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• ev e parası e 
mu hake nı es 1 ne ahbap kayırıyorlar.o 

~ti" ~ lf il tRr na an o::=\\ rran•rzca ne,redıten re•ml b:r mUntahebetta 
i IW ~ s ~ U U z!kredl m ıren mllıt meoehır·m ze bakın : 

emniyeti umumiye müdürü Şükrü 

Ankarada bakıldı 
Geçen celsede Ankara vallsının. 

Emniyet umum müdürünün, Dahiliye 
müsteşarının ifadesi ahnmasına 

karar verilmişti 
Muhakemenin onda baılama.11 lazım geldiği halde Ankara 
muhabirimizin aaat on dörde kadar telefon etmemesi cel
senin devam ettiğine ve dııanya çrkılamadığına delalet et· 
mektedir. Son dakikada alacağımızdan emin bulunduğu· 
muz haberi dördüncü sayfamı7" vetittirmeğe çalıt&caiız .•• : 

1 talyanlar büyük_ 
bir zafer kazanmış 

iti aka/le öiıünde jYOf ·vergisi 
ı Derece derece 

ma geçen ıtalyanıardan 900 telef olacak 
üdaf aada buluı11an Hab ş Nafia B&kanı.ımm '-- " 

kuvvetlerinden de Köprülerkanununaeldemai•o. 
zere bir k&mta llJ)..._ Wmtı.-

bt D zayiat VBT --ı.n- ıöre. ,..ı .....ı.ının 
a b 1 1 asgari haddi ıenede diirt, azami 

eş er cenupta bir zafer kazandık- i haddi 12 lira olacaktır. 
lar ını iddia diyorlar 1 Her mükellefin vereceği veı- I 

Cephede sıhhi sevkiyat ... 

1 gi, mükellefin mali kudretine !I 
i göre vilayet encümenleri tara- • 
İ fından tayin olunacaktır. Tayin 1 

esaslan Nafia ve Maliye Veka- 1 
letleri tarafından hazırlanacak 1 
bir talimatname ile tespit edile
cektir. 

Vergi itirazları vilayet idare 
heyetlerince dinlenecek ve bir 
karara bailanacaktır. Yol vergi• 
si para ile ödenecektir. Vermi· 
yenler vilayet nafia dairelerinin 
gösterecekleri inp.atta çalııtm

_________________ <_Y_azın 4 üncüde) lacaklardır. 18 - 60 Yat arum-

aponlar, Ruslara 
~ .. 3 yllhk bir ademi tecavüz 

daki çalıpn kadmlardan da ver
gi almacaktır. 

Kanunun Haziran birden iti- 1 
baren tatbik edilmesine çalııılr 1: 

yor. 
__. .... -.-----··--······ ............ ._... ___ 

)' misakı teklif etmişler Fransadakl 
0~oclan bildiriliyor: 1 öte taraftan, Japonya da, finan· Sol fırkaların 

'~i isimliı Japon gazetesinin ~I ve ekonom~k, ağı~~ ~.üçlükler ~ • • • • • • • • 
~-- t ~dığına ıöre Japon Dııba- çınde çırpındıgı ve butun gayretı- dunkU numayışı 
'<t~~ırota SoTyet hükUmetine bir ni Mançuride ve Çindeki yeni du-
d~ 1 tecavüz anlqmaıı teklife- rumu aağlamağa hasretmeğe mec· intizamla cereyan •ttı 

ktiı- b b l b d A Fransız sosyalist lideri Leon ll · ur u unduğu ir ııra a, aya 
!l~ll il 1 "k" ı · · k ' d k ... h be Blum' a sağ cenah ıençlerinin taar-n •tma ı ı veya üç yı ıçın ıt asın a açı tan açıga ar gi-

ll lır. riımeyi ıöze aldıramaz. ruz etmesine karıılık komüniıt, 
~i ~ llıüddet zarfında uzak şark- Bunun içindir ki, Rus - Japon sosyalist ve radikal bütün ıol ce-
,., •ıdordu kuvv~leri azaltıla· münasebetlerinde bugün huıl o- nah partilerini bir araya toplıyan 
~ ' lan gerginliğin harbe müncer ola- "Halk cephesi,, dün akpma dol· 

">, r-.,llaııca "Tan,, gazetesi her mıyacağmı tahmin etmek müm- ru Pariste bir gösteri yapmıılardır. 
~hıen uzak ıarkta harp ol- kündür.,, Bu gösteri, sosyalist liderine olan 
~i"4inıı biılıaua Ruslarla Ja• .. ------· ... -·--···• ...... , ... _. tecavüzü protesto mahiyetindeydi. 
)~ '-•rbe tutuımıyacağını 1 ÇO C U k 1 ar 1 Gösteri esnasında bir vaka çık-
';;:"· sebep diye tunlan göste· 1 • mamııtır. Diğer taraftan aosya-

ecS-._ _ 1 B i 1mecem1z1 ya- list liderine taarruz edenlerden iki-

~ ~~;.,TJetierin dofnıdan doiru- rtnkl nüshamızda ıi yablaDllllflır. 
~ 11Ja ile harbe tututmaktan Y akalananlarm evlerinde arq-
'\ ~~~menfaatler& vardır. rı. 1 b ~I :7_<?!1kS_!.n1 ~I tırmalar yapılmaktadır. 
~ biı- harp rejimi tanahilir: --- . - - · ---- (Deoamı 4 iUu:IJtle). 

Hü&e11in Rahmi Abdülhak Hdmlt 

<Yazısı 3 nco sayfada) 

Fırtınanın zararı 
lçbakanh~a gelen raporlar 
işin fecaatini gösteriyor 

Ankara, 16 (A.A.) - Son fır- 34 iman, biri manda, biri beyair 
tmanın ve Myllbm tevlit ettiii nü- ve 2980 i koJUD olmak üzwe 2982 
fu:a ayiatt -ve diler zararlara ait hayvu IOia)dan clonmut ve ölmit 
muhtelif Yilayetlerden lçqleri Ba- ve bir ~ fe bıedan Jdalmttır. 
bnlıpaa ıelea dJM>rlara --- KırklaNlimle, dinli ketim " 
.. . ll'it11hltôl•ailwe•m..-

T.1ı;acta, Edime villyetlncle · · (ite•• ı ,,.,.., 

Amerikada müthiı soğuklardan bütün nehirler donmuıtur. Bu arada dilnl/fL 
nın en büyük şelalesi de bir buz kütle si halinde katılıp kalmııtır. 

Kıı ş olinıpi.v atları 
dün bitti •• 

Almanların kıı olimpiyatları için bas tırdıklan propagatıda kartlarır.rlan 
biri: Olimpiyatların son miisabakala rı ve bitif meraaiml halckındalı:i tafsilat 

Spor sayfamızdadır. 

Yüksek mektepler arasında 
Bir turnuva başlıyor 

Ne vakittir düşünülen fakat kuv., ilk mühim karşılaşmaları yarın Şeref 
nden file çıkanlamayan yüksek m~ 
t 1 

•- 1 1 staelmda saat M de yapuacaıt olan 
ep er ar&SI spor 1111:mas an yapı • 

mast nihayet başarılmıştır. Mtllldye ..,. iktisat W TfiV"- Hukuk 
Şfmdllfk voleybol ve bas"ketbol fPillteleri futbol maçları ile haşir. 

. ma&larma inhisar edea bu temularm J..&--· · · 



HABER - J\lişam posta . .:.st!.-..,,,.,,,,=~:;::!ESS!!~~=--=~=====~="'.'""""'""--=-=17=. =ŞU=B=A=1'=-=1=9=36===: 

Buhara tekkesinde 
dört bıçaklı 

Amerikada otomobilli haydutlar 
Tanınmış "sabık çocuk artist .. 

Ceki Ku 'a· Hatibi ağır surette yaralad 
Dün g~e Eminönü mıntakasın

da bir.cinayet iglenmi§t~r: 
Mehmet pa!a mahallesinde Bu

hara tekkesinde oturan Türkistan· 
h Hatib ile memleketlisi Asgar a

rasında uzun bir zamandan beri 
geçimsizlik vardır. 

Hatib bir müddet evvel Aıgarı 
yolda çevirmif, dayak atmııtır. 
Aıgar bu dayağın acııını çıkarmak 
için lbrabim, Rahim, Kasım ismin
de üç rakadatının yardımını iste
mif, onlar da yardım vadinde bu
Iunmuılardır. Nuruoımaniyede bir 
handa oturan bu dert kiti dün ge· 
ce Buhara tekkesine gitmiıler Ha. 
tibi aramıılardır. 

Tekkede oturanlar Hatibin ol· 
madıfnıı söyleyince beklemeye ka 
rar vermitler ve iç kapıyı ıiper a
larak bir haylt müddet beklemit· 
lerdir. 

Saat sekize doğru Hatib tekke· 
ye dönmüt, iç kapıdan geçerken 
dört kişi üzerine atılarak dövmeye 
ve bir yandan da ellerindeki bı· 
çakları rasgele vücuduna saplama.. 
ya başlamışlardır. 

Hatibin feryadına tekkede o -
turanlar yetişmit, kanlar içinde 
yere baygın düşen adamı ölümden 
kurtarmışlardır. 

Hatibi bıçakhyanlar karanlık. 
tan istifade ederek kaçmıılardır. 

Yakadan zabıta memurları ha· 
berdar edilmit, batının iki yerin
den, bacaklarından ve vücudunun 
muhtelif yerler"nden yaralanan 
Hatibi Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırmıılardır. Hatibin yaraları 
ağırdır. 

Dört mütecaviz biraz sonra ya
kalanmışlardır. 

saldırdılar .... 
Kansını kulaklanndan 

yakalayıp mücevherlerini 
ve nişan yüzüğünü aldılar 

Kurunuvustadakl gibi slllhşörlerle gezen 
zerigtn ıer blle meden Amerlkada vaziyet
lerlnden emin deOll ••• 

Resmimiz.: Ceki Kugan çocukluğu esnaıında 
Şarlo ile çevirdiği bir filmde ... 

Şikagodan bildirildiğine göre me§hur sinema artisti 
Ceki Kugan ile nİ§anlısı Beti Greybl'e otomobilli hay. 
dutlar hüciim etmi§ler ve ailenin 1000 sterlinlik mücev. 
beratını nlıp kaçmıılardır. 

"Ya\"rum,, isimli ve Şarlo ile beraberce çevirdiği fil. 
mi haliı oynamnakta olan Ceki Kugan şimdi yirmi yatı

nı mütecaviz bir delikanlıdır. 
Haydutların hücumuna uğradıktan ıonra karakolda 

üadc verirken, niıanlısırun nitan yüzüğünün de haydutlar 
tarafından alınıp götürüldüğünü söylemiıtir. 

Niıanlım ~imdi istirahat ediyor. K.afaıı alt üıt ollhl• 
Maskeli adam otomobile sokulduğu zaman ikimizi di 

adımızla çağırdı. 

Zavallı nitanlım en kıymet verdiğimiz nİfAll yü:ıüP 
mÜ2Ü olsun kurtarmak için onu yavaıça pamÜığı~ 
kaydırdı, ve yere dü§ürdü. Fakat haydut bunu gönnıÜt"'; 
itte o zaman ni§anlnnın kulağından yakalayarak r# 
var nesi yoksa hepsini vermesi lazımgeldiğini söyledi. 

Kanun beynime sıçranuftr. Fakat bir şey yapamıyor'• 
dum. Bundan sonra yeniden tabanca taşmnğa batlıya"' 

Fırtınanın zararları 
Kugnn ve nifftD]m Creybl dııandn yemek yedikten 

sonra otellerine dönmekte idiler. Otomobil içinde idiler. 
Diğer bir otomobil, onların otomobilini, yaya kaldırımına 

sıkı§ tJnnJ§ tıT • 

ğım.,, 
... .... . 

Bu yeni vak'a, Amerikada p.hsi emniyetin ne dere'' 
:et 

bozuk olduğunu gösteriyor. Tayyareci Lindberg ve art .. 

(BQftarali 1 incide) 

240 ı keyun ve keçi, 4 ü manda ve 
öküz olmak üzere 124f4 hayvan öl
müttür. 

T ekirdağmda köylerde .bir ka· 
dınla altı erkek donarak ölmütlür. 
Şarköy iJçeainde fırtına ıiddetin· 
den bazı evlerin cam ve çatılannı 
tahrip etmittir. Jpsalada 18 insan, 
bir beyıir, 1500 koyun, Keıanda 
19 inıan, 30 koyun, Lalapaşada 
elli, Akpınarda 20 koyun ve bir 

çoban ölmüıtür. 
Trabzonda: Fırtınada limanda 

bulunan Aksu ve lzmir vapurları
na posta götüren çapar alabora ol
muı ve içindekilerden üç kiti yü· 
zerek çıkmıtlardır. Bir kitinin ce
sedini deniz karaya atmııtır. Di
ğer yedi kiti bulunamamııtır. 

O ıırada vapurlara gitmek üze· 
re denize açılan üç çapar daha bat· 
mıtfar. Bunlardan ikisi ıonradan 
karaya vurmuıtur. içinde kimse 
yoktur. Bunlarla kaybolan üçün
cü çapardakilerin vapurlara çıka
bilmit olmaları ümidi henüz var
dır. 

Maniıa vilayetinde: insan ve 
hayvanca zayiat yo~tur. Buna mu· 
kabil Gediz, Alaıehir ve Karapı -
nar, Kurtunlu çaylarında ta~ma 

yüzünaen bir kısmı araziyi ve üç 
köyü su ba•mıt ve tren hattından 
bir kıımmı ıu almııbr. 

Balıkesir vilayetinde: İnsan ve 
hayvanca zayiat yoktur. Bandır
mada dört kamyon, bir sandal par. 
çalanmıf, dalgakıran köprüsü çök· 
mü9, rıhtımda tahribat yapmıt 
ve diğer bazı haaarat olmuıtur. 

Muilada: Köyceğiz ilçesinde 
göl ta.fmıı, 30 ev ıu altında kalmıı, 
Bodrumda dört ve bir tonluk iki 
mavna ıahile çarparak parçalan
mııtır. Odun yüklii 14 tonlup bir 
sandal batm19tır. Ayrıca dört bü
yük sandal daha batmıştır. 

Memleketin her hrahnda 
fırhna var 

Bafra, 16 (A.A.) - Evvelki 
günden bqhyan hava durumu de· 
ğiımif, ıoğuk zryadeleımit ve dün 
akıamdanberi ıehrimize ve yakın
lara, yüksek yerlere kar düımiye 
biqlamqtw. 

Kastamonu, 16 (A.A.) - Bir
le~ gündenberi tipi teklinde yağ
makta olaıı kar dinmit ve hava a-

çılmıttır. Kardan kapanmıt olan 
lnebolu ve Ankara yollarının gidip 
gelmeğe açılması için çalışılmak· 
tadır. 

Maskeli ve silahlı bir haydut kafa11nı sinema yıldızı. Marlen Ditrih'ten sonra Ceki Kugan'ın da batından \,Öf' 
le bir sergüze§t geçmesi, bütün zenginleri, bu meyaJtd' 
bilhassa artiıtleri endiıeye dü§Ünnekted'..rler. Kurııı'" 
vustada olduğu gibi. ynnlannda silahlı muhafızlar taf~' 
yorlana da bu silahtörleri tabiatile kan koca her yere go
türememektedirler. 

nın otomobilinin pençeresinden içerisine sokmu§ ve mü. 
cevherlerini venneğe mecbur etmiıtir. 

* * • 

Gümütane, 16 (A.A.) - Şim· 
diye kadar çok iyi giden havalar 
birdenbire ıoğumuf, üç gündenbe
ri şiddetli fırtınalarla yağan yağ· 
mur ve karlardan Zigana, Kop, 
A vuk ve Sipikor dağları kapan
mıt ve otomobillerin gidit ve geli· 
ti durmuıtur. Bu transit yolunun 
bir an evvel açılması için amele 
sevkolunmuştur. 

!ngilizce "Oeyli Kronikl,, gazetesi bu hadise Üzerine 
Ceki Kugan'a Londradan telefon etmİ§tir. 

, • r 
Kugan ıu cevabı venniıtir: 
- Ben gayet iyiyim. Fakat ni§Anlıını dft düıünüyo. 

rum. Çünkü pek korktu. Ne zannediyonunuz? Maskeli 
bir adam otomobilin pençeresinden kafasını uzatıp onun 
kulağından yakaladı ve: ''Vannı yoğunu sökül, y~ıa 
beynini patlatırım,, diye haykırdı. 

Tanınmış bir haydut yakaland1 

Şikago, 16 - Alkapon'un ıağ kolu yerinde 
olan meıhur haydut Jak Makgurn, tabanca ile öl· 
d ürülmüı tür. 

'. . ı 

Azllı hırsız 
2,5 seneye 

mahkum oldu 

PlanörJeri.miz 
An karadan 

Eskişehire uçt:u 

Bayan Sabiha ve 

l 
Ş. Karah:sar, 16 (A.A.) - Ka

rahisarda bet gündür soğuk, fırtı
na devam ediyor. Giresun ile Ka· 
rahisar arasındaki Eğribel dört 
gündür kapalıdır. Bugün posta 
güçlükle geçirilebilmiştir. 

Bu sabah üçüncü ceze. mahke · 
mesinde azılı bir hırsızın muhake- Yıldız Rükreşte 

Ma;gala düşürm'1~ 
Kuzguncukta lcadiye cadd" 

ıinde 8 sayılı evde oturan fde•;. 
diyeli Bekir çocuklara mahsu• r 
kızdan yüzük yaparken bir k:•ıtı, 
ru mangala dü~ürmü~, parJş~•f, 
tır. Bekir bunları söndürme:' ı• 
terken elleri yanmııtır. 

mesi yapılmıştır. yapılacak müsabaka-
Be§iktaıta bazı evleri soyan Jara girecekler 

bu hırsızın adı Hüseyin oğlu Ka - BA y AN SABiHA VE YILDIZ 
zrmdır. Hırsızlığı dinlenen şahit · BOKREŞTE y APILACAK MU. 
ler ve ortaya çıkan eşyalarla an. SABAKALARA GiDECEKLER 

Fırtma Yunanlstanda da 
tahribat yaptı 

Atinadan gelen haberlere gö· 
re, Makedonya, Epir ve Trakyada 
kar tipisi günlerdir devam etmek· 

laııldığından iki buçuk sene hap· 
se mahkum edilmiştir. 

tedir. - - ------------
yolların kapanmış ve telefon ve 

telgraf hatlarının bozulmut olma· 
sından nüfus ve hayvan zayiatı o· 
lup olmadığı bilinememektedir. 

Selanikte fırtına yüzünden 5 
kişi donmu ve 80 kişi ağır suretle 
yaralanmııtır. 

Münakalat her tarafta durmuı· 
tur. Maddi zarar pek büyüktür. 
Köylere kurt ıürükri indiği söy -
lenmektedir. Gümülcüne ve De -
deağaçta 14 kişi soğuktan ölmüş -
tür. 

Yağan şiddetli yağmurlardan 
Moradaki şimendifer yolları bo -
zulmu§, münakalat durmuştur. 

Bursa ve Mudanyada da 
kendini gösterdi 

Elektrik 
Bir at:ı öldürdü 

Fener yolunda Hacı Mehmet 
sokağındaki elektrik direğindeki 
fincanlardan biri yerinden kurtul· 
muş, bu yüzden cereyan demir di· 
reğe geçmiştir. 

Bir aralık civarda dola~an bir 
beygir sırtını kaşımak üzere dire
ğe yaldaşmış, sırtı direğe dokunur 
dokunmaz cereyana kapılarak öl
müştür. 

Bunu görenler zabıtaya malu 

mat vermişlerdir. Direğin etra · 
fında tedbir alınmış, elektrik şir · 

keline haber verilerek tehlike or· 

tadan kaldırılmıştır. 

Memleketimizde esen soğuk --- -------------
dalgası Buraaya da uğramıt ve 48 ........................................................... . 

saat yağan kar bütün yolları kapa- iK ra I ar 0 I i 
mıştır. Ankara, latanbul ve Balı· i i 
kesir postaları işliyememiş, yolcu ~ Romanyanın ~ 
otobüsleri karlara saplanmıştır. U. ~ Fransaya i 
ludağda başlıyan tipi, spor için da· ·· bağlllığını an lat.t:ı ~ 
ğa çıkmıt olan 35 kayakçıyı dağ- Romanya Kralı Fransızca ~ 
daki otelde mahsur bırakmıştır. "Ek 1 • t · e d' w• : 

F M 
.d d d b" "k se sıyor11 gaze eıın ver ıgı =j 

ırtma u anya a a uyu " d : 
h "b d · k b beyanatta Fransız or usunun : ta rı at yapmış, enız asa anın w : 

· ·ı · k d · · t' S h'I bulundugu yerde Romanya or· : 
ıçerı enne a ar gırm ş ır. n t • : 

deki binaların bir çoğu yıkılmış, dusu da ~a~ma hazır bulunacak- j 
depolardaki eıyaların çoğu denize ... ~~~.~.:~~.~~~.~: ..................... : .......... .J ı 
ıürüklenmiıtir. -

Türkiye uzun mesafe planör Kumar 
UÇU§U dün yapılmış, ilk hamlede OynarJarken ~· 
240 kilometre alınmııtır. Fındıklıda cami arkaıınd~ rt"' 

Ankara · Eski§ehir uçuşunu hm iizerinde Abdullah, Nurıı ,.t 
yapacak Türkkuşu planörleri, mu- Mahmut isminde üç kişi Jcıııil 
allimleri Vecihinin kumandaım- oynarken yaka!anmışlardır. 
da ve bir filo halinde dün fabah S ld d a ır ı J o-
9,45 de Ankarada Türkku!"' mey. Cibalide Mektep ıokağın°~, 
danından havalanmıılardır. turan sabıkalı Gafur, halkıfl ~ l1' 

Motörlü tayyarelerden birinde batını bozacak derP.cede ııarhOtfO' 
Vecihi ve makinist Saip bulun • larak cadc!elerde dolaıırke.rı elb ' 
muş, bu tayyare Sabihanın idare fa snldırmış, Abidin, Lü~fı, ıci~if 
ettiği bir kişilik planörü çekmiş . rahim, Ahmet isminde dort 
tir. bıcakla kovalam!~tır. ~ • ~ 1::7 

ikinci motörlü tayyarede mü- Çokolat:a çalr1'15' f.1' 
tehassıs Baganovin ile tercüman Ortaköyde Dereboyunda bJ.;"' 
lskender bulunmuş ve bu tayyare maralı Ziyanın dükkanına ·~ ı t' 
Mehmetle Mustafamn bindikleri lılardan Tevfik girmiş. sel~tı be'i 
iki kişilik planörü çekmiştir . Uçu§ ile cigara, çukulata gibi ölt'ul'· 

meydanında birçok kimseler ta- çalmıştır. Tevfik yakalann11~ 
4

t' 
rafından uğurlanan fı!o Ankara atv Jf 

Demiri kaldır d.J .. ,;11" 
üstünde bir uçuş yaptıktan sonra P" Je' 

Göztepede istasyon ca 1,tı!7ı .P 
garp istikametinde uz~klatmış, allar Bodosun dükkanına P fı ,,ı-
11. 45 de Eskişchire varmıştır. · Jc 1• 

miri kaldırılmak suretıY lıilı~tı 
Mustafa ile"vtehmet l:.ık;~<:hir • girmiş, para ile öte beri çıı i ft)' 

de kalmışlard.r. Sabira Eskişe • İddia üzerine seyyar sebıe'
lıirde öğ le yem :;? "ni yE>.i 'kten son met yakalanmıştır. 
ra sa".t on be_şt-:. Vecihini·. ıayyare- -'---------
sile hareket etm~ .. ve Ankaraya 
d~nınüştür. 

Kadınlar arasında beynelmilel 
tayyare ve ylanör müsabakası bu 
sene Bükreşte yapılacaktır. Bu 
musabalcalara Türkkuşundan Sa
biha ve Yıldız gidecektir. 
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Devlet parasile 
hbap kayırıyorlar •• 

t- ransızca na.,..dll•n resmi bir mUnt.habatta 
zikredllmlyen mlll1 m' ••hlrım:za bakın : 

~'-- . Tevfik FJkret, Htlseyln 
"'lbmt, Ahmet Rasim, Orhan Seyfi vesaire .. 

4nkarada Matbuat Umum Mü
~iü, bizim edebiyab garphla• 
l\ ~ıtmak ve böylelikle propa· 
~da yapmak üzere framızca bir 
,..tehabat neıretmif. 
ı.. ~diblerimiz arasında "Ahmet 
~ib, Y qar Nabi, Ahmet Kudsi, 
• ~et Kudret,, okunuyor ve ken
~nden parçalar almıyor da 'li fU ediblerimiz yok: 
11ıa 4bdü1hak Himit, Tevfik Fik
~ Cenab Şahabettin, Süleyman 
~tf, Halit Ziya, Mehmet Rauf, 
~Rahmi, Halide Edib, Meh· 
~Akif, Rıza Tevfik, Ahmet Ra
~ Ercüment Ekrem, Orhan Sey-
~uauf Ziya, Halit Fahri ... ilh ... 

"* ... 
~hal soracakamız: 
" ihtimal bu antoloji Ttırlriye· 
1-nüz pek o kadar unmmıyan
ı.lıaiı edilmit de, eskilere ya
lbnütlere ait ıonradan batka 

tilt çıkarılacak. Olur a, belki de 
Conıhuriyet rejimine hizmet 

b- ıenç kalemler aranılmıf. •• 
'"'""··· Böyle bir ta.anif de ya
):.... - lf ••• 
~ bakıyonunuz, merhum Zi-
~ Alp almmıf ... Gene bakı

"Gurabahanei liklikan,, 
Ahmet Hatim alınmı9 ... 

Devletçilik çok iyi teJ ... F ab.t 
bu güzel rejimi de haatalanchnnak 
mümkündür. Meseli ahbap ka• 
yırmak kayguaile Avrupa olimpi
yatlanna, sözüm ona, pmpiyonla
nmızı göndererek yüzümüzü 'kı
zartacak kötü neticeler almak apor 
iılerinde merkeziyetçil:ii fena !fi'" 
kilde kullanmaktır. 

Tıbla onun gibi, devlet parasi
le ve devlete ait resmi ünw.nlarla 
"işte en iyi ediblerimiz bunlar
dır!,, diye franıızca bir antoloji çı
karırken bu iti rasıele birine ver
mek veya böyle bir feyİ batıbot 
bırakıp da yazdığını, çizdiğini kon 
trol etmemek, neticede eti dostu 
kayırmuma, lazdıimı veya keyfi. 
ne gitmeyeni kapı dıp.n etmesine 
meydan vermek d~ acıklı bir 
ıeydir!. 

• • • 
B&yle bir antolojiye adı girmiye 

değer olanlann unutulmau, yahut 
bilerek alınması o kadar ehemmi
J'etli görülmiyebilir. Ehemmiyetli 
olan, bu antolojiye giren parça• 
lann ıe~~kten edebi sa.n'at kıy
meti olan eserler olup olmadığı· 
dır. 

Ahmet Muhib adlı pirin f11 tii· 
rini antolojiden alıyoruz. Franaız
ca bilenlere sorara: Halit ve nihayet en sol un

ot'al Nazmı Hikmet almmıf ..• 
--· ... ile, ... et Le jotır ~. ~~ ~ 

• e yazdmlıp basrlan hu e- 81 Je preımr eıoap de '90US tıoaısr 
L'bortzon devtent pareD a. une mer 

kendisine Nobel mükifab Saııglant.e.- sı le voua qulttahl1 

. İ mevzuu bahsolan •e he- Le Jour balue. ıe jour ba1ll8e. 

~iftihar ettiğimiz Abdülhak sı Je la!aaale ma maıaon, mea lıleu, 
l' lt Jok... Kon argent, tout ce que je pol!lllMe. 

İb.~de roman denince birçok Et d Je perdala ma m&none 

·~~!eriıi aklına derhal Hüaeyin Pour courlr, courtr, courlr, courlr 

ı. t~l ıelir. Eğer ''roman,, diye Ba şürln propapnda .kıymeti hak. 
. ~it kaleme almak li.zım gelse, kında ne buyrulur! 
.: ~ ihtiyar üstada ayırmak, 

• Ilı de diler roman muharrirle
-...mda taksim etmek la
• Fakat, timdi matbuat mü-

liiııde olan kıymetli gazeteci 
ı11ua Sadri Erten, romancı· 
&raaında da milli tipleri-
1iizlercesini milli ıeciyele-

~dıran ve "kendi ağırlı
"4~ Jazan,, Hüıeyin Rahmi 
Jıde Yok. •• Türkçenin en af 

İ ilk önce söyliyen Orhan 
°'-111&nzum piyesleri memle-

~elerinde bin kereden faz
~-~, hali da Anadolunun 

---ıııda tekrarlanan "Bin
'-iieU if i Yusuf Ziya ve "Bay-

Peyami Safa da: "Kltabm tercfi. 
me bozukluktan, üstünde anıca da. 
racak bir garabet manzara&dırl" de
dikten sonra, şunu anlatıyor: 

"Antoloji mütercimi, bir romammı 
rastgele açmış ve bir parçasını çala 
kalem tercüme etmi~ Bu, roman kah. 
ramanlarmdan birinin bir Fransız ro. 
manından okudofo parçadır. Benim 
kitabımda bu nokta tasnn edilmlltfr. 
Fakat tercümede bu fpret olunmadığı 
için FranSTZlara kendi edebiyatlann
dan bir eserin par~nı TOrk aerl 
gibi takdim etml~ oluyoruz. •. 

Artık fazla IAf ı.,temez: Antoloji, 
hiç değilse Fran.saya seyahat Tizesln. 
den mahrum edilmeli, yenisi yapıla. 
caksa ehline yaptmnah. ~hlfne 

~llifi Halit F oibri yok. .. 
lı lllilll levhaları yaratan 
Muhtar, Osman Cemal, (Vl-NQ) 

Feridun yok. •. Tilrk lonca· -------------

kontrol ettirmelidir. 

._ -.Jq eanaf hayatını o kadar 
~ lllaharetle sahneye geçiren 
~ ~~de Celil yok, lbnirre· 

VU19Jnıan Nazif ve Namık 
'~ K~aacaıı hakiki ti>h
~,t erın dörtte üçü yok. .• 
~. llleeeli piyeaçHerimiz üç 
c_;·d Retat Nuri, Vedat Ne. 

et Kudret. .. 
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Alfabe 
tedrisatı 

Yepyeni bir usulle 
yapılacak 

Iran transit yolu 
Hayfa ve lskenderon limanlarını 

Trabzona rakip çıkarıyorlar 
Önümüzdeki ders yılmd.a ilk 

tedriaatta en mühim kwm tqkil 
eden alfabe tedrisatında mübiıp 
bir deiif ildik yapılmlf olacak ve 
çocukİanmıza Türk alfabesi yeni 
e.aılarla ,aaterilecektir. 

Fakat Iranın 1 rahzonu 
seçeceği umuluqor 

Bu aebeple eon kabul edilen u· 
aullerin bütün ilk mektep mual · 
timlerine öjretilmesi için 25 Şu • 
batta Oniveraite konferan. aalo . 
nunda bir konferans verilecektir. 
KültiiT direktörlüiü ilk mekteple. 
re bir tamim yaparak bütün alfa· 
be hocalıtrının bu konferansa gel 
melerini bildirmittir. Kültür eı . 
pekterleri de konferansta hazır 
bulunacaklardır. 

Bu hU1111ta alakadarlardan öğ. 
rendiğimize göre bundan sonra 
alfabe tedrieatmda esas tutulacak 
olan yeni şekil Alman doktor Ger
ker'in koyduğu ve kurduğu esas · 
lardan almmektadır. Bu şekle gö. 
l'e ilk defa okuma ve yazmaca 
bqlıyan ,çocuğa evveli amudi 
sonra mail ve daha sonra mün . 
heni hatlarla yazılan harflar gös
terilecek ve yazdınlacaktır. 

Münhani hatlarla yazılan harf. 
Jerde de beyzi tekiller yerine ço · 
cuiun daima muhitinde aördüğü 
dairevi tekillerle tedriel yapıla -
caktır. 

Bu harflerden sonra bunların 
k6çnk harflwine ~ çocu . 
la hiçbir vakit yeni hlr yazı ile 
karfılqtığı hiai verilmiyecektir 
Bundan aonra en zor sa.yılan ve 
çocuğun hayatta kullanacağı el 
yazısı tekline geçildiği zaman da 
kitap yaznmdan farkb olan "a, e, 
b n r,. harfleri ayrılarak diğerle· 

ri göaterilecek ve en eon bu dört 
harf tedria edilecektir. 

Oçüncü Genel ' lıpekterliğin 
metgul olmakta bulunduğu mese
lelerin batında lran transit yolu 
meaelesi gelmektedir. Hükilmeti
miz lran transit yolunun evvelce 
ve tarihin bütün devirlerinde de 
olduğu gibi memleketimizden geç· 
meıi için her fedakarlığı yapmı§ 

bulunmaktadır. 
Karaköse - Trabzon yolu üç 

milyon lira aarfile adeti yeniden 
yapılmıf, bu yol üzerir.de devlet 
bir otobüı ıerviıi kurmak için ha
rekete geçmiıtir. Oçüncü genel 
ispekter bu defa ıarka giderken 
Trabzonda Bqbakan lımet lnö-
nünden aldığı direktif dairesinde 
Trabzon limanının int:ısı itini tet
kik ebniştir. 

Yumurta 
ihracatımız 

Bizi, anlatmalar dolayııiyle çok 
yakından alakadar eden Alman 
piyualarmda ıon zamanlarda yu
murta noksanlılt görülmektedir. 
Almanyaya yumurta ihracatımızın 

Alman ''Reihstelle,, makamının 
Kr ;teDce yoluyla yaptıiımız yu -
murta ihracatından navlun farkı
nı keıtiii için Almanyaya yumurta 
ihracatımızın hemen hemen durdu 
junu yazmııtık. Bu bakımdan Al· 
manyada huri olan vaziyet bizim 
için p.yanı d!kkat bulunmaktadır. 

Bu hususta Alman konjürhtür 
ıervisi de bir tetkik yapmıt ve Al
mr ı:ıyada yumurta yumurtlıyan ta
vuklann 934 yılına nazaran 935 

Neriman yılında bir milyon tane azaldıtınr 
tespit elmittir. Kaz ve 6rdeklerde 

Namuslu bir kızmış de 600.000 azalma vardır. Alma~ 
Dünkü ayımızda Neriman a- ya esasen ötedenberi nüfusuna ve 

dmcla bir kızın 120 lira. para çala· aanayie göre yumurta istihsal e -
rak kaçbiı, atabeyin tarafından den memleketlerin gerisinde bu • 
yapılan tikiyet üzerine Rıza adın- lunmaktadır. 
da birinin evinde yakalandıiı ya- Memleketimiz Almanyaya yu -
zılmııtı. Dün matbaamıza gelen murta ihracabndan, bhim gibi kle
bqçavuf Rıza Yılmaz bize ıunları ring anlqması olan memleketler 
söyledi: kadar olsun, istifade temin ede· 

- Neriman benim balazadem- memektedir. Bunun da bqbca ıe. 
dir. Evde halatı ve övey annesinin bebi "Reichıtelle für Eier,, adın· 
yanında bulunuyordu. Ben ayni za.. daki yumurta daireıinin Türk yu
manda vaaiei idim. Kızın kaçtığı murtalan için muayyeh fiyatlar ve. 
haber verilince eve geldim. Bana rerek Türk tacirlerinin bu fiyata 
Nerimanm 120 lira çalarak Rıza· yumurta verip vermiyeceğini hiç 
nm evine kaçtığı aöylendi. Derhal heaaba katmamıt olmasıdır. Bu~ 
polise bu suretle tikiyette bulun- nun için 1 mayıı 935 den 30 nisan 
dum, mesele aonradan anlatıldı. 936 ya kadar devam edeck olan bi
Neriman Rızanın yanına değil, ar- zim ithalat kontenjanından hiç bir 
kadqı bayriyenin evine gitmittir. istifade temin edilememittir Bu ıe 
Bunun sebebi de evde geçineme- heple mayısta yapılacak anlaıma
meaidir. Para çalmıt değildir. da bu vaziyet göz önünde tutula· 
120 lira, kendi kazanıp biriktirdi- caktır. 

~--~~--------------~~ 
ii para idi, kaçr ağı sün, halası- MUrettlplerln yeni 
nm andığında..- .rıkanp kendi san--
dıima koyınuıtu. Para da bulun· f da re heyeti 11zaları 
du. Akpm gazeteainin yazdığı "lıtanbul Türk Mürettipleri Ce
aibi Neriman çahttılt fabrikadan miyeti,, senelik kongreaini yapmıf, 
· 15 lira çalmıı delildir.,, Hamit, Nuuhi, Cemal, Mahmut, 

TEŞEKKOR - Mektebi Harbi
yenin 319 eenesl mezunlanndan lsta.n 
bollu mütekait bin bap Fuadın cenaze-

izzet, Şükrü, Saim, Turan, Utif 
Mehmet, Cemil yeni idaTe heyeti a
zalıklarma aeçifmiılerdir. 

Aldığımız malumata göre. lran 
hükUmeti lran transitinin hariç pi
yasalara çıkması için lalettayin 
bir liman değil, bir serbest liman 
aramaktadır. Suriye fevkalade 
komiıerl;ği de bu limanın Suriye
de kurulması için fevkalade bir 
gayret sarf etmaktedir. 

lran hükumeti ıımdi bu it içhi 
üç limanı tetkik etmektedir. Bu li• 
manlardan birincisi Hayfa, ikinci .. 
si Halep yoluyla lskenderon li.ına
nı, üçüncüsü de Trabzon limanı .. 
dır. Hükfunelimizin bu ite verd~ 
ği ehemmiyet ve gösterdiği kolar 
hklar lran hükUmetini Trabzon 
serbest limanı projesin; daha ehem 
miyetle tetkike ıevketmittir. 

~alı&.~ 
-ru_ ~? 
AntoloJI değll, 
aııe mecmuası 

Ercüment Ekrem yazıyor: 
Baaın Genel Direktörlüğü, bu a .. 

fa yabancılara T.ürk edebiyatını ve .. 
diplerini. tamtmiık maksadiyle neşret., 
tlğl FraMı:ıca Antoloı'lgl. gönu,.,,. 
yina, kendi kendimi!: 

- Bunun içinde mutlaka bir ff 
var! demiştim. 

Meğer düşüncem doğru imif. An .. 
karada bir dostumun yolladığı bu it.i
tabı ele alıp ta fÖyle bir karıştınnctt. 

mesele meydana çıktı: Bcısın Dlrel.-tör. 
lüğüniln Antolojisi gerçekten bir Art .. 
toloji değil. e§e. dosta. 1ı~rm., okra. 
baya mDnhcısır bir aile mecmııa1ı ~ 

• , 1 mış. 

Flllıakika bunun içinden direktBr
tak erkôm ile bunların "akın do,.fln.., 
nnı daraya çıkaracak olurıak, ortadfl. 
üç dört 1ıabancı isim kalıııor. 

Eskiden ve 
şDmdD K .. 

Zamanın fıkracısı yazıyor: 
1Münlh Cenubi Almanyanuı en ,.; 

yük merkezidir. Ve bu ,ehrln Ce~P. 
kapıBının ismi ıudur: Aılanlar k«pı& 

15 inci aaırda bu ıehri iki defa Türl 
istUtisına uğradı. Ve Türk akıncılan 

Aslanlar kapıBından iki defa girdiler. 
Ayni kapıdan, bu dela, 1936 Ber. 

lin Klf Olimpiyatlarına l§tirak etmek 
üzere giden kayak talanumız da girtll.. 
Çünkü Garmlşe, Münlhten gldlllr. 

Mllnlhte aunı oynatarak, ta H~ 
vadisine kadar uzanan Türk akıncıla
nnın torunlan, Garmlşte samurcu bf. 
le olamadılar! 

Son gelen Avrupa gazeteleri, yal. 
nız resmi geçitlerde görülebilen fakat 
mlüabakalann hiç biri.sinde görülmfı. 
yen Türkler hakkında alayb yazıl<l' 
yanyorlar. · 

Menfi 
propaganda 
Abidin Daver yazıyor: 
Çal1f111adan, hazırla.nmadmı oe h~ 

blr mıuxılfaklyet ümidi olmadan oliln. 
piyatlar gibi arswlusal mllsabakalartı 
ıporcıdarınuzı göndermek, tamamı. 

le menli bir propaganda oe nwzır blr. 
bayrak göatermedir. Türk milletinin, 
TQrk bayrağının yübek izzet ve fe
re/ini düşilnmell, Berlin olimpiyatla
"nın, uzaktan yakından, lakal, sadece 
segf rrld olmalıyız. '-~·I• ikisinin ile' " · ~ ....... ~ ı pıyee-

• 91eri,, J'oktur. ! 
Kinde hazır bulunan zevata alenen t•. 

Ol>ÇZN RNE BUOCN NE OLDU' ~kkUna.tı•nza V88lta olmanızı rica fa 

Yeni idare heyeti azalarının ö
nümüzdeki çarpmba günü saat on 
dokuzda cemiyet merkezinde bu· 
lunmal•l'I rica oJnnmeldadır. 

Kayakçılanmınn hninteU, bize 
bir ibret dersi DerebUirse. hiç .._,_., 
6•i• 61.r ~ .,,_,,. • • • • • • • Mwıotlnt ~ 10.fQ) ---- deriı. 

..... brw~ ' 
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Sovyet gazetesi 
diyor ki: 

Bizimle anlaş
ma ğa aleyhtar 

Fransızlar 
A!oıan faşizmine 
yardım ediyor 

Sovyet Rusya ile Fransa araam
da aktolunacak karıılıklı yardım 
misak.ından çok dikkate değer bir 
ısurelte bahseden Sovyet gazetesi 
"İzvestiya, Alman ve bilhassa Ja
pon askeri matbuatının buna kar
§ı gösterdikleri muhalefeti anlata· 
rak diyor ki: 

"Son zamanlarda Sovyet Rusya 
- Mançurya ve Mançurya - Mo
gotistan hudutlarında vukua gelen 
JıadiseJer de her halde bu itle ala
kadardrr. Japon askeri mahafili
nin arzuMI bu suretle fl'ansız -
Sovyet Ruıya paktı aleyhinde- bu· 
)unanlann eline aklınca bir takım 
delail vermektedir. Bu delail, ise, 
Sovyet Rusyanın sanki uzak şark
ta fena vaziyette bulunduğu ve bu 
sebepten garpta sulhun müdafaa
sında bir rol oynıyacak halde ol
madığıdır.,, 

"Sovyet Rusya ve Fransa, hiç 
bir devleti çember içine almak ni· 
yetini göllermemiılerdir. Bu dev
letler, bütün diğer devletleri sul
hun te,kilitlandmlmasın:ı davet 
eylemişlerdir. Almanya v 'ın-

yanın karşıh\1ı yardım p . - a 

iltihakı reddetmeleri üzerin r.!: r 
ki Fransa ve Çekoslovakya, Sov -
yet Rusya ile ayrı ayrı birer kar • 
ırlddı yardım paktı imzalamağa 

mecbur olmuılardır. 
Fransada bu pakt aleyhinde bu. 

lunan her kim İle;. Alman fatizmi
n~ yardım etmektedir.,, 

So~ fırkaların 
nümayişleri 

(IJaştarafJ 1 incide) 

Pariı, 17 (A.A.) - Front Po· 
p•Jlaire tarafından tertip edilen 
gösteri dün, saat 14,30 da Pant· 
beon meydanında batlamı~ ve sa
at 19,30 da Nation meydanında 

bitmiştir. 

Gösteri tam bir sükunet içinde 
cereyan etmiı, yalnız, sağ cenah 
teşekküllere mensup talebe ile, 
göstericiler arasında, şarkılar ve 
ıslıklarla tezahürat aleyhinde ya
pılan bazı teıebbüsler yiizünden, 
Quartier Latin'de ufak tefek hadi· 

ı seler olmuıtur. 
Komünist, sosyalist, eski muha

ripler, g;nçl:k sendikaları, Fau
cons Rouges'lar ve radikallerden 
mürekkep alayın geçtiği yollar 
üzerinde taraftarlardan ve merak
lılardan ibaret çok büyük bir ka· 
)abalık, bütün kaldırımları doldur. 
muflu. 

Tezahüratçılar arasındaki ko
münist gruplar da bile kırmızı, 
''e mavi - beyaz - kırmızı bayrak
lar bulunuyordu. Enternasyonal 
ve marseyyez martları söyleniyor 
ve "her taraf Sovyetlerindir., diye 
haykırılıyordu. Tezahüratçılar 100 
bin ki!İ tnhm' n ediliyordu. 

Beck'Jn seyahatine 
ehemmiyet veriliyor 

Varıova, 17 (Hususi) - Siyasi 
mahafilde temin edildiğine göre, 
Hariciye Nazırı Miralay Beck bu· 
günlerde Brüksele gidecektir. Mi
ralay Beck'in Belçika ile Lehistan 
arasında aktedilecek olan ticaret 
muahedesi hakkında görütmek ü
zere Belçikaya gideceği söyleniyor 
ise de, Berlinden geçerken Alman 
liükumetiyle temas ederek Bclçi· 
liada bazı mühim lefebbüslerde 
liulumcaiı haber verilmektedir. 

.. 
HABER - AICıam postası 

Makalla önünde Yukan 
r1ıüthiş çarpışı11aı~!!~~~ 

• burada çarpı,ıyor, 
Hücuma geçen ltalyanlardan 900 \'elet "'Balkaalarm,, karıtması 1 

malinden bahseden Deyli Her 
garetesi diplomat muhabiri, 
Def!'ettiii bir 11Da1calesia•e 1i 
üzerinde Balkan devletler.ini 
tedere'k sezdiği bir tebli'key; 

Müdafaada bulunan Habeş kuvvetlerinden de 
20.000 zayiat varmış 

Adisababa 16 (A.A.) - Habeş ma. bulunması dolayısile ltalyanların bu 
kamıttr, ltalyanların 'I'igre cephesin. ·muzafferiyetten istifade edebilecekte
de ve bilhassa MakaUe tuafında ya. rinden ve ıicat haHnde bu\unan Habeş 
kında taarruza geçecekleri haberin- oroularmı takibe munffak olnbUeeek 
den biraz endl~Jenir gilti ıöriinüyor- terinde şüphe ~dilme'kterlir. 

lar ,.e ttalyaalann ŞİJ'llal cephesinde E d t h b lnd ti b 
t.aaar.ruz etmek niyetinde olmayıp n er 8 mlltu 1ııre es 

1 
et 8 eş 

d L- • d h • d ~ v• a yan zay a ı 1 ana zıya e, cenup cep esme ogru 
faaliyetlerine dernm etmek istedikle. Asmanı 16 - ltalyanlaı-ın, Makal. 
rini tahmin ediyorlar. te}i aldık1arındanberi itk bii)·ük harc-t' 

O d S.d cephel"'"'·ınd" kellerini teşkil etmiş olan ıEnduta 
ga en ve. ı amo '°"' ... be • d 1 1 · r:n.I\ ··ı .. 

( 1. t d d' ıuuhare sın e ta .ran za)'UlU •J\IU u u~ aa ıye el·am e ıyor. 
1 

• -
. . • . ve 1000 yara ıdan ıbaret oldugu halde 

. ltalyanlar Ş~belı yadısın~e G~11~ı Habeş zayiatı aOOO dir. ltalyan hatıa.I 
cımrında ve ~yn.•. zama~da . .Negelh~ı~ rı cenuba doğru on mil ilerlemiştir.~ 
cenubunda B11lbul ,.e Dıbdıbe (Bu ıkı Muharebe Habeş muntazam 'kıtaatı-l 
:me\~i .Nege~linin ~6 kilometre ceıaubu nın bütün' kuvvetlerile 11a1} an harp 
garbısın~~-ır?. dogr• 111 •~ar~~~r ce. makinesinin karşılaştıktan ve ralnız 
~yan ettıgıDJ resm~ hildırıyorlar. beyaz ttalyanlann iştir.ak ettiği ilk 
l~ılyanların .bu teblıgden ma-~tla~ı, muharebedir. Muharelıe}e 70 biıı J. 
\ .almJrn şark mıntakasına hakım b~r talyanl~ bir yerli ihtiyat fırkası işti
rep~e kurduklarını \'e bu cephenın rak etmiştir. 'Mulugetanının kuman
hafı.r~~ cenub~ndan_ doht~ttrak G~~Jo- dasında bulunan 105 bin muntazam 
gubıenıR garbi~ dognı de~alR ettiğini Habeş askeri Ambaaradamdan çıkarıl 
anla1mak old•gu suulabilır. mıştır. Kat'i rolü topçu oynamıştır. 

Habeşler, ltalyanlann hu haxırhk Dağ toplan ileri hareketini yakından 
ları karşısında muatta1 durmamakta- takip ve ağır toplar da on mil mesafe 
drrJar. deıı me\•zileri bembardıman etmiştir. 

Yarı resmi bir habere göre, Habeş 
ler Ganale Doria '-e Banu-a ayağı ü. 
zerinde tesadüf ettikleri bir Tta lyan 
kıtasmı piiskiirtmiş ve birçok m};a t 
Tereli r•iş~rdir. 

Habeşler, Italyanlann Bali üıerin 
de ilerlemelerine mini o1mağa sava. 
şır gibi göriinmekte ve iaşe ,.e sıhhiye 
teşkilatile me§lul ohnaktadırlar. 

t25 numar•ll ftalyan 
harp tabllğJ 

Eritre cephf.Sinde bu ayın 11 inden 
beri bir taarruz hareketine başlamış 

oJan kıtaatımız 15 şubat sabahı Ma
kaUenin cenubunda büyük bir muha· 
rebeye girişmiştir. 

Genel karargahtan gelen ilk ha. 
berlere göre, ltalyan kıtaatı Amba A
radam ile Seliikot, Antalo, Betesatoyu 
jşgal etmişlerdir. Ras Seyyumun dağ. 
~!lra clofru ricat hatlannın kesilmiş 

olması ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Habe,ıer cenupta tlerllyortar 
Adisababadan bildirildiğine göre, 

General Nasibu kıtaatı Fafan nehri 
ileri harekatına de,·am etmektedir. 
Bu kıtaat nehrin iki sahilinde ekseri· 
yet itibarile Somali kıtaatından müte. 
şekkil olan Italyan ileri müfrezelerini 
imha veya esir ettikten sonra Uranda 
do doğru ilerlemektedirler. Habeş kı. 
taatr keza Korali cenubundaki çölde 
de İtalyanlara ağır zayiat verdirerek 
ilerJemektedfrJer. Bununla beraber bu 
harek!\t, düşmnnrn taarruz projeleri-
11i bor.mak i(in yapılan hareketlerden 

ibarettir. Habe.,ler tankların geçebi· 
leceği yolları tahkim etmektedirler. 
Bu yollara tanklara karşı kullanılnn 
toplar yerleştirilmiştir. ltalyanlarrn 
Ogadendeki ilk taarruzları sırasında 
yaptıkları gibi delme hareketi yapma
Jarının önüne ~çilmek isteniyor. nu. 
nunta beraber FafRn üzerinde şimdi
Jik mUhf m harekAta intiıar edilmeme
lidir. Zira yollar devamlı yağmurlar
dan sonra berbat bir hal almıştır. 

Makalle mahaur 
Höyterin Dessiedeft aldığı malôma

ta gire doirudan. doğruya Şimal cep. 
Jıesinden gela son Habeş haberleri 
Habeşlerin halen .Adaç.Makalle yolu
nu tamamen kestiklerini bildirmekte
dir. ltalyanlarm yiyecek ,.e içecekle. 
ri uçaklardan bırakılan paraşütle te
min edilmektedir. Bu paraşütlerden 

bir kaçı, şiddetli rüzgarlar yüzünden 
Habeş hatlarmın içine düşmüştür. Bir 
tuzak ihtimalinden korkan Habeşler, 
bunların içindeki yiyecekleri ancak e\' 
Yel:l köpekler üzerinde bir tecrübe yap 
tıktnn sonra yiyebilmişlerdir. 

Ualidadan Dessieye giden Habeş 
kamyon kolunun bombardnnanr esna
sında llabeşistanın Londra elcisinin 
oğullarından biıi yaralanmak teltli. 
kesine mnrllz kalmıştır. 

Bir ltalyan mUfrezeal rıc•ata 
mecbur edlldl 

Röyter Ajansına Mogıdiciodan 

bildiı iliyor: 

Başlarında hiçbir beyaz zabit bu
Junmıynn bir J)abat müfr~zesi, GerJo
gobinin 100 kilometre kadar doğu şi. 
malinde istik~fta bulunurken, sayısı 
yüksek olan bir Habeş kuvvetinin te· 
Ca\'iizüne uğramıştır. Şiddetli bir mu
harebeden sonra, müfreze kurtularak 
hnreket üssiine gelmeğe muvaffak ol. 
muş, fakat otuz kadar ölü vermiştir. 

Habeşler 20.000, ltalyanlar 
900 zayiat vermı, 

Londradan gelen haberlere göre, 
1\larsal Badoglio Romaya telgrafla 

şu haberi bildirmiştir: 

Eritı-e cephesinde Ambarhamacla 
üç gün süren lrnnlı bir çarpışmada 

:'i0.0000 kisi olan Habeş kuvvetleri 

şiddetli bir mulm vrmctten sonra 

20.000 kişi zayiat vererek geri ~ekil

meğe mecbur olınu c;Jardır. ltalyan za

yiatı 400 ölü ve :iOO yaralıdrr. 

Ambasardam üzerincle 1ta1yan 
bayrağı dal,galanmaktaClır. Bu 
bayrağı ~'23 mart,, siyab gömlek 
1i fırkasının ltnlyan P.renslerinden 
Dük dö Parteianın kumandası a1· 
tındaki müfrezesi ~ekmiştir. 

BadogllyonUft iMYMNltl 

Qgadendeki kumanda mevki. 

inde :maretal Badorlio •amele
~= 

"Bana uiUI' ret.inimiz. Şu Ara· 
dam tepesini bir türlü hezmede . 
miyordum. Mideme ağultk veri · 
yordu.,, Oemiftir. 

Erkim harbiye, Eındert.a zafe . 
rinin azim süet :neticeler dotr.al'a 
biteceği kanaatindedir. Zina Jtal 
yanlaT Aradamdan icabında ~ 
nuba ve yahut ki Tembiene dot
ru ileri hareketlerine devam ede 
bileceklerdir. 

Havas muhabiri bu Endeıta 

zaferindea aonra !İmal cepbeain · 
de eenİ§ ölçüdeki hareketlerin u
tık bitmİJ sayılacağını zira Yai · 
murlarm bundan .aonra yeni yol 
ları geçilmez bir bale koyacajını 
tahmin ediyor. 

...._. ordu .. """' ll"tllaatı 
k••llmlf 

Asmara, 17 (A.A.) - ''Dub,, •· 
jansının hususi muhabirinden: 

le anlatı,y~r: 
''Balkanlar demekle ne lif 

dettlğimi !Oyle anlatayım. 
Eski Balkanların ebedi d 

§U idi: 
iktisadi ve askeıf bakıJSI 

zaif ve küçük devletler, ko 
büyük devletlere nisbetle CD 

bakımdaa miihim bir mınt~ 
bulunuyorlardı. 

.Bilhassa Ruaya ve Anıstu 
Macariatandan müteıekkn 
büyük devleller, Balkanlard• , 
tindi ıaüf uz ve aiyaıi tesir t 
ni .istediler .. Küçük devletleri 
birlerine karJI himayeye bat. 
lar. Eı~t.rika•ar, mukabil ent 
lar, para ve pro..-aanda ile 
mıntakayı daimi bir itsal ba» 
bulunduruyorlaıd1. 

Bucün de ~ buna hd 
bir haJ birkaç mil ötede ı..f 
lermİ1tir. 

Avrupanın tam pbejmd• 
tün ılat'anm mihrak 
dan birinde iki küçiik de•lel 
lunuyor: Avusturya ve Ma . 
tan ••• Bunlarm ikiai de 'Zaif, 
de fakir .... 

Bualann rejimi, harici 
olmadıkca den.m edebilmd 
retinde bile deiil ... 

Şime.lde, Tuna 
hem ırk, Uan ve tarih mora 
lerile bem ticari liakımclao 
cösteren Almanra bulunu,.,. 
nupta, büyük de.,letleri• 
mucibince, iktiaadi Te ıi,..ı 
fuzunu sürmek isteyen Jtelf' 
O ltalyaki, ayni mmtakawtl' 
navutluk Ye BuJpristan h 
bazı fikirler be.lemeJrtedit• 

Şarkta ite, bir nısıf clall' 
linde ırup&.nmıt olan ~ 
lif deTletleri (yani Yuıo') 
Romanya, Ye ÇekoalovakY'' 
kuTYetli komtu devletler~~ 
kından daima endiıedeclil'J 
uzakta ıarbe doinı, F~ 
lunuyor. Framenm da ~ 
kip ettiii siyaaet, A1111 

Aradam dağı önünde yapılan 
meydan muharebesinde ltalyan a· 
ğır topçusu ve hava kuvvetleri mü
him bir rol oynanuıbr. Bu muha
rebe günlerce sürmüı Te ltalye.n
ların zaferiyle neticelenmiıtir. l · 
talyan sol cenahı Antoloya kadar 
ilerlemi§ ve bu mevkii i§gal etmiş
tir. Duja vadisinin yolu, artık a · 
çılmış bulunmaktadır. Aradam da. 
ğımn İ§gali sevkülceyt bakımın· 

dan çok mühimdir. Çünkü bun
dan böyle Ras Mulugeta ordusu ar. 
tık Ras Seyyum ve Ras Kassa or

duları ile te:triki mesaide buluna· 
mıyacaktır. Ve bunun neticesi ola
rak belki de Seyyum ve Kassa or· 
duları Tembienden çekilecekler· 
dir. daima korktuiu için o 

ıarkta kuVYetlenmesine •' 
Habe, kısmıkUlllsJ ric'at etml~ fuz sahibi olmasma dal_. 

Makalle, 17 (A.A.) - Havas lif kalmakttr. ~~ 
muhabirinin bildirdiğine ıöre, Onun tukta nüfUSUD• ıt' 
Amba - Aradam'a halyan bay- maldır. 
rağını diken Prenı de Piıtoi'nin Bu ft•İyetten, A~ 
kumandasındaki kata gömlekliler Macaristan adlı iki ~~ 
taburu olmuıtur. kontrol albna almak ~~-

Birkaç bin Habe~in muharebe kıyor ki, bunu .. A~ 
meydanında kalmış olmaları muh- tildili,, "Anupanın ~' 
temeldir. Bununla beraber Habet buna benzer birçok ,aal 
ordusunun kısmı küllisi rical el· yorlar. ,. 
mittir. Bunlar, sadece bir artA 

Şlmaıde ltalyan·ar 
tf abe"ıerl yenmı,ıer ama ı .. 

içinde ihtiyat erzak bulunan nun altında, eaki Ba~ 
Amba - Maryam, Barruto ve Ku- ları, mukail entrika b _.Jıi 
a&!la köyleri Habeşler tarafından ha doiruau tamamell 1"' 

ltalyan retsml tebllll yakılm;ştir. modeli nevinden bir d•• ıi 
ti duruyor.,, -fi 

Roma 16 (A.A.) - Siyasal mah:ı . 

fil, yeni lt:ılyan zaferinin Habeş or
dusuna pek ağır bir darbe teşkil et
tiğini ve cn·elce General Grazinininin 
cenup cephesindeki muvaff akiyet1erin 

den sonra bu galibiyetin şimal cephe
sinde de ltalyan tefevvukunu gös t<'r. 
mekte olduğu kanaatfndcdirl<'r. •'ne 
dertayı işgal eden Habeş ordu~unun 
pek ağır zayiata diiçar olduğu ,.<' tam 
hir hezimete ufradığı zannedilmekte
dir. 

Buna rağmen, arazinin çok dağhl~ 1 
olması ve yafmur mevsiminin gelmiş 

Roma, 17, ( A.A.) - 126 nu- Zaptedllen mevkUn ehemmlye Muharrir J&Snlll• .,,_ 

maralı resmi tebliğ : Makalle, 17 (A.A.) - Havaı kt d. _ _J me e ır : . ~..-. 
Mareşal Bad<>~lio bildiriyor: muhabiri Amba - Aradam safe- · 'Ve böylece 0yuıt 1""'..,'' 

Bu ayın 11 inde Makallenin ce· rinin fevkalade ehemmiyetini an- yor. Çok tehlikeli bir 0 

nubunda b:ışhyan ve 15 inde çok lata anlata bitiremiyor. Buruı Ma. ---------
şiddetli muharebelerle inki§af e- kaile ile Amba, Alagi ve Tembien SuikSSt 1!.f 
den Enderta meydan muharebeısi arasında en mürtefi bir mevki olup SP 
kazanılmı§tır. Birinci ve üçüncü Dessie ile timal Habet ordusunun muhakefl1 _J 
kolordular Ras Mulugeta orduıu· hemen kamilen mütehanid bulun- /:" rl 
nun çok çelin mukavemetini kıra- duğu Tembien bölgesini birbirine Saat on bete kf.dat'ııtit· 
rak kendilerine göıterilen bütün bağlıyan yegane bir yol olan Be- hiç bir haber ıebııe~td 
hedefleri elde etmişlerdir. Düş -ı rn - Ag~1en geçidine hakim bu- kemenin uzun ıurd 
man müdafaasının kaleai olan lunmaktadır. · maktadır. 
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YENGEÇ 
Yaz menimi bitmek üzere .. 

Güzel sünler ne çabuk geçti .. Sü
aan, Suadiyedeki, Modadaki, Ka
lanılfla)ri bütün kalabalığa rağ -
lben henüz kendine muvafık biri. 
ili bulamadı ... Onunla kimse ev . 
lenmeğe talip çıkmadı. 

"Bir genç kız, hayatını kazan· 
lllalıdır!,, demel:: pek kolay. Lakin 
hu, dile kolay ... 

Filvaki, bir kadın böylerkle 
hiirriyetini muhafaza cdebi!iyor 
-..ıma, daktiloluk da ~ekilir şey 
lııi? Bari alınan paranın bir bere. 
ileti oka ... Yarısın.lan f azlMı yol 
lııasrafına, öğle yemeğine gider. 

Ah, Suzanın bir kocası olıa .. 
O zaman ke;od=ıine 'hir baktıra . 
'-k ki ... 

Güzeldi, ev hanımı idi, akıllıy· 
dı ... Her halde gayet iyi bir zevce 

Gelıelelim, onun gibi nice ni
~ güzel kızlar bu sahil boyunda 
ı: Ynafıyordu. Genç kız, gayet gü
el bir mayo alınqtı. Herkese bu 
~Yo ile galebe çalacağını umu . 
tordu ' ~k· k d' .. k" b . ~- ın en ısının ıne en-:er, binlerce zarif banyo tuvalet . 
eri olduğunu ve erkeklerin bunlar 
~ında şa,km ıatkın döndükle
erini esefle görüyordu. 

1- Sar11ın, esmer, kumral kadın . 
"1~·dan hangisini seçeceklerinde 
&.. litereddit kalm11lardı. Nihayet, 
-.. u h. b" · d hh ıç ın seçme en hepsi de 

re dönüyorlardı itte ... 
~~on günlerde olsun dikkati.;ij -
t '•ne çekmek için, Suzan "Yen · 
'ç nunıarası,, nı icat etti. 

ti!,!&!~~ araaında bir fey arıyor 
tLd1

• eiılıp kalkıyor, gözlerine kes
'11' ·ı· b" 'ı.. 1 ır erkeğe raıtlaymca acı 

!etyat kopanyordu ! 

)apd:u~ o kadar mahirane yapı
' kı ... Sesinde korku, ıztırap, 

'ean, hepsi de vardı ••. 
~ıtnç kızın bağrrdığını itilen 
'· lı hemen imdada kotuyor· • 

...... ~ . 
....._ ,,e oldu, küçük hanım? 

• )e Aın.n korktum,, beyefendi ... 
.._ ~eç antmn ısırdı. 
C·· eresini? 

....._ '*ael ayağını kaldırıyor: 
~ ~ı olacak! - diye Jilet· 
~1•r noktayı İ!&J'et ediyordu. 
'ıeçer ayak tedarik edi • 
~ darlar, onunla ıene ıe. 

. . k ~ilenip S&W!Jl'ak ıiya . 
t.k1p ediyorlar. Bu da ta • , 

ilenç kızın itine ıelmiyor· 
't 
~dokuzuncu tecrübeıinde 
~ktem, ıayet aiizel bu

iyle bir ıenç Suadi • 
~dl. ~daki kiralık odala
~ Fıatlerini tordu. Hatti 
~ h.bç.mde kaç 

dönüm toprak olduğunu bile uzun 
uzun hesapladı. 

Her halde oralara yerleımek 

niyetindeydi. Acaba sahile, deniz 
kenarına gelecek miydi? Hava se
rindi. Genç adam, kayalıklara 
doğru yürüdü. Suzan, onu, gözle · 
riyle, uzaktan takip ediyordu. Na-
111 olsa ona yetiıirdi. Denizde nu
mara yapmakla em§ğul olduğun· 
danberi, her köteyi, her kayalığı, 
her buca.ğı artık ezbere almıflı. 

Delikanlı, elinde büyük bir 
sepetle, kayalıklara ,.aklaıtı. Et -
rafına bakmadan, ciddi, ciddi av
la me§ğul oldu. 

Suzan } avaı yavaş yaklattı. 
Suya girdi ve sırasının geldiğine 

hükmettiği anda acı feryadını ko
yuverdi. 

- Ne va1', hanımefendi? .. 

- Bir-"fey beni ıaırdı .. Galiba 
yengeç .•. 

Fakat bu seferki genç adam, 
diğerleri gibi fazla sual sormadı. 
Diğerleri gibi, ısırılan yere de 
bakmak i.temedi. Sadece ıükUt 
işareti yaptı. 

O, avının kaçmasından korku
yordu. Suzan ıes çıkarmadı. Fa . 
kat mütemadiyen ayağına baka. 
rak yüzüyle ıztırap itaretleri yap
tı ve fU adamın ne mükememl ko
ca olacaimı düıünüyordu: Zen. 
gin, güze),, genç ... Bu ıefer yaka • 
larsa cidden turnayı gözünden 
vurmuı olacaktı. 

Bir müddet ~cnra, delikanlı, 
avını yakaladı. Kızın yanına yak
lattı. 

- Bir ıeyiniz yok, hannnefen. 
di .. Her halde havvan size çarpa
rak gec:ti. lnrmadı. 

- Çok korktum .. Ah, bilseniz 
ne kadar korktum. 

Delikanlı onu teselli etti. Nere
lere basmanın doğru olduğunu, 
nerelere basmamanın lazım ıeldi
ğini anlattı. Sonra birdenbire ko
lundaki saate bakarak: 

- Ay ... Bet olmuf... Derhal 
gitmek lizım ... Çünkü karımı va
purdan karıılıyacağmı ... Şu ista
kozu da vereyim, hazırlatayım .•. 
KinİLilir, ne kadar sevinecektir. 
Karım, iatakozu pek sever~ 

Suzan, İçini çekerek, kendi 
kendine: 

- Hem e•li, hem de kanıma 
itık ... Öbürgün de ıehre dönüyo
rum .. Eyvahlar olıun ... 

• • • 

Tefrika No. 42 Murad Sertotı 

Hakikaten Rodrik Borjiya kırm tzı kardinallık 
elbisesini giymiş olduğu halde yerde upuzun 
yatmış inliyordu. Ve agzının kenarından beyaz 

köpükler sızıyordu 
Tam bu sırada kapı hararetli ı ra kardinalin odasından çıktılar. J da kafamı celladın önüne koya 

hararetli vuruldu. Ve içeriye gene Papa, F ariyaniye sordu: ğım. 

papaya menıup rahiplerden biri - Şüpheliler ikiye indi, değil Bu aırada uzaktit.n boru ve b 

girdi: mi? rampet sesleri duyuldu. Papa 
- Cür'etimi affedin muhterem - ? r • rıldandı: .. ······ 

peder. Beni buraya aevkeden bü-
yük sebep kardinal Rodrik Borji
yanın ölmek üzere olmasıdır. 

- Neden cevap vermiyorsun? 

- Bu iti ne kardinal Pol'dan, 
ne de F ernandodan ümit edebili-Bu söz papaya da, Fariyaniye 

de yıldırım g·ibi teair etti. Her iki- rim. İkisinin de zeki ve kafası bu 
si de bütün ihtiyatları unutarak a- iti, bu dahiyane .,,.l'anati 

. 
cevır-

deti kotar adım odadan çıktılar. mekten acizdir. 
Kardinal Rodrik Borjiyanın daire- - Fakat? ..• 
ıine doğru kOflu]ar. 

Hakikaten Rodrik Borjiya kır
mızı kardinallik elbisesini giymİ! 
ofduiu halde yerde upuzun yatmıt 
inliyordu. Ve afzınm kenarından 
beyaz köpükler ıızmıttı. 

Fariyani hemen ilerledi. Cebin
den çıkardığı bir ruhu yerde hare
ketsiz yatan Borjiyaya koklattı. 

Ayrıca baıka bir ti!eden de bir ra
hibin getirdiği biır bardak suya bir 
kaç damla damlattı. Ve bunu kar 
dinale içirdi. 

Birkaç dakika sonra yavq ya
vat Borjiyanın nefesleri tabii ha
lini aldı. Kendisini derhal bir ya
taja yatırdılar. Hekimbqı bir da
kika bile yanından ayrılmıyordu. 

Papa da hekimbatının bütün yap
tıklarını büyük bir dikkatle takip 
ediyordu. 

Nihayet Borjiya gözlerini açtı. 
Ve hemen su istedi. Verdiler. Ve 
büyük bir güçlükle ba,ından ge
çenleri anlattı: 

Suıamıf, odasındaki surahiden 
bir yudum ıu içmiı, fakat aradan 
bet dakika geçmeden birdenbire 
kendiıini kaybetmi§. 

F ariyani ıurahiyi getirtti. içine 
gene cebinden çıkardığı uf ak ma
vi renkte bir tiıeden birkaç dam
la mayi damlattı. Surahideki su 
derha~ kankırmızı rengini aldı. 
Faryani: 

-Tamam! diye kafasım salla· 
dı. Bu da ayni zehirle zehirlenmit. 
Eğer bir yudum daha içıeydiniz, 
siz de kardinal Jüatinyen gibi ola
caktınız. 

- Ne olmut kardinal Jüıtinye
ne? 

- Zehirlenerek ölmüt. 
• 

- Aman allabım, neler itiliyo-
rum? Demek bu hain canavar bi
li. bütün cür' etkirlığı ve küstahlı· 
ğı ile icrayi mel'atnet etmekten ge
ri durmuyor? 

- Evet!. Fakat tekrar ediyo
rum. Bu adam mutlaka elime ge
çecektir. 

- Allah yardımcınız olsun! 
- Teıekkür ederim. Şimdi ıiz 

- Şimdi ıize hakiki hislerimi 
ıöyliyebilirim. Ben asıl kardinal 

Borjiyadan ıüpheleniyorum. 

- Nasıl olur. O da bu suikasta 
hedef olanlardan biri değil mi? 

- Doğru söylüyoraunuz, doğru 
söylüyorsunuz amma, muhterem 

peder. Öyle zannediyorum ki bu 
suikast hakiki dejil, mürettebtir. 

- Ne diyoraun 7 

- Şimdilik yalnız hislerimi? 
Borjiya bu sabah itlediği müthit 
cinayetten sonra kendiıine karıı 

çevrilecek f Üpheleri önlemek için 

kendisini de kendi zehiriyle ölmi· 

yecelc derecede ah;rlemittir. 
- Dikkat et Fariyani, çok teh· 

likeli bir şey iddia ediyorsun. 

- Ben de f arkmdayım muhte
rem peder. Bunu iddia etmekle 

kafamı tehlikeye koyduğumu pek 

iyi biliyorum. Fakat bu sabahki 

hadiseler sinirlerimi bozdu, asa

bımı gevıetti. Ve bu hislerimi size 

açmama ıebep oldu. Fakat müsaa· 
de edin. Tetkiklerimi ilerleteyim. 

O zaman hakiki canavarın yüzün-
den maske1ini sıyıracağım, yahut 

- Bu kitabı bitirdikten ıonra ar
tık baıkasını almam. O zamana kadar 
gdirıc ne tilti, kdli derecede bekledim! 
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- Osmanlı paditahının elçiı 
Vatikana vardı. Şimdi bu: iti bıra 
kalım. Sana istediğin müaaade 
verdim. Ve seni tamamiyle ıerbea 
bıraktım. Tavsiye ederim, bu ada 
mı çabuk ele geçir. Ve bu iti h 
letmenin kendi hayatınla ııln sıkı 
ya alakadar olduğunu da unutma 

F ariyani hiç bir cevap vermed· 
Papa Sekizinci lnoaan da Onna 
lı padiıahı San Bayazıdın elçia 
Mustafa beyi kabul etmek için m 
raıim saf onuna dofnı hızlı hızlı 
yürüdü. . ... 

Mustafa bey tam'manaaiyle Av· 
rupayr titreten bir milletin elçiıi 
gibi tabanını Vatikanın dötemel .. 
rine rahat rahat yapıfhrarak pa• 
paya dofrU ilerledi. · 

Ostünde papalık itareti, yani 
birbirini katetmit iki anahtar bu
lunan tahta bir elinde i.ai, batın
da yüksek bir külih biçiminde o
lan papalık tacı olduğu halde pü~ 
vekar oturan Sekizinci lnoaana 
beı adım kala durdu. 

O zamanlar papanın bütün hı· 
ristiyan devletler ve hükümdarlan 
üstünde dehtetli nüfuzu vardL Pa· 
pa tarafından kabul edilen krallar 
bile papanın ayağını öperlerdi. 
Yalnız Prusya kralı .,_panın dizi
ni öpmek ıalibiyetini haizdi. Bu
nun da sebebi Romayı papalara 

teslim edenlerin Alman olmasıydL 
Buna rağmen krallann önünde 

tirtir titredikleri papa Türk elçi.i
ne vız geliyordu. Mustafa bey koy
nundan bir mektup çıkardı. ikinci 
Bayazırın mühürünü haiz olan bu 
mektubu üç defa öpüp batına koy• 
duktan sonra papamn adamlann
dan birine verdi. Papa mektuba 

açtı. içinden yunanca yazılmıt 
parlak b:r kağıt çıktı. Papa ka
ğıdı tercümana verdi. Tercüman 
bunu hemen litinceye tercüme e
derek yüksek sesle okudu. 

Sultan Bayazıd bu mektubunda 
eaaı itibariyle kardeıi Cem Sulta
nın Roma da muhafaza edilmesini 
ve kendisine iyi bakılmasını rica 
ediyordu . 

Mektubun okunması bitt!kten 
sonra Mustafa bey türkçe olarak 
Cem Sultanın sıhhatini sordu. 

Papa Sekizinci lnoıan da bütün 
suallerine cevap olarak, Bayazıdın 
mektubundan ve kendisinden çok 
memnun kaldıiını ı&yledi. Cem 

Sultana da iyi bakılmakta oldup 
nu, ve sıhhatinin çok yerinde ol-

istirahat ediniz. Altı saat müddet
le kat'iyyen yerinizden kımılda· 
maynuz. Ben ıize lazım gelen i-

Avdette, yazıhanede arkadat · liçlan göndereceğim. 
lan t0rdu: 

Papa ile hekimbatı bundan son. 

• avı• 7:10 .. t4&<> .. 
~ •vt• 600 .. 800 .. 
' •Vllk 150 .. ~ .. 

iLAN TA R(FESf 

duğunu da ilave etti. Mustafa 
bey bundan ıonra arkasından ye
niçerilerin ıetirmit oldukları aan· 

dıkları ve kutuları açarak Sarı Ba· 
yazıdın papaya ıöndermit olduiu 
hediyeleri takdim etti. Ve o atin 
kü resmi merasim ba evetle tona 
erdi. 

- Suzan! fyi eğlendin mi? Ba- -'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Irk tuttun mu? ...., 

- Benim tuttuium ba1ıklar ye. 
nlr, yutulur teY değildi. 

- Midye, istakoz? 
- Bir kere mükemmel bir iata· 

koz tutacak oldum, mefer ben • 
den eTVel aT!ayıp denize bırak • 
mıtlar ... 

Nakleden : Hatice SCreyya j 

Ticaret UAnlaronın ••ttrı 12.&0 •••mi tıanıarın tO ı.uruetur. 

Saltı6i w N•ırı9ol Miidürü: 

Hasan Rasim Us 
&sıldıtı 11•r (YAKIT) matbaası 

1 ,,,.,,.,,,, ,,., ) 
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mıa:ı·/J r 
UUGÜNKÜ PROGRt.I. 

fu'I~"DULc 

18: Sen!onl Broyika • Becthoven. 19: 

f:aberler. 19,15: Hatif musiki (Pllk) 20: 

)ocuk Esirgeme kurumu namma konfere.n.a: 

{Dr. Baktertyoloğ Fethi Erden taralmdan). 

)ocuklarda bağırsak solanlan ve bunlardan 

.curtulma çareleri hakkmda. 20,30: Stüdyo 

orkestralan taratından eserler. 21,30: Son 

haberler. Saat 22 den BODra Anadolu ajansı.. 

'-'n gazetelere mahsus havadJs seni.si verile 

ek Ur. 

, •,REŞ: (82S Kh.) - (S6t,3 m.) 

18,15: Radyo orkestrasınm lklndJ koI18e. 

rl. 21,15 : Çift piyano konseri. 21,60: Şan 

1<onserf. 23,15: Gece konseri. 

.J \l't;ŞTE: (548 Kb.) - (M9.5 m.) 

19,30: PJyanodan Mat"ar romanları. 20, 

.. o: Opera orkestrası. Ve korosunun konııe. 

rl. 23,0S: Oda mUzlğl. 24,10: Saray Slgan mu. 

ngı. 

~'.\SŞOVA: (22.& Kb.) - (l.389 m.) 

18,20: PlAk. (me§hUr eserlerden). 21,30: 

K!SylU dUğünU ve dans melodileri (§an ve or 

kestra taratmdan). 23,30: Avrupa istasyon. 

yonlarmdan nakli konser. 

BERLtN: (841 Kh.) - (356,1 m.) 

18: Bariton konseri. 19: Stuttgartan 

naklen kamer. 21,10: Konser. 23,25: Şarkı. 

ı:ır. 23,40: Oda mll.zlğl. 

llOS60V\. t: (11' Kb.) - (1.'7:U m.) 

18,30: Opera yayımı. 

MOS&OVA m: (4.0l Kb.) - ('748 m.) 

20: Hant musiki. 

alt)'Nm: (7to n.> - c•M,• m.> 
17,e<>: Şarkılı konser. 18,30: Vodvil ve 

mbik. 19: Konser. 21,10: Bando. 24,20: Ba. 

ıo mllzlğt. 

BEYOCLU 

MELEK 

İPEK 

SARAY 

TÜRK 

::;OMER 

YILDIZ 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRI 

Altın zincir ve sevmek ya., 

sak mı? 

Sekoya ve Marletta 

Bir ki§ gecesinin rüyuı 

İngiliz ajanı. 

SJyah inci 

Kadife maske ve Allbaba 

(franm:ca. kopyesl) 

Siyah gözler 

A§k senfonisi 

Çöl sav&§lan ve CO§kun 

GönWler 

Valı§llere hücum ve Şaha. 

ne vals. 

Sana tapıyorum ve Gene. 

ral Yen'ln zehirli çayı 

CUMHURİYET : Korkunç süvari ve ıampl. 

yon. 

ASTORYA Cinayet yolu tatlı su 

b3.hrlyelilerl ve Işıklıır 

sönünce. 

lSTANBUL 
FERAH 

ALEMDAR 

AZAK 

MİLLİ 

KEllALBEY 

SUO.h başına ve renkli peçe 

Yavrum ve Knokt Avt 

Kanun kuvvet ve kalb<kn 

kalbe. 

Allbaba (tUrkçe kopyesl). 

Kanlı karga Binlklncl 

gece ve Yıkılan saltanat. 

KADIKÖY 
HALE 

SO'REYYA 

HALE 

Ka.atadlva (İtalyanca or 

jlnal kopyesi) 

Kastadlva (almanca kop. 

yesi). 

ÜSKODAR 
: Kırık hayaUar 

PBA(l: (633 Kh.) - (UO,I m.) B A K 1 R K o y 
18,40: Slovak halk prkılan. 20,SO: Mu. M1LT1YAD1 Aık fırtınalıın (T\lrkçe). 

mld. 21,0:S: Prag Alman tiyatrosundan nak. AİLE Sineması : Peko 

len ne;rlyat. 

vtYA'!i'A: (~9Z K.h.) - (508,8 m.) TiYATROLAR 
21,0:;: S::nfonlk konser. '(Tenor, alto ve * ŞEHlR 'l'. : Nimet Vahit ve Nurullah 

orkeııtra). 22,15: Pllk (Viyana halk prkı. Şevket konııerl. 

lan.) 23,10: Kuartet konseri. 24,l:S: KoDJJe. *HALKOPERETl : Beyoğlu çlçegt ı zom Dal. 

r:ııı devamı. 24,45: Cs.zband. 

TULl,:LI (Fr~r:.a>: (lllS Kb.) - (S%8,6 m.) 

23,l:S: OpercUcrden. 23,~: Filmlerden 

21: Kabare mUzlğt. 24,•:S: Opera havalan. 

1: Hafit koııser. 1,15: Viyana valslan. l,30: 

Romanslar. 1,45: Halk dansları. 2: Kabare,. 

mUzlğl. 2,,20: SUcl marı. 

BOMA: (713 Kh.) ·- (il9,8 m.) 

22,45: Scn!onlk konser. 24,20: Caz. 

PARtS (Post Parlı.iyen): (930 Kh.) (31.2,8m). 

22,115: Muhtellf yayım. 23,55: Oda mU. 

zlfl. 24,20: Hatif musiki. 

BRESLAV: (950 Kb.) - (816,8 m.) 

23,SO: Serenat. 

KOLONYA: (658 Kh.) - (W,9 m.) 

24: Oda musiklııi. 

DOYÇLA.NDSENDER. (191 Kb.).(1.571 m.) 

23,30: Piyano konseri. (Beethovenln C 

MJnorll) 24: Cazband. 

KALUNJ)BORG: (.288 Kh.) - (l.%61 m.) 

22,18: Radyo orkestrası. 24: Cazband. 

PAIUS P.T.T. (693 Kb.) - (491,7 m.) 

22,.3C: Molyerln me§hur (La melade 

lmglnalre) komcd!si. 

PARIS (Radlo.l'arl): (182 Kh.).( 1.6&8 ın.) 

22,l:S: Operadan (TraviatD.) operasının 

nakil. 

K-IS .A DALGALAR 

LüNDllı\: (Kıııa aralıklarla, muhtelif u. 

ıuıılııklarda günün bcr a&atlnde mütemadi. 

l'f.'n caJııır.) 

10: Yen! plAklar. 17: Orkestra. 18: Ke. 

mıı.n ve piyano ile sonat resitaıı. 18,50: Danıı 

muslkl81. 20,SO: Dans musikisi. 21: Orkestra. 

22: Varyete YC musiki. 23: Bando. 24,15: 

Dans mualklsi. 1,45: PJyano kon .. erl. 

1:f!E EN (Almanya): 

(Kısa a.ralıklarla, muhtelif u1.unluk!arda 

gUnlln her saatinde mlltcmadlyen çalışır.) 

17: Ptynno konsert. 18: Şarkılar. 19,45: 

Varyote. 21,SO: Orkestra ve piyano (Beetho. 

ven). 24: Varyete. 2•,30: Piyano konseri. 

BOlZEN (Dolanda): (25,51 m.) 

lT: Dan.S muslklst. 

JIOMA. (Kısa dalga): (2~,4 m.) 

115,115: Bando. 18,SO: Mandolin ve §arkı f 

~ 1 

mas ve Konf'ınyotis'in lt. 
tiraklle). 

(*) yanında l~ret bulunan l"lmJerto 

taf!lllAtını llAnlıırımı1 ııra!lındıt bıılunıunuL 

Zayi - lzmir erkek liıesi al
tıncı sınıfından 1925 yılında al· 

dığım tasdiknameyi zayi ettim ye. 

~isini çikartacağrmdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

lzmir erkek lisesi eski talebe· 
sinden 315 nolu İbrahim Osman 

Fransız tiuatrosu 

tlALK OPERE'l I 

Bu akşam sa 
20,30 <la 

Dost Yunanistan. 
Kıymetli A rtistlcr 

Zozo Dalmu ve Kofinyotisin iştiraki le 

BEYOCLU ÇIÇECI 
Pek yakında Bayader 

Yann akşam Kadıköy Halede 

Buıüne kadar satın alan-
ların memnuniyetle kartı . 
ladıklan NAUMANN mar-

ı...Kalı ideal ve Erika yazı 
makinalarımızla metanet 
ve zeraf etine eriıilmiyen 

NAUMANN markalı Dikiş 
makinalarnnızın 936 sene· 
si modellerini görmek üze. 
re bir kere satıı mağaza· 
mızı ziyaret etmelerini ali· 
kadarlardan rica ederiz. 

Pe§in fiyatlarımız ne 
derece ehven iıe taksitli 
satıf ıeraitimiz de o nia· 
bette müsait ve miifterile
rimizin menfaatlerine uy -
gundur. 

Makinaıarı Satış Türk Limited Şirketi 
Merkez: Galata Hezaren sokak 19-21 Te!. 4108~ 

1pevlet Demiryoll~ı ,;it Lil!laı;ıla~" · 
~:~'lşletme Umum idaresi' .Qanları··. -

• ' ' .• ~ • -. • '1 - • 

A§ağıda miktar, cms, muhammen m3 Hatları yazılı ~am keres 
te sırasiyle 25 ıubat 936 sah gümi ıaat 15 den itibaren ayrı ayrı 
ihale edilmek suretiyle Ankarada idare binasında kapalı zarf usuH• 
ile satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat le 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün sa.ıt 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Son haftanın plyas 
vaziyeti 

Son bir haftanın, havaların 
bir tahavvül göstermesinden do 
yiyecek ''e içecek maddeleri fiyat 
rmdaki tesiri çok olmuştur, Fakat 

değ!şiklik, nasıl bu fırtına gelip ge 
olduysa, çok devam etmeden eski 
ziyetini almıştır. 

Sebze ,.e meyve hallerinde 
şamba sabahı hemen 
rin bir gün ev,·elkine nazaran bir 

ruşla iki kuruş arasır.da bir fiyat y 
sekliği gösterdiği göze çarpıyor 

Kar yüzünden bostanlara girileme 
si, f ırtmadan dolayı civardan mal 
memesi hu neticeyi doğurmuştu . 
kat hu gayri tabii diyebileceğimiz 
ziyet ancak iki gün devam etti ve 
velki gün r.orma1 vaziyet avdet ett 

Ru haftanın en şayanr dikkat 
yat taha\·vülü et fiyatlanndaki yü 
me olmuştur. Bir taraftan esasen 

günlerde azalmış olan kasaplık h 
van geliminin az olma.cır \'e bir ta 

tan rla etin büyük rakibi olan balı 
c;ıkmaması et fiyatlarım yükselt 
lir. 

Gene bu hafta içinde odun ve 
mür fiyatları biraz yük.c;elmit. f 

havaların tekrar diizeJmesi dolayı 
vükc;efüı devamlı olmamıştrr. 

Yeni fiyatlara ~öre 
miş bir fivat cetv Hni r.e~redfyoruz 

~ i 
l\IAlllll<J.F.H Ö.~ 

o • 
ı- ~ 

Şartnameler, beheri 145 kurut mukabilinde Ankara, Haydarpa 
şa, Eski!ehir, İzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (721) ____ ı_J'-A_T\_· _K_' _-ı_ı._l_Y_F._. _ __. 

Cinsi TAKR. M3 ı 

1 - Çam tahta 1220,300 
2 - Çam kalas 1309,590 
3 - Çam vagon tahtas11230.506 
4 - Çam dilme 973,710 
5 -- Ç•m azmaın 2240, 780 
6 ..... Çam tomrult 3000 

M3 Muhammen 
bedeli 

35 lira 
30 ,, 
30 
30 
22 
18 

,, 
,, 
,, 

Muvakkat 
teminat 

3203,29 lir"' 
2946,58 " 
2768.€4 ,. 
~190,85 " 
3697,29 " 
3950 ., 

Kadrolarımız tamamen dolmut ve her hangi sınıft'ln memur 
müstahdem ve i;çiye ihtiyacımız kalmamı§tır. Bundan böyle it içir 
beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. 

ihtiyaç vukuunda keyfiyet yeniden gazetelerle bildirilecektir. 
(294) (7C6) 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin .l6 - 2 - 936 
çar~nmba günü saat 15 30 da kaflalı zarf usulile Ankarada idare bi 
nasında ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek ist:yenlerin 3768. 75 liralık muvakkat teminat ile ita 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün s~at 14 30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kurut mukabi (inde Ankara ve Haydbı pa§a vez 
nelcrindE:n almnl:H=r (751) 

J',fohammen bedeli 13277,50 Hra olan 56500 kilo külçe kurşun 

13 mart 936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında ka· 
pah zarf usulile !alın alınacaktır. 

Bu İte g ·rmek istiyen erin 995.81 liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
d::ır Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Hay· 
darpa":' '1

"' T !!"ili.im ve ';evk Müdürlüğünden dağıtılmakbdır. (804) 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adi ve galvanize gaz boruları 

ve raptiyeleri 30 mart 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1163, 70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(720 ) 

Bulgur 

FasuJya çnlı 
FaııuJya horo1 
FaıuJ3·a ti fak 
l\lert"lmek 
Nohut 

Nohut nattirı•I 

Pf'lynlr 8 . yıııth 

~ar yatlı 

Kıı,:ır lkln~ı 

11 
22-12.3"' 
15 
10,5 
20 
~ 

12 
26 
50 
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Kış olimpiyadı 
Dün nihayet buldu 

Son müsabakalarda çok büyük bir 
kalabauk bulundu 

Garlllit Partenkirhen 16 (A.A.) Alman milli havasını çalıyor. Muh 
'-Oörciüncü kıt olimpiyad oyun- telif uluslara mensup muhtelif ga-
1-rı bu aktam, Kayak Olimpiyad lipler diploma ve madalyalarını 
'~dyomunda bir kapanıı ıenliği- e.lmak üzere, ıeref tribününe gel
le nihayetlenmiıtir. Müt'hit bfr dikçe ayni merasim halkın heye
it.Iabalrk vardı. O kadar ki iki canları, alkıtları arasında tekrar
~iali daha büyük bir stadyom bile }anıyor. 
'1erkesln yerleımesine kafi gel- Üç oyun galibi olan Ballengrut 

.. 

Dünkü maçda Beşiktaşlılar ilk gollırlnl böyle attılar. 

Heyecanll ve sıkı bir maçtan sonra 
_., ~ ~ -1-2~ - ,_. - .., ,_, - ,_, -

Beşiktaş 
·· 2 -

- Istanbulsporu 
1 yendi 

ltıezdi. ile elli kilometre yarışında üç ilk Birinci devrede allnan netice, ikinci devrede de§lşmedl 
Halk nümune olacak intizam yeri itgal eden üç İsveçli pek zi- Mevsimin en mühim maçların- lstanbulapor: Osman, Samih. lstanbulspor sağ açığı T evfii 

\te ıükUnetle hoparlörleri takip e- yade alkıılanmııtır. dan birisi dün Şeref stadmda Is- Sabih, Orhan, Hasan, Enver, Tev- mükemmel bir fırsat geldi. Ço 
,diyordu. Yirmi sekiz ulusun bay · Kont Baye, galiplere diplo - tanbulsporla • Beşiktaı arasında fik, İsmail, Şinasi, Cahit Aziz. müsait bir vaziyette kalecile ka 
,l'ağt son defa olarak direklerde ma ile kırmızı marokeni ve bir yapıldı. Oyun lstanbulsporluların hü- tı karııya kaldı. Fakat oyunun n 
.~a.lgalanıyor ve en yüksek direğin madalyayı veriyor ve C.:!neral Saat tam ü; buçukta maç izzet cumile batladı. ilk dakikalar iki ticesi üzerinde çok büyük bir te 
'\iıerinde Olimpiyad bayraiı görü- Fon Blomberg de süel kayak Muhiddin Apangnın hakemlifin- tarafm biribirini denemesile geç- sir yapabilecek olan, belki de m 
1~Yor. Daha uzaktaki direğin üze- müıabakalarınm galiplerine mü- de bafladı. Takımlar §Öyle yer al- ti. Oyunun bıraktığı ilk intiba Is. çın bambatka bir netice ile bitm 
~lll.e galiplerin mensup bulunduk- kaf atlarını dağıtıyordu. mışlardr. tanbulaporlularm canlı düzgün oy sine sebep olabilecek bu mükem 
l tı ınemleketler bayrakları çeki· Nihayet merasim M>:Ja~ erdi Beıiktaı: Mehmet Ali, Faruk, namelan buna mukabil Betiktaı- mel fırsatı havadan atarak kaçı 
. fıcektir. Kale· n üzerinde sona Kon.t Baye. Kıt olimpiyad oyun- Adnan, Feyzi, Nuri, Fuat, Eşref, hların biraz yavaı oynamaları i- dı. 
bflnit olan m · _abakalann asil ma- lannın bitiğini ilan ve seyircileri Şeref, Nazım, Sulhi, Hayati. di. Beıiktatlılar yoriun görünü 
l?ıı?etini ve c.ıimpiyad fikrinin te- Berlin olimpiyad oyunlarına da . TecrUbeelz gUrefçller ara•ında Buna rağmen dakikalar ilerle- yorlar. Ve sarı siyahlı muhacimle 

. ~liğini eösteren olimpiyad ate- yapan bayraklılar yeniden alkıı . dUn yapılan dikçe topun lstanbulıpor n111f sa- Beıiktat kalesini daha ıık ziyare 
:

1
• son<. -A a olarak yanıyor. Şeref 1 dıl Teşvı·k basına intikal ettiği görülüyordu. ediyorlar. Fakat netice yok. Bi 
tıbünündeki masanın üzerinde an ar. Fakat Beıiktat muhacimlerinin ara Beıiktaıa arka arkaya üç kor 

:~·,·idpı.lre.re mahsus madalyalar di. müsabakaları yavaılığı ve biri·birlerile iyi an . ner oldu. Fakat lstanbulsporlu 
laıamamaları kale önünde tehli- lar bunlardan istifade edemedi 

Doğu methalinde muhtelif mü- Dün tecrUbestz gtlreıçiler araaında ya_ ke yaratamıyordu. ler. Ve oyun bu tekilde 2 . 1 Be 
\\b pılan te§\'lk mtlııabllkamnda 66 kiloda Re!lk İ 

\kaların elli bir galiıbile yirmi birinci, Emin lktnct, Hamdi tlçUncU. 61 kllc-. 1 k gol tiktaıın üstünlüğü ile biti. 
~kiı ulmun bayrağı bulunmakta. da Yahya birinci, :Mu.tat& ildad. Hall4 tı. Bu yaziyet 8 inci dakikaya ka Oyun nasıl oldu 
tr. çUncU. 72 Jtilod& Kemat"1m'lnet; ııA.bmet Ddn. dar eürdü. Bu sırada Betiktatlı . 

• Hitler, Beynelmilel Olimpiyad et, Hayinı tlçtınctl. 79 kllod& Sadık blrinct, lar sağdan kazandıkları bir ser 
lt()nı • t · b k Rl.zlk ikinci, Durmu~ tlçUncU. 87 kiloda :Meh. 
t. 1 esı a§ anı Kont Baye ile beıt vuruıla topu latanbulıpor ka. 
Qll"}"kt b met All birinci, Şinasi ikinci, ZUmtU UçUncU. 
"t 

1 e yüz İn seyircinin alkqla.- Ağırda Cclll birinci, Kemal ikinci olmll§lar. lesinin önüne düşürdüler. Kale 
arasında tribüne giriyor. Ya-

~•nda Bakan Göbels ile Devlet 
akanı Vagner vardır. Bütün Al -

~a.n Bakanlarile Partinin merkez 
Ôt·lrlnıtaka ıefleri, Beynelmilel 
1\ t'tıpiyad komitesi aza.sile bey
' t milel spor federasyonları aza -t' elçilikler heyeti, ve bu arada 
.;a.naız büyük elçisi Fransua Pon 
" ;_ata.§emiliterler ve ordunun bir 
~()'t Yiik it sek zabitleri de yerlerini 
~aa.ı etıniılerdir. Yirmi sekiz ulu
)' il bayrağı tribün önünden geçi
\i Ot"~ Führer ile teref tribününün 
ı~ l'tııaafiri önünde eğiliyor, Hit · 
ik llıukabele ediyor ve tribünün 
'ttı:v~fında bayrak taşıyanlar 
l~.-· 1 alıyorlar. Oyunların galip
,11\~ ih~Ikın sürekli alkışları ara -
~illi a. ılerliyorlar, ve keza tribünün 
)~lde sıralanıyorlar. Kon Ba • 
li~ ~tur fanmda Beynelmilel O
t~'t\~1Yad komitesinden iki aza, 
SQ ~heyeti başkanı Fon Halk, 
~ anı Fon Blomberg ve Milli 
oıd; .. tefi Fon Çammer Und Osten 
dil)J k\l ha.ide madaly.a, plaka ve 
" Otnal b ~t\\i arın ulunduğu masanın 

d, :~e mevki alıyorlar. Bu ura · 
l\ll), or~Üncij olimpiyad oyunları
.a.ıı ta.hpleri ·· ··k·· Ş"dd ti" "tttıl gozu uyor. ı e ı 

~lti"'c~nıyorlar. Almanya adına 

Skl ile yüksek atlamada dtlnya birincisi 

olan t.vcçll Blrgcr Ruud Garml§te eg;craiz 

atlamalarından birisinde alınmış bir resmi 

Son müsabakalar 
Garmit Partenkirhen 16 (A.A.) 

- Oyuıiİarın en mühim hadisesi, 

kayak atlama müsabakalarında 
yüz kırk bin ıeyircir..~: hazır bu
lunması olmuştur. 

Filhakika bugün muvaff aki -
yeti artan o!impiyad oyun:arrnın 
son günü idi. Daha dördüncü gün
den seyircilerin adedi Şamonisks 

dır. 

Bunların ekaeriıi elli metreyi geç
tiler. Sonra ilk on bet oyuncunun 
yetmiı metreyi geçtiyi görüldü. 
Netice umumiyet itibariyle f ev
kalade iyidir. Pek yükaek olan 
Norveç atili Norveçli oyuncularla 
.. ~yni zamanda lsveçliler tarafın -
itan temsil edildi. En ziyade mu
vaffak olanlar Norveçli Biger Ru
ud ile İsveçli Erika<>n oldu. Ja. 
ponların vaziyeti de hemen hemen 
bu dereceye vardı. 

Herkes neticenin ilanından ev
vel, Erikaonun gerek mesafe iti -
barile ve gerek ,til itibarile kazan 
~ığını ve mesafesi pek fazla olma· 
ınakla beraber Norveçli Birger 
Ruudun da ikinci geleceğini zan
nediyordu. 

Fakat müsabakayı Norveçli 
kazandı. Çünkü ıtili pek parlak 
görüldü. ve kayak manevrasmda 
hakemler üzerinde büyük bir inti
ba bıraktı. 

Atlama tasnifi neticesi tudur: 
1 - Norveçli Birger Ruud. 
2 - İsveçli Erikaon, 
3 - Norveçli Anderaon, 
4 - Norveçli Valberg , 

nin önü bir karıııklık devresi ge 
çirdi. Top bir çok ayaklara çarp 
tıktan aonra birdenbire kaleye 
girdi. Ve Betiktaı bu tekilde bir 
gol kazanını§ ,, d~. 

İkinci gol 
20 inıci dakika.. Betikte.ılı so) 

haf lstanbulıporlu bir oyuncuyu 
hata ile durdurduğundan hakem 
Beıiktq aleyhinde bir serbest vu 
ruı verdi. Atılan topu Beıiktaşlı 
bek karıılayarak Eıref e pas ver 
di. Sarı siyahlıların kalesinin Ö· 

nü bomboıtu. Eşref sürdü, ıtağ i 
çe pas verdi. Sıkı bir ıut top ağlar 
da. 

Beıiktat gittikçe açılıyordu. 
lıtanbulaporlular da yedikleri 

iki golden mütevellit bir bezgin 
lik görünüyordu. 

ıstanbulsporun golU 
Oyun bu şekilde 40 mcı daki 

kaya kadar devam ettikten sonra 
lstanbulıporlular sağdan güzel 

Oyun yüksek teknik kıymet 

göstermedi. Fakat umumiyetle 
heyecanlı oldu ve alaka ile takip 
edildi. 

Betiktaı takımı bilhassa ikinci 
devrede bozuk bir oyun çıkardı. 
Hakkının olmama11 ve Nazımın 
henüz arkadaılarile tam anlatmıı 
olmamaıı Betiktat hücum hattı -
nın müeuiriyetini yüzde 40 azaJt
mııtı.Maamafih Betiktat muhacım 
lannın esaslı bir it görememeleri 
ıebeplerinden en büyüğü Sabih • 
Sami müdafaasıdır. lıtanbulıpo
run bu hattı dün çok güzel cyna • 
dı. 

latanbulspora gelince biraz 
şans olıtaydı beraberlikle bitirebi
lirdi. San siyahlıların gol çıkara. 
mamalarının en büyii.k sebebi hü
cum hattında tecrübeli ve Na
zim rol oynayacak bir oyun::uya 
malik olmamaları oldu. 

M. SERTO~LU. 
, 

NOT: 
Birkaç gün evvel yağan şid . 

detli kar, diğer bütün sahaları 

bozduğu halde Beşiktaş Şeref 
stadı, dün kupkuru ve mükemmel 
bir vaziyette idi ve bununla da, 
anlaşılmış oldu ki, eğer diğer nr.k
sanlan, tamam lanı~a, toprak iti . 
harile çok mükemmel olan Eef;ik
taş stadı, lstanhulun en iyi ve 
maçlara eJveri~Ji spor sahası ola. 
caktır. 

~~ 1 'lltm madalyayı kazanan 
d\hl!l •ıeı Kristil Kranz ve biraz 
bif\ı~ •«>nl'a .lngiliz hokey takımı 
~i~ı_"~a. alkı§lanmıılardır. Büyük 

Sen Moritz ve LetapJacid olimpi
yadlarının yekUn seyircisini geç
miı ve ondan sonraki günlerde 
bu adet artarak dün soo· bin ve 
kapanışta herhalde b!r milycnu 
bulmuıtur. 

5 - L(.histanlı Marruaar:: 
6 - Finlandiyalı Valunen. 
7 - Japon lguro. 

bir hücum yaptılar. Sağ açık Ad. -
1
-lk-l_n_C_l _k_ü_m __ e_De_ır_ 

nanı atlattı, ve sağ içe pas verdi. 
'Set iç yerden sıkı bir şut çekti 
Top Mehmet Alinin eline çarpa -
rak içeri girdi. Ve ilk haftayım bu 
tekilde Beşiktaıın 2 . 1 üstünlüği

~ tt~ • it Çek~ı:ıne en evvel Alman bay-
~~ 4\.• ılıyor. Bunun sağında ge-
' ~~n bayrağı ve solda da Is. 

~-tir var~ .• 
'tı~ l . azel Krıstıl Kra1'Z ile 
-~_. ! ~1&!onınilaen Kont Grasae
, ... tribününe çıkıyorlar. O 

toı>lal' atılJY.Or ve mızıka 

Bu 140 bin kişi de tam bir in
tizamla yerleımiştir. Saat 11 den 

biraz evvel Führerin muvasalatı 
tiddetli alkışlara sebep oldu. Şe -
ref tribününde lsveç prensi Güs · 

tav Adolf da hazır bulundu. ince 
bir yağmur baılamıştı. Fakat bu 
Peyircilerin gittikçe artan ıevkine 
halel vermiyordu. Atlama müsa 
bakaıma elli OY.Uncu iıtirak etti. 

Hokey maçının neticesi: 
Garmiş Partenkirhen 16 (A.A.) 

- Hokey maçında, Kanada A
merikayı yenerek İngiltereden 
sonra ikinci ilan edilm~ttir. Buna 
göre netice ıudur: 

1 - lngiliz takanı 
2 - Kanada takımı 
3 - Amerika takımı 
4 -Alman takımı. 

le bitti. 

ikinci haftaym 
ikinci haftayım biraz asabi . 

yetle başladı. Her iki taraf daha 
sert O)'llUJ..Ordu. 16 mcı dakikada 

- -Karagümrük: 1 
Ortaköy: O 

Xref stadındaki ikinci küme ır ı
çında Karagümrük Ortaköyü 1 . O 
yendL · 
Kasımpaşa: 3 

Sumerspor: O 
Diğer ikinci küme maçmda, 

Kasımpafa Sumenporu 3 - O yen· 
mittir. . . . . · - · 



. 
128 (Nakili, tercilme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) 

Fakat Rabiada Kaıımın öteki 
kadın bulalannın müptela oldu-
ju, bepei birbirine ben:.iyen deru
ni dertler yoktur. Rabianın daha 
dojnHu mesele telakki ettiği cin
•I buhranı, d!ı:nağ buhranı yoktu. 
Belki ıan'ati, belki ~uhiti onu kü
çük yaıındanberi karıtık cemaate 
alııtırmıttı. Onun sınıfındaki ka
'dınlar esasen bu gi~ feylerden bir 
doktora bahıetmeği hatırlarına 

ıetirmezlerdi. 

Onlar, eauen ameliyat icap et
tiren hastalıklardan başka, hem 
vücuH~rının, hem de dimağlarının 
ııhhat: için okuyucuya, üfürükçü
ye, hocaya müracaat ederlerdi. iç-
lerini birine dökmek meselesine 
gelince: Çeıme batında, sokakta, 
tramvayda, vapurda, tanıdık tanı-

madık, her kadınla en mahrem ha
yat meselelerini münakap eder· 
lerdi. 

Zihniyeti itiraz bunlardan iler-
de olan Rabia vücudunun ııhhati
ni tamamen bir doktora tevdi et

meli kabul etmİftİ. Fakat dima
iının sıhhatini korumak için o, 

altında battan baıa bir çardak. Ar
tık eski yatak odasını aramak im
kanı yok. Penceresinin karşısın
da bir ceviz ağacı olsa hiç ev de
ğiıtirmemiş gibi olacak. Fakat kü
çük bahçenin ortasındaki havuz 
bu eksikliği unutturuyor. Etrafı 
mermer, ka.rşı kar~ıya, kuyruklan 
altlarında oturan iki aslan, ağızla
rından sular fıtkırıyor ... Bunu Ra
bianm çocuğu ne kadar sevecek. 

O kadar keyifliydi ki kapının 

önünde onu karşılıyan Osmamn 
a~çısı ihtiyar Eleniyi bile sevdi. 
Üst dudaklarındaki bıyık,, çenesin
deki et ben!erin üstünde kıvrılan 
uzun kır tüyler biraz insariı tiksin· 
diriyor. Fakat Penbe teyze ona 
bir ağda yapıverince yüzü gözü 
açılır, tertemiz olur. 

Kendi odasına girince bütün 
bütün zihni rahat etti. Eski ha
yatlarının dekorunda bir tek de
ğiıik şey vardı, o da mangal yeri-
ne evi, hatta taılığa kadar ısıtan 
beyaz çini sobalar. 

"Gel, yukarda benim çalııma 

odamı gör, Rabia.,, 

-48-

- Haydi bunları unutahm, Leyla 
Hanım! Ben gönül iŞlerinde biraz 
tecrübesiz bir gencim.. Fakat, bir meziyeti 
var: içi, dışı bir görünürüm. 

Leyli sordu: diği dört yıllık talebelik hayatın· 
- Aramızda epeyce yaş farkı da bile hemen hemen hiç bir genç 

var, yavrum .. Her engel bertaraf. kızla sevişır.emiş, ufok bir flört 
bu iıe ilk önce annen muhalefet bile yapmamıştı .. lbrahim, Lozan
eder ! da Ley ladan çok yaşlı kadınların 

-Benim, anneme minnetim peşinde az mı koımuştu? 
yok. Babam vaktiyle hepimizin Leyla, bu yaştaki gençlerin 
servetini ayırmış. Nihayet bu ev - daima oliun kadınlardan hoılan· 
den çıkıp gideriz. dığını bildiği için, lbrahimin bu 

- Ömer bu işe ne der? ateşi de çabuk söneceğini, bu bir· 
- Hiç .. Ne diyecek?! Ağzını leşmenin de sonu cdk çıkacağını 

açmağa hakkı var mı? Elverir ki, anlamıyor değildi. Fakat, Leyla 
sen de beni, benim seni sevdiğim başka türlü hareket edemezdi. 
kadar sevmiş ol! . Nihayet Ömerle aralarında ka-

Leyla süzgün gözlerini delikan. nuni hiçbir bağ yoktu. Ömer gü . 
lıya çevirdi: nün birinde ona: (Haydi baka . 

- Sizi gördüğüm günden:beri lım, seni geldiğin yere gönderiyo. 
içimde müthiş bir ate§ var, ibra . rum !) diyecek olursa, ne yapa . 
him Bey! Ben sizi ilk önce resmi- caktı 

nizden sevmiştim. Geldiğiniz gün O, bu meş'um günü hatırladık· 
yanıma bile sokulmadınız ! Fakat, ça tüyleri ürperiyor ve lbrahime 
ıben bunun sebebini anlamamıı elinden geldiği kadar yaltaklam . 
değildim. Prens Ömerin yolda ~e- yordu. 
lirken sizi doldurduğunu pekala İbrahim bir aktam Leylaya ıu 

kabahat itlemit gibi durmıyor 
lbrahim vaziyeti izah etmek i 
di: 

- Biz Leyla Hanımla seviti 
ruz, Zeynepçiğim ! Ve onunla 
leneceğiz ... 

- Zeynep kulaklarına ina 
mıyordu. 

- Ömer duymasın 
Çıldırdın mı sen? .•• 

Diye mınldandı. 
lbrahim, Zeynebin yanına • 
- Ağabeyim bir lngiliz ka 

niyle sevişiyor. Onu Jülyetten 
yırmağa imkan yoktur. Leyla 
nım bu vaziyet karş!lında lat 
bula dönmekten baş.ka bir fey 
pamazdı. Ben bu dönütün ön 
geçtim. O gene senin yengen 
rak evimizde kalacak. 

Zeynebin ağzı bir karıı 
kaldı: 

- Ya annem ... Akrabalan 
Dostlarımız... Onlar duyarsa 
ler söylemezler? 

ıl.tlı 1:.atma bir uıul buldu. Sade 
1 
Ye iptidai, fabl nıakul bir usul... 

''Hangi odayı al dm, Osman?,, 
lmanvn odasının karıısındaki 

odayı almıttı. Bu Eminenin san
dık odasıydı. Orası Rabianın 
zihninde tavanlara kadar esl<i pü~ 

keıf etmİ§tim. teklifte bulunmuştu: 
- Çok doğru. Bunu nasıl anla. - Bu gece seninle Bristol ote-

dmız?. linin Müzik Holünde tertip edilen 

- Benim onlarla alıt veri 
yok. Annem kabul etmez:-e, e 
mı alıp çıkarım. Ben Leyli 
ayrılamam .. F akc;.t bu evden 
lırım .. lıte o kadar. Haydi, ça 
hazırlan! ... Vakit geçirmiyeli 

Ve bitaz da iıradenin kuvvetine 
baih bir uaul. 

Keder veren, korku veren her kü e'1a y!ğılr, karanlık, havasız 
mevzudan kaçınıyor, ferahlı likır- bir odaydı. Ve Osman oraya ken
dı ediyGr, ten imanlarla düıüp kal- di hayabnm dekonqnı ıetirmit ! 
kıyor. Bi!ha11a ıimamın ve Emine- Garplı ibir sa!!'atkarın çalrftığr, ya-
nin likırdııı yasak o im uftu. d "" d 

~a ıgı o a ..• 
Bu uaul, ıuurunun alt tabakala- "Osman, ne çok kitapların var.,, 

rındaki korkunç UDl\lrların uyan- Fakat kitaplardan ziyade duvar-
masına, Rabiayı korkulu rüya, ke- daki resimlere baktı. Konağın 
derli hülya teklinde muazzep et- . kuyruklu piyanosunu gcrünce, §en
meeine mani oluyordu. Rabianın lik günü Osmanla kavgasını hatrr
ıözleri, bu deYİrde, hep güzel ıey- ladı. Azıcık sıkıldı. Ve bu ııkıl
ler arıyordu. Etuen o muhitin ea- mak arasında Osmana kartı hak
kiden beri ıebe kadmlara tavsiye sızlık ehnit olduğunu, onu pek ta
ettiii en mühim teY de buydu. Bil- bii bir haktan mahrum ettiğini de 
Jıassa ıüzel bir çocuk ıördü mü, sezdi. Bir buçuk senelik hayatla
nerede oluraa olsun dunır bakar, rında, Osman çalıtacağı, dütüne· 
uzün lnıwı çocujun ıözünü, kaıım ceği, batım dinliyeceği bir köıe
ezbenerdi. Oamanın fransızca den mahrumdu. Dükkanın üıtün
ıaıetelerinden, kutulardan kesip deki evde, Rabia, Penbe, hatti. Ra-i biriktird!ii bir ıüzel çocuk kollek- kım evlerindeki gibi ... Osman za

l siyonu vardı ki, mutlak yatmadan vallı bir sığıntı gibi. 
evvel her gece bu mı gözden geçi- "T ıhsımlı kuyuyu burada yaza
rird i. Osman onu ilerde yapacağı cağım; Rabia. Ne kadar zamandır 
bir 9'(:Uk resmi için hazırlanan, batımın içinde ... ,, 
etrahnt telkik eden bir reuama "Burada artık batını dinlersin, 
benz~tiyordu. istediğin. kadar çahııraın, batını 

Doktor Kasım her hafta geli- rahat bırakırız.,, 

- Onun ve sizin muameleniz · eğlenceye gidelim. Ağabeyimi o . 
den... rada ıevgilisiyle kol kola görürüz. 

- Haydi bun lan unutalmı, O da bizi yanyana görür .• Ya haz. 
Leyli. Hanım! Ben gönül iılerinde meder .• Sesini çıkarmaz.. Mesele 
biraz tecrübesiz bir gencim .. Fa - ' ·kendiliğinden halledilmiı olur. 
ka~, lb,ir mezıyetim var: içi, dıJ.ı Yahut yanımıza gelir, bize niçin 
bir görünürüm. Sizi çılgınca ,şevi· · birlikte geldiğimizi sorar. Ben de: 
yorum. Size fazla kompliman yap. (Leyla Hanımm canı 11kılmıftı .. 
mak, size hot görünmek elimden Sen nasıl burarla eğleniyorsan, biz 
gelmez! Bunu isterseniz benim de öyle eğlenmeğe geldik!) de . 
kabalığıma veriniz! Sözünüzü rim. Daha olmazsa, sevittiğimizi 
bekliyorum: Bir !kelime ile bana: söylerim ... 
(Ben bundan sonra sizin olaca · Zeynep salona girince Leyla 
ğrm !) deyiniz. ile Prens lbrahimi ÖpÜfürken gör. 

Leyla delikanlının bu heyecan dü .. Birdenbire taJaladı.. Geriye 
ve ısrarı karıısmda derhal peki gitmek istedi .. Ayakları biribirine 
demeğe mecbur olmuttu. dolandı.. Kapıyı bulamadı. Kü . 

- Ölünceye kadar ıizinim ! De- çük dilini yutarcasına içini çeldi. 
di. lbra.him, Leylanın boynuna sa· 

Batını önüne iğdi.. Leylanm rılmıttı .. Zeynebin geldiğini gör · 
elleri lbraıhimin avucunun içinde dü .. Batını kaldırdı: 
duruyordu. lbrahim, Leylinın el . - Haydi Zeynep, sen de hazır· 
lerini sıktıkça, içinde derinleıen lan., Yen genle beraber sokağa çı· 
ateşin bir anda bütün damarlan- kacağız. 

nı ıardığmı duyuyordu. Leyli. Ka. Zeynep tatkın tatkın bakını . 
hirede eıi bulunmıyan sevimli, he- yordu. 
yecanh ve ateıli bir kadındı. - Nereye gideceğiz? 

Leyla, lbrahimi bu kadar ça . Demek iıtiyen bir tavırla kar . 
buk elde edeceğini ummıyordu. d~inin yüzüne baktı. 

lbrahim, zaten lıviçrede geçir· Leyi&., Zeynebin yanında bir 

• * • 
O gece teylanın {keyif) i 

mitti. Geldikleri zaman çok n 
sizdi. Bu kadar eğlenceli bir 
de Leyli kokain çekmeden 
duracaktı? 

Zeynep bile Leyli.nın net 
liğinin farkında idi .. Ve ıebe 
de pekala biliyordu. Zeynep 
di kendine: 

- Leyla, ya Ömerin, ya 
rahimin karısı olaca.lı: .. Ve be 
de yengem olarak kalacak. 

Diye seviniyordu. Fakat, 
lanın Ömerden lbrahime aıe 
pek de hoıuna gitmemitti. lb 
him, Leylinın yanında pek k' 
ve tecrübesiz bir çocuk gibi d 
yordu. Leyla çok güzel, çok• 
lı, cazibeli bir kadındı. Fak• 

de olsa yafı kırkına yaklatlll 
İbrahim, lsviçreden yeni gel 
tahsilini bitirmif, eımer güzeli 

gençti, o Mısırda kimin kızını 
mazdı? 

(Devamı ıJof yor, oturuyor; konll§uyor, fakat (Devamı var) 
RabiaonunlasıhhatetaaUUkeden -===============================================================================-=========================::::::::::;::;ı 
llleJe)elerden baıka bir fey konuı
muyordu. Artık kız kendi zihni
ne de, etrafına da karnı yarılıp ço
cuğu alınmanın tabii olduğu hi11i
ni vermeje muvaffak olmuıtu. En 
ıaribi onun maruz ol.acağı tehlike-

yi düıünenler art.ık kendi muhiti 
deiil. Sinekli &kkal mahallelile
riydi. 

Yeni evlerinin son hazırlığın· 
da, O.mana ıöz verdiii için, bu· 
lunmamlflı. Fabt eve ıirdili ıün 
ıözü, lönJü ~dr. Şimdi renkli, 
ferah bir bahçe olan avlu evin es· 
ld Wi cepheaini tamamen de
littirmifti. 1>.ıYarlann dibinde 
mor •l-mlar, safran renkli kına 
~çeWerf, · lanaızı sardonyeler ... 
il Alılaa da9tiinrn dibhtde, iıtik
Wle cini hlmlar, zarif çiçek
ler ftdeclen yuemin ve hanımeli 
fidanJa.!'... Rabiamn peocereainin 

'(eflrka No. 4b 
Sordu : 

- Ahmet;ığa sandığınızın anahtarını size verdi 
mi? 

- Evet... Bu zahmetinizden dolayı teşekkür e

derim. Fakat ben kendim gidip almağı tercih eder
dim! 

- Unutulmuş şeyleriniz mi var. 

- Bakmadım. Zannetmiyorum. 

- Peki şu halde? 

Sabaht~nberi duyduğum ıstırap ve can sıkıntı. 

turu belli etmekten kendimi alanııyarak titizce cevap 
verdim : 

- Şahsıma ait olan hiç bir şeye yabancı bir elin 
dokunduğunu istemezdim. 

- Yabancı kimse dokunmadı ki •. Valizinize her 

şeyinizi ben koydwn. Bunu bir hizmetçiye bırakmak 
istemedim. 

Daha titiz ve kat'i bir sesle 
- Ben yalnız kendim• yapmağı tercih ederdim. 

diye tekrar ettim. 
Ka!larını çatarak hayretle sordu: 
- Niçin? Mademki benden başka hiç kimse ne 

içindekileri ve ne de nereden geldiğini görmedi. 
Sert bir sesle : 

- Sandığımın içerisinde kimseden saklıyacak 

hiç bir §eyim yoktur, dedim. 

- Fakat gösterecek bir §ey de yok .. 
Müstehzi eşyalarımı değersiz gördüğünü anlatan 

bir eda ile söylediği bu sözlerle ytizüm kıpkırmızı 
oldu. · 

Sonra ilave etti. : 
- Her sözü, her hareketi kötü tarafa çekiyor

ıunuz. 

- Daha gimdi bagajımın görülmesi doğru olma. 
dığmı söylüyordunuz, komplimanmız bu mu??.. 

- Sizin mazinizi b;Imiyen hizmetçileri k:ısdct

mek istedim. Kabahat mi? 

. - Mazim de sandığım gibidir. En gizli 
istenildiği ~adar karı§tırılabilir. Yüzümü kız• 

hiçbir şey bulunmaz. . 
Sabırsızca bir hareket yapmaktan kendiıirıJ 

mıyarak: 

- Artık münakaşayı uzatmıyalım dedi. JJI 
anlaşamıyacağız .. Hiç aklımdan geçmiyen ıeyıer 
na zorla söyletiyorsunuz. 

Ancak birkaç lokma yediğim tabağımı orı 
iteledim. Bir lokma daha yutacak gücüm kal 

~ 
tı. 

Kum ve alaylı bir gWU§le güldü : 

- Ne oluyorsunuz? Hasta rnıaınız? 

Dik dik yüzüne baktım. Birdenbire lçerfd'1 
duran ve dilimin ucuna gelen §iddetli ve fert• 

sarf etmemek için yutkunarak di§lerimi aı~ 
limeleri ağzında çiğniyerek anlamadığım bit t 
Ume mınıcıanat. Alnmt!a derin we tert bit ç~ 
tirdi ve getirnen yemeklere o da elini aurrııe 

• Yemek ağır bir sükUt içerisinde bitti. :ı 
(Devamı f)ol/J 
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Belediyelerin 
ve hava blleumlarından korunma 
Komlsyonlarının nazarı dikkatine: 

z...a .. tehlikeyi bildirmek için fabnkamız. 

da muhtefü beygir kuvvetinde 

CANAVAR 
DCDCKLERi 

lstanbul Levazım Amir· 
liği Satınalma 

Komi s yon u ilah 1 arı 

·çAPA 
\MARKA ~ .-.,. 

~-~ :-·· - \\_ -... ~ 
ı · .·n·• 

imal olunmaktadır. 

~ _,.. 
· .. ~ ·--

V.u.c.k siparite göre: düz sesli, otomatik 
v~at ta ayarlı saatla itler, ledalan yükselir, 
alçahr " düdü;ün cesametine göre uzak me. 
seferlerden iptilir tekilde 3 boy yerli mama. 
lab olan •• Anupa düdüklerine her cibetçe 
faik bulanan düdükler bak.landa fabrikamızdan 

Beıiktqta Sebat delirmenin • 
de kırdmlan buğdaylardan birik· 
mit olan 17400 kilo kavuz, kara . 
muk, kırıntı, ince kmntı, buiday 
tozu 19 - Şubat - 936 Çartam · 
ba günü ıaat 13,30 da Tophanedt
Satınalma komisyonunda pazar . 
Irkla aatılacaktır. Hepsinin tutan 

. . ...... o.-.... .. .., .... 

hemen tafsilat isteyiniz. . 
Z U M R E Z AD E A. Ş A K 1 R 

292 lil"ll 6 kun-.tur. Son teminatı 
43 lira 81 kul'Ulflur. isteklilerin 
belli aaatte komi.yona gelmeleri. 

.··_..,.,. ...... 

TUrll Sanayll Harbiye ve Madeniye Fabrikası 
htanbul, Haliç • Karaaiaç, Telefon: 4,3214 

Umum Acentalığı: Salahaddin ve l'-lccati, Galata Mader han 

~~~~N~o~-~t:S,~1~8~.~T~el~e~fo~n::~4~28~94~~_J~~~~ 

(423) (843) 

• • • 
Nümuneai ıibi 120 bin Adet 

Fermejüp 19 - Şubat - 936 Çılr
ıamha günü saat 14,30 da Topha· 

ÇAP AMARKA Pirincunu fabrika 
21 inci yıl d6nUm0nU kutlularken 

Nafıa Bakanlığından: nede Satmalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 

ANN~LER DiYORKi: 
O, torunlar1mızın da n••• ve sıhhat k•ynalı olacaldl ... 

24 Şubat 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Bakan
lıtı malzeme eksiltme komisyonu odasında İnegöl kazasının Bogaz-
0~a ormanından kesilip Karaköy istasyonunda vagon içinde teslim 
edilmek ıartiyle 18560 lira 85 kurut muhammen bedeili olan 11249 
•det normlll kayın travenin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapdacak
lır. 

Şartname ve teferrüatı bedehiz olarak Bakanlık malzeme dai· 
"etinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1392.08 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 24 Şubat 936 pazartesi ı~nü saat 

l4 e kadar Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğüne vermeleri li
'-adır. (275) (640) 

1stanbul Deniz Levazımı Satmalnıa 
Komisyonu İIAnları 

.. _ Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satına ima Komisyonun
~ll: 

L!t 1 - Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan 5000 ton Velet Kardif 
~ürünün kapab zarfla münaka kuaaı 2 Mart 936 pazartesi günü 
"'-t 14 de Mi.Ut Mildafaa Veklleti Mnumda yapılacakbr. 
. 2-480 kurut mukabilindP. verilen prtnamesini almak istiyenle

l'irı her sün, münakasaya İflİrak edeceklerin de yevmi mezkurda 
L • . em a me rlup arı ve 2ıfO numaralı kanuna ıöre belge
-.ıttyle kom1syona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 Mart 936 günü Rzami sant 13 e kadar komisyona 
•etibnit hu!unacakh" (801) 

bedeli 444 liradır. ihale günü tes· 
lim prtiyle alınacak olan itbu 

Fermüjüpler için isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(417) (818) 

• • • 
Nümunesi gibi 75600 metre 

ıerit 19 - Şubat - 936 Çartam -
ba günü aaat 14 de Tophanede 
Se.trnalma ·komisyonunda pazar • 

lrkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
1701 liradır. ihale günü teslim 
ıartiyle alınacak olan itbu terit 
için isteklilerin belli saatte kunıİs· 
yona gelmeleri. (418) (819) 

,,. . . 
Nümuneai gibi 12 bin metre te

li 19 - Şubat - 936 Ç&l'f&lllha 
günü saat 15 de Tophanede Satm-

alma komisyonunda pazarlıkla a- ' 
lınacaktır. Tahmin bedeli 4080 li-

-ı:adır. Son tenıinatı 612. liradır 
Şartname ,..~a1 k'bmlayon
da görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(419) (820) 
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kel1disini bekli)en mumya yapacaı. 

bir adama götürmekten başka bir işi 
kalmamıştı. liunu da yapınca, beş al· 
tı arkadaşile atlara binip rahat rahat 
ltalyaya, Romaya gidecekti. 

Hem avbya döner dönmez: 
- Hak, büyük kapı kapanmış! A. 

caba kim kapadı? Ni~fn kapandı? de
di. 

l\.endi kendine bunu düşünürken 
üzerine doğru gelen iki Pardayanı 

gördü. 
Şövalye: 

...:. KoUnyinln cesedini pencereden 
atan senmiydin? diye sordu. 

Genç Pardayanın sesi çok sakindi. 
Hattıi gözlerinde bile korkunç bir hal 
Yoktu. Gerçi dudakları bembeyaz ol· 
ınuş ' ~ titriyor, bıyıkları dimdik ke
silmiş bulunuyorsa da Bem bunun 
farkmda olmadı. Doğruldu ve yüksek 
~e.~le: 

- ı-;,·et benim genç dinsiz, ne ola. 
cak? cevabını verdi. 

- Amirali sen mi öldürdün? 
- E\·et ben. Protestan Kalvenin 

ortağı ı Ne olmuş? 
- Onu ne ile öldürdün'! 
Dev vücutlu Dem avlının bir köşe. 

ıine attığı kanlı mızrajı göstererek: 
- Bununla! dedi ve bir kahkaha 

salıvererek devam etti: 
- Sizi öldürecek mızraklar vardır 

kltir köpekler? Hemen imdat! Din
•iıler var?.. diye batırdı. 

Ayni umanda kapıya koşmak, aç-
9lak, aeçtifini duydufu bir çeteyi ça. 
lır-.k tstedl. 

- Kımıldama dostum: Görülecek 
ufak bir hesabımız ,·ar .. dedi. 

Bem, kendisini şiddetle sarstJ. }'a· 

kat bu canlı kerpeten boğazını bırak· 
mıyordu. Boğulmak derecesine gelen 
dev vücutlu canavar hırıltı gibi birse~ 
le rahat duracağını söyledi. ihtiyar 
asker onun gırtlağını bıraktı. Bem 
derin bir nefes alarak hayretle Par. 
dayanlara baktı. 

Korkmağa başhyarak: 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
Şövalye: 

- Yalnız seni! Dünyayı bir cana. 
\"ardan temizlemek istiyorum .• dedi. 

- Ah, beni öldürecek misiniz? 
Şö,·alye omuzlarını si1kerek ce,·ap 

verdi: 
- Kıhç kullanmağı biliyor mu

sun? 
Bem, geri fırhyarak sağ elinde kı

lıcı ,.e sol elinde hançeri bulunduğu 

halde dövüş nziyetf aldı. 
Şövalye, belinden kayı§ını çözerek 

kılıcını yere attı. 
ihtiyar Pardayan: 
- Ne )'apryorsun? diye bağırdı. 

o ise: 
- işte, ona karşı en yakışan si. 

llh budur! diyerek acele etmedel" 
gidip mızratr aldı ,.e düşmanının u. 
zerine yilritdU. 

Bem gUldil. Onun kılıcı da mız
rak kadar uzundu. Bu genci öldiirece
ğine sonra ihtiyarı da haklıyacağına 
emindi. 

Şövalye, üzerine doğru yllrityilnce 
Dem sarardı. thttyar asker kollamn ....... t ,_.de çivilenmiş gibi kal. 
kaTuıtararak avlının ortasında dura. 

ihtiyar Pardayan onun ıırtlaiına yordu. Şövalye o kadar hiddetli, gö7.-
1.&PJflp: leri o kadar korkunç, daclaklan tttrek, 

- Onun başını istiyorum. Bflirsi.. 
niz: ki bu baş benimdir ve bin altın E. 
kü değerindedir. 

Giz dehşetli bir gülü' güldü. 
- Doiru, ona al. Biz de Deccalı 

' ayaklarından asarız. 

Bem etildi. Bir kaç hançer vuru
tile başı ıövdeden ayırdı. Cesed de a
yaklarından yakalandı. lki adam, her 
biri bir ayaktan tutarak onu sürükle. 
meğe ba§ladılar. 

Giz önde olmak üzere bütün hem. 
palan onlan takip etti : 

Cesedi, kanla çamurlanan sokak
larda sürüyerek Parisin yollarından 
geçip kudurmuş halkın alkışları, tüf ek 

arasında 

rakılan silahlı adamlarla birlikte 
Ko1inyinin konağının avhsında kal. 
mıştr. Birkaç dakika içinde kapı kırıl
dı. Herifler, Pardayanların çıktıkla

rı merdivene saldırdılar. Bem her kat 
ta çıkan gürültüyü duyda. 

Gülerek: 
- Galiba herifleri yakaladılar. 

itte derileri on para etmlyen iki çap. 
kın .. Halbuki bu kafa bin altın edi. 
yor. Hakikaten güzel bir kafa! Fakat 
bunu temizlemek )Azım .. diye ıtiylen. 
di . 

Askerlerin oturduktan zemin ka. 
tındaki bir o~ya girdi ve su dolu bir 
kova ile dışanya çıktı. Rahat rahat i
şine başladı. Ya\'aŞ sesle de 11kbahar. sesleri, katmerin velvelesi 

-darağacına götürüyorlardı. dan, öten kuşlardan, açılan çiçekler. 
ettiği hu den l,lahseden bir aşk şarkısr söylüyor

Paris1i ta- du. 
Dük dö Gizin kumanda 

rezil sUrilsünü yirmi bin 
. kip ediyordu. 

Giz: 
- OJdUrUnUz! 

bağırıyordu. 

Halk ise: 

öldürünüz! diye 

- Yaşasın Giz, yaşasın dinin dfr ... 
fi, cevabtyle kar§thk ,·eriyordu. 

Yolda adam öldürülüyor, gülünii. 
'yor, prkı söyleniyordu •. 

Kollnyinin cesedi hazan yüzü ko
yun, hazan arka üstü dönerek taş1a
nn üzerinde sıçrıyordu. 

işte böylece l\fonf ok on darağacına 
varıldı. Cesed hemen ayaklarından a. 
fi'ıldı. O vakit biltün Pnrisi sarsan u. 
tursuz bir gOrültü koptu. alkışladı. 
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sozo 
Dem, Gizi böyle bir zamanda tah 

kir eden eesar delileri bulmak i 

Etrafında, yaima edilen konak, 
kırılan kapı1an, kırılan 'pencereleri, 
atılan kıymetli eşya ile dola avbS1yla 
hücumla alınmış bir kaleye benziyor
du. 

Yukanda Pardaynnları takibe ko. 
yulan canilerin hiddetli sesleri duya. 
luyordu. Pariste ise boğuk bir gürültil 
hüküm sürüyordu. Handa tanların 
müthiş vızıltw vardı. 

Bem ise, rahat rahat Kolinyinin 
başını temizlemekle meşguldü. 

Birdenbire, avhya, başını havaya 
kaldırarak konağın her tarafını gö .. 
den get'irmek için etrafına bakınaa 

bf r adam gf rdl. 
Bem: 
- Yay Mösy8 Morlver! dedi. 
Bu adam, B~min bulandafu tara· 

fa döndU. Yüzü sapsarı k~ilmitti· 



HABER 

28-t - Evet, zehirledim. 2S3 - Birdenbire muhabere perdesinde reisin 
hayali göründü: - Yalan söylüyorsun. Henüz ikisi de sağdır. 

' 28:> - Aelita süratle hava gemisinin hazırlanma 
sını emretti. 

- Yabancıları öldürdün mü? 

286 - Uçan gemi bir takım kayalıkların üstü
ne kondu. - \ 
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- Sizi gören bir hazine arıyorsu. 

nuz sanır. Şu dinsizlerin kepazeliği 

pek hoş değil mi? 
Sesi kısılan gözleri kan çanağına 

dönen Moröver: 
- Ben de bu dinsizlerden ikisini 

anyorum. Evet, iki müthiş adam iki 
mel'un hain l Bunların Tamplden çık. 
tıklafını gördüm. Fakat izlerini kay
bettim. Herhalde buraya gelmiş ol
duklarını sanıyorum. dedi. 

- Ah, ah!.. Kuru, boz bıyıklı, 
müthiş gözlü bir ihtiyar değll mi? 

- Evet, evet! 

- Ubürüne benziyeıt fakat daha 
vahşi ve daha kuvvetli olan bir de 
genç değil mi? 

- Tamam. onlar .. 

vardıkları zaman aşağıda bir gürültü 
duydular. Kapı kırılmış olduğu için 
kudurmuş herifler de merdivenlerden 
çıkıyorlardı. 

- Fakat burada tilki gibi tuzağa 
düştük! dedi. 

- Mösyö, dikakt ediniz! iki saat 
evvel bizi ezecek olan demir bir kaf ~ 
sin içindeydik. Şimdi ona nisbeten 
cennette bulunuyoruz. 

Böyle söyliyerek ikisi de tavan a
rasında bulunan bir pencereye koştu
lar. Bu pencerenin karşısında başka 

bir açık pencere ''ardı ki bu da asıl 
konağa aitti. Amiralin konağı hu ı;ıu. 

retle bir avlıda iiç binadan ibaretti. r .. 
ki bina, ası1 konaktan dar birer ge
t:itlc ayrılmışlardı. Bu geçitıe bahçe-

- Evet, şimdi burada bulunuyor. ye ve konağın arka tarafına gidilirdi. 
Jar. Muhterem Dük dö Gizi daha vah. Baba ile o~ul sol taraftaki binada 
şileri olan o genç deli şurada binlerce 
k,işinin arasında tokatladı. Monsenyör 
konağa sığınan bu çapkınları yakala
mak üzere elli kişi bıraktı. Konakta 
onları arıyorlar. Gidiniz, sizin burnu-
nuz daha iyi koku alır Mösyö Morö. 
ver. 

Moröver, Bemin gösterdiği merdi. 
vene doğru bir ok gibi fırladı. Sevinç
le haykırarak gözden kaybouldu. 

Dem gülerek: 
- Yarabbi, ne kepazelik dedi. 
Avlıda bu şeyler geçerken iki Par-

dayan merdivenden çıktılar. Bulun. 

dukları yer konağm sol tarafını teş. 

kil ediyordu. Ve öbür iki binadan ay. 
nyclı. 

hulun uyorlardı. 
İhtiyar Pardayan söylediğimiz 

pencereyi göstererek: 
- lşte yol! Bir tahta ... Çabuk bir 

tahta! .. dedi. 
Gözlerile etrafı araştırdılar Bu ta. 

van arasında hiç bir şey yoktu. Değil 
bir tahta parçası, hatta köpril gibi kul 
)anılacak bir eşya, bir ip bile bulunmu 
yordu. 

Tekrar aşağıya inmek imkansızdr. 
Kudurmuş herifler yukarıya çıkarak 
her katı arıyorlardı. İhtiyar asker 
müthiş bir küfür savurdu. lki.st de 
birfbfrlerine baktılar. Yüzleri sapsan 
kestlmfştl. 

Birdenbire altlarında bir takım 

Her katı dolaşan Pardayanlar küfürler duydular. Bir saniye sonra, 
kendileri için çıkacak hiç bir yer ba. tavan arasına da çıkılacakh. 
lunmadığını gördüler. Tavan arasına Sövalye soğuk kanlılıkla: 

288 - Aelita içeride bir küçük kandil yaktı. 
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- Sıçrayalım! .. iki pencerenin 
arasında zannedersem altı kademden 
fazla aralık yok! 

- Sıçrayalım ha! 

Sıçramak imkansızdı. Hız almak 
için dayanacak bir yer yoktu. Karşı-
daki pencere vardı. Havada sallana
rak bu daracık aralıktan karşı tarafa 
atlamak, intihar etmek demekti. 

Fakat elli kuduz jantiyomun eline 
düşmektense bu tehlikeyi göze almak 
da~a doğruydu. Çünkü ölmek bir şey 

değildi. Aı:ııl mesele uğranılacak iş. 
kenceydi. 

Babası: 

- Sıçraya hm t Dur, ben enela 
geçeyim! dedi. Ve hemen penecerenin 
kenarına çıktı. Alnı tere batan, boğazı 
ıstırapla sıkılan şövalye o anda baba-

. sının kendisini ileriye doğru bıraktığı. 
nı gördü. 

ihtiyar asker atlamıyor, kendisi
ni başaşağıya sarkıtıyordu. Bu son 
derece tehlikeli bir hareket, ancak 
yeis ,.e ümitsizllkl~ kalkışılacak bir 
çılgınhktr. 

ihtiyar Pardayan ayaklarını pen
. cerenin kenarına i~ştirerek ileriye doğ 
t ru atıldı. Vücuda havada bir kavis çiz. 
: di. Şövalye bfr ~ltlı kopardı. Fakat 
bu çığlığa babrunnm sesi cevap verdi.: 

- Jşte köprü şövalye! Haydi geç. 
Bu delice teşebbüs iyi sonuç ver. 

mişti. 

ihtiyar Paradayanın elleri, karşı. 
ki pencerenin kenanna yapışmış ve a-
yaklannı da tavanarası penceresinin 
kenarına takmıştı. Bu suretle. bir 
pencereden ötekine havada eanlı bir 
köprü kurulmut oluyordu. 

Bu iki adam giriştikleri her işte 
delicesine bir cesaretle hareket edi 
yorlardı. Şimşek kadar hızlı, bir vahşi 
kedi kadar çevik olan şövalye dımağı. 
nm artık düşünemediği, kalbinin çar. 
pamadığı bu müthiş anda sıçradı.na
yağını canlı köprünün ortasına basa· 
rak öyle bir fırladı ki, düştüğü odanın 
ortasına kadar yu,·arlandı. 

Ayni zamanda babası da ellerile 
sıkı sıkıya tutunup ayaklarını bırak. 

tı ve kendi.~ini kuV\'etle yukarıya çe. 
kerek pencereden i~eriye girdi. 

Harcadıklan enerji o kadar büyük 
idi ki, bir an kadar nefefl nefese yer
de kaldılar. Kımıldanmadılar, ağızla
rını a~madılar. 

Terkettikleri ta,·an arası güril1. 
tüye boğuldu. Sonra bir sessizlik oldu. 

Baba ile oğul, yere yatarak kulak 
verip dinlediler. 

Bir ses: 
- Her şeyi anl•yorum. Rakınız. 

biz yukarı çıkarken birinci katın pen
ceresinden geçide atlamışlar! dedi. 

Bir subayın sesi olduğu belli olan 
bir ses: 

- Öyleyse şimdi uzaklaşmışlardır • 
Haydi, biz de gidelim, ve monsenyöre, 
yetişelim! cevabını verdi. 

Pardayanlar çetenin uzaklaştıkın• 
ve tekrar aşağıya indiğini gördüler. 
Şövalye avlıya bakan bir pencereye 
koştu. Askerlerin avlıya f ndiklerlnl 
Beme baZl şeyler söylediklerini, onull 
omuz silktiğini, heriflerin kop kof& 
gittiklerini seyretti. 

Bem, ftlyJf uttaprak avlıcla 
yalnız kaldı. Şimdi başı bezlere sarı· 
yordu. Sonra ellerini yıkamak üzere 
su aramafa gitti. Artık başı · alarak 


