mis Jülyet Neleonla aeviti· cesaret edemiy~ektim. Fa.katı 1 

Vehbi Dede hiNetti ki, Rabia ıuaunun kocaıının "ruhunun eıi,, - Aiabeyim her akıam 10ka- yor... artık kendini tamamiyle Jü11e&' 
ile iıtikbalde doatluldannı muha- olduğunu birdenbire keıfediver- la yalnız mı çıkar? Zeynep bu imıi duyunca ken· kaptırmııtrr •. Ondan aynim••-; 

1

1'aza etmek, •ırf bu meselede kıza mitti. Bunun gibi, buna benzer, - lskenderiyede hep hirlikte dini tutamadı: imkan yoktur. Haydi gel, onl 
hak vermeğe mütevakkıfbr. Eıa- ekseriıi cinıi meıelelerine tenıt• e- çıkardık. Fakat, burada bir hafta- - Ne diyorıun? J i;lyet Net · ba~baıa bırakalım .. Biz de ..• 

h k · d 7 O d d rtl · · k d nJ bu kur d be ı · sonla ıevi,iyor mu?! Fakat, bu I _ .... ıcn a vermıyor muy u • ıman en e erını a ı ar, va , an ri bilhe.ua gece en ~alnız Prens brahim aözünü taı11....-,, 
' l ·b· ·· .. b'" h .. _I • 1 (ku ) kadın m~hul' bir ca~u·t tT ! 1 . çı ıın gı ı uıtune ucum etmese, ve aı ... any e r yapmıyan çıkıyor. Ah fu hakaret d~va11 da lıyamadı .. Boğazında bir t•f 
' ıelir, bu te1leri kıza aöyler miy· ıenç doktoı a dökmekten büyük nereden çıktı? 1brah1 m ate Ş düğümlendi.. Nefeı alamıyorcid'' 
di? Belki de Rabia ona ıırf mane- bir ferahlık duyuyorlardı. Leyla dayanamadı: içinde 1 Bir k~ defa ökıürdü. 
'Vİ olan bağını çoktan koparmıf, (Devamı var) - Bu davanın asılsn oldufu. Zeynep, Prena ömerin Jül. (Devcımı var) 

· atmııtı. Belki de fU kadar boyu ile 
: ondan den almaja baıladıiı gün
: 'denberl devam eden bu harikula-
de rabıta ıırf bir hayaldi. Adeti 
yeiıle: 

"Vicdanını dinle, Rabia. O ne 
söylerse doğrudur. Anaıı olacağın 
çocuk hikmetli bir çocuk. Allah, 
intallab mübarek eta!n •.. ,, 

Vehbi Dede ile Rabia arasında 
bir an evvel inmit ıibi ıoğukluğu 
hi11edilen demir perde kalkıver
mitti. Rabianın ruhu, Dedenin ö
nünde açık, enıin bir yayla! Der
'Vİf iatedifi ıibi o yerlerde dolat
aın. Rabianm ona babn gözleri 
Dedeyi kızın kalbine ıötüren iki 
ıtık yolu .. 

Vehbi Dede kalkb. Yüzü ıapsa· 
nyslı: 

"Kendine iyi bak, Rabia. Yalnız 
bedenine delil, dimai111-a da ııh
hat limm, wlaL,, 

Tetttrka No. 47 

Nas,~ iıteracniz öyle yapınız hanımcıfım. Bunun 

için ıizi ayıplayacak değilim. Yürekte yer tutan 

yalnız geçmit ıeylerdir. Bunlar da emektar hizmet. 

çiler gibidir. Adamı hiç aldatmularl .. 

Sonra bu cUmtelerinden çok hoınut ve içi rahat 
uzaklaıtı. 

O çıktıktan sonra ben de sandıfnmn bapna ıi. 

derek açtım. öteberim karınakanıık atılmıı olmakla 
beraber oldukça bir ihtiyatla konmuıtu. 

İçim sıkılarak bakıyordum. Yürefiml, derin bir 
mehcubiyet aamuıtı. 

- Arü Nedret sandığımla niçin, niçin meııul 

olmuıtu? Şu elbiselere onun altka g8stermeıine ıu. 
.zum yoktu. Çünkü bunlar öyle ucuz ve qağılık ıey· 

lerdi ki! ... Bunlar, bu zavallı elbiselerim çalı§makla 
geçen gençliğimin bir örneğiydi.. Bunların hepsi 

§İmdiye kadar temiz ve lekesiz geçen çocukluğum. 
dan kalma biricik ıeyJerdi. Biltiln genç kızlık bUlya. 

larım, dileklerim, daha, yamaları büyUk bir itina ile 
yapılnuı ıu elbisenin kıvrımlan arasında duruyordu. 
Sanki, iıtihf aflıı:Ar bir elin onlara hoyratça dokunma
sı yüreğimi keıkin bir bıçakla yaralamııtı. 

Arif Nedret benim faldrliiimi kontrol etmek is· 
temitti.I 

Gazlerim yaıtarla doldu. 

Oh 1 Şu dakikada duyduğum ne lanlma, ne de 
hiddet ve mahcubiyetti. Bunda hiç bir suretle izzeti 
nefiı meselesi de yoktu. Benim yokıulluğumu gl:Sı. 
teren bu mütevazı delillerden yüz~ lazanruyordu.O 
kadar dilrilat geçen mazimde bapmı eğdirecek hiç, 
hiçbir tef yoktu. 

tçerimden gelen bir acı, beni çepçevre saran ıu 
Jilkı ortaımda, ve bu Ulbe atııkm adamlar arasın. 
dı, bu amana kadar benim olan bu qyaya, hiç kim
senin, ufak bir ıöz atmasına bile mUsaae etmemek • 

liğimi haykırıyordu. Kimbilir belki de onun ~ 
elleri, en gizli kıvrımları ve cepleri karı§tırarılc sıı• ff 
remiyetimi ortaya vuracak kilçücilk kiğıt parça!' 
ıraıtırmııtı. Bu düıünce beni kendimden geçirdi. ısıt 

- Ah 1 Hayır 1 Arif Nedret Beyefendi bUıt 
meıgul olmıyacaktmız ! 11' 

Sandığımı gene kilittiyerek odamı bititl~ 0 

karanlık bir aralığa ıUriikledim. t' 
tçeriaindekileri çıkarmağa ne lüzum vardı? G;,. 

birincle ben gene bu sandığımla ıeldiğim yere 
cek defilmiydim? '-

Arif Nedreti ancak ertesi günü öğle yeaıeli 
mam ıardüm. . ,ıd' 

Elimi kayıtsızca ııktr. Bir gün evvelki C 
dair hiçbir imada bulunmadı. . rdl>' 

Fikrl bir ıeyle mcfflllmlif gibi garliJı~~eefl
Yemek yediğimiz mUddctçe biç bir fCY .a~ ~ 
Bana b8yle tek bir kelime bile ıöyleıncıneS' 
için daha iyiydi. 

L 
(Devamı ""') 
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'' Bisiklete binen kadınları 
61dürnıeli ! ,, 

Bu kararı veren inglllz onbaşısı 

~ .. ,· 

hisikİelli kadınlal-ı 
tlğnemiye başlamış 

POLiSÇE YAKALANINCA 

Muhakeme olunarak idama 
mahkum edildi 

LondraJan yazılıyor: 

Yirminci defam yılının arilnin· 
de Mort~m~ tmalından öldiirii· 

len Mi. Filli. Oaha 

bet kilometre uzaktaki Dogme1' it· 
taayonundan ikinci bir haber gel . 
di: Nelli Boyes adlı bir kızı yolda 
bir otomobil biıikletiyle yere de . 
virmitti. Vakayı yoldan tesadüfen 
geçen bir toför ıörmüt ve poliıe 
bildirmişti. 

Bu ikinci haber poliıi yeriuden 
oynn.tmıf, fakat o gün ve o gece 
baıka bir haber gelmediğinden 
ayni zamanda kimıenin de aldü 
ğü yahut hastahaneye Şfidecek ka 
dar zede!en-:li~i bildirilmediqin . 
den fazla teli.ta lüzum görülme . 
mişti. 

Alderıot te1'rinden de kimse . 
nin kavmlara kanpnq olduğunr 
dair hiçbir rapor verilmemi,ti 
Sonra yapı'an tahkikatta da o ge 

ce onbaıı Mortinnerin her •aki• 
olduğu gibi kr~ladan evine gittiğ: 
anla,rlmı~tır. Onbatı evli olduğı· 
için kı!lada yatmamaktadır. Erte 
ıi ıahah ise onba•ı kı~'a meyda . 
nmda ya!>ılan yolc:lamada hulun . 
muş. fak at talime c;ıkmamrftı. 

Mesele buraya kadar küstak 
bir yolkesenlik ye kabadayılıl
vakaım ·lan ibaret iken h'n.Jan ö
tesi hakiki bir cinayet halini al . 
mııtrr. 

Onbaımm tf' '?me ~itmediif 
gün Madmazel Betti Oka ile kı:
karde~i Fi1Hı. vil"J'lli kilometre u -

zaktaki Vin;fjeld ka!&basma git · 
m"!\ i~:n biıikle••~,.ı~ yola .çıkmı~ 
lardı. Şe'ıre yıaklatırken c!emiryo· 
lu köprü.Unnn :vanm4a Bayar 
Fi11iı az geride kalm11 Lulunuyor. 
du. 

Tam bu JJl'&da arka"'an gel 
mekte ttlan b!r otomobi!:n mctö-
~ır::ıw.nn;i !ı:t;n~e 3n.leki 1rr
Msi~'e'in1 k8"r6n6n mOm~ ol . 
dutu bclar kentıt"Tfta '=ekmittir 
Otmnolnl Aavan 8ett'ntn yanm . 
""11 reçerken ona 16rllnmemi9ti· 
bile. 

1on6a,ı Mort:mer 
oe Ulı ~aldıfı 

otomobU 

hurdahaı olmu1 bisi' ,J-tin!n, ob · 
mobilin an teker.Ie~leri araıında 
ve kızcasızın da makine kapağı 

üstünde olduğunu görünce do;-hşeL 
içinde kalmıt ve gö::lerine inana 

\ 

mamııtır. Şoför de hi~ istifini boz 
mıyarak ıürüp gitmiştir. 

Tahkikat e!nasmda knrn ver -
diği ifadevi müddeiumumi nua . 
vini bur1tda ke!erP-1< sormuıtur: 

- Peki; otomcbil ı:zin vanı 
nrzdan geçerken durmadı mı? 

- Hayır durma~ı ve OJişan· 
iıtikametinde gitti. Ben rle ace!f 
ace'~ köprüyü geçtim. öte bastr 
kardeşimin yere bırakılmış oldu 
ğunu p.ördüm. Ora.Jan geet:n il1 
otomobili durdurarak onu en ya . 
km hastahane1e tatıdım. 

Polisler hastahaneye yatırı'-ar 
kn:ın ölmiveceğini sandılar. Bir 
taraftan da, otomobilin makin,. 
ka!)ağm..t~ a~am t1t•r>an h=r &r-f;; 
rün zırdeli o1ır •ı ihtima1:n1 akrl 
larına ge•ireTek hemen hareke!,. 
ge~tiler. ·Böyle b!r şoforün dPrha' 
yak"'anması j..;=n J,~r tarafa tel . 
fn'llfhr ve telefon haberleri y~ğ 
drrı'dL 

DiPer taraftan c'a onba~ı ı'd<'r . 
time'!' ön f ener!eri ez il mit bir oto -
m<>bi'in fUpt.eyi U""an:lrrl\~ile~e~~ 
ni ct:=.L"i;ne .. e1t arabayı kö?)rücler 
az öteJe bırak.mı~ ve ik.nd bir ,,. 
tnmobH r.".'mr•tr. Jtu ik:nd arııı.b· 
İT"'l te•~erle1~ üsW.nde dc-la~nıa!itr 
o'an kadınlann avına c!evam et . 
mittir. 

f~;n a'ı1 a~!'·lı tj\•1\~ı ıu 1ci · 
vak'a Matmazel FilHı Oalr~ir 
tam virmi b!rinci do~ yı'·,,rr 
kut•ulanacafı «i;n t'lmu~tur. Ba 
h'\11 vil~"'f!t meel=!i baııı k~fb\ ~"
Henry Oakee o ,.e .. e Y.'n buvi:' 
&ir ziyafet hazırlatmt5t;. Ostf'ndr 
ylnnt bir t ... ,..e ml!m bulnnan k~ . 
ea-an "' rt~ ... "m'I """ ..... ~, ev'-· 

Fakat lmcat-. lrardetlala teellm eclillrkoa aa~allı .km de. 

Otornobüin yanı bQfından geçti. Kı:kardeıini makine kapağının 
iUtünJc görünce deJaıe.t i,:nı1e.. /..:alarak gözlerine inanamadı ... 

Kızkarde§inin vücudunu otorno
bi!in makine kapağı üıtünde gör· 
tlüğilnü P'.>liıe haber vermiı olan 

Mi• Betty Oakeı 

has!ahanede ıon nefeslerini veri 
yordu. 

Zaten kızrn öWmünü de bu yı· 
dönümü mUmkün kı'mı~tır. Çün 
kü babası otomobili güzel görün 

mesi için tamiı-haneve p.önderm?ş 

lerini söyliyen yirmi kadar kadın 
vardır. 

Mortimerin cebinde birinci o • 
tomobiHn kontak anahtarı, ikinci 
otomobilin arka minderinde de 
Matmazel Hardingin içindeki 
altı lirasiyle el çantan l:uh.tr.mu~
~~ ' 

ilk verd:ği if ac!e~e sa~ma ra • 
pan sözler ıöyliyerek deli olduğu 
hi11ini vermeğe kalkışan mızraklı 
on~afı Mortimer adli tıpda mil§a
hede altına alınmıştır. ı 

Fakat delilik lngilterede bir kur 
tulut çaresi değildir. Çünkü deli 
suçlular öW.nceye kadar Ç!kma • 

mak \~zere bir timarhaneye kar a
tılrr. Oıtel:k ad?t tıb kendisin~n tle
li olmadığına karar vermiştir. 

Bunun üzerine MorHıner mah

kemeye ıevkedilmiı, reuhakemesi 
neticesinde b ir kızı çiğniyerek öl-

dürmek, dört kızı çiğnemek ve ild 
otomobil çalmak suçundan ida:r.a 
mahkum edilmiştir. Şimdi hapiı
h~ne hücresinde idam gününü 
bek~emektedir. 

••• 
ti. Kıılar <!a ziyafete ha zil' lan Ö 
mek i!zere on kilometre kadar u . IUm insanı bukadaı• 
zaktaki berbere gidip l&ilarınr da bekletir mi ya! 
ondülasyon yaptırmak için bisik 
letlerine atlamıt'ar ve böylect 
katile fır!at vermişlerdir. Otonıo 
bit tamirhanede .>lmasaydı berbe 
re biı:klet'e gitmez!erdi. 

Onbaşı Mcrtimer ikinci otomo
bili çelıp c~a yola çıkınca Voking 
tehrine doğru b:ıiklet!e gideı 

Matmazel Lil:an Roz Hardinı:"''} · 
kaJ'fılattnıştır. Kar!mın büfün bil 
diği ken~ini Vcking'de bfr ha•.ta 
hane odaım:la bulması ve "Ber. 
neredeyim?,, diye ıormasıdu. 

Kızcağrz hurda haline celr.ıiş 
bis!k!etiyle b!r hendekte bu1un -

MUıf ve oraya götürülmü§tÜ. Be . 
yin sanınhsından ha~!ta bir ka . 
bUrga kemiği kırılmış, l:ncağı in 
cinm:f, yi~i! yara here ic!nde kal 
mış ve kin .,e altı Era bulunAn e • . . 
çantası kaY'bo!mu~tu. . 

Bu vakanın üzer:nden çok geç. 
meden polisler onbaıı Mortimer'i 

Aldertot ~ehrinin cJar !oka!darm . 

da otomo~ilini çı!ff!DC& kofturur
ken yakalam19lardır. 

Kurban•ann m ıon•'!ft'!lJIU 1n· 
kızdır. Fakat polis kar~koluna b!. 
ıiletlerfnl ancak hende,.in W-inc 

ıClrmoklo canlu:uu Jcw:tarabildik . 

l'lora.ı Çufllb~ l.oya 

Romanya aktrislerinden madmazel 
Florens Çumbekoya mütehassıs doktor,. 
lar bir aydan fazla y2ş:ıyamıy.:cağrnı 
söylemiş!c:di. Bu sözler iizcrine Florena 
derhal iki papas çagırtmış. cenazes i için 
lhungelen hazırlıt:larr yaptırmış, bir me 
zar taşı satın almış, mezar ta§ına ka. 
zıbcak şiiri kendi elite yazmış, cenaze. 
ye, davet edilecek eş ve dcztlann bir lis. 
te .. ini yapmış, ölüm haberini da yrzarak 
Bükreş gazetc!erine göndermiş. Kızca • 
~ız blitün bu işleri baıı;ardıktan sonra da 
ölmek için yatlğa gıirmi~tir ı 

Bu söylediklerimizin hepsi bundan 
on iki ay evvel olmuştu ve Florens ar. 
tık sabırsızlanmağa ba!!lamıştır. 

Geçen glln cuctecilcre bakın ne de • 
ml1: 

- E~er ~'fi"'!1 r.:chıe!':'"ekte fnaü ,rı .. r. 
ıe, bir komedi mlldul de daha rol ala· 
e&Cun.I 



10 HABER - :Alişam ptıl!ta.sı 

Dünyanın en yüksek tepesi 

EVIE~~ST 
insan azmi karşısında 
nihayet yenilecek mi? 
Adamakıllı karar vermiş bir &· 

vuç iman Evereıt dağına çok teh
llkeli bir hfü:um daha yapacaklar
dır. 1933 sene.ıinde yapılan ıefe

r:n başkam Hugh Ruttledge'nin 
idaresi altındaki 1936 istik§af he
yeti Himalaya dağlarına doğru 

lngiltereden yola çıkmıılardır. 
Heyete meşhur dağcılardan on iki 
l.işi refakat etmektedir. 

llkbaharın ortalanna doğru 
heyet Everest dağmın eteklerinde 
kampını kuracak, ya'Zın da o aşı. 
lam-az tepelere çıkmağa çalııacak. 
lardır. 

Yolculuk hazırlıkları aylardan. 
beri yapılmıt ve levaznnla techi . 
zat bundan yirmi gün evvel Hin
distana doğru yola çıkarılmıştır. 
Hazırlıklar ye.pılırken her türlü 
ihtimaller göz önünde tutulmuı 
ve eski y.olculukların verdiği tec . 
rübelerden istifade edilmiştir. 

Heyet Everest dağı üstünde, 
<teniz sathından 7672 metre yuka. 
nda, dünyanın en yüksek telsiz 
telgraf istasyonunu kuracaktır. .. :(. 

deki bakir karın üatüne adını ata· ı 
bilirıe, dünya kurulalıdanberi o . 
l'&ya çıkmı§ ilk insan olacaktır. 

Everest tepesinde ne bulundu
ğunu hiç kimse bilmemektedir. 
Yerliler orada bir "Tannlar ırkı,, 
y&§&dığını ve hiç kimseyi kendi 
ülkelerine sokmıyacağına inan . 
maktadırlar. Oraya çıkmağa tc. 
ıel:Jbü.s edenler dağın buzlu ya . 
maçlariyle kartı kartıya aelince, 
zaman oluyor ki, yerlileTin bu iti
katlarına inanıyorlar. 

Bunlar yalnız daila değil, fa • 
kat kel'!ılarında kudumı\14, kötü
lük yapmak istiyen habis bir 2eka 
ile de mücadelede bulunduklarını 
hieteder gibi oluyorlar. Bu azap 
verici, işkence edici 8667 metre 
yüksekliğindeki yamaçlarda, ok . 
sijenin çok azaldığı ve vilcudün 
bitkin bir hale geldiği sıralarda 
zihninde acaip hayaller insana tu
haf tuhaf oyunlar oynıyor. 

bir kimsenin de yürüdüiünU his· 
ıseder gibi olmuıtur. Smythe'in yal
nızlığı za\l olmuıtur. Çünkü bu . 
zun üstünde arkasından gelmekte 
olduğunu ıandığı bir yol arkadaşı 
bütün dü§Üncesini kaplamıştır. 
Nihayet bu dunu o kaaar kuv. 
vetletmiıtir ki, Smythe kendisinin 
arkadaki adama ipple ballı oldu
ğunu ve düttüğü takdirde o kişi 
tarafından tutulacağını ..a.nmağa 
batlamıttır. 

Duyau ıittikçe küvvetleflllİf, 
Smythe de arkada§ınm kendisini 
nihai zafere letvik eden dost bir 
kılavuz olduğuna inanm~tır. Sık 
sık arkasına baktığı halde kimse
yi göremiyordu. Fakat takip edil
diğinden emindi. Bir eralık ye . 
mek için durdu, geriye döndü ye 
bir parça yemek de görünmiyen 
arkadatma uzattı. Tabiidir ki, u
zanan elden yemeği kim.aecikler 
almadı. 

Geri dö~üiü zaman da g6 -
rünmez yol arkadaıı peıini bırak
mamrı, ancak kampa gireceji za. 
man ortadan yok olmuıtur. 

' ,/:.· <· ,.,; \ . J 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silA 

-
Soğuk algınlığı tehliketil\e kattı kendinizi CRIPIN kaıeleri 

koruyunuz. 

SO~UK ALGINLIOI: Baş, diş, 

bel, kulak ainlarına sebep olur. 
GRIPIN bütün ağnları dindirir. 

SO~UK ALGINLICI: Nezle Grip 

ve bir çök tehlikeli hastalıklar 
dotunır. 

• 1 

GRIPIN Üfiltmeden miite 

Jtaatabklara mini olür. 

SOOUK ALGINLICI: Kırı1' 
net'esizlik teYlit eder. 

! 

GRIPIN: Kırıklığı geçirir, net 
ni•I iade eder~ 

il 

1 
Radyolin Diş Macunu fabrikumın mütehaMm 

dan imal edilmektedir. 
• • 

Şimdiye kadar dört istiıkşaf he
yeti Everest dağına saldırmıJlar

cbr. 1921 ve 1922 de giden heyet
ler ancak istikıaflarda bulunmu§ 
ve dağa en muvafrk yaklqma yol. 

1933 senesinde iıtikıaf heye • 
tinden F. S. Smmythe dağm yii%le
rinden birisine tek batma tmna
nırken kafumı kaldmnca ıieler 
arasına gizlenmif tepenin üstünde 
sallanan korkunç iki ,ekil gördü. 
Onları gökte asılı duran titman, 
korkunç gagalı muezzam iki mah
luk olarak tarif etmiJtir. Smythe 
bir müddet onlara bakakalmJ!, 
sonra sis her tarafı kaplryarak bu 
acaip '-1alleri ö~. 

Bu hadisenin, çöllerde uzun 
bir yürü)'Üften aonra vukubulan !~~~~~~~~~~~~~~!!!~~!!~~~~~~~~~~ 
"serap,, hadisesi gibi bir teY oldu-

larını tesbit etmiıti. 
1924 seferi facia ile nihayet . 

lendi. Me~ur iki dağcı Mallory 
ile lrvine heyetin dermansız 
kalmış azalarını geride bırakarak 
tepeye en son hücumu yalnız bq-

1]arın.a.;Ya,pnıağa kalkmışlardı. 

Arkadaşlan bir kaç da . 

Tepeye yaklaıırken de korkunç 
bal bir daha "nlkub• lmuftur. Yor
CUD &rina ve tam manuiyle bit • 
Jdn bir vaziyette adeta 9Ül'ÜnÜrce

ıine tırmanırken yanmda başka 

iu anlatılmaktadır. 
Evereat tepesi dünyada inan 

oğlunun çiğnememi! olduğu bir · 
kaç yerden birisidir. Fakat işgü · 
zarlık kahramanlık, mukavemet 
ve pek de hesaba gelmiyen talih 
de birtbirlerine yardım edecek o

luna Everest ~epeei hu aefer ye . 
nilecektir. 

• • 
kib ~m ~lum ~kille----------~------------------

rini "(Simal Kol) tepeıi,, nin Tl:.:J Q K İVE 
tehlikeli yamaçlarında küçücük -:::Z 1 Q /\. /\ ·T 
bir böcek gibi görmüşler, sonra L /...l. /-J.. 
kalın sis bulutları ibu iki kişiyi sar-
mıştı. Ondan sonra da bir daha BANKA::> 1 
hiç kimse onları görmedi. 

1933 istik~af heyeti Mallory'ye 
ait bir baltayı buldu. Koaybolan iki 
ki,.iden ibaşka hiçbir iz bulunma -
Q[. 

Hugh Ruttledze'in idare ettiği 
son istik§af heyeti yenilmez ve a
tılmaz tepeye ka111 gerçekten 
ka<bramanca üç hücum yapmı§h. 

Hedefe yalnız birkaç yüz metre 
kalıncaya kadar dağa tırmandı . 
la.r. En son kilometreyi okıijenaiz. 
likten gözleri kararmış, bitkinlik
ten ikide birde yere d"',.erek yü. 
rümüşlerdi. Kendilerini binlerce 
metre aıağı clü§'iip parçalanmak 
1Uretiyle ölmekten ancak buz bal
talarının sayesinde bJrtamıışlar -
dı. 

Fakat tam hedefe varacaklar1 
sırada d~ğişen hava onları geriye 
sürmüştü. Evircst dağı münasebet
siz zivaretleri defetmek ıçın 

kuvvetini sanki en son dakıkaya 
ea.klamıftı. Rüzgar birdenbire de • 
ğişti, bir kaaırğa patlak verdi ve 

~t{!lar gürlemeğe başladı. 1933 is
tikşaf heyeti de var kuvvetlerini 
tabanlarına vererek canlarını esa:ı 
1<amplarma attılar. · 

:(. :(. '{. 

Bu sene iyi hava olduğu tak . 
<lirde kahraman kücük heyet hU • 

BiRiKT iREN 1 

RA~T-~D~Q 
--~~~-----------.. ........ --..---... ........... 

· Devlet Demiryolları ~E _Limanları 
• • • • • • 

· işletme· · Umum idaresi Ilanları 
' . 

A 
Ham manyezit nak!iyatından ton ve kilömetre battna: 1 ....... V 

kilometrelik mesafelerde 1,50 kurut ve daha fazla mesafelerde, ,.ı; 
cak ücret ton başına 200 kuruıtan az olmamak şartile, bütüıı 
ıafe üzerinden 1 lrurut Ucret alınacaktır. j 

Yeni tarife 15 - 2 - 9345 tarihinden itibaren tatbik edil';;ı 
tir. Fazla tafaillt için istasyonlara müracaat edilebilir. (319) ~ı 

, ASKERi FABRİKALAR UMUM MUDURLUCC 
İstanbul Satmalma K nrni"'y0n 1_t 115.nb rt _ 

Tahmin edilen bedeli 1100 lira olan 168 adet battaniye sal~ 
zarında askeri fabrikalar yollamasındaki satın alma komisyonu t'1 ~ 
fından 28 Şubat 936 cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye 1'0~~jf· 
muıtur. Nümunesi ve şartnamesi her gün komisyonda görüle~,r 
isteklilerin "82,5'' liralık muvakkat teminatlarını Beyoğlu Matnıii ı:~ 
lüğüne yatırarak makbuzile 2490 numaralı kanunun istediği t•rl 
haiz olmak üzere o gün ve ıaatte komisyonda bulunmaları. ) 

(193 ;' 

• • 
.. lstanbul Belc<liyesi IJanları 
~ -

Bir kilosuna 50 kuru§ fiyat tahmin edilen ve dütkünler evi ;çirı;: 
zım olan 4000 kilo zeytin yaiı açık eksiltmeye komalmuıtur. ~pil' 
mesi levazım müdürlüğünde görülür. Ekıiltıneye girmek iıll1e a;r'' 
2490 N. lı artırma ve ekliltme kanununda yazılı ve•lka ve 160 ı / 
lık muvakkat teminat makbuz ve ya mekt11biyle beraber 17 _.-
936 pazartesi günü ıaat 18 de daimi encilmende bulunmalıdır. 

~ 
~~~~~~~~----~~~~Gi..---IE~~, 

İlan her ticaret Bize sor 

evinin canıdır. 
iyi bir ııan fikri 

bilmek istersen 

KAŞE 
cumlarını başarabilecektir. Eğer """'6ııı# 1 ı....-1111riti1MIH111!11tf!tff""""9ıwnıtfll 
Ruttledge bu dağın verdiği bat1 
dönmelerini, göz kararın-alarm • 
Ye yan lf>oJuimaiarı atlatıp d.
müthi~ çıl!-Tardan yakayı srymrsa ı 

EC:Z.ANEiD '). 

BAYLARA TEKSAYT NeokalrninS 
'sATIL.:.fJl , 

ve bitkinlik, acı soğuk ve gıdasız. IJlllHlllıtıııı:.:wıtllllıtı,ıııwuııııı.Ull!.!!iıülflllJltıuMw""*lıtır. 
lrğa da dayanıp bulutlann üstün- l 1 

Grip - Nevralji - Baş ,.e Diş ağrıları - Artrltlzm - RomatııflJ" 



... 16 ŞUBAT-1936 ·· ._,; HABER - :4lCpm poıtaaı 

lstanbol llarlcl 1\s
kcrl kıtaatı ilanları 

Çatalca Müatahkem Mevki kıt'· 
ab için-4320 kilo ııpanak, 5760 ki
lo lahana, 12940 kilo pll'&laya ta· 
lip çıkmadıflndan münakasaıı 17 
ıubat 36 pazarteıi günü yapılacak. 
tır. Teminab 63 liradır. istekli· 
terin teminatını İıt. K. veznesine 
yabrılmaıı ve eluiltmeıi için Ha
aımköyünde Askeri Sabnalma ko
misyonuna ıelmeteri. (592) (870) 

• • • 
Pınarhitar Topçu alayı hay · 

vanlan için 32,520 liralık 392,000 
kilo Yulaf kapalı zarfla ekıiltme
ye konulmutl1U'. ilk peyi 2439 li 
ra~ır. ihalesi 22 - Şubat - 936 
Cuma·t<;ai günü ıaat 11 de yapı· 
lacaktır. isteklilerin Vize Sabnal
ma kom'ıyonuna gelmeleri. 

(574) (562) 

VI BiR 

Terzi mi 

Bugüne kadar aatın alan. 
lamı memnuniyetle kartı • 
ladıklan NAUMANN mar· 
kalı İdeal ve Erika yazı 
makinalar111uzla metanet 
ve aerafetine eritilmiyen 
NAUMANN markalı Dikit 
makinalarımızın 936 sene· 
ıi modellerini görmek üze. 
re bir kere ıatıt mağaza
mızı ziyaret etmelerini ala
kadarlardan rica ederiz. 

Petin fiyatlarımız ne 
derece ehven iıe taksitli 
atıt teraitimiz de o nİ•· 
bette mi".ıait ,.e mÜ§lerile
rimizin menfantlerine uy • 
sundur. 

11 

Maklnaları Satış 'fürk Limited Şirketi 
Merkez: Galata Hezaren ıokak 19-21 Te!. 41085 

. •, 

ASKERİ FABRiKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜGÜ 
Satınalma Koınisvonu İlanları 

... 

1 1 ırı 

arıyorsunuz? 
işte size bir adresi ı 

1 1' 1 1 
1 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar bilnerce kiıiyi 

zengin etmiıtir. 

IHSAN VAVUZ 
Kadın Ye Erkek Tentıt 

lstaabal • Yıalpoaaaa tırş111ıadı 
Foto Nar yanında Letafet hıuacla 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Caploflu Nuruoamanlye cad. No. 3 
(Cafaloctu Euaneal yanında) 

Sah cünleri meccaneadir .. 

Tahmin edilen bedeli (30000) lira olan yukar:la cinıi yazılı m:ll• 
zeme askeri fabriblar umum müdürlüfü atın alma komisyonunca 
30 Mart 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname "Bir,, lira "50,, ktınıt mukabilinde komiı· 
yondan verilir .. Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lira11 havi 
teklif mektuplarım mezkUr pnde saat 14 e kadar komiıyona verme. 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin· 
deki vesailde mesker •ün ve aaatte komisyona müracaatları. 

(682) 

5. nci keşide 11 Mart 936 tladır. Muhtelif elektrik malzemesi 
8üyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Apıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerıe ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır-

Telefon. 22566 

Acele satılık hane 
Lalelide A7dmhk apartnaaru kar

şısında 20 numaralı ev acele satlhk. 
tır. Görmek için mahalle bekçisi Ha
san ağaya p~~rlık için sahibi Bay\ 
Ahdullaha mura('aat. 

Tahmin edilen bedeli (34000) lira olan yukarda cins; yazılı mal. 
zeme askeri fabrikalar umum müdürlüiü aatm alma komiıyonunca 
30 Mart 936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da kapalı za•f ile ihale 
edilecektir. Şartname "Bir lira "70,, kurut mukabilintle komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkatteminat olan (2550) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkiir günde aaat 15 e kadar komiıyona verm• 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve ıaatte komisyona müracaatları. (663) 
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Giz, llanri dö Lorenin sesi duyuldu.: 
- Pekala! Aşağıya at, herkes onu 

tanısın! 

Bem bu emre itaat etti. Cesed, acı 
bir gürültü ile a\·hnın ' kaldırımları U. 
zerine 41UştU. 

Giz, Omal, Monpanjiye, Kolssen 
ve bir kaç kişi daha eğildiler. 

Giz: 
- Tl kendisi! Şimdi halini gör

dün mü? Ben iyi blllyordum ki bir 
gün olup sülllem senin bqını ezecek. 
tir. Bak! Bak! .• diyerek ayağını cese
din başına koydu ve bu temiz alnı tek 
melerle ezdi. 

- işte! Dinini seven katolilderin 
nasıl ÇAhttıklannı gör! 

O anda, kırbaç şaklaması ıibi çın. 
layıcı, tuhaf bir ses: 

- Alçak! diye haykırdı. 
Bunu takip eden klM pşkınlık a

nında_n istifade eaerek Pardayan DU. 
ka doğru gitti. Ona yetişti ve ayni 
sesle: 

- Babana yaralı deniliyordu. Sen 
de tokatlanmış Jgmlnl alacaksın! diye 
elini kaldırarak Gizin suratına mlit. 
hif bir si11e indirdi. 

Tokatın sesi bu sessizlik içinde 
l;tr gök gürültüsü gibi gürledi. Giz 
sendeliyeıtk iki Uç adım geriJedL ,Ar
kadaşluının kolları arasına düştü. 

Bu beklenilmiyen tokat, bir yıl. 
dırım vuruşu gibi olmuştu. 

O zaman dehşetli bir gUrtiltti kop 
tu. Yüzlerce kılıç, yüzlerce hançer 
havaya kalktı. 

Bu insanın tüylerini ürpertecek 
f9ree.de mfithiş manzara karplmda 
....,_ llmefe karar vererek mü
fafaa vaziyeti aldı. 

Fakat, delikanlı kılıciyle vurma. 
ta ve kalkan ener üzerine inmefe va. 

kit bulamadı. Şövalye tokatın indiği 

anda dehşetli bir kuvvele yakalanarak 
kaldırıldı. Götürüldü. Açık buluna• 
bir deliğe itildi. Karanlık bir yere gi
rerek sert ve tok bir ses duydu. 

Bu delik, açık bir kapıydı. Fırtı. 

nanın bir yaprajı yakalaması rlbi ken 
disini tutarak kaldıran kuvvetli el ise 
babasının eliydi. 

Duyduğu sademe ise ihtiyar asla
nın, yUıleree kudurmuş jantlyomun 
kendilerini yakalamak üzere blriblr1e· 
rlnl itip kaktıkları sırada ayaffyle 
ittiği kapınm kapanmasından ileri 
gelmişti. Kapı, dıpndan vurulan dar. 
belerle sarsılıyordu. Herhalde iki U~ 
dakikadan fazla mukavemet edemezdi, 

ihtiyar asker, önündeki merdiven· 
!erden çıkarak oflunu da birlikte &U. 
rükledi. Yalnız: 

- Daha yapacak bir iş kalmadı 

yal dedi. 
- Henüz hepsi bitmedi cevabını 

verdi. 
Avhda Hanri dö Giz tekrar atına 

binerek: 
- Elli kişi konağı arasın ! Bir sa

ate kadar bu iki dinsizin kafasını iste. 
rim ! Askerler beni takip ediniz! Hay. 
di Monf okona ! .. diye bağırdı. 

-38-
DARAGACINA HAREKET 

üstü başı kanlı olan DUkUn yanın 
da bir ses: 

- Affedersiniz monsenylr ! dedL 
Giz eğildi ve Beml tanıyarak: 
- Sen misin? Ne istiyorsun? diye 

sordu. 
- Deccalı asmak mı istiyorsunuz! 
- Evet ne o acak? ah ·· le? 
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- Mariyyak mı? Fakat o büyücü 

herif onun öldüfüntt söylememiş miy
di? 

- Belki yalan söyledi. Haydi gt. 
delim! 

Böylece konqa konup yiirUyor. 
tardı. Çeteler onlara, bir kaç kere şUp. 
heli şüpheli baktılar. Kollarmda ne 
bir salip ne de beyaz bir sargı bulunan 
bu iki kişi kimdi? Fakat büyilk bir 
kısmı onlara yol veriyordu. Çünkü el
lerinde ağır kılıçlar ve hançerler bu. 
Junan bu aslan yüzlü adamlar kendile 
rinl mUdafaa edebilirlerdi. 

Dünyada, katmerden daha korkak 
hiç kimse yoktur. 

Bu sırada baba oful Parise dal
dıkça yflrümeleri gUçleşf yordu. 

Önlerinde bir ses birdenbire: 
- Yaf&Sln katolikler! diye bağı. 

nnız! diyerek kollan sıvanmış. kan i. 
çinde kalmış bir vahşi adam yanında · 
ki beş altı kişile bunlann önUne çık

tı. 

Pardayanlar durdular. Herif tek. 
rar etti: 

- Y quın papa dl ye bağırrnız ! 
Şövalye fazla düşUnmeğe lüzum 

' görmeden yumruğunu yere yuvarla
nan herifin pkafma indirdi. 

ihtiyar asker: 
- Haydi git. papaya bunu gtittir! 

dedi. 
Yere dtt~n herifin arkadaşlan 

bit-az korkarak durdular. Sonra kü
fürler savurarak onlan takip etme· 
le baışlaclılar. 

Baba ile ofu1 tekrar rerl döndO 
Jer, babMı: 

- Hfleum edelim t dedi. 
Bir Mnlye f(fnde. herffl 0 rfn Uzer. 

lerine abldr11'r. Bunlardan ikisi vere 

- imdat! işte iki dinsiz! Koşun! 
diye bağıra bağıra bir sokafa saptılar. 
Sokaktan tekrar çıktfktarı zaman Par
dayanlar artık uzaklaşmış bulunuyor. 
tardı. Şimdi hiç durmadan §urada 
bir cesedin üzerinden athyarak, orada 
bJr evi yakmakla uğraşan bir sürü 
halktan kurtulmak için kıvnlarak ko
şuyorlardı. Hınltılar irfnde kalarak. 
kafalan tilfek ve ·çan sesleriyle dola. 
rak kaçıyorlardı. Bir söz söylemeden 
önlerine rutlı,an ıey!en TUrvak, 
yanyana. ilançerleri ellerinde olarak 
gidiyorlardı. 

lşte böylece, sabahın dördftnde 
Kolinyinin konağına vardılar. 

Betizi sokatr bir stirti halkla dol. 
muştu. Hemen halkın arasına dalıp 
kendilerine yol açtılar. Halk belki de 
onları iki kudurmuş katolik sanmıştı. 

Kona~ın kapısı ardına kadar açık· 
tı. Avhsı: 

- Yağma edin! Yıkın! dire haykı
ran sililhb adRmlarla doluydu. 

Bunlar da girdiler, bu kalabalığın 
çalkıntısı arasında avhnın ortasır.a 

gidebildiler. 
Hiddetleri son dereceyi bulmuştu. 

Bu sırada bir ses: 
- Bem ! Bem !.. Bitirdin mi? diye 

bağırdı. 

Baba ile oğul başını konağın pen. 
cerelerinden birine kaldıran Gizi tanı· 
dılar. 

-37-
O BURADA OLDlJRlJLECEK 

Giz vakit kaybetmedi. Konajından 
uat üçde yola çıktı. ilerledikçe, ma
iyetinin sabrını tüketmemek için: 

- Yaşasın katolikler? diye hay . 

1 



280 - Babam sizin ölüme la~k olduğunu söy. 
lüyor. Fakat ben istemiyorum .• 

281 - .... Çünkü ben seni ı;eviyorum ve sensiz 
yaşamama imkan yok .. 

282 - ... Beni de beraber götür. Sizin toprakta 
bulunan aşkı tanımak istiyorum. 
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salip olmayanları öldürtüyordu. Aca. 
ba ne umuyordu? Ne bekliyordu? 
Yoksa Luvra hücum etmeğimi düşü
nüyordu. Yolda bir kere durmuştu. 

Atını dört nal ile koşturan bir adam 
yanma gelerek yavaş sesle: 

- Hiç bir şey yapılamıyacak l\ton. 
senyör! Polis Müdürü yanında fazla 

miktarda askerle hükumet konağını 

tuttu. Kraliçenin askerleri de yoldadır 
. dedi. 

Giz dişlerini gıcırdatarak: 

- Hay Allah belasını versin! De. 
mclt bu sefil ıçın belaya gire
ceğiz gene! Haydi ileri!.. diye homur. 
dandı. 

Atını hızlandırdı. Süvarileri tara. 
f:ndan takip olunduğu halde bir göl, 
gürültüsü gibi geçti. 

Kendisini gören halk: 
- Yaşasın dinin direği! .. diye al

kışlıyordu. 

Betizi sokağında, Kolinyinin ko. 
nağma bitişik evlerde IIügnolar otu. 
ruyorlardı. Fakat oralarda işler daha 
evvel bitmişti. Bn evlerden üçü yanı

yor ve füi yüze yakın cesed sokakta 
yatıyordu. Gizle hempaları cesedleri 
~iğniyerek gelip konağın kapısı önün. 
r1e durdular. 

Ilu kapının üstüne tebeşirle: 
- O burada öldürülecek! kelim<» 

Ieri.ni yazmıştı. 

Giz yanında duran dev gibi herife 
dönerek: 

- Görüyor musun? dedi. 
- Görüyorum l 

Bu, Bemdi. 
Bu anda ~ritz süvarisi i1e birlikti' 

Dilli Domal de geldi. 
Omal: 
- NMıl bitti mi? diye sordu, 

Giz: 
- Şimdi bitecek! ce\'abını verdL 
Hepsi atlarından indiler. Giz kr-

lıcırun kapzasile kapıya vurdu. Kapr 
hemen açıldı. Kossen kralın Kolinyi}i 
korumak i~in bırakmış olduğu asker. 
lerle birlikte meydana çıktı. 

- Monsenyör başhyalım mı? 
- Başlayınız .. 

Hemen askerlerle Gizin süvarileri, 
ellerinde meşaleler olduğu halde ko. 
nağa saldırdılar. 

O zaman, kesilen hizmetçilerin çığ
lıkları duyuldu. Bem on kadar asker
le amiralin odasına doğru yürüdü. 
Bem Omalin jantiyoınlarından Attcn 

isminde bir adamla birlikte amirafüı 

kaprsr önüne vardı. Kossen de arkala. 
rmdan geliyordu. 

Bem, bir kaç saniye kadar durdu. 
Kapının önünde elinde yalın kılrçla 

bir adam onları bekliyordu. 

Bu, amiralin damadı Tclinyiydi. 
Sakin bir sec;le: 

- Kimi istiyorsunuz? diye sordu. 
Bem, yüzünü çirkin bir gülünu:eme 

ile buruşturup büsbütün korkunçlaştr. 
rarak: 

- Deccalı istiyoruz! dedi. 

Telinyi onun üzerine yürümek i~

tecliyse de iki adım atm:ıdan on kad::r 
hançerle vücudu delik deşik olarak 
yere dü~tü. Kossen eğilerek : 

- Oldü! dedi. 
Te1inyi ölmemişti. Can çeki!5iyor. 

du. Korkunç gözleri açılarak üzerine 
eğilen adama dikildi. Son bir emek har 
cıynral<: 

- Alçak çani ! diye mmldamJ) 
Kossenin yi.izüne tükürclii ve canvPrdl. 

Ko~~n doğrularak yüzünü ~ildi. 
Bem bu sırada omuziyle kapıyı 
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ue.-amışti. ıçert gırdigı zaman ho1h -
yi yatağında yatıyordu. Oda iki mum
la aydınlanmıştı .. 

Yastıkların üzerinde yarı doğru- 1 

lan amiral o kadar sakin o kadar 
muhteşem görünüyordu ki caniler bir 
an için tereddüt ettileı·. Yanmda Pes. 
kopos Merlen ' bir dua kitabı okuyor-ı 
du. Bir saattenbcri müthiş gürültü
yü 'duyduğu, uğursuz hakikati anla
dJğı halde kaçmağa kalkışmamıştı • 
Bununla beraber kalkışsaydı bile eme. 
ği boşa giderdi. Çünkü Kossen daha 
ilk anda bütün kapıları tutmuştu. 

Amiral, Bemin içeriye , girdiğini 
görünce peskoposa dönerek sakin bir 

~ sesle: 
- Zannedersem ölü duasını oku. 

, mak zamanı geldi .. dedi. 

Merlen, başile tasdik ederek kita
. bın bir kaç sayfasını çevirdi. 

Ayni anda Atten hançerini papa-
zın boğazına sapladı. ZavaJlı cansız 

. olarak yere düştü. 

, Bem gülerek amiralin yatağına 

' yaklaştı. Sol elinde bir hançer, sağ e. 
linde bir a\• mızrağı tutuyordu. 

Kolinyi, papazı öldüren Attene 
· bakarak sertçe: 
J - Kılıçla öldüren kıhçla ölür? 

eledi. 

Bem: 
- Fakat sen kılıçla ölmiyeceksin ! 

diyerek hançerini attı. 

Mızrağı kaldırdı. Fakat sakin ve 
heybetli ihtiyarrn önünde hala tered. 
düt ediyordu. 

Amiral: 

1 - Vursana cel1at! Hayatımı kı

. saltmaktan bu kadar kor:kuycır _mu-
sun? dedi. 

Hemin etrafmda bulunan haydut. 
lar: 

- Haydi 1 Haydi! diye bağırdılar. 

Bem vurdu .• 

Mızrak ilk inişte ihtiyar amiralitl 
boğazını deldi .. Bir kan sütunu fışkır. 
dı. O vakit alçak herif durmadan vur• 
mağa başladı. Her darbe cesedde ge
niş ve kanh bir yara açıyordu. Arka .. 
d.aşlar yağma ile, kırıp dökmekle uğ. 
raşrrken o hep vuruyordu. 

Aşağıdan Giz: 

- Bem? Bem ! Bitirdin mi? diye 
bağırdı. 

Bem kan içinde olduğu halde dur
du. Vahşi yüzü biraz sakinleşti. Şim· 
di hayvanca bir gurur bütün duygu. 
larını kaplamıştı. Delik deşik olan 
cesedi muayene etti. 

iyi kalpli, fedakar, kahraman a.. 
miralin ölüsünü kollarından tutarak 
yataktan kaldırdı ve camları kırılan 
pencerenin yanına getirdi. E~ilerek: 

- Bitti! diye haykırdr. 

Meşalelerin rşığr, sabahın ilk ay• 
dınlrğı, etrafın gürültüsü içinde kanlı 
cesedi kolları arasında tutarak bir ca
dı gibi görünüyordu. 

Avlıdan yükselen vahşi bir alk·~ 

bu canavarı setamladr. Bir kaç daki. 
ka yalnız katillerin gürültüsü duyuJ. 
da ~ 

8arforr hn h~lin deho:ıı>tinıien ,ı:m 
dik olan. bir k~busıa tuh•lmtıc:ı. p-ibf 

donun kalan baba ile. oğul bu müthit . 
gürültü arasında: 

-Ya~n Giz! 
- Yaşasın dinin direği! diye haf• 

kırıldığım duydular. 

Biraz sonra, haykıran bu canavar 
sürüsünün uluması dinince Dük dö 


