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lngiltere, bir kabine 
buhranı arifesinde ... 

Dün sabah ondan gece ona kadar 
~~ _, ,_., - ~ -- ,_ --. ,,_. - - -

süren muhakemede 

Suikast 
maznunları 

Başbakan Baldvin, Avam Kamarasında kendi 
fırkasının en nafiz azasından ve kendi şahsi 
dostu Çemberlayn tarafından h.üçuma uQradı 

. ···········•············ -------·----
Lehl.stan da ... zaruri ahval tahbnda itiraf ettlklerlnl aöyled.klerlrtde:l 

ve ikrarları maddi dellllerıe tevsik edllemedlllnden ••• 

müf!:~;ke beraet ettiler 
tngilizce "Deyli 11era1d,, gazete •• Müddeiumumi Baha Arıkan la m üda

si, Lehistan.d~ da mü~.temle~e. edin-1 faa Vekili arasında münakaşalar OldU 
me hareketının baş gosterdıgıne şu: 

yoıdai~retediyor:. i Baha Arıkan hükmü 
Eskı Dışbakan Sır Samoel Hor: 

ıta~yanrn ~üste~leke edinmek ga-I tenıyiz ediyor 
yesıle genışlemege "hakkın olduğu.! 

(Yazısı 2 nci sayfada) 
~~~~~~~~~~~ ~~ 

ne yaptığını pek bilmiyordu. 
Çember/ayn Baldvfn ( Ya:;sı 2 incide) 

na. İngiliz hükOmetinin kani bulun·ı • 
duğunu keyifli keyifli ilin ederken, 

Bunun ardından tabiatlle Al •• 
manların müstemlekelerini ateşlill 
surette istemeleri baş gösterdi. Sovyet Oışbakcinı 

Japonqf!.lJiı gidecekmiş 
Şimdi de Lehistanda bir mil.s.İ 

temleke hareketi oldufu anlaşılı-: 
yor. Ve şüphesiz, İtalyanın müsteml1 

lekeye "hakkı,, olduktan sonra, Al
manyanın, Lehitdanın, lsveçin, Çek-1 
os1ovakyanın neden hakkı olma-ı • ., . 
~': .............. ._..__.. ··-·· 3 

BoRDn 1ngllterede 
Büyük hava 
manevrası var 
L~a, ....... )-

riliz hava kuvvetleri bugün öile
den sonra Londra.üzerinde büyük 
bir manevra ya"pacaklardır. 24 ~a
at sürecek olan bu manevralara 
150 tayyare İftİrak edecektir_. Bir /Jaheş ya .. ,., .:.ı su verilirken-

iki me;nleketin Dış Bakanları: Litvinof ve Hiroto -·çBoi I c·ukı .. ,a-I rrı 4 o o o 1 t a ı y a n 
·ı· k - J ı . . ·ı t t . ht ıd· G mecem z ı o ·yo, ı.1 - apon gazete erının rı e emas e me.sı mu eme ır. aze- j C t ki H b t k ·· · 

l'azdıklarına bakılırsa SovyetRusya telcr bu haberi memnuniyet izhar e- 6 nCI Sayfamızda enup a a eş azyl I Uzerıne 
;:~ciye k?miseri uıvinoru~ yakında derekkarşııamışıardır. bulacaksınız! 1 Jngı•ıı•z}erı•n ''Kenya 

_:oyu zıyaret ve Japon dıplomatla- (Novosti) - .................. - ..... -----·--·- • . . ' ' 

ispanyanın "Lenin i müstemlekesine '' ~ hükfimet başına geçiyor . . Uç~!~~,~~!!.... . 
li::.oton eski hükOmet erkanı kaçtı Şımalde~ı ~uva!fakıyet uzerıne 
ııa ~adrit, 17 (A.A) - Şehri,n ortası- İtiilcr umumi birliği ve halk cephe_. ilin edilmittir. • Musohnı şenhk yaptırıyor 
f doğru ilerliyen alay askerler tara-.. si, iıçilere ıüklinct tavsiye eden ve it •a•J•llatler k•Z•ntJOr Italyaolar, kaçan Habeşlere çok 
lt\dan dağıtılm~tır. Birçok el silah atıl- güçlerile meıgul olmalarını emreden be- Madrid, 18 - İntihabatın kat't neticesi . 1 t dl 1 
:ıt, bir kişi ölmUş, ikisi askerler ara- yannameler çıkannıttır. henüz belli olmamakla beraber vilA. zay B ver r yor 
~e 6 kişi yaralann;ıştır. Madrit, 17 (A.A) - İdarei örfiye (Devamı' Ünciltle) (Yazısı 4 üncü sayfada) 

INftlhlayete , eren kış ollmplyatıarından bir kaç enstantane 

d.lnıan k 
• • - .aua •Ç.Lurından Gumpoltrün Norveçli /var Ballangrud 5000 nwtre- Alman Artiltik llJJWuıj JamJlllioıw Jtitler '"* sp,orlaruıı ıe11_rederken 18 kUometre kayak koşusunda birinci 

f.Gllanı hatl_ret bir alla1M_ı . - • -- Uk kof.u UMlllU(cı - - .- · · · • . · 11elen lneçll Laneoa 
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Suikast 
maznunları 

Bera et etti 
Haftalardanberi bütün memle

keti §iddetle alakadar eden Ata · 
türke kar91 yapılmasına tetebıbüa 
edilen suikast davası dün Ankara 
Ağırceza mahkemesinde netire · 
lenmi§, ve suç sabit görülmediğin

den maznunların hepsi beraat et· 
"mişlerdir. 

Celse saat tam 10 de açılmıt ve 
ilk olarak Dahiliye müste§arı Veh
bi Demirel tahit olarak dinl~nmiş
tir. 

İlk şahit 
Vehhi suikast havadisini nasıl duy. 
duğunu söyledikten sonra Anka. 
olduğunu söyledikten sonra Ar.ka
ra Yal~i Nezvadrn evinde sorguya 
çekilen Yahyamn söylediği sözle
ri, itirafatını ve verdiği malUnıatı 

le bahsettikten sonra: 
- Yeminle temin ederim ki, Ba

ha Arıkarun mütaleası bu memle. 
kette revaç bulduğu gün hakkı t~
neffüs kalmıyacaktır. Bir dilek bir 
adem olacak, bütün evler yıkıla . 
caktır. Demiş ve Baha Arı kanın 
bir tek delil bile gösteremediğini 
aöylemittir. Makamı iddianın mü
talealarının da adaletin beynine 
kurşun sıkmak demek olduğunu 
ilave etmittir. 

Karar 

anlatmıttır. Vehbi, söylediği aöz. 
leı- arasında Y ahyanm J 1i Saip ile 
nahiye müdürü Şemıettinin iıim · 
lerini nasıl zikrettiiini de izall et. 
mittir. 

En ıonra maznunlar ayrı ayrı 
kendilerini müdafaa ettikten 10n • 

ra mahkeme heyeti müzakereye 
çe:kilmif, ve altı buçuk saat tonra 
yani saat dokuzu çeyrek geçe ıalo. 
na avdet ederek kararı tefhim et
miştir. 

Okunması bir saat süren kara . 
ra ıöre, maznunların tazyik neti
cesinde söyledikleri iddia edilen 
ikrarlan maddi delillerle tevsik 
edilemediğinden, ve ifadeler era. 

r 

Ankara vallsl ıındaki mübayenetin de bu fiili 
anlatıyor yapmaya tqebbüs ettiklerine dair 

kanaati vicd~niye hasıl edeme . 
Vehbi Demirelden sonra Anka- diğinden bütün ıuçlulann beraet · 

ra valisi Nevzat Tandoğan ikinci lerine karar verilmiıtir. 
~it olarak sorguya çekilmiıtir. Müddeiumumi Baha Ankan bu 
t!evzat o ıırada raıhatıız olduğu • kararı temyiz edecektir. 
nu, bu eebepten doleyı Y aihyayı - - -----------
nezdine ce)bec:lerek kendiaini bir . 
kaç defa dinlediğini söylemi!tir. 
Ayrıca suçlulardan her hanısi biri. 
nin ifkence edildi~ine dair olan 
iddiayı tidd!tle reddetmipir. 

HABER - · Al<ıam poıtası 

Fırtınanın 
zararları 

Her gllo yeni bir 

18 ŞUBAT-193& 

lngiltere, bir kabine 
buhranı arif esinde.•· 

haber, yeni bir zarar lngiliz kabinesinde yeni bir ba- nu,, yazıyor. 
Son fırtınalar yüzünden sahil · kanlık ibdaı etmek hususunda Oıten Çemberlayn'in kard~~ 

lerde vukubulan kazalar hakkın · Baıvekil Baldvinin düıüncelerin.e Nevil Çemberlayn bugünkü Bala• 
da Deniz Ticaret müdürlüğüne lngiliz parlimentoıunda eski dıı vin kabineıinde maliye nazırıdıt· 
gelen haberlerin sonu kesilmemit· bakanı Sir Osten Çemberlayn ta . Baldvlnl müdafaa eden oıma• 
tir. Her yeni haber zarar yekunu· rafındo.n beklenilmedik bir hü. Avam kamarasında Bald~<n' 
na bir kalem daha ilave etmek · cum yapılmıştır. hücum yapılırken, muhafa:zakit 

tedir. parti mensuplarından diaer hiçbit 
Dün bu hususta gelen yeni ha . iki dostun mUcadelesl aza çıkıp Baldvini müdafaa el• 

berleri yazıyoruz: Çemberlayn muhafazakar par-
memiıtir. 

Bandırmada mecmuu 26 ton tinin en gözdelerinden ve bilhaa · Muhalif ıazeteler bugünkü in• 
tutan 5 motörle bir muhaf az~ mo- ıa BJltVekil Baldvinin en yakın giliz Baıvekili ha.kkmda ıöyle ytl 
törü, Kuıadaıında bir muhafaza dostlarındandı. 

motörü, Çanakkalede kömür yük- Halbuki, parlamentonun, yeni 
zryorlar: 

"Mitter Baldvin, kendi adaııı ~ 
lü bir motör batmıftır. müdafaa bakanlığı liyihaaıru mü- Iarı arasında itibarını ve hlkiırıİ' 

Bozcaadada iki motörlü büyük zakere ettiği sırada tunları söyle 
yetini kaybetti. Or.a itimat ~ 

bir yelkenli, Bodrumda büyük bir mittir: hürmet etmiyorlar. Onu m .. uli" 
motörle 4 tonluk bir mavuna, Mer- "Şu neticeye vardım ki, Başve-

yetlerine ka11r itıl ve alikun: tş sinde llgar motörü ve dört sandal kil için imparatorluk müdafaası . ı 
likki ediyorlar. "Hor - Lavaıı' Taıucunda da 4 mavuna parça · komitesi başkanlığını da esaıh su- · 
plinıntn hatıraıı hali ıöz 6nilı1 ' 

lanmııtır. rette yapmak mümkün olamıyor.. de ... Kendi arkadatll\n nihafet ti 
Karabigada üç tonluk bir mo · Baıyekil, ya başvekil olIJ!aktan 
ı 'k' b 1 k k h 1 f • J ·'- d f nu anladılar ... ,, tör e ı ı a r çı ayığı a at arını veya ımparator U'K mü a aaıının 1 

Bu ıazeteler, Bald•inin çeJrl "' kopararak meçhul bir istikamete batı olmaktan vazgeçmek zaru . . ... 
meıini kudederek "ikıbet uıP 4'Ürüklenmitlerdir, bunların için retindedir.,, d ld d 
eği ir,, iye yazmaktadırlar. deki inaanlarm boğulduğundaıı Çemberlayn, Baldvinin diğer 

korkulmaktadır. yanlıt hareketleride dokunmuş K•blne buhNnı 
Silivride 46 tonluk bir motör, bilhassa bütl~n dünyayı sinirlen "Niyuz Kronik!,, gazetesi polt • 

Gemlikte 10 tonluk bir kayık bat- dirmiş olan Hor - Laval sulh tek tika muhabiri , Çemberlayn'in hii • 
m~ ve bir kiti boğulmuftur. lifinden bahsederek Baldvinir cumundan sonra · mu:hafa"'ak~t 

Of limanındaki rıhtım tama · adeta başvckHHkte kalması do?, partide bugüne kadar çoğalınıtk' 
men yrkılmqtır. Ereğlide iki mo · ru olamıyacağı kanaatinde oldu ta o!an Baldvin muhalefetin:11 

tör çarpıpnıf, biri batmış, birisi ğunu sez<limıiştir. birden harekete geçmesi ihtim•. · 
de parçalanmııtır. Muhafazaklr fırkalarda linden l::ahsediyor. Ve bu sureti• 

Gene Ereğlideıki Üıki.i.dar va · dl•lpllne!zllk bir kabine buhranı bq gösterece' 
puronun batmak üzere olduğu ğini yazıyor. . 

Muhalif gazeteler, muhafaza . 
söylenmektedir. Trakya sahille · Baldvin partiıi menııU1'1at:ll kir parti azuından birinin, muıha. 
rinden Ereğliye kadar olan rnmta Batvekillik mevkiini, ancak f~ ' fazakir parti batvekiline karşı 
keda:ki 35 ta:btisiye istasyonunun I kalbeıer bir kuvvet sayesinde ~ 

yaptığı bu hüeumu, ngilterenin 
hemen. hepsi hasara uğramıştır tara.bileceğini aöyliyorlar. 

en kuvvetli parti-si arasında husu · 
Ağvadaki tahlisiye istasyonunu Bir çokları Baldivinin "Dürt"' 

m~ baı ıösterdiğini ve l>u huıu · .a111ar .:w::ır..-li ile -irtiJ>ab • · ~ · atesine körükle oit+~~ .. i m•t;n bHh •ı-.'4 n .... ı.:ı t ... k 
-y·eı·•~m· • · " rne tedır. x lu - 1f~JI'· · __ ..... .... - ·- bealendiğfoi yazmaktaoır. ~ 

Emniyet mUdUrUnUn 
sözleri 

Tevfik Rüştü 
Aras geldi 
Y-olda komşu·. 

devleller1o siyasi 
erkAnile gUrOştO 
Dıt İtleri Bakanı Tevfik Rüı

tü Aras bu sabahki ekspresle Bel· 
gracl yolile Paristen tehr~mize gel-

Gülcemal vapurunun bütün Şimdiye kad·ar İngiliz baıve : rnglltere mUd••fa pllnı 
ambar kapakları parçalanmıf, alt killeri kendi partiıinin meneupları lngiliz kabinesi bir topla-ntı Y'' 
kamaralannm bir kus.mı su · çin:cl~ f d h d ' 

l 
,, ı.. _ 

1 1 
tara ın an ücuma uğramı,aa a parak milli müdafaanm ku~ ı1r 

k• , ıomDtlr arı parça anmıttır baıvekillerin Sir O.ten Çember · lendirilmeıine ait planları t~"' En aon olarak da Emniyet u · 

mum müdürü Şükrü dinlenmiştir. 

Şükrü suikast meselesi etraf mcla 
ilk haberlerin 1935 senesi başla · 
rrnda alındığını söyledikten ıonra 
Yahyaya geçmi§ ve demittir ki: 

- Yahya naaihatlerimiz ka11ı· 
ıında in:;ana inan verici bir huluı 
ve sıafiyetle aldığı vazifeyi anlat · 
mıttır. Kendisine hiçbir tazyik, 
hiçbir telkin yapılmakıızrn bu iti · 
rafı yaptığına vicdanen kanaat 
hasl ettim. 

Şükrü ayrıca Y ahyamn tip iti • 
bariyle de insana böyle bir §ey ya
pabileceği kanaatini verdiğini, 

bundan batka hi9bir tazyik aör . 
miyen bir kimıenin söylediği SÖZ· 

lere inanmanın da pek tabit oldu . 
ğunu ilr.ve etmi§tir. 

Bundan sonra müddeiumumi 
Bnha Ankan söz alarak mahkeme 
devam ettiği müddetçe Çerkeı Re
ş ' t tarafından Riyaseticümhura ve 
Cumuriyet gazeteıi sahibi Yunus 
T'Jndiye gönderilen iki kartı bir ve
sika olarak mahkemeye tevdi ede
cejini tiiylemiıtir. Ve sözlerini ıu 
şekilde bitinniftir: 

- Elim vicdanımda, ıözlerim 
semada bu adamların ıuiniyetine 
inanarak haykırıyor, ve bu adam. 
ların ce,;a ııörmelerini istiyorum. 

Son mUdalaa 
Baha Arrkandan sonra Ali 'Sai

bin avukatı Himit Şevket söz al · 
mq ve müddeiumuminin if adeai . 
ni tiddetle tenkit etmiftir. Bu ara
da Çerkea Reıit imzuiyle gelen 
kart poetatlardaki imanm Çerkea 
Retide aft oldufunu nereden hil · 
"dllini eona:ut, ve maznunlann le · 
hinde phadet edenler hakkındn 
aerdettiii mütaleelardan teessür· 

Vapurun filikalarmdan birisini layn kuvvetinde birinin hiieumu . etmittir. . 
deniz almqtır. l • J 

Mersinde keraya oturan iki Al na uğramaaı pek ender o mu,tur. Deniz, hava ve kara kuvvet~~ 
ım:şı... · Baldvlnln yerine kim gelecek için bütçeye ilave edilen ıek', 

Rüttü Aras Belıraddan ge • man vapurunun tahlisi için çalrtıl· I k d rf' 
kt d "Deyı· Herald" on n bu"" yu"k milyon ngiliz lirası a ar p• .1• çerken Yugoslavya Başbakanı ve ma a ır. 1 

' u I · 
1 

il'' 
ı Limanımızda batan motörleri nüfuz sahibi bir muhafazakar ol . nın 4,850,000 Ster ini den·z, ıtf 

Dı, ,ıeri Ba.kanhiı erki.nı ile. Ru- yon 611 ,000 Sterlini hava 
men, Yunan, Çekoslovak elçileri Liman reisliği ç-1<artrnağa batla . duğundan bahıederken; icabın . 1,35,000 Sterlini kara ord\11"1 
tarafından selamlanmıttır. Baıba· mı,tır. da "Baldvinin yerini alabilecek 

b. d m d k d · b l d ğu için ayrılmt!ltr. ~• kan Stoyadinoviç trende Dıı işle· Çanlnrıda fırtma ır a a ın a ar etı u un u H b°' 
Bu tahsiıat, ltalyan - • . , ri Bakanıınıza bir buçuk saat ka· ç k 17 (AA) S f rt .ı. 

an ırı · · - on ı J· anlatmazlıjı üzerine ittihaz ""~,, 
dar refakat ederek görüımü§tür. l d b · · · k d l k ·· T ro ç k ·ı -' p na ar a ırı11 a ın o ma uzer~ len hususui tedbirleri iıtibd&1 

Tevfik Rü•tü Aras Yugoslav d'"rt k' · d lk' k 
s o tfı onmuttur. ı mer ep, .. mektedir. 

gazetecilerine ıu beyanatta bulun- bir katır, 2600 da koyun ölmiqtür. Olilm halinde hasla.: ______ ___ __,.--
muıtur: Çankırı 17 (A.A.) - Son kar . 

~'- Balkan antantının siyaseti dan Çankırı . Filyos yolu kapandı 
malfımdur ve daima aynıdır. M Üç ıündür kar makineleriyle yol 
Stodyadinoviçle yalnız Balkan an- açılmaja çalrıılıyor. 
tantınm önümüı;deki konferansı · •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
mn programı üzerinde noktai na-
zaT teatisinde bulunduk. 

Yugoslavya kral naibi Prens 
Pol'un Londra ve Paris. Ziyareti, 
yalnız Yugoslavya için değil, fa· 
kat bütün Balkan devletleri için 
çok büyük bir ehemmiyeti haiz bu. 
lunmuıtur. 

Bütün Balkan dtWletleri, aldıiı 
neticelerden dolayı Prenı Pol'ıı 
medyunu ıükrandır.,, • 

Tevfik Rüttü Araıı Bulgar Bat· 
bakanı Köıe lvanof ile Sofya sefi· 
rimiz Şevki ve Bulıariıtan demir 
yolları umum müdüril Bulıar hu· 
dudunda karıılamıılardır. 

Ekspreı Sofyada kaldıjı müd · 
detçe Tevfik Rüttü Araala Bulıar 
Baıbakanı kralın huıuıi salonun ~ 
da görüımüılerdir. 

••• 
Tevfik Rüt tü Araı Pariıte bu · 

lunduiu zaman Enformuyon aa· 
zetealne de beyanatta bulunmut 
ve demiıtir ki: 

- Tam gayemiz Balkanlarda, 

Avru~da ve nihayet cihanda sulh 
ve kardeıliktir. Siyaıetimiz de 
mü§lerek ernniypt ı:ıtemine ıada
kat, Milletler Cemiyetine karşı ve
cibelerimizi titizlikle tatbik etmek. 
tir. 

Son günlerde bazı deiitiklik· 
ler ve turih edemiyecejim tema · 
yüller Avrupa ıulh itlerinin yeni
den tetkikını icap ettirdi. Balkan 
Kon.eyi martta Belıradda topla· 
nacak ve lüzumlu ıörünen etüdler 
de bulunacaktır. Mıntaka'vi pakt
lar ve müıterek emniyet meıele
lerinde bazı tadilat imkinıız de -
ğildir. 

Bazı hidiaeler dolayısiyle Bul
ıar ıiyuetinde meıut bir deiitik
lik müıahede ettik. Bulıariıtanla 
Antant iziaı devletler aruında i
yi dostluk münasebetleri ıünden 
ıüne kuvvetlenmektedir. Ve Ü· 

mit ediyoruz ki, onun da bu pakta 
ıirmeıini ~emine muvaffak .,ı~ra
ğımız zaman uzak değildir. 

Va1Jova, - Hila Lehistanda 
bulunan eski Sovyet Ruaya harbi
ye komiseri Troçflinin ölüm dere
cesinde hasta oldujuna dair ha · 
ber gelmiıtir. Doktorlarm, haya • 
tından ümit .kestikleri söyleniyor. 
yor. 

.(Vreme). 

Inglltz - Mısır 
anlaşmasına doğrd.,, 

OnümUzdeki harta başlıya~ı· .. .
mulan lnıiliz - Mısır konuşınal•~ 
çok iyi şartlar içinde ce: eyan td ,; 
ni uman İngiliz gaze:elerei, bit !eli' 
tiz - Mısır muahedesi için buıii tol" 
den daha müsait bir siyui vazıye 
mıyacağını yazarak diyorlar ki: ~el'-

.. Yeni İngiliz D şbakan• ,-
kendinden en-etki Dışbakanlar~ st' 
betle çok müsait mevkidedir. ~' ~· 
ne.sinde Henderson bir muah l'r'~ 
detmek üzereyken gerek Mr81rı 

1 
ı<'"' 

İngiltere tarafı dehşetli 19Je,.. ~.ıı:ı' 
deydi. Böyle bir muahedenlll ,.-~ 
lngilterede muhafazakirlar Hf rl'-ıt 
yor ve Vefd partisinin de W".,ıı•'" 
dü~manlan ayni surette aıub• 
bulunuyorlardı. ~ 

Fakat buaUn vaziyet çd -~•" 
dır. Elbette ki el altından ._.,, f"'•t_, 
lef et ve entrika kendini ,a.&erl..,- 1"' 
kat ıerek Dı~bakanı Eden, ı• ..,,.ıı-
sır f evkalAde komiseri Sif &1•''-1"' 
LAnpton meeele çıkarmak ,~:~ 
kartı dalma uyanık bulad

1 
"" ;.~ 

Heyeti ••maiye ttlberf .. ~ i' 
taraf da tarihi lhtlllflal'l11111 dl if1 M., 

ı.en el>" bir surette hallolunmasınr ·"ttll' 
Jtıri ~·e f(>hretlui he.sabı11• s: 
dir.,, 
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..... -_,,_, ,_, ~- _....., 
Çaıışarıı fkadaını 
"a y~n vergnsn 

Limanda 
Jot~nkü Sonposta töyle yazı- tarife Ücretleri 
• ~e_1oğlunda ~ lir4!_ık~tomo. İndirileceği için 

6il ~de 500 lıralık Jıi!rküne .a- koml8"0DUD çah-.ması 
l'lılcırak gezen, tuvalehne ayda J Y 

Mzlerce lira •ar/eden, ve hayatta uzu~or . 
1ı.. 6. olmıyan kadın ver- Her altı ayda bır toplanarak lı· 
., ır manan d • ı· nak'l ıtal • 1 
ti 11e Lte mual tutuluyor. Fa- man a ıı ıyen ı vu any e 

rmeR n 1. .d . . · · L·ı 
~ bin6ir tehlikeye ve güçlüğe gö- ım~ ı areiı veıaıtmm ~ı. et v" 
ha k b on kuruf kazanan talmııl ve tahllye üc:.retlennı te. . 

gerere q b0 d k · h f • IGlti, • • kadın vergiye tabi tutu- ıt e en omısyon er ıe er vazı. 
ı.)oı ~ fesini ıüratle bitirirken bu ddaki 

B~ banda bir haksızlık, bir 0 • toplantılar uzayıp gitmiftir. Top 
"•• lantılann daha bir müddet de ıÜ· .._et.u;lik görüyoruz. 

• * "' rcceği komisyonun henüz itin ba 
Bu fikir insana ilk bakıtta pek tında olmaamdan an!qılmakta · 

~gelmektedir. Fakat eyice dır. 
~ülürte §Unlar meydana çık - B~,a sebep bu defaki toplantı · 
~ mı: larm bir hususiyeti bulunmasıdır 

Yol vergisi, erkekten, "para ka Hükümet bundan bir müddet ev 
~or,, diye almıyor. Bir kadın vcl aldığı tedbirlerle tat kömürün 
~t, doktor, yahut müdire ve fiatini ton b&§ına 130 kurut indir
llire ıırtmda koskoca bir aile yü- mittir. 
- olan bir fakir erkek itçi veya Her zaman muayyen prtlar 
"-Eta.n daha fena terait içinde içinde tarifeleri kolayca tesbit e . 
~, hayatlarmı kazanıyorlar ki, ç.&· debilen komiayon bu defa bunu 
<IMll kadm bili. kaydü p.rt müs- nazan dikkate a'a·ak tarifelerde 
~ ~lııan erkek ise hatta itıiz tenZ:lat yapmak vaziyetiyle kar -
""la 'bile, mükellef ıayılmalı? ıılatmıfhr. 

F em.inistliğin bu derecesi gay· ikinci mühim mes~le de; b'J yr! 
~eıliktir. tamamen devi~ eline veç.,..İf c-lan 

Hem, unutmamalı ki, çahtan liman idare .. inin yen= b~r ücret ta. 
~.)ol 't'ergiıi veren fakir erkek . l"İfeıi fomıülivle tarife komiıvo • 
"'ll'iıı JÜzd~ doksan beıinin ırrbn- nuna lt?leceğini komisyona bildir
~ ihtiyar annelerinin, evde di.. meaidir. 
11lerı kadmlannın. b~r türlü evle- Bu fomı;:fün. limanı" inkitafı 
~en b~ldularınm. hemıire : için alınman tekarrilr eden ted · 
"bıın, ıehnlik kızlannın yükü btrlerin eaa·mı te,kil edeceii an· 
~lr .• ve anha minha hunlar da _ı_a_ıı_l_m_akta __ rJ_ır_. ________ :ı 
~1.1'·. . . Reylerbeylnde 
._,~~~pac.~':: ~:~- _.!!encllkJutr:eketıerı 
~ eğe yüklem~k, gene. dolayısile Beylerbe~nin hayınever hal 
qdtrıJan ezmek ı . kının yardmııyle bu kq da yok . 

Yeni yol vergi:iı;:~nunu. dere- ıulla~ e~ak dağrt~~dı!' gi~i sorı 
C:O derece olduğu için, bunlann kar ~nlennde de ltomur venl·· ·~k 
~ h"fifini çalT- .!il faldrJcrin kadm suretıle yardımda hulunulmUfl;ur. 
ttlcek lıepıi üz~rine takıim etmek Beylerbeyi gençliiji son günler. 

f'-dila_'t\edir Ci: 3, ~!.:it''· n servet de spor .faaliyetine elıemm~y~t 
~ olnıaksızrn herkes altı lira ve- vermektedır. Cah•kan gençl~nmı
~)o~du. Şimdi ıe, zenginler on zin .~~ :akmd~ Beylerbe~ futbol 
~ !•t•ya kadar verecekler fakir ~ubun~ esin n~mı ye~~ ge 

.. •tÇi 't'eya esnaf ancak dö t rra tıreceklennden emın olabıhrız. 
~r fk• 1. k" k"' dr 

1 
· Gençlerimiz partinin himaye . ı ıra ar ar ır ... 

:,. 4 ~ sinde bir de temsil kolu tetkil et 

~Geriye 
l}or: 

çalıımayan kadınlar mitlerdir. Egzenizleri İyi netice 
ler vermittir. . 

Parti bina.amda bir -.hne. vü 
cude getirerek yakmda um1DDa 
temsiller v~receklerdir. · 

Çocuklarını istiyerek 
kızamıqa qakalatanlar 
Şehrin bazı mintakalarında 

hastahğın çoğalmasının sebebi 
bu adetmiş! 

Son günlerde §ehirde kızamık 
vakalannm çoğalmuı üzerine 
Sağlık direktörlüğü vaziyeti tet · 
kik ettirmittir. 

Bu tetkik bilhassa 'kızamık va· 
kalannm çokça görüldüğü ilk 

mektepler üzerinde yapılmıtbr 

Tetkiklerin sonunda Sağlık direk· 

törlüğü kızamık vakalarmm çok ol 
makla beraber ıalgm halinde bu 

lunmadığı ve hiç bir vefiyata da 
tesadüf edilmediğini göz önünde 

tutarak tedbirlerin ırkılatbnlma · 
ıma karar vermekle beraber mek· 

teplerin tatiline lüzum gösterme 
mi~;ir. Bu vaziyet di!n kültür di 
rektörlüğüne bild irilmi9tir. 

Bu tetkikler eınaımda kızamı-

im bu kadar çoğafmuma .halli 
bazı mmtakalarca yüz~e elli mik· 
tanna çıkmasına sebep olarak hal. 
kın çok garip ve sa.kim bir i.d eti 
görülmü~tür. Bizde kadınlann ka· 
naatine göre kızamrğın azaldığı 

yıllar bu hastalığa tutulan çocuk 
lar bunu hafif geçirirler. Herke 
sin kımmıl< ç.ıkarmuı muhak · 
kak olduğuna göre bunu çocukla· 
nn hutalığın az olduğu seneler -
de çıkarması daha makul ( ! ) gö
rülmektedir. itte ~.tıl kanaatin 
teıiriyle haıtalığa tutulmamıt ço· 
cuklannı kızamık dö!<enlerin ya · 
mna götürenler vardır. Bu yıl la 
zamık az iken bu yüzden bazı 
mmtakalarda aüratle yayılmuı 
nın sebebi budur. 

Hü.kômelimiz Mısır 
evkafını d8V~ etti 

3 200 000 lira istiyoruz 
Bu para perenses Fatmanın Onlversltemlze 

olan vakfının hasılatıdır 
Hüktlmetimiz Mıaır eykafını} nın Kahireye ıibn~ini bildirmit 

ve Prenaeı Fatma vereaelerini lı - ve Ebülüla evvelki gün Kahireye 
taD.bul Dariilfümınuna ait olan va. hareket etriıittir. 
kiflann verilmemesinden dolayı 
da-.a etmittir. Bu muhakeme Mı· 
sır mahkemelrinde cereyan et -
mektedir. 

Mııırdaki Türk amkatlvı ta. -
raf mdan takip edilen liu d&vayı 
yakından tetkik lüzumunu gören 
hükametimiz Hukuk fakültesi hu
kuku medeniye profesörü Ebulüll-

1b 
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Bu mühim da.a hakkmda elde 
ettitimiz malCimata göre Mısır ev
kafmdan iatenen paranm t:mdiye 
kadar birikmit olan kıamı 3 mil · 
yop 200.000 Türle liraıı kadardır. 
Bu para Prenses F atmanın geliri 

ni İstanbul Darülfünununa bırak · 
tığı vakıflardan 1913 yılmdanberi 
lıtifade edilememesinden birik · 
mittir. 

Bu huıuşta hükGmetimiz elin · 
de bulunan vakıfname ve aair ve· 
sikalar iddiamızm 11hhat=ne tüp -
he bll"&kmamaktadır. Davanın bi -
rinci safhası budur. 

ikinci aaffıasım ise, bu vaktf · 
lardan bundan sonra da İstanbul 

~•et. 'bunlerm içinde, Sonposta 
~I daıınuzın tarif ettiği beı bin 

~ı:t ~mobile binen ve betyüz 
F'. kürk geyenler de var. 
~ :at, ,ayet kanun: "çah,ma
,. dnılar da vergi verecek!,, 
'lti~ll~e çıksaydı, yukanda tasvir 
"'-leri~ız o ihtiyar amele an-

•UN..,.. ....... Darülfünunu yerine kaim olmu§ 
Çubukluda yeni hl r 6.52 17•46 bulunan lıtanbul Oniveniteai için 

petrol tankı ..,..,. _ .. _ .__ istifade olunması meselesi tetkil 

,i~11· ~vde ~al~ıt. b~_ldız •• ve 
Ot lenn vazıyebnı dutünun •.. 

.._.,I OJllo'biUi, kürklü Bayan ce • 
~ ıerçi gene kalbur üstüne 
)~ ' Yol vergisinden kurtula • 
ll\ld --.., onun da herm;n yahut 

"ti ~lan yaka.sına lüks vergi. 
~.,~apıtmışlrr, daha da 
'ıJİ)a , merak edilmesin! 
~ l~uz ki, fantazi bir çorap 
"it ~dil". ve bunun da mühim 

Belediye, ÇuMıkluda mevcut etmektedir. 

petrol tanklannm yanında yen; ..=.. ts,29 12,28 115,2Ş 17,46 19.17 6 ıı Öğrendiğimizi göre va.kıfna -
bir tank yapma.la karar vermiftir ..!':. ıı,46 6,42 9,8912,00 ı)? ıı':n medeki "Darülfünun,. kaydm,lan 

Bu tank bet bin liraya çıkacaktır. , .••••••••••• istifade ederek bu vakıflar geliri 
Bundan sonra toplu bir vaziyette GEÇEN ANlt auotl'N NE oLDut nin Mııırrl.aki "Camiülezher,, eve· 
tanklar yaptm)mcaya kadar yeni-ı H&uptmazıa idam karan verenıer bir · rilmesi M11ırh1arm noktai nazan · 
den tank yapbnlmıyacaktır. ook tehdit mektuplan aJIDJflardJr. nı teşkil etmektedir. 

1 1 Ş~HRİN DERTLERİ 
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Nüflls dairesinde yanlışlık 

'ne~? 
S lUl 0 'ta li'"il lYJ Ş Ş tUl Sl G ..), 

efeındnmnzu .... .-........... .... 
Cumhuriyet gazeteşinde M. Tm 

han Tan yazıy<>r: 
1720 yıhndaydr, şair bolluğundaa 

Babıfili ve saray cl'cman diyordu. F.. 
kat ıiire ve taire saygı göstermek te -
elmas yüzük takmak gibi - Adet oldu
ğundan gelişigüzel davranılmıyordu, • 
ıik aşındıran şairler yüzgeri edilemiyor-
du. 

Uzun düşüncelerden sonra pirin. 
değerlisini değersizinden ayırt etmek i• 
çin "Reisi piran,. adım taşıyacak bir aıo 
dam arandı ve Osmanzadc Taib bu hb
mete layık görülerek eline yaldızlı bir' 
berat verildi. 

Devletçe "Reisı şairan,, ve tairlerce 
"Sultanüşşuara Efendimiz,, diye arulaıı 
bu adamın edebiyat kuyumculuğunu ruJ 

şekilde yaptığını bilmezsek te bugilıl 
adının anılmad:ğım, fakat tebaasından. 
olan şairlerden çoğunun ve mesela Ne-o 
dimin hala sevile tevile okunduğunu bili, 
yoruz. ..... 

Bugün l 936 yılmdayrr, hUrtı.. 

hızla ilerliyoruz:. Halkçiyız, her §eyda 
halkın hUkmUne değer veriyoruz. Fakat': 
içinıüıden kendi kendini Sultanüuuara 
ilan edenler çıktığını da görUyoruz. Şi~ 
dild Sultanilffuara, bamba§ka bir ICJ'ıl 
dir. On seki.ıin:i asrın reisi ıatranma 

benzer yeri yoktur.Uk"n 'antholo~e d~ 
ecrivains turcs., adiyle bugünün edebi., 
yatı üzerinde hAkimiyetini ilan eylemi,. 
tir. 

Oamanzade Taibin reisliği gibi bo 
antolojinin de saltanat! sözden ibaret ol• 
masaydı Türk edebiyatının ve Türk oo 
diplerinin hali harap olurdu. 

* Ski ve bDzlm 
müsalb?a~acona:r 

Olimpiyat müsabakaları bitti Fakatı 
dedikocluıu bala devam ediyOl'. Bakalım 
bize ıeref ( !?) verenler Sirkecide nasıl 
büketlerle brtrlanacak71- Belki de, et 
da.t!arile yiizyüze selmemek için, ba§ka 
bir iıtaıyonda inerler de, evlerine tenha 
yollardan giderler- Tan gazetesinin Eıı.. 
racm skiden ve müsabakaalannuzdaıt 
ıöyle bahsediyor: 

Skiyi icat edenin kim olduğu bcill 
değildir. Yalnız on altıncı aın seyyah 
lan Ren geyiği avlayan Laponlanı:ı, 

uçlan kıvrık ve ortalannda ayaklara 
bağlı dar ve uzun tahta parçalan Ustilndt 
karda milthiı bir silratle kayarak avıan.. 
nı kovaladıklannı anlatmışlardır. 

Muhkkak olan bir şey varsa o da 
1850 senesinde Norveçtc skili askerf 
müfrezeler ihdas edildiğidir. 

iki sene içinde bet on gün Uludağ .. 
da kaydıktan sonra, tam seksen alt! se. 
nedir kayak sporu yapanlaT yanmda 
kendimizi göstermeğe çıktık. 

Gene iyi ki, sonuncu gelebildik. yaı 
da kaybolup hi~ gelememek ihtimalimis 
de vardı' 

* Kevnak ----------mecmb!laSa 
Ahmet EÔıin üatadmuz, "Kaym!i., 

iamile bir mecmua çıkaracağını ilin edi. 
yor. Pek güzel olacağını an'ıyoruz. An· 
cak uf acık bir ~..ahzur var: Bu gazeteyi 
kaim ıesli bir müvczzHn satbğmr tasav• 
vur edin. Uzaktan "N,; harfi ile "l\'f., 
harfinin arasmdaki farkı seze:niyen ha:tı 
pencereden başım uzatacak: 

- Y ojurtçu !- Okkau kaçll7 - diye 
soracak. 

(Hat - Süt) 

'ı 1 't'ergidir. 
e&ele hu .. '-"' l b·· • h ~ KUme utçesıne er 

· • .J• h ~.ıa.ı•M ıJbaA uıhnm.< "-- '"· z.. . B 

BCfiktatta .Maçka meydanıiıda 1611 numarada Mehmet 
izzet imzuile bir mektup aldık. Bu zat evlenmek için bun. 
dan iki buçuk ay evvel Em.inönll evlenme memurluğuna 
mUracaat etmiı, nUfus kaydı Kemaliyede olduğu için evli 
olup olmadığı için oraya yazılmıt-

Kadına sataşmuş!ar 
Anla11ldığı gibi meselede bir yanlı§lık vardır. Ve baı. Taksimde oturan Vartohi is,. 

kasmm evlenme kaydı Mehmet izzetin kaydına kan§l!Ulbr. • d b. kad • ·d ıık 

T C)l 11rfln "Van bu paravı 
•eı-Jri,· • • • . 

~Jr. .'·· 1nrnle vemuyo'M'lluf 
'taL d 'Lı .. namda Vf'riyonnuf •.. 

'IQ e •• l 
ov ~ venin V"-~m •••• 

Buraya kadar vaziyet gayet tabiidir. it Kemaliyeden 
cevap gelince Arap saçma d3ıunllttilr, çllnktl okuyucumuz 
gelen cevaptan kendiainln .. evvelce evli otdufunu ve sonra. 
dan aynldıfınrl,. 3frenmlıtir. Halbuki bu zat hiç evlenme
mit- ftiru etmiı. fakat nilfuı kaydında evli gösterildifi için 
itiru para etmcmit-

Evlenme itinin bu yüzden iki buçuk aydanberi sallantı
da kaldıfmı 13yllyen Mehmet İzzet. yanl1Jlıim birAn evvel 
dllzettDmesf ve at!blı 1111bmm dikkatini cclbetmek için bu 
mektubu )'UllUltır, 

..... h ı h'tl 1 • eli kada 1 d"ğ' • 1 mın e ır m evıne gı e en .ı.ue met zzet ta ı er e. ıım ye r ev enme ı mı ıpat . . • • .• 
edebileceğini söylüyor, bu suretle bu yanlıılrğın önüne ge. Y 01111, Badik, Kemal ısmınde UÇ' 

çildiğini farzedclim. Fakat ortada muhakkak ki bir evlenme kitin;n tecavüzüne ma.ruz kalmış. 
vab11 vardır ve baıkasınm kaydı Mehmet bzetinkine b- br. Suçlular yakalanmııtır. 
nımııtır. Ya bfr gtın gelir de - ki gelecefi §Uphcmdir _.: ----N--A--K--İ-L ___ _ 
bu asıl evlenen adamın kaydı lb'ım olursa, ya adamcağız 
bir giln gelir de ölllrae, kansı veya çocuktan bu adamdan 
kendilerine geçecek haklan nasıl ispat edecekler 

Biltiln bunlan düşünerek nilfus dairelerinde yapılan iş
lerin çok sıkı bfr kontrolden geçirilmesi lhnndır. Aksi hat. 
de vatandaşlann bu ve bunun a;ibi daha bir sok llkıntılara 
maruz kalaeap ıilpheaizdir, 

Anadolu llligorta şirketi, Galata 
ve lstanbul bürolannı birleştirerek 
DördiincU Vakıf hanından Yeni Posta
ne karşısındaki Büyük Kmacıyan ha. 
nına nakletmiştir. 

Telef on~ Santral 24293-~ Dl· 
rektör:~ -
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4.000 ltalyan "Kenya,, s.!~~~r:rs• 
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Annwilira sefisiJ 

müstem ekesine sığınmış ya;~:!!;--~~:~~~!:: ı 
Roma, 17, (A.A.) - 127 mı

ma.ralı resmi teblii: 
Ras Kassa 20 - 24 kinunusani 

tarihinde Teınhiende cereyan e. 
den muharebeden sonu" pli.nlann
dan vazseçmeye mecbur kalmlf
hr. 

Doju Afrikasntclaki hatku · 
' •aftdanlık, Makallenin cenuhun -
daki Endera bölgesinde kati bir 
taarruz ha~ırlamakta jdi. Bu böl -
gede, eski Habe! Sü Bakanı Ras 
Muluıetta, 80 bin kitiden mürek
kep olduiu tahmin edilen ordusu
nun cephesini himaye ve cenubi 
Makatle ve T embiene bağlayan 
münakalat: temin için, Anha A
radam kayalıldarıada mua.uam 
müdafaa tertibatı yapmııtı. Ras 
Mulugettanın orchnunu tahrip e
den büyük 11M1t.arelte 10 ıabattan 
15 fttbata kadar cereyan etm:ıtir. 
'.Ayın onunda1 münhasıran İtalyalı 

!lbtaallan müteıekkil olan birinci ve 
üçüıu:ü kolordular Gabat suyqaan 
tol kenanada mevlti ahaıflar ve 
llu lauekitı diitmana ı&termeh . 
sizin 1RUnta21aman yapmqlardtr. 

Bir taraftan üçüncü, kolordu, 
hattınuzın sağ cenahını temiDat al. 
tına almak ve düpıam yuukma.k 
içiQ y.erle~iii me•ailetıdıe llalmq, 
'diğer taraftan da -1 cenaJn..mla 
birinci kolordu ileri bir hamle ile 
Gaa.ı. ceua'bunclalri tepele'fe tır
m_.lr ..,.._ •iJlam bir siper 
llattı tem ebniftit'. _.,.· . 

"'"ldü& - Nal~ .. tlllwruzu 
laHlu-. ....... 

1 '.AA ıa 17 "(A.A.) -- D. 1'. B. 
~ımm Jimaf ceph~indeki r. 
ta}yan 11mumt kararıihındalri L11-

sust muhabirinden: 

"' Bir~ haitadaaberi ltab•n 
karagahında bulu ... _,. muh-
'birleri .A.-. ArU&m dajı istika
metinde )tan lnıYVetleriırin tid -
'detti iir faafiyetile fıazırlamak 
ta olan mühim askeri hidieeleri 
beldiyorlariı. Son ıiiaJer z•fıa
'da ltalyanla11 ~ek .Whim takv~ 
:kuvvetleri almışlanb. 

,. 9 Şubatta, Marepf Badoifio, 
Şelikot §İmalinde ve cephenin he
men gerisinden kat'i bir. meydan 
amhare beane tahid ola'-i1-ellle.i. 
ni muhalnr~e IMWinDittir. lil:i 
hal,aa kolordu. Ara.tam dağı et. 

~ rafmda renİ! bir çerirnre- hareketi 
yaparak Antolo civarında birle -
şeceklerdi. 

) Eski Habeş 1-farl>iye Bakanı Ras 
Mulusetamn ı.ı-..-.. ahmdaki 
düşna11 •iw aah•Hhe,; kabul 
ederse- malraldnık surette ifrata ve 
imlıa ed'ilecefrti. 

11 Şubat ıabalaı birinci ileri 
hareketine ba,lıyarak bi~bir DN -

lta•emet ıörmeksi.a'.w Aradaaı da
ğının ,a~k yamaçlarite Şelik« da
ğ ı i şgal ohnt1'1Hl!far. 

Üçüncü kolordu birinci kolor
duyu himaye etmek ve Tembien -
deki İtalyan kunetlerHe irtibatı 
mühafaza eyfemek üzere ofdufu 

yerde kalmı§lır. Bu esnada Ara -
dam civarındaki Habet mevzileri 
ıiddetli bir topçu ateşine tutulanıt 
ve hiTçok küçük müfrezeler imha 
ecf. lmtttir. Ha~eıleria ÜÇÜDCÜ ko
lorduya karşs teşeb1'üs ettikleri bir 
ta&mız nreketj lotJç• atqile a -
irim bcrakılırnttır, ltalyan tana
~ M.., !!. !n:- f~s~ ~ • 
-'!lertftP. Aradam tfa!nun yama~
lannclaki çiftliklere yansın bom -
l>afan atrlmıt ve bura1ara at.et -.e
rilmittir. 

12 ıubatta birinci ltalyan kol· 
oraunwa aol cenahı yiirüyÜfÜDe 
deyam ederek Şelikotun cenubu 
ıarlWinde birkaç kilometre ilerle
miftir. B•rada dÜ§lnan hemen he
men hiçhir n111kavemet ıö.tenne
miıtir. Halbuki Aradamın tark ya
maçlarında Habet k11vYetlerile 1 -
talyan sağ cenahı arasında şiddet· 
li bir muharebe ba.şlamı!lır. Si
yah gömleklilerin takviyesi zaru-

reti huıl olnıu!tur. Bu kuvvetler 
Alp kıt'alarile takYiye edilıniı ve 
Habeı mevzileri aöğü.s göğüse bir 
muharebeden sonra ifıal edilmi§· 
tir. An.damın üstünde muhaTebe-

ye ittirak eden iki Habet bata.ııya
ıı İtalyan topçvau tarafından imha 
etlilmi!tir. Bu muharebede Habeş· 

ler ınü•im zayiat vumişlerse de 
milctvını tubite imkan yoktur. 1-
talyanlar birçok top, mitr.alyöz, 
tiifek ele ~lenlir. ltalyan -
larm za7iatı 129 ölü ve bir çoğu 
aoaradan hastanede ölen 275 yara. 
lnLuı ibarettir. 

Bugünün akşamı Af gol ci~uın· 
da Enda Gaber ve Enda Cor -
ci.ı. mnzileri itıal edilıniı bulu · 
nuyordu. • 

Erteai sabah üçüncü kolordu i
ki kol \Derinden ileri harelsetine 
geçmiıtir. Bu kolordunun cenah -
larını Raa Guksanın kuvvetleri fü. 
ma}'9 edi,wdu. ltafyanlar, Ga'bat 
vadisini geçerek Ha~in hafif 
bir llUlkavemetini t<>pçlı ı.tqile kır 
.w. ... aonra Andamın p»b- ya -

mac;laTındaD l>ir lıapmiKeıl .t•"· 
lerdir. Tayyareler büyük bir faa-
liyet a<Mtermitler ve Aradamın 
ceaubunda ilerliyen Habeı. takvi
ye küatını bombardıman etınit -
lerdir. 

13 ~ubatta.,. ilri koloı:du istirahat
te ka\mıtlır. Çok tiddetli bir yağ. 
mm araziyi batak. haline getirmiı · 
~ 

İtalyan sol cenahına ka111ı k -
ya3 subayla.na idaresi altıınu üç 
bin Habq askeri, topçu ve mitral
yösün haaJesi altında Addiaşel-
liaia ce .. buıtdan bir yarma hare
ketine teşebbüı etaiıle•, Fakat gö. 
P. göğüse bir muhaTeheden son
ra: püekürtülıniittür. Habeş)eıı bu 
.-.ade•ede 400 ölü ve birkaç e
sir vumitlerdİY. uirlerİn arasın• 

da bir cie: te' varchı. haly;antarın 
zayiati ise 17 ölü ve 60: yaralıdan 
ibuettir. 

l4'pbat Nlrimetle- g'.eçmi'ı yal
nn iki- tanf aııasına ~·~11 ateşi 
teati e~ftİr. Tayyareler gene 
Ite,if UÇ"'!tannda &ıhınmuılardll'. 

Akıamleyin Ras Mutugettanın 

9000 uker'8 Aradam dağında bu
!unduju tub&t edilmiştir. 

1 S ıu\Nwt •haltt saa~ 1 de bütün 
daşman menileri top ateşi artına 
ahnmıt ve clütaı•• da Aradamıa 
tark ve prp yamaçlamıda meYzi 
tutmutlur. 

BiriDıCi. halyaıı kolordus•nwı 
ae& ceubı, airditl\i çok şKldetli 
mularvemete rajmen A.ntalo hattı· 
IHl )ııadttF ilertem!t Ye öğleden ton

ra bu hatta vannqtır. 
Diğer taraftan üçüncü kolordu 

da kanlı ve göğüs göğüse b!r mu· 
harebeden sonra Aradamın gar-

binde Hah~ haUını 1armıştır. 

Nihayet Habeşler ricale l:a~lt'. I 
DUf ve ricat eenuında topçu at~i
ne tutulmuılardır. Aradam daiı f 
daha bir ıece evvel Habeıler la· 

rafından tahliye edilmit bulunu- hr. phrimin aelmiştir, Kendiline 
yordu. zevcesi de refakat etmektedir. 
Raı Mulugetta geri kalan kuv- Yatım sa&.hlii trenle de yeni A-

vetlerile cenuba doiru kaçımıtır. mer~ sefiri Meltmw·e)\ refilia•ıı 
Habeılerin 0 gün venli~ri za. iki kızı ve bir oilil ile gelecektir 

yiat fevkaladedir. Ve birkaç hin Yw BuJaar elçJai IWiatof da 
L:_ :ıı...: aiine liadar --I-•-...:-. l'ci!i tahmin edilebilir. ltalyanfar ~ 1&11 - pa-aıuu 

ise harp sahasında hemen hemen ğmın tepesinde 2;. IH!ometre mu. 
tek bir ölü bile vermeıııitlerdir. ral>Saı für saha ıçinde muntazam 

Öğleden sonra Siyah ıömlekli- ara!brmalar yaptıklarını bildiri . 
ler DJüfrezeleri Aradama çıkarak yor. Burada mevcut pe.IC çok mağa
halyan bay.-ağını çekmittir. ra ve yarrklard .. müHimmat~ tüfek, 

Biı. mevziin it1ali cenup ve ce- mitralyöz, yiyecelC, içecek ve küçük 
nubu ıarkiye doğru ileri asl<eri ha. seyyal"' bir hastahane liulunmuştur. 
reketlerde bulunulmasını mümkün Bundan Haşka R'as Muliıgetta -
kılmaktadır. ya ait olduğu zannedilen bir 
Adls Ababa teyld eder gllll niıan kollekaıyonu arasında 

_....u.y_.. ltralhiın zaf eı:: nitanı da bulun · 
Adisaba:ba: li7 (A.A.) - Maka.lle-

nin doğu cenubundaki muharebeler 
hakkında ancak şimdi tektük. halıerler 
gelmektedir. İtalyanlar, süel bir hazır 
hkfün sonra,. Maltallenin cloğu cenu
bundaki Habeıt meTZilerine hücum et
mişlerdir. Siyah iimlekliler bu muha. 
rebeye geniş nukyasta iştirak etmiş

lerdir. Aguladan y~prlmış olan hücum 
hedefi Habeşleri MakalJenin civarını 
terke mecbur ettnckti, ÇOk ~iddetU 
yağmurlara rağmen, ltalyaıı uçakla
rı da faal bir surette mu1'arebeye iş. 
tirak etmişlerdir. 

Adisababa: 17 (A.A.) - Yarı res
mi mahafil, Makallenin cenÜUllÜki 
harpte Habeşlerin müimce zayiat Ter 
miş olmaları ihtimalini kabul etmekle 
beraber ltalya1dann Tembienin kon
frol'llltu elleriae aldıkları hakkı•da .. 
ne ltalyanların verdikleri haberleri 
gülünç telfıklti eylemektedirler. 

t28 numerefı "8'71111 teaftjl 
-.Oma: l1' (A.A...} - l28 1A1111&'1'3lı 

nr.9 t.bıliiiırlbaı Malusata. _.__ 
nun öl,diııtüler:J; Fenerra v. A!ıaıııa; 

alagi is tikametinde çekilmektedir. Bu 
Jutafaı; tayyarelerimiz. tarafından mil 
temadiyen bombardıman edilecektir. 
Dü<::man kttaları dağılmak.: ic;in hiç bir 
teş;bUifste bulunmadan bilyült za1;ata 
uğramaktadırlar. Amba-Aradam da 
yapılan farama ameliyatına aÜ§lmUl 

tarafmdan kaçarken bırakıJaa lıılıvtlk 
mılda.rdiı sil"~ siiagii, ~ n ; lafif 
makineli tüfek, ımlhtelif cins malze"
me, hayrnn, yiyecek ve altı top elde 
edilmiştir. 

lflltya ..,..... JRl'9'9• 
Roma 17' (A.A.) - MllMlhü Am .. 

aracJaa muıaff eriyeti dola!llile ya. 
nn bavrak asılmasım emretmiştir. BI 
§ekild~ bir emir evvelki ltalyaıt. ..,.. 
vaffnkiyetleri suası.nda verilme~ 

Musoftnlnm da~ Amnarada 
.Asmara: 17 (A.A.) - aa CiaM 

H Strace Asmaraya ıetmiştir. B. 
Strasse; Mareşal Badoglio.yu ziyaret).. 
çin cepheye gitmiştir. 

B. Cinno 1..a Disperab f:nosun• 
tumnndanlrğmt ~ruhte etmiştir. 

Cenupta 4000 ftatyan -kert 
Keaymya Utlc• ....... 
Bir Habeş tebliiii CeAWP npl\esin. 

de Habeş kuTVetJerittin ilerlırmekte 
olduklarını Te"400&ltalyan' yedi~ 
rinin firar ederek lffltY&:nt iltinıı ~ 
tiklerini I>ildir111ektedir. Cen~ 90n 

har~kat esnasınfla 3 ltalyan tayyaresi 
diişürüTmü,titr. 

lta~nlar il~• ...... , ..... 
çok za~lal vardlrtyor 

Londra, 18 (A.A.) - Röyter 

Ajan11 mulaabirleriniı.ı harp 'f&por

iarmeian :-
ltalyanlar, Makailenin cenu · 

bunda, son muzafferiyetlerinden 
istifade ederek çekilmekte olan 
Raı Mulugetta ordusuna miihim :aa 

yiat verdirmektedir. Hahqler a • 
ğır zayiatlerini ve ltalyan ordem
nun cenuba doğnı ilerlediklerini 
teslim etmektedirler. 

Röyter Ajansının ltalyan timal 
orduları nezdinde'ci muhabiri, 
ltalyan askerlerinin Aradam da • 

muttur. 
fialyan uçakları çekilmexte a. • 

lan Halietleri' şiddette liomhardı . 
man etmiştir. HabeJlerin manevi
yat') bozuk görülmiy,or. Çünkü 
gizlenmeye lüzum gömıedilileri 

ımi tayyarelere ateş açmak için 
durmuyorlar. ~kalleden yüzden 
faz~ tayyare uçaral< Habetleri 
Ambaalaıiye kadar bomb~a tut. 
muıtur. 

Küçült bir Habeı. müfrezesi lo· 
parlanaralt ~irinci l'talyan 1'01.0r . 
dusunun ıai celllJlme. fıücum et · 
melC iıtemitse de ıÜTatre tarcfedil · 
mittir. 

Muharebeye ittirıde: etnüı olan 
bir İtalyan ~abiti, Hal>eı iinifor . 
mahwmın kendi ünifonaıaların • 
dan daha a,üzel oldUiunıı ve. HL· 
bet -~ellerinde bölge 
1-Naılen mıluetlrıtiu ... ı-;... 
tir. 

Röıtu .Ajanauun. Ad.Uabab.. · 
da iti muliellirit ı.a&i~oı; 

ltaly.anlu:m ~ k•••h• 
aiır. zmıyial ~erdiaDi:Je.. ~fak 
oldUklan .-nedilmektec:lir. Bu 
kı\aal. çak wiihim bir kunet ha . 
Jinde Makalle.ain ctnUp ve batı ce
n.banda toknwupı .. ~ez& lt.al.yan 
hafif kallaruwı. MakaU.,. 30 ki
lomebe. kadu me1afedeln AMa · 
loya: vanm.t OJmaluı. 4'11 mümkün 
aöıMlmeldedir. 

ltal:ıanlıu ~., .A.cl'- · 
baba yoluna hakim elu. •.J, .. · 
ı..inia ~ ff: 10: lailamet
re ka.dar nauaierlec aua,. lliain 
ilerliyebile::eldHGi.. HalMt ...ı... 
fili; ltalyan ileri haTek•tinia Am· 
baalagiden çok e.~er ve belli de 
sarp Fincfet ye Garajiam tepeleri 
an.nnda daı duıulacaft kanaatin
dedir. Bu ilri tepe arasında Aml-a· 
alagi yolunu h.u &ir dai ıi1sı1e
•r vardır. 

İtafyaıdann Ru Mulugetta ile 
Ras Se1 umu ordafan aramıa gir. 
meye muvaffak olcMlan yalan -
Yanmaktadır. 

Habet bat kumandanının, llu 
kalyan fe.an-u~ hazırlandı· 
il'MI•• pek iyi ı..Deıtlaı oW.iu 
,,. buna ıöre tMbirler alıılığı bil · 
dirili yor. 

Adiaaba:baCla zannedildiğine 
göre, halya11t.r fİmlt) 'f't!: cenup 
cephelerinde ayni zamanda taar
ruza pçmeğe fcarar vermitfercrır. 
Buraya ıelen maIW.ata ıöre. en 
az iki lta)yan fııkaa timdi Soma· 
liye doiru yoWa. hubn=•kıamr. 

48 .at iç-.Ae AdiaabeM.,.a 75 
milimetre J&tm- .......... 

Röyterin Hlll'!'Udalri nmltalriri, 
iki ltalyan uçağının dün Danalı· 
bunı bombaya tutbıiunu hildiri · 
yor. ~ tehir üzerine yapalan &6 
inci bombardımanda. H~ ba· 
ıar >:oktur. 

(Baıtcra(ı I iMf4'1 
yetlerden gelen haberler halk cephe..'
nin her taraf ta büyük bir ek.seti'~ 
kaıandıjtaı t.yit etmekt..Utltr· S 
cenah partileri parlamentoda 21-.ı-' 
dalye.. War.anau~ın _ -•~ 

Ilarb.,18 - "JOWMl., . ~-
.. İspanyol Lenini,. Kabolerro'nun I" 
zandı!Qnı bildirmfktedir. 
~llMI lltlltOtnet erk8nı· ~ 
~ebelütt_. ı&ı-son.lhrili" 

batta- aol ı cenah fırkaüannın W' 
:t.aDlllNI' ül*'in• f11'91T<.u~ J;aıtiP" 
.inin: tii19ok naznlwıı-. dahil aJ · 
mak Ü•ere yıilz-ı kacliıtr l.,.nyol tJ' 
kanı Cebelüttarıka iltica etmitl*" 
dir; Ba,ka> mülteoil• dl. ~eıt · 
mektedir. BUtün otelle" doltnu~ ·, ·-- :_,/ 

5o"Yt'ttefin 
dostlüklal~ 

Franaızıer ve Sov11 1111 P 
Paris, 1&- i~ · . e uur.ııFl-' 

den d lin So,·yd. elçi$İ PotemldP • 
İtalyan elçillt Çeruttiyi kabul et111i'-

.. rntt Paritlyen,. gfzetm l>u ti 
nasetietle §_Unları yazıyor: .. narltl/ 
ıaaaın1 He SO.,.et el~ Praml• ~ fi' 
~ .. lihDlft1 tudllli ...ı.-ıı -'!_. 
ıniijleriin:.Buataı....._.illiı~ 
adun lwuhılii lfaYdMUd "" 
meseles.ini el~ dlilşıliişJtJldir.. ................... 

Bük.-~ 18 -Bwlla~-. Ua:31">1
• 

ler arasında dün imzala.nuı ~ 
grotokolu ha,nııtea btti bll Uüi ~ 
araaında akdedilen ilk JJIU~hejfeyi tıf 
uır etmel<födlr. 

Patis, lS' - Pl1'~-l--·~1Utıt' fll' 
şembe günHü oeliMısihde haci~..,.,. 
l'ı ınandan Fmm11~0•\v.et ~ 
hftltluttda mihüftı hl.- =ı.abk ~.,r 
tir. :_v 

lnglffer e Fraosa1• 
16.redl 114h 

...... : •• w ( ... "'> ~~-'-. 
Fr3DMJI& dokuz &Jttıaildde.tle 'H 1 ~ 
üç 1'lizle 40 miffcnaı 11'g,iliz limal"' rl 
kredi açması lallundaki' mhalle~ 
tam- bfr anlqına' i1t netii"elenm~ 

Cenue tllrenlılde 
buı•llWR lıeS,eUaaif 

...... ~~c.a.•~ 
\ilrQi~ ı.ıı ...... aem . ..-, 

diaya- at f • we: ocz i 1 ··-~ 
nen..,_W_'t ·~(/ 
lih,. •iJ-eti c-... ·~ti'' 
lal ve kalemi mabms müdür&I ~ 

- Riza baa ..Wki ~ 
şehrimize gelmiılerdir. 4 

lJlllttfclısr ilfnri sam ltul~ -
hmeekı .... : ,,., 

•tkri)re tlıraılı.._ Şıl :$ ~ 

Odalııap ...... 3 ..... .-.111 
k.Ua s-.,ı... ı.-t tıiia u.,, .... ..; 
hıUa ibıM qWQit kıl•l •• ~ 
,?e davasınua icra kı....-. -'!, 
multaiemesind'e: •uınatfGI& ~ 
edil mel bere lfnleril•, d~J/ 
baş&I maf'llıılan ftrifen ~-9" 
.......... _, ...... 1 .. ::-ul 

,.. .. Wlll. WılıaW. ,,, .. ~ 
.. ilMea ....... ifan-. ....... ,, 
nLif gılmWrla J4l... -~ 1-' l1 

1$-3-93' ça.qamıba. pati ~ 
Uskildar ikrnd suJh llaiak ,.rtJI' Jf 
sine gelmesi rçr,ı tef>tif .... 
fm e1mal Üftft fll• omacr'_;A 

Faült ikiD.ci. S91k la~__.,,,.-f" 
siaclen: ·s:JP - ' Davacı Süleyman M80~411'"' d' 
deialeyh Mehmet ite~;,..~~ 
taf .,.cta »•hn:b'e ,., ,,,. 
çslırwMep• ......... _....., 
11 ne mıld9 'l'aWıl .ıer-:., ~ 
iM. qlıeüii balıri i'U'U .. ~ - V 

hakemesillde mid~-: 
sine (inderilen davetiye-~ .. 
haşir tarafından verilen ":toı •111-
nuara11 ikametgahının "'~s ~ ,·~ 
ğu anla;A..U. li_... ~,.r ~ı 
illnen tebligat krasma ıa- ıJ I_ 
melle yevmtr muflahnıe 0 ~i ~ 
!1118 saat 19 da malkkeme19 ~ "'/ 
IMtlflf ftya T911 pn~ 
dirde &l;JÜlla _.., .,,e 

. ' lecefi nan olanar. 



Mektup 
- Bu eski parde.U ne olacak? 

liiımetçiye IÖyleyim de ne kader 
kullanmayacağın eıya varsa ayır
•ın, fıkaraya dağıtacağım ... 

Annem bunları söylerken alış. 
lığım bütün eSki eıralarıma ·bir 
IÖı: attım. Bilmem, hangi merak 
l\eticeti, sene]erdenberi kul1anma
dıi:rm2 ve metruk elbiselerin ceple 
r:ni arattırmak arzusu içimde u· 
)'andı. 

Bir tramvay bileti ... Y edikule
)'e ... Alla:h aJlah ... Orada ne işim 
~lrmıı? ... Düıünüyorum, dütünü
torum, bulamıyorum ... 

Hah, §U cebe de bakayım ... Y e-1 

ittin ıizli cebi ... Az kalsın unutu-
)Qtd . um.... ı 

1 
A, ... bi

1

r mektup .. . Kimin yazı-
•? T d anıyama ım ... 
~ Okac!ar da eski olmaaa gerek ... 
~ eçen ıene bu yeleği ıeyiyordum. 
t lhir, ehemmiyet.siz bir ıey ola· 
~·: Kağıdı açıyorum.. Okuyo 

''N onoşum ... ,, 
~· .1\... Bana böyle hitap eden 
~' An d h · "· layamadım ... Dur hele 
~il •tağı tar:lfl:ırını da okuya -... 

''A rlll nnem şüphelendi zannede-
~e ·.Dün, Uımiaya telefon eti. 
h"~ırnıe sözbirliği olduğu icin e-

"'·•ırn • . ~ ·Yetı yoktu ama ... ,, 
1-d liab, hatırladım ... timdi hatır. 
ati •ııı ... Beni affet Ja)edğim ... Se
~~lllu~tum ... t:ımamile unut-
1,ti ~· .. Haibuki, sen yetil göz
~~ 11 

e., kırmızı dudakların!a bem 
~,k , 
~ :~ Parlak diılerinle unutula . 
>,,.1

111•a.nlardan değildin ... D:ıima 
1 t.c1• · d ~ ...,,_ . ı~nır in ... Senin sayende 
""«iltn r,.._'d' ... _ d' ela ":lf-.yl ını ogren ım ... 

diii .Yet tıktın .. Seni öpmek iıte 
tı~~ı hatırlar mıs!n? Evvela ka 

tc~t~kı°rıra batını göğsüme dayar, 
arını uzatırdın ... 

~~ lll~r~lıydın .. Elbiselerini 
lfk~ .. ~le ı~ın bile itin.ali beş da . 
l ,"l'fd•urerdi. Bütün emirlerini yap 
l-t ın.. Ga . . . . lld· raonyerının ıçın, 

t .,.,~~ ~tu. bin bir eıya ge · 
ı ,,!r ... · PıJanıaiar, hatta du, ya . 
~· -..ıı:Q ,..,. 
~ b-. ~ın ıılanmasın diye de-

b nyoau takk . b'I 
f Qir de .. .. . esı ı e .... 
t_~'' C:L O kopeıın vardı. ismi "Sı-
~ .. t...:L ••L..~dar küçüktü, o ka -

='~-rii ki.. 
... L ili, il! 
L,~lert... n onu kaybettin... Seni 
~,ot- tese~t edemedim... Kaç 

01110~ıl gezintiler· 

# .,......, 4 HABER ..::. ~gus P6iffit\ ... • 5 
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garsonlar bizi tanırdı. B d _, kok 5 fakat Benıeniçokıevmi§tim.Fakat - u mum yan ıgı zaman u UZ, 
niçin ayrıl~ık? Bıkkınlık netice~i müthiş zehirli bir duman neşreder. işte kar• 
::~~!::: 1!:~ı'.':0mı.:~=~~.:'. dinal Jüstinyen bunu teneffüs ettiğinden ze
::u7~y!':!'::.~.ü? Şimdi bunu:ı için hirlenerek ölmüştür. 

O, belki de garsoniyere pür · Fakat garibi fU ki Mustafa beyi mum da zehirlidir. Bu mumunf 
nete ıelmitti. Kapıcı: Cem Sultan için ıetirmit olmuı yandığı bir odada uykuya dalan 

- Artık beyefendi burada o- lizıın geldiii paradan kat'iyyen bir kimse bir daha uyanamaz. Şim-
turmuyor. Seyahate çıktı! dedi. bahıetmemitti. Halbuki papayı en di bu mülhit canavarın binde da· 

Ve Jalecik bunun üzerine kim- fazla bu meaele alakadar ediyor· ha eınin olarak ilerli1ebiliriz Bu 
bilir ne haller geçirdi. du. Bunun için merasimden ıonra mumun banıi el vaııtasiyle bu 

Zavallıcık, kota koşa ıelmit • adamlarmdan birini ona yolladı. ıamdana takılmış olduğunu öğren. 
ken ağır ve matemli adımlarla u- .Ve para meselesini sordurdu. Ba- meliyiz. 
zaklaşmıştır . .A§kımızın bittiiini yazıdın elçisi kendisine ıu cevabı - Bunu derhal öğrenebiliriz. 

verdi: Hizmetime bakan rahiplerin hep· 
- Cem Sultanın üç ıenelik maı- sini buraya çağırırım. Hepsinin 

rafına tekabül etmesi için Sultan tırnaklarını birer birer ıökmeğe 
Bayazıd benimle birlikte 120.000 başlayınca bülbül gibi söylerlf'r, 
altın duka göndermittir. Paralar - Aklıma baıka bir çare geli-
hazırdır. Yalnız Sultan Bayazıd yor muhterem peder. 
bana kerdeti Cemi görüp, kendi· - Nedir? 
siyle görütmeden evvel bu parayı - Esaa itibariyle timdilik eli-
vermememi eml"etti. Val"ıp papaya mizde üç şüpheli kardinal var. Pol. 
böylece haber verin. Fernando ve Borjiya .. 

Her nedense elçi ile Cem Sul- - Evet! 
tanın görütmeai papanın ve diğer - Bir münasebetle bunluı bi-
Vatikanda ıözü geçenlerin hoıuna rer birer odanıza çağırınız. Ve ken 
gitmiyordu. Fakat Mustafa bey de dilerine tamdandaki mumları yak. 
pek inatçı ve aldıfı emri yerine g~ malarını ve ıeceyi bu odada ıeçir
tirmekte çok titiz davranan bira- melerini emredersiniz. Bittabi mu· 
dama henziyordu. Bu yüzden en- mun zehirli olclujunu bilmiyenler 
dite ile para bir müddet çarpıttı- bu mumu yakmakta tereddüt el· 
lar. Neticede her çarpıımayı mut.. miyecekler. Fakat aııl cani bunun 
laka galip olarak bitiren para bu zehirli olduğunu bildiğinden bu 
mücadeleyi de kazanınaia muvaf· mumu yakmak iıtemiyecektir. Bu 
(a)C oldu. Papanın ieran üzerine nretle bis de canavarı kolaylıkla 
diğer kimseler de buna razı oldu- ele ıeçirebiliriz. Yalnız gayet kur
lar. Ve Cem Sultanla Mustafa be- nazca davranmak ve bu sırrı bil-

hiaaediyor, fakat buna bir türlü yin konuımasına müıaade ettiler. diğimizi kendisine ihsas etmeme· . 
ınanamıyor ... 

Bana gelmek için anneıine kim 
bilir naı!l yalanlar söylemişti.• 

Şimdi o bot aaatleri neyle doldu· 
racak? .. . 

Jale ... Senden af diliyorum. 
Pür telif, telefon rehberini ka· 

nştırıyorum. Mehmet... Mehmet ... 
Hah, babasının ismini buldum .. 
- Allo... Ül"aıı Mehmet be -

ğin evimi? Hanımefendi orada -
lar mı? ... Küçük hanımefendi? .. 
Ne diyorsunuz? Haberim mi yok .. 
yook .. ne? ... Ne zaman?... Hızlı 

söyleseniz e anlamıyorum ... Yedi 
ay mı oldu? .. Hacet yok, hacet 
yok ... T etekkür ederim .. Allah ıs

marladık ... 

Yirmi yafındaydı .. 
Yirmi yatında ölmiif ... 
Aman ... 
Gene telefon .. 
Şimdi beni rahatsız eden 

kim? 

- Allo ... Allo ... Ne var? ... Ay 
sen misin, Mihri?... Seni tersle 
dim mi? ... Yok canım?. Biraz ra-

tayım da... Beni hemen mi sör -
mek istiyorsun! Hayır •• Ben haı · 
ta değiHm... Gelebilirim... Peki1 

peki... timdi ıeliyorum ... · 

Gözlerim maaanın ü~erinde du
ran aciz küçücük mektuba ilitti. 
Şu satırları okudum: 

~'Bilsen ne kadar mesudum ... 
Seni göreceğim ... Evden kaçııbil

aikçe sana koşuyorum ... Seni tek
rar tekrar öpsem... Senin sevgili 
Jalen ... ,, 

Şimdi artık aynaya bakıyonım 

da çok ihtiyarlamıtım ılhi ıeli · 
yor .... 

~ ~ • miz li.unıdır. 

O ıün aktam duasından •onra - Bunun için aklına bir çare 
hekimbaşı Fariyan} papa sekizinci geliyor mu? 
lnoaanla ıöriiflllek müaaadetini is- - Evet .. Mesela Vatikana ait 
tedi. Ve papa kendisini derhal ka- mühim bir raporun hazırlanması 
bul etti. Fariyani: lüzumunu söyler ve bu raporun bu 

_ Muhterem papa hazretleri, odada gece vakti hemen yazılma· 
ıını emredersiniz. Siz de ıözde bir esrarı kıamen çöımeie muvaffak • 

oldum. cümlesiyle ıözebqladı, yere gider, bir saat sonra dönece· 

- Ne yaptın? 
- Zavallı kardinal Jüıtinyen'in 

ne suretle öldürüldüiünü anla
dım. 

- Ne ıuretle öldürülmüı? 
- Bu sefer mel'un zehir kendi-

sine koklablmıı. Ve bu tekilde ö
lümüne sebep olmuılar. Bunu ket
fettikten ıonra odasında ıayet ince 
arattırmalar yaptım. Neticede tam 
dandaki mumlardan birinin bat' 
kalığı gözüme ilitti. Yarıyarıya 
yanmıı olan bu mumu laboratuva
rımda tahlil ettiın. Ve feci hakika· 
ti bu tekilde anlamaia muaffak 
oldum. 

ğinizi söylersiniz. 

- Şeytanatta eısizıin F ariva
nı .. 

- Şeytana kartı aene ıeytanca 
kartı koymak lizım, muhterem pe
der. Kuvvete kuvvet, hileye de hi 
le ile kartı konulabilir. 

- Bu canavarı bu usulle ele ıe
çirebileceğimize inandım. 

- Yalnız f evkalide dikkatli 
davranmak lazımdır. Canavar İ· 
zini buldujumuzu ketf edecek o
luna hemen planını deiittirecek
tir. Bu da bizi ıüpheıiz çok müı 
kül bir vaziyete diifürür. 

- Sen hiç merak etme t 
- Şimdi bana izin verirseniz 

Bu mum yandıiı zaman boğu- ================ 
cu ve müthit zehi!-li fakat kokuıuz 
bir duman çıkarmaktadır. Bu du
manı nefeı alınak suretiyle ciğer
lerine çekenler evveli uyutmakta, 
ıonra kanları zehirlenmek suretiy
le ölmektedirler. 

Papanın ıözleri ıayri ihtiyari 
yatak odasında orta masasının üs
tünde durmakta olan tamdana ilit
ti. Papa ile hek!anbatı yavaş adım
larla buraya doiru yaldattılar. 
Mumlara dikkatle aöz ıezdirdiler. 

Birdenbire Fariyani elini heye
canla uzattı ve tamdana takılmıt 
olan mumlardan. birini gösterdi . 
Bu muın dilerlerine nazaran biraz 
daha sanca renkteydi. 
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bu dairenin ' etrafında icap eden 
tedbirler aldırayım. Çünkü cana• 
var bu gece mutlak surette elimize 
geçecek. Kendisini yakaladıktan 
sonra da gayet ıizli olarak öldür
meli, ve hidiıeyi harice kat'iyyen 
sızdırmamahyız. 

- Ayni fikirdeyim .• Tedbirleri 
a1dıktan ıonl"a hana ına ile kardi· 
nal Pol, Fernando ve Borjiyayı ça• 
ğmrsın. Bittabi kapıya da kimı• 
nin dııarı çıkamıyacajını tenbili 
etmeğiunutmazıın. 
Hekimbqı papayı aeli.mlıyaralt 

dıtarı çıktı. Papanın ıözleri tiki• 
rını yakalıyacalına emniyet aeti• 
ren yırtıcı bir hayvanın raıı:leri ,ı .. 
bi parlyordu. Yumruklarını tiddet .. 
le sıktı, ve meçhul bir dUımana 
kartı hiddetle salladı. 

Aradan on dakika ıeçmitti ki 
papanın oda hizmetçiıi içeri air• 
rek kardinal Polün emirlerine ha• 
zır oldufunu bildirdi. 

Papa: 
- lıe Polden baılıyoruz, diye 

düşündükten sonra: 
- Buraya ıekin ! diye emretti. 
Kardinal Pol içeri ıirdi. Kar

dinal böyle gece vakti çağınldı

imdan dolayı mülıim bir it ol~u
funu anlamııtı. Jnoıan kardinah 
görünce ıeıine mümkün mertebe 
tatlı bir ifade verdi. Müniı ve müt
fik bir tavır aldı: 

- Sizi ıece nkti rahataız etti· 
ğimden dolayı beni affediniz, kar
detim. Fakat yanna kadar 0.
manlı paditahı Bayazıd& 16nder
memiz lazım gelen mektubu hazır. 
lamam lazım. Halbuki buıün par
maklarımda bir ıevıeklik hiuedi
yorum. Bundan dola11 mektubu 
sizinle birlikte yazmak iniyorum. 
Bu suretle ıizin kıymetli fikirleri· 
nizden istifade etmek imklnı da 
benim için mümkün olacak . 

- T eıekkür ederim muhterem 
peder. 

- Buyurun, otur.ın ıöyle masa· 
ya! 

Kardinal Pol oturdu. 
- Yalnız zannedersem bu ıtrlC 

size a;z gelcek. Ben size kiğıt geti
rinciye kadar siz ıamdandaki mum 
ların hepsini yakın! 

Kardinal Pol hiç bir telif ıöe
termeden ayafa kalkb. Muanın 

üzerinde bulunan bir tahta çubuğu 
yanan mumlardan birinin alevin
de tutuıturduktan ıonra diier 
mumlar üıtünde gezdirmeğe bat· 
ladı. Nihayet sıra zehirli muma 
gelince onu da hiç bir gayri tabii
lik göstermeden tutuf turdu. 

Demek bunu kardinal Pol yap
mıyordu. 

Mumun yanmaıiyle papanın biT 
üf ürü9te söndürmesi bir olmuftu. 
Kardinal geri diinerek f&tkrn f&p 
kın papaya baktı. Papa: 

- Aklıma bir ıey geldi muht .. 
rem kardetim. Biz bu mektubu ya
rın gündüz yazaraak daha iyi ola
cak. Şimdi kendimi çok yorıun 
hiuediyonam. Mumlann yanma
sına lüzum yok. Gidip iıtirahat • 
de bilirsiniz. 

. l.n.--• ••• ) 



1 

HABER - Akşam posta11 

BUGONKO PROGRAM 

ISTANBUL: . . f' . . 
17: ODiverslteden nakil. lnkllAp derat. 

(Yusuf Kemal Tegiroenk). 18: Opera parça. • 
lan (pIAJ<.> 19: Haberler. 19,15: Kuhteut f&D Can çekuşen köprü 1 
parçalan (pllk). 20: Trlyo: Stüdyo sanat.. Son fırtınanın cilvelerinden biri ola. 
kt.rlan tarafından. 20,30: Stüdyo orkeatrL rak Unkapanı köprüsü dört parça oldu. 
lan. 21,30: Son haberler. Saat 22 den aonra Belediye ıimdi yeni halin önüne ve Ye. 
Ana.dola ajansmm gazetelere mahawı bava. mit iskelesine dayannu§ olan parçalar. 
dil serviBi verlJecekUr. dan ikisini Galata köprüsünün yanına 
BtlKREŞ: (82S Kh.) - (S&l,3 m.) çekerek oraya bağlamış. Bu manzarayı 

21,05: Piyano konseri. 21,415: Stüdyo or. bir arkada§ımız gördü de: 
keatrası konseri. 22,10: Muhtelif eaerler kon. - Şu köhne Unkaparu köprüsü bir 
ııerl. zamanlar şimdiki Galata köprüsü yerin. 
BUDAP~TE: (646 Kil.) - (M9.ts m.) de imi§. insan bu manzarayı görünce 

18,20: Salon orkeatruı. 19,40: Tagaıı.nl. ölmek üzere olan bir kimsenin ölme. 
20,1~: Sen!onlk orkestra. 21,30: Slgaıı or. 
ke.ııtraııL 22,415: Kon.ser. 24: Caz. 

VARŞOVA: (224 Kb.) - (l.sS9 m.) 

18,«I: Şan konseri. 21,10: Poznan bUyUk 
tiyatrosundan naklen een!onik konaer. 
VlYANA: (59% Kb.) - (506,8 m.) 

18,30: Şan koııaerl 21: caz, mOzik 23,ıo : 

Lttvanya muaiklal. 24,015: Piyano kon.ııerl "'· 

M gece kameri. 
BOMA: (111 Kb.) - (U9,8 m.) 

18,115: Kanflk konaer. 23: Dana mOziğl. 1PEK 

lllOSKOVA 1: (1'7t Kb.) - (L'ııt m.) SARAY 
19,415: Moskova bUyük tiyatro.u &rUst.. __ _ * .Lun.K 

lerlndeD Lomeçov t&ratm.4'D 1e11 kouerl 

llOUOYA m: ('il KJL) - ('7'8 m.) SOllER 

17: Plyano realtaU. 19: Kızıl ordunun YILDIZ 

BEYO~LU 

Altm zincir ve sevmek ya. 
sak ını? 

Sekoya ve Marietta 
Blr kı§ gecesinin rüyam 

lnglllz ajanı. 

Siyah inci 

den evvel son olarak doğduğu yeri gör./ 
mek istediğ,i sözüne inanacağı geliyor, 
dedi. 

* * ... 
Galata köprüsü yanma bir parçası 

getirilmiş olan eski köprünün dilinden: 
- Hey gidi günler hey ..• Ben de bir 

zamanlar köprü diye yaııyordum. "Ye. 
ni köprüyüm., diye, pek kendine güven
me öyle .• görüyorsun halimi! lıte aa. 
na ibret olması için gelip yanaştım ... 
Gene ben sana dayanmış bulunuyorum. 
Ya senin başına böyle bir felaket gel • 
ııe, ıen nerelere gider dayanırsın? Ar. 
trk aıma köprünün yapılacağı söylenen 
yerlerde batına gelmedik kalmaz ... "As
ma köprü,, mü dedin? •.. iyi bir "BAS. 
MA KöPRU,. den ne haber dostum! 

~ 
Top atımı! 

Hatırımıza gelmişken, şu pek garip 
şeyi anlatalım: 

Biliyorsunuz ki, yangın kulesinden 
yangın iıareti olan o koca sepetler kal. 
dmldx: müzeye kondu. Şimdi yangm 
olduğu zaman , sepetler yerine mu!:ı~ . 
lif renkte bayraklar çekiliyor. 

Eskilerden biri diyor ld: 

"Siz iyi günlere geldiniz. Ben bir 
zamanı hatırlanın: Yangın oldumu, ön. 
ce saraya haber giderdi. İtfaiyenin ha. 
reket etmesi için saraydan izin çıkar ve 
itfaiyenin hareket etmesini amir olmak 
üzere de Kandilliden bir top atılırdı .... , 

O top atıbncıya kadar. yangınd., 

kimbilir kaç kiıi "topu atmış,, bulunur 
du!.H 

* Gözler ve deniz 
Bir edebiyat meraklısı, bir kadının 

gözlerinin 'ılık ifadesini .. anlatmak icin 
işidilmemiş bir teşbih bulmuş. O kıı ı 
dının gözleri için "iki tatlı kaş•ğı Ak<le 
niz gibi idiler . ., diyor. 

Maliım ya Akdeniz .• şimdi üzeri nrl 
esen gergin ve buzlu havaya rağmen . 
daima ılık, mülayim bir deniz sayılı r 

Öyledir de... _ 1 
Fakat edebıyat meraklısının teşbihi 1 

gerçekten yeni bir buluş. 
Bu şekilde sinsi bir bfl•nın sin: ı. 

bakışlarından bahsedecek olsak uzak 
şarkın "saman altından su yürüten .. si. 
yasetini de gözönünde tutar.ık "iki tat. 
lı kaşığı, Büyük Okyanus gibi gözleri 
vardr,. diyeceğiz ... 

Bu takdirde sert, taşkın. fırtınalı ba
kışları olan bir kadının gözlerini dl 
"iki çorba kaşığı Karadeniz,, e benzet
sek yeridir. 

)} 

Zorlu sual 

Zengin b·r küçül< 
kız 

1935 senesinde Madam Glor1' 

Morgan Vanderbildin on iki Y'' 
~mdaki kızı Glorya Vanderbildiı' 
serveti 10.500.000 frank (bi:ıill' 
paramızla 840.0JO lira) artmııtıf· 

muslld amatörleri taratmd&D koro. 19,80: 

Kozartm (Flga.roııun izdivacı) 1B1mU opera.. TAN 
lllDDl ,aymu. ŞIK 

Kadlle maske ve Allbaba 
(Suvarede): :M:ayerling 
Siyah gözler 
Röberta 

~··•••••••••••••••••••••~~~~~ &h~bı~~kızın~il~' 
Çöl savqlan ve COfkUn Bugün T c R K Sinemasında den Thomas B. Gilhri!t vermi•tit· 

BJ:U.tN: (BU Kb.) - (SM,'7 m.) 

18: Piyano koııaerl 19: Kanpk kamer 
(KQD!hten nakil). 21,10: Ya.ylı ll&Zlar kua.r. 

tetL 22 John StraUUWl (Karnaval in Rom) 

opereU. 23,20: KOD881'· 
llCNIIil: ('7&0 Kb.) - (&OM ... , 

17,!50: Stüdyo orkeatruı kouerl 19: 

Kanpk konaer. (arkestra balalayka), §&il 

VU&lre. 23,20: Kan§ık program. M: Stüdyo 
dana orkeatruı. 

PRAG: (8S8 Kb.) - (t'70,S m.) 

18,20: Piyano rcaltall. 19,25: V. lJJmannm 

be3telcrt (orkestra tar&bpdaD). 20,to: (Pl7a,. 

, , ~ı-faltaUie) §8.II koruıerl. Çek halk prkıla. 

rı 21,10: Çeko~ovak radyosunun 20 !Del halk 

kı:."IScrl (Bmodan nakil.) 22,lts: Stadyo 
or•'cstra konseri. 
.r'MUS (Post Parl:r.lyen): (959 Kb.)(llZ,8m). 

20,8~ : Bachm eserleri. 20,M: Hatlf mu_ 
alld. 23: Karı§ık konaer. 2•.so: Hatif musl. 
ki. 

~ULUZ (Franaa): (911 Kit.) - (128,8 m.) 

ŞARK 

GönWler H Kıza yapılmı~ masraf pek dl 
Vah§ilere hücum ve Şaha. erkeSİn kOŞt:UAU film az değ;Jdir: 
ne val& 1 n g i 1 i z A J. a n 1 Kıılık ,.e yazlık ikametgah , .. ;., 

ASRI Sana tapıyorum ve Gene. ~"" 
ral Yen'in zehirli çayı Kay Francls - Lesll Hova rd 35.200 lira kira, oyuncaklar f)Jı" 

CUMHURİYET : Korkunç aUvarl ve pmpl. lira, fapkalar 45 lira, kadife erıtl' 
yo~ ••••••••••••••••••••••••••·~~ ril~l~lka,d~~r~rcli 1-

ASTORY.A cınayet yolu • tallı ıru SAKININIZ ~ lira, 14500 lira ela hizmetçi ve d' 
balırlyeWeri ve l§ıklar .... "ak aylıkları. 
.anUnce. Ekonomi ve t:ut:u,.., 

lSTANBUL 
l ıpanya Cumurreisi Mösyö J\I 

kala Zamora 1935 yılı za:;. 
tın da ıtrt11at etmt! oıuuısu ., ı"' ) 

ALEMDAR 
AZAK 

K.EKALBEY 

SllUl bqm& ve ~t peıı;~·f;rlJlj-:.lltıiWil 

Yavrum ve Knokt Avt 

Kanun kuvvet ve kalb<X:ll 

kalbe. 

Allbaba ( tUrkçe kopyeal ı . 
Kanlı karga • BinlkincJ 
gece ve Yıkılan Wt.ant\t. Sinemasında ani yacaksınız. 

KADIKÖY 

~ peçetayi ( 11.250 Türk liras11" 
1 devlet hazinesine iade etmiştlr• 

Geçen senelerde de ayni vri : 
hile hareket etmişti. Şimdiye 1'~ 
dar hazir.eye teslim etmit old"'

paralar bir milyon Peçetayi to1 
TY'A.ktadır. 

23: Verdlnlıı "IL trovatore,, l..llmll ope. •HALE 

rumdaD parçalar. 23,35: Şarkılı tangolar. 

Beyoğlu çiçeği (Zoz.o Dal 
mas ve Konflnyotia'tn iş 

tfrakllc) "Halk opereti ta. 

ratmdan." 

En çok okuns rl 
muharrir ii' 

Geçenlerde ölen Kipling d . 23,30: Havayen gitarlar. 24,05: caz. 24,15: 

filmlerden parçalar. 24,415: Viyana valslan. 
1: Şen aahneler. 1,115: Arjantin tangoları. 

1,30: OpereUerden parçalar. 1,•15: sueı m&r1 

lar. 2 kabare. 2,20: HatU mwdkL 

"BJCSJAV: (NO Kb.) - (115,I m.) 

23,30: lstuyon dana orke.ııtruı. 

DOYÇl.ANDSENDICB. (191 Kb.).(U11 m.) 

23,80: Uç k1,ntk orkeetra kOD.1eri. 24: 

Dana muslklal. 
ILUIBUBG: (90t Kb.) - (S11.I m.) 

SÜREYYA Kaat.ı.ı.dlva (almanca kop. 
• yeai). 

OSKODAR 
HALE : Krnk hayat1ar 

BAKIRKÖY 
MtLTtY AI>l A§k fırtmalan (Ttlrkçel 
AlLE Sinemuı : Peko 

Behfrinin muhammen bedeli 162 kurut 31 sant;m olan 140.000 ta 
ne kayın travers 9 ·M.,rt / 936 Pazartesi günü saat 15 de ypalı zarf 

usulile satın alınacaktır. 
Bu i!e girmek isteyenlerin 12606, 70 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün, saat 14 e 
kadar Komisyon Reisl i ğine vermeleri lazımdıı. Şartnameler beheri 

1135 kuru! mukabilinde Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde satıl -
maktadır. (907) 

Pasteııas 
23,80: Hatu muslkl, balk prkılan, caz. TiYATROLAR 

Geciken ceza ( tü rk~e- ~;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
band ve mandolin orkeatruı kon.seri. (Not: t şıı:HlR T. 

bu ne§rtyat blr çok Alman lataayonlan ta. 
rafından nakledllecekUr). 
KALUND80RG: (ı88 KlL) - (J.t81 m.) 

23,15: Radyo orkestram. 2•: Cazband. 
PARIS P.T.T. (695 Klı.) - (481,'7 m.) 

22,30: Fantezi muaikl. 
PARIS (Radlo.Parl): (182 Klı.).(1.148 m.) 

24,•5: Dana mualldal. 1,15: Hatif muaikl. I 
KISA DALGALAR 

LONDRA: (Kı• anlıldarla. mall&eW u. 
zunhıkJarda ~Unun her uatlade mlU.emadl_ 

.ren taJıaır.) 
16: Orkestra. 18,115: Dana muslldal. 18. 

45 : Dana mUziği. 19,15: Dana mUziği. 20,50 

Oç kl§lllk orkestra konseri. 21,30: Dan!! 

mü.zlği, 22: Viktartan melodller. 23,15: Be§. 
ki~lllk orkestra konsert. 24,20: Dans ınü.zlğl. 

1: Dana mü.zili. 1,45: Dana mü.zili. 

ZEESEN (Almanya): 

ye çeviren M.l•'cridun) 

(*) yanında ltare1 buJunan '"'"''""' 
taf"IU\tını llAıılıırınıız arasında bulurı.unıJz.. 

i~ı;ınbul Bıltdi~"Si 

~ehir1Ygatrosu 

111111111111111 

11!!!:::!!! 

Bu akşam saat 
20,30 d'l 

GECiKEN 

CEZA 

fürkçcye çevircr 
M. Feridun 

Kadıköq Hale 
tigatrosıında 

(Kın aralıklarla, muhtelli omnluk!arda 

~Un ber 1a&Unde mtltemadlyea çal1fır.) 
16: Bertin nıartonlk orkestrası konseri. HALK OPERf;Tı 

ve piyano (Rahmaninov) 19,415: Mozartm 
operuı. 20.415: Piyano konseri. 22,30: Kama. 

vat yayımı. 24: Halk p.rkılan. 2: Piyano 

kcuert. 
.,._OVAı ~ ..... ): (lts ft H m.) 

ll,IO: Koartm (l'lguo) opereti. 
BOMA (K ... dalp): (!ts,t m.) 

115,15: Vu:yete. 18-17,30 a.ruı: Uç kL 

• - ...... ft fU'lulu'· 11,ao: Buldo. 

Bu aktam sıı 

20.30 da 

Dost Yunanistan• 
Kıymetli Artistleı 

Zozo Dalmas ve Kofinyotisin iştirakile 
BEYOCLU ÇIÇECI 

Fr~ız tiyatrosunda yarın akşam 
Pek yalanda Ba;rader 

En · iyi, en zarif, fakat en ucuz 

Züccaciye eşyaları 
Hediye mi almak istiyorsunuz, Evinize Züccaciye eşyası mr alacaksınız. 

Hemen Pastellas ma§azalarına 
koşunuz • Memnun kalacaksınız. 

ADRES: Beyoğlu istiklal cadde::.i 346 ve 138: Telefon 4191:> 

Ben yakında çıkacak fakat da

ha adım h~çbir yerde görmediği . 

niz öyl~ bir haftalık gazeteyimki. 

harflerimin yekunu on birdiı. 

1 - 2 ve 10 uncu harflerim tat· 

lılığı, ~ - 3 - - S veS ınc! harfle · 

rim amirliği gösterdiği gibi, 4 -

8 - 7 vp 11 in_-:
0

i k'S:tfJ~rimlc : -
5- 2 ve 10 uncu harflerimin ma· 

nuı batka ba,ka kelimelerle ayni 
kıymeti ifade eder. - · 

Söyleyiniz bakalmı, timdı ben 

hangi haftalık gazeteyim. 

Birinciye bir buçuk lira ikinci

ye bir lira üçüncüye bir koknya, 

4 üncüden, 200 üncüye kadar da 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

HABER 

ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
18-2-936 

yanlh en ~ok okunan ~~ 
harriri olduğu halce ser'1etı 
miktannı hep gizli tutmuıtu. Jır 

Bir çok yıllardnnl:eri onu~ 1, . 
gilterede her sene 200.000. sır,,' 
şik Amerik3da 100.000 kitabı 
tıhrdı. bt 

lngiherede "OrmanTD kit• d~ 
"K. ' adlı eseri 400.000 ve llllı• ti 1 

kitabı 3 20 .000 satılarak rekor 

sis etmiştir. • J(i,' 
Şunu da il~ve ed .. lim kt, de' 

ling'in eıerlerinden lngiltere ~ • 
cuz nüshaları hiçbir vakit b-' 
mamııtır. ___/ 

KONSERVATUAR OR~· 
TRASI. 

Şef: CEMAL REŞiD. · 1ıt:tı 
Solist: FERDi Von ş'f A z1 d' 

19 Şubat 936 Çarıamba sao.t,. 
SARAY SINEMASIN1' S". ' 

Prog Mendel: obn, 

hoven,Franck. 1 

B iletler gişededir._/ 
venınesrıvaJ 

Halk 811.ıtsl' ·tı 1' 
E . .. .. H Ik • Dı·ı 1•rı , ,,., 

m:nonu a ~vı ' 1ı1" 
debiyat ıubesi tarafından ~.~4; t" 
kanlmakta o!an (Ha1k bı ~f 
b 1 . ) . 52 . • ••• ,dl ç tıi . er erı n1n ıncı ,._, - .,ı 

sabeı ' 
tır. Bu sayıda: Dr. A. . ft(. Ş',, 
fat Doğulan, Nihst Se:bı ,,at' I' 
kir Olküta,ır, Sabahai "{c J-1· tl1' 
bi tanınmıt imzaların y.S' 

dır. 



Sadi Karsan diyor ki · 
.. _, -LWWWlf~ - ~ - ~ --

01 i nı pi yatlara nasıl 
hazırlannıalıyız? 

man çalıştırmalıdır ki bu da mevzuu. Geçen günkü yazımızda futbol şu
bemiz fçin olimpiyatlara iştirakimiz 
hakkında verilen kararın çok yerinde 
olduğunu izah ederken bu mühim ar
sıulusal spor tezahüratında iyi bir ne
tice alabilmek için e::;aslı bir surette 
hazırlanmak lazımgeleceğini söylemiş 

ve diğer bir makalede ne şekilde ha. 
zırlanmanm mumfık olacağını tahlil 
edeceğimizi lla\'e eylemiştik. İşte bu 
husustaki düşündüklerimizi ortaya 
koyuyoruz. 

muzun ikinci noktasına temas eder,. • 
Millitakımaseçilen oyuncuları lngiliz futbolcularının antrenrna ı. 

teknik ve metodik bir tarzda hazırla- Dünyamn futbol üstatları olan /ngilizlerin, kendilerine malısus orijinal çalışma tarzları vardır. Türkif)C/jC' ne· 
mak tamamile fenni bir iş olduğu için 

len /ngiliz antrenörlerin, 6tra sıra direkler dikip, topu önüne alan oyunculan bunların arasından geçirerek yaptırdık· 
bunu işin ehline bırakmalıdır. Yani . 

ları çalını talinıleri,şinuli /ngilterede daha tekamül ettirmişler ve direk yeri ne küçücük şemsiyeler koyarak, topu 
dünyanın her tarafında olduğu gibi 

bunların arasından geçirerek, idmanlar yapmakta!Jmışlar. 
liyakat ve iktidarı müsellem bir antre. 

işte resmimiz çok zor olan bu usulde çalışan meşhur Fulham takınu OlJUncularını göstermektedir. 
nörün eline. Antrenörün vazifesini ıa. ---------------"'""".'""------------------------ -----

Her şeyden evvel şunu :söyliyelim. 
ki olimpiyatlara daha önümüzde dört 
dört buçuk ay kadar uzun bir zaman 
var. Bu müddet zarfında da esaslı bir 
Program dairesinde muntazaman ça
lışılırsa herhalde matluba muvafık 
bir netice alınacağına şüphe dahi ed.i. 
lem ez. 

Bizce milli futbol takımımızdan 

beklenen kabiliyetin elde edilebilmesi 
için u mühim üç noktanın gözönünde 
tutulması \'e ona göre hareket edil. 
lllesi lazım dır. 

1 - Jyi bir takım te=-kill. 
2 - Takımın teknik bir tarzda ha

ıırlan ması. 

3 - Talumm,kuvyej mane,·iyesinin 
Yerinde olması. 

Şüphe yok ki takımın mevcut en 
İyi elemanlar ile teşkili iyi l>ir randı. 
lllan elde edebilmek noktai nazarından 
Çok mühim bir keyfiyettir. 

Nasıl ki kurulan bir bozuk makine. 
den ne kadar ihtimam edilse ge
ne istenildiği gibi bir netice alınamaz. 
sa Yerli yerine konmayan \'e o yerin 
th}i olmayan oyunculardan teşkil edi. 
len bir takımdan da muvaffakiyet bek 
lenıek biraz safdillik olur. 

Onun için takımın tes-kilinde çok 
t·ı· 1 ız davranmak icap eder. Burada L 
~inci bir sual varit olabilir. Milli takı. 
ltta girecek oyuncuları naştl seçmeli
dir , .. 

yikiyle yapıp yapmadığını da ara sıra 
kontrol etmelidir. 

Burada dik.kat edeceğimiz diğer 

bir mesele de oyuncularımızın talim 
ve terbiyesini kendisine bırakacağı

mız zatın yalnız yüksek bilgisi kafi 
değildir. Öğretmek kabiliyeti de olma. 
lıdır. Oyuncuların kendisinden istifa. 
de edebilmeleri şarttır. 

Hastalığı teşhis etmiş olmasına 

rağmen verdiği il~cın ne suretle isti
mal edilec~ğini bildirmeyen doktordan 
nasıl istifade edilemez..;e, oyuncunun 
hatalarını gördüğü halde bunları na
sıl tashih etmeleri Hizımgeleceğini i. 
zah etmiyen ve buna çalışmayan bir 
antrenörden de zannetmiyorum ki bir 
fayda elde edilmiş olsun. 

Antrenör takımın nefes kabiliye. 
tini arttırmak ile mükellef olduğu gi
bi oyuncuların teknik bilgilerinin de 
yükselme ine gayret etmelidir. Ye an
cak bu sayededir ki kendisinden istifa 
de olunabilir. • • 

Olimpiyatlardan bir bir buçuk ay 
evvel milli takım oyuncuları kampa 
çıkarılmalıdır.' Bir hafta ferdi antren. 
manlardan sonra cem'i antrenmanlara 
başlanmalıdır. Takım hakiki formunu 
bulunca bir kaç ecnebi teması yapıl

malıdır. 

Bü münasebetle göze çarpan ku
surlar ve aksayan noktalar olursa 
bunların da tekrar telflfisi cihetine 
gidilmelidir. 

Bu suretle hazırlanmış olan takı. 
mın artık son montajını yapmak za. 
manı gelmi~tir ki o da üçüncü nokta 
olarak ele aldığımız kuvvei maneviyc
sini arttırmak keyfiyetidir. 

.. Bence milli şerefin spor sahasında 
llludafaası yükünü omuzlanna alacak 
Ren~Ierde her şeyden önce sporun .&iiiiiiiliiiiiiiıı..:;;~iiil!!!!!!~ilSl~ıııliıııl•-•• 
eltltettiği başlıca vasıf ve meziyetleri Oyunculara yüksek bir moral ile 
~taınak lazımgelir ki onlar da şunlar. oynamak zihniyetini aşılamak takımın 
1 ır.: Büyüklere itaat, verilen emir- yü~de elli kabiliyetini arttırmak de-
ere inkiyat her türlü asabiyetten te. mektir. 

\'ak1. ' 
"'• vazifeyi bilmek. Spor sahalarında ve mücadelelerin. 

1:. Dugün bizde eski zamanda oldu- de pek çok defa kuvvei maneYi:·l'.;;i 
ısu "bi • h gı futbol asları bulunmadığı cı. yerinde bir takımın kendisinden yük-
i:.tıe aşağı yukarı bir ayarda bulunan sek kabiliyette olan bir hasma kolay
i 

1 0Yuncudan birini intihap ederken Irkla galip geldiği görülmüştür. 
t§le §U mühim noktayı gözönünde tu- Onun için her fırsatta oyÜnculann 
arak k ·· ı· · ~· nrarımızı ona gore verme ıyız moransı yükseltmeli, mağlıibiydte de, 
1 iler·d · lıt 1 e takımı ~.alıştırmak nzıfe ve çetin bir hasım karşısında da yüksek 

rı cs:uliyetfni Üzerlerine almış olanla. bir maneviyat ile oynamalarını temin 
it\~ 1:ıleri~i kolaylaştıralım, onlara etmelidir. 
ıtı· bet hır iş görebilmek imkanını ver Bana öyle geliyor ki bu şerait al. 
ı:c;·ıtı01~lım ve takımda anar;;-i vücude tında seçilen ve hazırlanan milli fut· 

1esıne sebep olmıyalım. bol tal<ımım1z olimpiyatlarda alacağı 
ded· ~t.ihap olunacak oyuncuların a- netice ile bizi mahcup etmiyecektir. 

1 1kı kat · ·· ··d r· d" t . S d K \·e 7 ccı uç mu a ı, or muavın a i arsan 
~eç tnuhacim olmak üzere on altıyı 
'<U~;ente1idir. llunlar sıkı bir elekten e•ııaA rdoda 
in u erek seçilmelidir. Tabiatile en 
ttanantrene edilmiş ve anform bulu- Belçika şampiyonluğu 

llOYunc~lar intihap edilmelidir. k&Z&OdJ 
teŞk· unun ıçin de üç kişilik bir komite 
heı 11• ediJınelidir. Bu komite müstak- Bir müddetten beri Belçikada 
ltınaınıııt takıma girmesi muhtemel b~ devam edilmekte olan dünya bi· 
lara ~.0Yuncuları tesbit etmeli, bun. lardo ıampiyonluğunu nihayet 
~ç ~.ırkaç ecnebi takımı ile şimdiden Belçika kazanmıttır. ikinciliği 
'- ,,aPtırınahdır N"h t b 
~l'da d. . · 1 aye u maç. Fransızlar almışlardır. 
ltı_·ı ' ınılecek kat'i k t ·· 1 it tak anaa e gore F taz· oyunlarda Fransız şam-
laşı1 nn kadrosuna girmesi karar- an 1 ,. w 

lar rtlan oyuncuları ayırmalı ve bun- piyonu Jeau Albert ın yaptıgı ma-
tod~~tık btr daha değiştirmeden me. hirane numaralar fevkalade ta.k

ir PlA.n dahilinde ve muntam. dir edilmi!tir. 

Vüznıede 
veni bir dünya 

rekoru 

ÇEKLER 
NASIL 

FRANSIZLARI 
YENDiLER 

(Berlin özel spor aytarımız • 
dan) -Amerikalı yüzücü P. Fick 
100 metre kraol rekorunu (56,6) 
dan (56,4) saniyeye indirerek ye
ni rekor ihdas etmiştir. 

üç meşlıur rekortmen bir arada (Sol
dan aşağı doğru): Fick Peter, Cor 

Tannet ve Tarin 

Meşhur Vaysmüllerin bir türlü 
kırılamıyacak zannedilen maruf 
(57,4) lük rekorunu tam bir sa • 
niye kırmıştır. 

Bundan maada Ema Kompa 
sırt üıtü 300 metreyi 4:27,5 de yü
zerek yeni :Amerika rekoru Y.ap • 
mıştır. ' - ' -

S. ERLER' 

Haftalardanberi ıabırsızlıkla 

beklenen Çekoslovakya ile Fran · 
ıa milli takımları ara.ıındaki mü -
him futbol maçı Pariste çok güzel 
bir havada ve kırk bin kişinin Ö· 

nünde oynanmıştır. fransızların 

Hollandaya karşı ağır mağlUbi · 
yetlerinden sonra bu maçta nasıl 
bir derece alacakları merak ile 
bekleniyordu. . 

Fransızlar takımlarında büyük 
değişiklikler ya park sahaya çık . 

Şimdilik bu kadar I 
...__.....-. ~ 2- -zwwwı .-.2-2 - - --

~ • ş olimpiyatları 
ve biz ... 

0 Bir musibet bin nasihattan 
yeğdir,, derler ya, bu darbımesel 
herhalde bizim için, daha 'doğru
su bizim sporcular için değil. Ba
fımıza gelen musibetlerden.bu ka.
çmcısıdır?. Buna rağmen hiç bir 
salah emaresi yok. 

Bari temenni edelim ki, bu son 
hadise kulağımıza. küpe olsun. 
Bir daha 'bu gibi işlere burnumu. 
zu sokmayalım. 

Sonra efendim, akıl var İzan 

var. Dünya sporcularının derece -
leri bellidir. Memleketimizde de 
kronometre denilen ıey var. Öl
çülür, bakılır. Bir sporcunun dere 
cesi beynelmilel kepaze olacak de-

1 .. I Ç (.j n C ( j recede olmazsa olimpiyada o tak-
~ dirde götürülür. 

Kros koşusu Gazetemizi okuyanlar Avrupa 
gazetelerinin hakkımızda nasıl 

İstanbul Atletizm heyeti baş · bir lisan kullandıklarını görmüş . 
kanlığmdan: lerdir. Bunu hurad·a tekrarlamak 

1 - lstanbul Kros Kantri tam· hem lüzumsuz, hem de acıdır. 
piyonaıının üçünzü müsabakaaı Şimdi de yazm yapılacak olan 
23 Şubat Pazar günü Veli Efendi- atletizm olimpiyadlarma iştirak 
de yapılacaktır. · edip etmememiz konuşuluyor. Gü. 

2 - 3000 ve 5000 M. olarak ret, eskrim ve biniciliğe sözümüz 
tesbit edilen müsabaka iki mesafe yok. Hatti ben p.hsen biri greko. 
olarak yapılaca~tır. remen, biri serbest güreşçi olarak 

3-3000 M. 11 de, 5000 M. 11, 
25 de başlıyacaktır. 
de başlıyacaktır. 

4 - Atletler Sirkeciden 9,30 
treniyle hareket edecekler, Yeni -
mahalle istasyonunda inecekler . 
dir. 

5 - Otobüsle gelecek~er yarış 
iıtasyonunda inmelidirler. 

6 - Kroıa iştirak edecek ku · 
lüpler 21 - 2 - 936 akşamı 7 ye 
kadar mıntaka At'etizm hey<.fne 
müracaat ederek numaralarını al
malıdırlar • . 

Avrupaya iki güreş takımının gÖ· 
türülmesine taraftarım. 

Atletlerimize gelince, §Öyle bir 
cetvel yapılır: Mesela 800 metre 
için 2 dakika, 400 metre için 50 
saniye, yüksek atlamada 1 ,90 gibi 
dereceler te"bit edilir. Bu derece
leri yapabilen atletlerimiz hulu 
nursaki, ben maalesef hiç ümit
var değilim) bunlar güreşçi kafi 
lesile birlikte gidebilirler. 

Yok, mutlaka bir atlet kafilesi 
gönderilmesi kararlattrrılmışsa 

bu takdirde de memleketin her 
tarafından seçilmiş gençlerdeat 

mürekkep bir kafile yapılır. Ve 
bunlar Berline sırf seyretmek, O· 

yunları görmek ve ders almak 
ıartile giderler. Bu İf böyle yürür. 

Ne ise, timdilik bu kadar! 
iMurad Sert.oğlu 

mışlardır. Eski oyuncularından 
yalnız betini muhafaza etmiş va 
altısını değiştirmiş bulunuyorlar • 
dı. 

Maç biraz sert başlamıştır. 
Başlangıçta hemen iki taraf 
da favullü oynamak istida • 
dını gösterdiğinden hakem şid • 
detle hareket etmek mecburiyetin· 
de kalmı§ ve iıi intizama so~muı· 
tur. 

Daha ilk dakikalarda Çekoslo. 
vakların ağır bastıkları görülmüş· 

tür. Çekler oyuna başladıktan 
bir çeyrek sonra kornerden olmak 

üzere iki gol yapmışlardır. Bu gol
ler pek parlak olmamakla bera • 
her Çeklerin oyun üzerine olan 

>hakimiyetlerini bütün bütün art • 
tınntı; Fransızları da tam man~ • 
~iyle büyük bir inkisarı hayale uğ
ratmıştır. 

Biraz sonra Çekler üçüncü gol
lerini atrp da vaziyet üç sıfır olun· 
~ artık oyunun neticesi tamamiy. 
le belli olmuştur. 

Çekler kendilerini 11lanadan 
oynadıklan halde tamamiyle 
Fransızları bir tazyik çemberi içi· 
ne almışlardı. 

Kalelerine tüt yağmuru yağdı· 
rıyorlardı. 

Birinci devre bu suretle sona 
erdi. 

ikinci devrede Fransızlar biraz 
daha canlanmışlar ve daha azim· 
kir oynamağa başlamışlardır. 

Birinci devrede hiçbir şey ya • 
pamıyan yeni tecrübe edilen o • 
yuncular açılmışlar ve muntaLam 

paslar ile Çek kalesine birkaç teh
likeli iniş yapmışlardır. 

Fakat kati neticeyi almı§ ola:ı 
Çekler devrenin sonuna kadar gol 
fırsatı vermemişler ve bu zevksiz 
ve heye::anıız maçı 3 - O kazan
mışlarcl ır. 

Çekoslovakya nıaçıdan evvel Fransız 
lutbolcuları kampa çcl;ilmişlerdi: R< s 
mimiz Fransa milli takımı oyuncuları •• 
nr, kendilerini ziyarcfr gelen h1r , .. ,. 
zetecinin otomobili etarlında giJslcr-

11U!ktedir. 



-
inekli ~ . 2lK.Q{AL1.Kll)IN lJakkal YAZA~: I SH:g:E~DI . 

Leyla, Ömerin lngiliz kadınıyle dan-
129 (Nakili, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) v •• •• ı• · d k• 

"Konatın selimlığmı istemedi· larca uiratm•t· Dipiz ağzı ı;uku· 58 kalktlglnl g~r.unce, e in ~ •. . . • 
ğine ne iyi ettin. Şairane bir yer- ra batarak, siyah gözlerinin içi ıü- şampanya kadehını Prens lbrahımın vıskı bar-
di, fıtk.at muvakkat. Burası evimiz, lerek: v b• k hk h ı •• ıd •• f 
yuvamız ... ,, "lnıallah oğlan olur fem. ... Be- dagına Vurarak, manah lr 8 8 ay 8 QU U •. 

Rabia, bir kadın kalbinin tada- nikisi oğlandı ... Üç aylık ... Ellı se· Zeynep bunları düıünürken,, marayı müstakbel yengesiyle ö . , Miı Nelıon, Ömerin birdenbt-
bileceti en yüksek zaferi tadıyor. ne oluyor fem. Çahk kaşlı.,, _ İbrahim sordu: mere verecek... re deiittiiini,, renginin bal~~ 
En serseri bir erkeği nihayet bir Burutuk el, buruıuk alında. O- _Ben bir viaki içeceğim .. Siz İkisi birden hatlarını çevirdi . gibi aarardığmı görünce sebebıtıl 
huca-la bağlamı§. rada elli sene evvelki üç aylık oğ- de f&mpanya içersiniz, olmaz mı? ler .. Ve kalabalığa karıtan Öme · araıtırmağa bqladı: 

Ciddi bir ıe1le: lanın ka~larmı çetrefil dilinin ke- tki.i de lbrahimin tek~fini ka· rin, sevgilisinin beline kolunu do- - Ne var, Prens Ömer .. Rahat'• 
"Ömrümüzün bir köıesini dönü· sik ifadelerinden iyi canlandırı· bul ederek bqlannı salladılar. ladığını gördüler. 11z mısmız? 

yoruz gibi, değil mi Osman?,, de- yor. Şakaktan şakağa giden çatık içkiler geldiği zaman, fbrahi . lbrahim, Leyli ya döndü: Prens Ömer birdenbire rahat• 
di. siyah bir kıl yolu. min gözü, müzikholün 'kendileri . - Allah aıkma sinirlenme. sızlandığını töyledi. 

"Hayır, köıeyi dönmüş, selamet "Oğlunuz timdi nerede?,, ne uzak Dir kötea~e oturan Ö . Leyli Hanım! Gözümüzün önün . Müzikholde Ömerden •batka nr 
yoluna gimıit gibiyiz... Artık dö- ihtiyar sütnine güldü. Çerkeı merle sevgilisine ilişti. de güzel, eğlenceli bir sinema şe- §esiz bir kimse yoktu.. Berkel 
nülecek kö§e falan yok.,, kadınlarının biraz sinirli, biraz - i tte kartıda oturuyorlar, de. ridi dönüyor. Bu cuılı filmi zevk· kendinden geçercesine ço9uyor. 

"inşallah de ... Kadere meydan d' l l" 1 1 ld l ed l' d rd• 
gevrek gülüşü. Bu Rabiaya pek ı, on ar re ır ge mez nası o u e seyr e ım. müzikle beraber, otur uiu ye 

k .... gelmez d k z r . kalbinin üstüne 0 
um•ga ... ,, dokundu. Kadın çocuğunu köyün- da ıröreme i · eyııep e ını raksediyordu. 
Ayakta, gözleri piy8.!lonun ar- 1 z k 1 k d 

de bırakalı elli sene olduğunu, ve Ley i Ye eynep başlarını a · oy u: Leyli., lbrahimin kulaima fi' kasındaki pencerede. Sinekli Bak- Öm l Ş d b" let 1 
•.°ıınd'ı belki köyün yeri bile kalına- dırınca erin, ngiliz kadmiyle - ura a ır reza o una1 iildi: 

kala açılan, çetmenin üstündeki ~ b b k k yerin dibine geçerim. Ah §U Ömer 
mor •alkun rardag"'ına bakan pen· dıg"'ını söyleyince daha çok müte- urun unma oturara onuıtu · b' ,_ - insan böyle zevk ve eileıt' 

"' ;:- y .. dül ağabeyimin yaptrklanm ır çocuK 
Cere. El.ın'ı uza~·- beyaz m"ınareyi enir oldu. gunu gor er. , d cenin taştığı bir yerde bütün ı:ztl' 

..-. · bile yapmaz, diye söyleniyor u. 
tutacak. Sokag"'a alr·am karanbg"'ı ikbal hanımın kabilesi Kafkas- Leyli, yanındaki delikanlmm da.k da' ' d raplarını unutuyor ... Nuıl, bura' 

A! Om 1 Çiftler orta i ıreyi öne • 1 iniyor, nalın takırtıları, yoğurtçu- }ardan Ruslardan kaçıp gelen mu· erden çok yalabtklı ve güze rek lbrahimin önünden geçiyor da benimle eğlenebiliyor musun· 
lar ve ezan! hacırl~rdı. Sabanca etrafına yer- olduiımu ıörmiyor değildi. Fa . lardı. yoku., yalnız gelseydin, dMıa çolı 

"Yemek vakti geliyor. Burada le§mİ§lerdi. Kendiai kabilenin be- ka~b.ı ı::·;~ sagonu ve ~ğı Leyli: mu ejlenecektin? 
da eski intizamı muhafaza edece- yinin kullarından birinin kızıydı. yo · y u manzarayı aorun. - İtte yaklaşıyorlar.. Acaba lbrahtm kaılannı kald1Tdı: . 
ğiz, Rabia.,, Ve beyler yalnız kendi kulların~ ce tüyleri ürperdi.. Bqmdan 11 

• bizi görecek kadar ayık mıdırlar? _Bir daha bana bundan ı,.Iİ-1 O k f d L ' ....ı..: • tav ... d cak su dökülnH gibi birden tepe. be k 
a ıam so ra a nen1.esın • değil, kullarının evladını a sata- d ... -ka-;yd led" c- dedi. İbrahim, ağa yisinin en · setme, Leylicığım ! 

rlnda bir resmi kütada gelen adam ·1· 1 d' en topuıuna ar ter ı.. oz. d' .. '- bed ,_ d d . ,_ 
bı ır er ı. 1 • dö- ..ı.. u .a. lcakt d' L-i ıaını aay ece& erece e ıçme" Ben dünyada saadet denile1' a .. gırlıg"'ı vardı. Rakım en yeni cüb· · M k f en ~u· A ıye ua Ir· 't' d l d ... .. ı-..ı· Zey 

ikbal hanımın kocası oı o - - L • _ _ı." Mu.;__ • •• ,, t...!L - -) ... 1 ıya 1 0 ma ıgını soy eaı. · feyi ilk defa bu gece tadıyoi"IJll" 
besini giymif, Penbe mercan küpe- ma& isteuı.. nitm ıuuu· ıgm · nep çrrplnrr .,.;bi, ürkek bir tavırla "-1• 

muharebesinde şehit düıtüğü va· d d-•...!ı d .. __ ..ı •· Senin varlıoın, benim için ze•~ 
lerini talonıt- an •e yanm 1111U1er en uuuıoı.. seslenmek istedi. Jbrahim, kız 

k• " ·· lıktı 1 t rin en hüyüğüdür. yemekten sonra Rabia, Rakımı ıt çocugu uç ay . t e o zaman Diılerini ılClhiatarak üst üste iki lc:ardeıinin ağzından tuttu: - Sus! 
kl d. E · b bab k"'h k" k d-L b" d · · Ve yavaşça Leylanın elini _. elinden yakaladı, ıürü e ı. vı acının uırun a yuı oye a an t""'9&JlJayı ır en IÇb. Simdi t1rası deg"'il ..• 

d D '--- d "" k · · ım· · ç·· t .. vucunun icine aldı: bastan bata gezdir i. ana ognı- sütnine arama :açın ıe ıtti. un- bnhha, ÜJ'lblıi amirleftdiii· ömer ~k ne,eliy4i.. Suratı 
m ~kendi çoCukluk sblerini, batı- kü mabeyncinm~ı çocuk do- ni g6i'aiiiÇe, neşeleniyor, ontı'1iu çilli lnıiliı dilberiyle konuşarak - Bundan sonra daima serifl' 

1 tt. d. Mutf et · E I k k d ak k d' · le birlikte eez...,..-niz.. Her yer' ·n arını seyre ır ı. a& a - ğuiduktah sonra pek az yaıamışlı. suret e ıs an ırar en ısıne lbrahimin önünden geçerken, bir. 0 --u (} 

ı · b 1 k k rken RaLı"anın d "-' k L "'l .... d l 1 beraber gideceiiz. Ben Prens , em, u atı YI a ° Kadın adeti gururla anlatıyor. ana ço ıııaı ıyacagıru sanıyor · den, masa a oturan ar a ,göz göze 
ko.hkahalarmı, cüeenİQ çıkardığı Kendisi nasıl köyün en gürbüz, en du. 1 ! 1 geldi. · mer gibi mutaasırp değilim. ~ 
.. caı'b sesleri duydu.. A..,. L · - "' t ı ·ı· k L ı· ı· d ı...! k d ş.an)arı, kadm, erkek diye ilmr.• ~ sağlam genç kadını imif. Nasıl - gaoeyım za en ngı ız a ey a e ın eKl !&mpanya a e- • 

"Hriıtoa ki panaiya ... ,, d ı d ok h 1 L ı· h" · tb L· • • k' b d .... yırmayı gülünç buluyorum. h..V satmıc.lar ... Nasıl yalıya gelmit süt- m ann an ç <>! anır, ey a mı rammın vıs ı ar agına t' 
Ciiceyi görün«, seıini ititince -s cığım ! Sen artık onunla meşgu' vurarak manalı bir kahkahayla reye ~tmeden bövle düıünınü'fO 

hep böyle haç çıkarıyor, Hrutosa, nine olmuı ... Şimdi siyah çatık olma .. Haydi, keyfimize baka • gülüyordu. dum. Ben de ağabe~im gibi k,.rtr·. 1 
Panayiayn sığmıyordu. katlı üç aylık oğlandan ~l. hep h~ ! · Ömer, kardeşlerinin Leyli ilf' nm sadece eve yaraşır bfr m•l!J('lı- 'llt 

mabeynciden oğlum diye bahsedi· Sonra birden hatmı salonun birlikte müzik bole geleceiini olduğunu sanıyordum. Fakat,~ lg . . . . . . 
Zaman yeni evc\e tu ıibi aktı, yor. ortama çevirerek Zeynebe 80rdu • aklmdan bile geçirmemifti. silimi ikmal ettikten •e -'• 

geçti. Ralam diikk&m kapayınca ''Atıl oflanuzun adı neydi?,, - Şuaı.oyu çok ıeYerim. (Arkası var) cemivetlerin Y•fB.YlflDI Yalı 
geliyor, bahçeyi suluyor. Ra'hia ak- "Toktanuj, fem. .. ,, Fakat, figürleri ne kadar süçtir.~ Prens Ömer, Leylinm lhalıim ıör it'1cten sonra, inlanbı-
ıam. üatii Sabiha hanımı yoklama• Tolctamıı, kara çabk katlı Ortada dönen çi.ftlerden hangisi le bir masada içki içtiğini ıörünce demek olduiunu anladım. K:•~ 
dan gelince yukardan, Osınamn y oktamıt, anasının zihninde izle- daha iyi oyniyor.. Söyle baka . o kadar sandmııtı ki.. Kosk~ evde ve peçe . çartaf içinde p.tr" 1 

oduından piyano aesleri itiliyor. lım? vücudünüa, biri birine dolanan ba. yan milletler, henüz hürriyet• ~ 
d ____ _ı ri silinen elli sene evvelki çocuk. 

Fakat çılmuyor. Kendi o ..uJU& Zeynebin cevap vermesine cakları üatünde naıd yıkılmadan vutma1111, demektir. Ben c!ar 
dikit dikiyor. Unn ıeuizlilderden "Esaret çok çirkin §ey ... Bir a· meydan kalmadı. Leyli heyecan. durduğuna kendi de hayret edi - fijnceli. eski kafalı bir erkek ~ 

b. d ı,· • d ld · nayı evladından kopanr ıibi a:rır ı L-. k 1 d f _ _.. .... sonra ır en ıre evı o uran pı- a --,mı a dırdı: yof u. ğilim .• !le seninle de en...- t 
yano seslerine Rabia gülüyor •. Elin.. mak. .. Bu ne zulüm!,, - itte Ömer de danaa kalktı . Dana biter bitme& yerine otw· nun için eYlenmek iatiJCM __.. 
deki küçük tülbend gömleği pen- (DaHlllm 11ar) Zeynep, hiç şüphe yok ki, tam nu· du. (Deoann "'-' 

cereye tııtup muayene ederken ==============~::~=====================ı::::===================::;: kendi kendine: 
"Benim doğuracağım oğlanın a

dı R,.,;ep, Osmanın doğuracağı ço

cuğun adı Tıhıımlı kuyu.,, diyor. 
Öğlelerden sonra misafirden 

bir zaman bat alamadı. Artık ders
lerine gitmiyordu. "Güle güle otu
run.,, ziyaretine ıelenleri kabul 
ediyor. KonUfUJ'Or, kODUfUyor. 

En son ziyareti ikbal hanım 
ynph. Fakat ihtiyar sütninenin ya
lıdan çıkması öyle bir mesele idi 
ki .. . Rabiadan bqka kimse onu bu 
kadar uzak yere ıetiremezdi. Elin
d e bir de mavi kurdeli ile sarıl· 
r.111, zarif, beyaz bir paket vudı. 
Paketi Penbeye emniyet etmedi, 
çocck çıkarır ıibi kendi merdiven
i erden çıkardı. 

Rabianm oduma alddar. iki b.. 
d ı n ıelimlqtıktan, hal hatır sor· 
duktan ıonra paketi çözdü. 

"EY müharekesi efem ... ,, 
Çocuk çamapn. Sandık dibin

den çdmııt kut gibi hafif ipek bez
ler, her dlkiti bir san'at etıel'İ. ih
tiyar bdm iki 8hllik takarak ay-

Te.,lrka N o . 4 9 
Odama ç~kar çıkmaz haykırmaia bafladım. 
- Hayır burada kalamam 1 Artık istemfronım 1 

Bir dakika bile duramıyacağım. 

Şimdi beni kaçmak arzusu kaplaJDJ!t?. Hiç blr 
§ey düşünmeden çabucak ceket~ arkama, fapbmı 
bapma ıeç'irdim. Eldivenlerimi alarak merdivenle. 

ri indim. Son basamaktan inmiıtiın ki Arif Nedretin 
kabinesi ardma kadar açıldı. Kendiıi epli:te gözüktü: 

- Nereye gidiyorsunuz? 

Eıki sojuk kanlıhlmr bile takmımt g!rünüyor. 
du. Yalnız fÜpbeli gözlerini ı&slerimden ayırmıvor
du. Cevap vermediğimi g6rerek tekrar etti: 

- Nereye gidiyorsunuz? 

- Öteberi almağa. 

- Evvela biraz kabineme girini3 rica ederim. 
- Kabinenize mi? 

- Evet giriniz. 

Bana doğru ilerledi. önltmde 8y!e bir vasiyette 
durdu ki kendisine çarpmada'n yolumda yQrOye~il. 

meme imJr.ln yoktu. Bir saniye kadar dlltlindllm, ha-

rebtinde öyle bir kat'iyyct vardı ki kurtubunıyaca. 
ğunı anladım. Dediiini yapmaktan baıka gatt yok
tu. Mukavemet faydasızdı. 

Kabinesine girdim. Kapıyı arkamdan kapadı. 

Bana bir koltuk c81tcrerek: 

- Oturunm 1 de4i, kendisi de batka bir koltuğa 
yerlqti. 

Kapı ile benim aramda oturmuıtu. Bund rutıe
te mi, yoksa mahsus mu yapmııtı bilmiyorum. 

Birdenbire: 

- Ne alacakamız? dedi. Baıka bir pe baab. 
maz mısınu? 

- Hayır bugün almak istiyorum. 

- Naul isteneniz. Fakat niçin arabayı 16.yl~ 

miyonunusl 

- Arabaya ibtiyacmi yok. 

- Arif Nedretin kanamın yapayalnız maiualar 
da dola§tığmı istemiyorum .. İatanbulu dahct iyice bil· 
miyonunur .. Niçin Ahmetağayı birlikte ahnJ}'orsu. 
nuz? 

- Belki bqb.Ue gitmek hofuma &itmiyor 1 .. 

- Niçin fiotun90 gitmiyor? Yoksa aöyleIMk 

istemediğiniz bir riY.~~tiniz, bir randevunuz m1;1yar? 

- Yok~ niyetiniz beni bu konakta hapsetmek 

r 
mi? Sizden izin almaksınn gidip gelmek baııııao' 
laauyacak mı? ~ 

- Her Jeye hakkınız v:ır. Yalnu bir ~ 
maada 1 _ ,Jll 

Sesinin sertlifine ralmen sükilnetini rıı""" 
za ediyordu. 

- Hangisi? ~ 
' Ayafa kalkmı§tım. Gözlerimi dilanit cc'111 

tiyordum. 
Gene eıki sofuk sWdlnetiyle: · ~ 
- Buradan citmek hakkı t dedi. Samlyt ~ 

Toku Samiye Arif Nedret adı altında bura~ Jfll 
dilim ~kit verdiği MSzü unutmuı c8r0ıı°'.:i 
kıç ayhl: bir tecrObeye katlanacatuu vad.-.r.::· 
bugiln aözilnden cayacalım zannetmek ~;I' 

Metanet ve kat1iyyeti karpanda ıasterı-
inairdim. Teknr devam ederek: ~ I!._ 

- lnklra cesaret edemenlnh. Biru ~ 
nızi!an bir daha buraya d8nmemek niyetDe 
nur inktr ediniz bakayım t 

Ce•ap verıneblztn hapını ısnnme el_. 
- GörOyonwnu ya dedi. Al~ 

de sbin her hareketinizi glSıetıemek ıDI 
cek? Kendi nunıs!a verdlflnlz bir s8se 
cck miyim? 
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Büyük Parça Sergisi 
lıtanbalda batb pbml'ıs yoktur. 

KAŞE 
• 

EOKALMiNA 

"'-. ~~---------------------------tanbu I Posta T. T. 
Müdürlüğünden: 

!\ ~ Pabt Pcıotalıanesinin llot katında ,apt1nlacalı: tadillt a· 
·ı1ın.,e konulmuıtur. Ek.iiltme 9/3/938 Puarte9i sinü aaat 

~ Galatuarayda lıtanbul Posta T. T. Bqmüdürlüli Ahm Satım 
~ıonunda yapılacaktır. Ketif bedeli 739 lira 48 kanıt maYakbt 
~ 88 liradır. 
-.....~ prtname Ye ketifnameaini alrmek n manlrat temi·· 
'9 ~ Ja~ üzere eksiltme ~inden. ~~el BqmGd&rl~ Ya· 
~ kaıemme müracaatları ye ekailtmeye ıttirak edecelderm ek
~,.. liba&nden en u aekizaün eVYel latanbul Naf°1a Miidürliiiüne 
~\la ehliyet vesikuı almalan lbmıdır. (886) 

Haftahk Slyasr Gazete 

29 &abatta Mr ..,. olaaktr, fabt ea,a dayanarak yapr. Dllftbabb ki laaft J'&yaealdır. Buna ihtfyaernn: ,_ 
ne idi? • sBnlUk pzete boyada Jirml •Jfuı dll'. Çlnkfl bayat •enif, ferahlı du.t&U. 

Guetelerde ftklt Yaldt airftltl. olacak ve )'&lıuz on kurup atılaeak. lara dayamr. 

nllz bir haber sizde 29 f11batt& bir 181· • • • 
ler olaealı duyıusunu m8phem bir fe. Bu hacmi ..e ba ftatl .anı& p. 
kilde ,bırakmlftır. Fakat bunan ne ol· •te llçtldyle ll~eJbüL Çflnllk P· 
dutunu birdenbire keetfreıniyornnuz. sete ayda otu defa çıkar. Umumi mas 

••• rafı otuza tablm olur, haf.talık ,._. 
Slyl~fm: 29 ıubatta (Kaynak) tede masrafın 7&hm dlrt •flJ'& Mmne 

pzeteslnln llk •111B pkaeak. Ba§ka si lbımdır. Demek Jd llçtller bqka. 
memleketler~e ıtttlkçe Nalan hafta. dll'. 
tık pzete tipi ile ilk defa kaqılqacak ••• 
tanı~Z. (KaJ'llÜ) sizi anyor, fabt Mr de 

• • • fa ta.m§tddan aonra sb de (~)ı 
(Ka)'llÜ) sizi arıyor. MUkerrer anyaQbnm. Sa psete alzl b• dl· 

gaute netrfyatll~ d11ftr illnlarlle, ftlndlrmtle, laem teablh etmete, laem 
rlsaledklerle •izflne prpmak, üt ele dlnlencllrmete ve ealencUrmete p.. 
okuyucu diye kazanmak latlyor. Çtln. hpcaktır. Size arkadq, yolda§ ola· 
ki blyle bir pzete ancak çok oku111· eak, etrafnuzcL& lntfrallb, f e!Ub bir 

O~ icra Memarlutundan: 

• •• 
Zihninize, çok unutkan iseniz not 

defterlnbre kaydediniz: / 
28 Şubatla yapacağım bir ft; • 
Ga#Ü bayilmden (KDgnak) m 

Uk IGl/U&nı ldiyecejim. 
Dtter bir köpye de f11 kaydı fİm• 

diden dtltUatiz: 
~ ..,,_,. ob,.anu o. 

l«alun. .,,. tla:amlı bit olt:ıınuı m.. 
""" w ....... ,,,,,. lcolle~ ' 

·~ ldan yeri: Ankara caddesi 47. 
Telef on 22349, Posta Kutusu 5Ia, 
Telcraf adl'f8i, Kaynak, Jstanbuh 

Bqmuharrirl: Ahmet Emin Yalmaa 

- . Bir 1>oıçtan dola11 paraya çevril 1 
:meaine karar verilen Kirealer mar
kalı 2459 pillka numaralı hir oto
moWI 19 - 2 - 938 Carf&lllba 
aiiDil eabah taat on b!rden on iki
ye kadar Tophane Ykele caddeai 
Z4 amnaralı Tophane prajmda 
~ arttmna 8Un1tİ7le paraya 
çenilecek kıymeti muhamıneııe · 
DÜl Jbde :retmit betini llah-dı • 
iı takdirde ikinci 8'ık arttırma 
2S - 2 - 936 tarlainde ıene ay. 

BALODA BiR HADiSE 

r.ı ye !fR} '!ttte peılacaiı .......... 
ZA YI: Beyoilu emnlinden 

aldıtım maq cüzdannm zayi et · 

tim. Yeni.ini alacafımdan eskisi-
nin hülcmü yoktur. (189) 

Fatma Suzidil 

latanbul Altmcı icra memurlu
fundan: Mahcm ve paraya çevril 
meai mukarrer 10 adet Matbaa ta
tı BeJOihmda Yükaek kaldmm . 
da 583 No.b ım.thaada 20 - 2 -
938 tarihinde saat 16 dan 17 ıa ka-
dar açık arttırma ile satılacaktır 
Taliplerin ma1.a 'linde memuruna 
milNCaatlan illn olmmr. 

(20036) 

Ademi iktidar 
va bel gev••kllQlne 

kar•• 
HORMOBiN 
Afllller.Get-ta P.K. 

(138 milyon A\'l'Upa ve Amen"kalmm kullaadılı VEC krem pct1r:ı· 
ıım) meliıleketimizde lmllmn hu BaY&n mevıimin en zarif ba
lomnd& bitin hallan nazar dikkatini celbetmlttir. VEC krem, pucl
raaı dlbapnm en tekemmül etmit kremlerin fnlrinde an.ellik temia 
ecJen 1•&ne krem, padrachr. Bütün ını. malaza)arda aatdır. 

Bqilm kadar aatm aJan. 
larm memnuniyetle kartı · 
ladddan NAUMANN mar· 
kalı ideal ft Erib JUi 
me.ldnalanmala metanet 
Ye nrafetine eritilmiyea 
NAUMANN markalı Pikit 
makinalanmum 938 sene· 
ıi modellerini sirmek üze. 
re bir kere l&bf maiaza· 
mm ziyaret etmelerin; ali.
kadarlardan rica edeN. 

Petin fiJ-tlarmm ae 
derece ehTeD ile •••litli 
l&tlf teraitimis de o nia
bette müait ve mGtteril• 
rimisia menfaatleriM uy. 
pndur. 

Maklnalan Ratıı T8rk Limited Şirketi 
llı .. ııı Glıllla H • _.. 19-al TeL.•lloa . . ' . . .. , , , ' . 
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Denizyolları işletme idaresi 
Muhtelit komisyonundan: 

1 - Almanyaya tahsile gönderilecek talebe ve stajyerlerin müraca
at istidaları Şubat 20 inci pe11embe günü aktamına kadar kabul olu· 
nacak ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı dikkate 
alınmıyacaktır. 

2 - Şimdiye kadar müracaat etmif, ve edecek olan talebeler iki 
kıt'a fotoğraf, nüfus hüviyet çyzd.Anı, mektep ve tahsillerine ait ve
sikaları beraberlerindo oldukları halde ıubatm 21 ve 22 inci günle
ri Topanede Denizyolları idaresindeki Komisyomunuz bizzat miira· 
caat edeceklerdir. 

3 - Bunlardan aranılan evıafı liaiz olanlar mezkur günlerde seçi
lecek ve imtihana sevkolunacaklardır. 

4 - imtihan, ~upatın 23 ve 24 üncü günlerinde.saat 9 da Ortaköy. 
de Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde icra olunacaktır. (868) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Hük ve Mora muhabere memuru yetiıtirilmek üzere 1/ 3/ 936 
dan itibaren lstanbulda 50 kişilik bir kurs açılacaktır. 

2 - Kursa İf tirak edebilmek için 'ıürk orta mektep mezunu olmak, 
Devlet hizmetine alınmasına mani bir suç mahkiiıniyeti ve yatı 30 
dan fazla olmamak lazımdır. 

3 - Askerliğini bitirmit olanlar terçih edilecek ve kursa devam 
ettiği müddetce 75 kuruş yevmiye verilecektir. 

4 - Talip olanların diğer feraiti de anlamak üzere 28/ 2/ 936 ak
ıamma kadnr Başmüdüriyete müracaatları. (885) 

t&fa~ı>uı Harlct As~ . 
kert kıtaatı ilôolorı 

Hepsine biçilen ederi 19040 H 
ra olan 140 tftne yemek ptaşaı;ı 

ile 280 tane yemek sırası, biçilen 
ederi 19504 lira oh\n 368 t~ne o
lwr gardrob"Qı hepa\ne biçilen e
'deri 6990 lira ohm 20 tane tenef · 
füshane sırası ayrı ay~ı §arlname.. 
ler içinde olmak ve 24 /Mayıs/ 

936 tal"ihine kftdar teslim edilmek 
§artile ka~lı ıarfla yaptırılacak 
tır. Birincisinin ilk inanç parası 

1428 ikinçisinin ilk inanç parası 

1463 ve üçüncünün ilk inanç pa · 

rast 525 liradır. Şartnameleri pa· 
rası har§ılığında komisyondan ve-

rilir. ihaleleri 20/tuıbat/936 per · 
şcmbe günü saat 15 dedir. Hepsi· 
ne birden yapılacak teklifler ka-

bul olunacağı gibi ayrı ayrı teklif. 
lcr de kabul edilecektir. Eksiltme 
lere gireceklerin kanuni ilk inan< 

parası, belgeleri ve teklif melttup 
larını ihale saatinden en az bir sa 
at evvel Ankarada M.M. Vekale 
ti Sahnal~a Komisyonuna ver· 
me1erİ. (578) (6QO) 

~ ~ ft. 

--~--.~ ........... --~--~~----~ 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiş bir san· 

atkir kema_n dersi vermek i tiyor. 
Ders almak istiyenJerin her gün 

sabah saat 11 • 13 arasında 

(41923) numaraya telefon ede -
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

• 

HABER - J\tişam pastası ıs SUBAT- ıs:ıB 

RVOiN 1 
Ademi iktidar 

Bel gevşekliğine 
En büyük tesirli bir ilaçbr. 

1htiyarJara gençlik, yorıunlara dinç.
lik verir. Kutuıu 150 kııruıhır·· Sir

keci Merkez Eczan si Ali Rıza 

rı!~1.aa~• 

Soğuğa karşı 
ahaffuz 

Yağmurlu H'Ya serin havalarda, 
yficut çok kolaylıkla soğuk alır. Ev'inf. 
ze gider gitmez, sıcak su dolu bir ka
bın içine bir kaşık Sloan's Liniment 
dökerek ayaklannııı bu suya sokunuz. 
nu tedbir, ehemmiyetli bir soğuk al. 
gınlığının ilerlemesine mani olabilir. 
Vücudunuzda ağrı hissederseniz, oğuş 
turmnksızın Sloan's sürünüz. Sloan's 
bu suretle vücuda nüfuz eder ve ida
reli sarfedilmiş olur. Sloan's sürdüğü. 
nüz ağrıyan mahalle yeni kan hücum 
eder. Sertliği azaltır, ağrıyı giderir. 
Sloan's dünyada me\·cut asri ınü. 
sekkindir. Soğuk algınlığı, burkulma 
siyatik, lumbago, için bugUnden bir Şi. 
şe Sloan's satın alınız. 

. . .. , . . . . 
i· Istanhul Belediyesi ilanları 

1Senelik muhammen DtUTal&tlt 
Kira:ı.sı Tenıin3tt 

B~ Y:ağlılCc:rlar M. Cami 
li han S. Camili hanın 4 No. h oduı 24 ı ,sD 
Şehzadebaıında Hoıkadem M. Ke-
malpafa S. 1/ 8 No. h 14 odalı An· 
karevi İsmail efendi meC!reaesi 360 27 
Cağaloğlunda Cezri Kaıım mahal-
lesinde Hilali ahmer S. Hadmı Ha-

"' sanpafa medresesfoin 7 / ve 8 ıNo. · 
h odaları 42 3,lf 

Y u'karda nmti senelik muhammen kirası ve muvakkat teınirı&t 
farı yazılı .olan mahalleri 37. 938 senesi mayıı sonuna kadar aYrf' 
ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şnrtıı&' 
meleri levazım müdürlüğünde cöri.ilür. Arttırmaya girmek iateyeıM 
hizalarında ğösterilen muvakkat teminat maltbuz veya mektubil' 
beraber 19/ 2/ 936 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende buJııf 
malıdır. (l) (624) 

;.':I' t · · ·.-•·• • ;··• ··-,~ .... , • . lı' .. _ "" ı 1 .. . (." ·o- ı • (r .,,"\,, • . • • • • ~ ,. . , 

, . tst8-ii6uf Deniz Levazımi.' Satın·aıma -. ·J 

.;.,. ·: ·· ·, . ·Kom·l.8yo~~ ·.bAnları · · ~" : , 
; ·. ·:~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma KomisyontJll 
dan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 140.000 lira olan 350 ton benzinka~~ 
zarfla münak saya konmuıtur. Münakua. 9/Mart/936 P.aUJ"l i i~ 
saat 15 de Ankarada Milli Müdafaa Vekileti binasında ya_pıla~ 

2 - Yedi lira bedel mukabilinde tartnamesini almak i11teyeoler1~ 
her gün münakuasına gireceklerin de 9 a.rt/936 aünü 5' 
at 15 de 7350 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuııııl 
Ahkamı dahilinde vesikalarile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 9/ Mart /936 günü saat 14 de kadar KomisyolJI' '' 
rilmİ§ bulunacaktır. "897,. 

-=~--... ----~ , Milli Müdafaa Veki.l~ti Deniz Merku Satınalma Komisyoıııı11 

dan: 

. L 1 N 1 M E N 

1 - Tahmin edilen bedeli 100.500 lira olan 300 ton h~nzin k'~ 
lı z rfla nıünakaıaya konmuıtur. Münakasa 9/Mart/936 P.-rl 
günü saat 13,5 da Ankarada Milli Müdafaa V eki.Jeti binaıında Yşç' 
lacaktır. ı 

2 - 503 kuru, mukabilinde Şartnamesini almak nteyenlerin b,ı 
T gün münakasasına gireceklerin de 9/ Mart/ 936 Pan.rt.cai günü 6' ~ 

13,S da 6275 liralık teminat mıktarları ve 2490 numaralı kanunuJ1' 

T oplıane fırını için 33 bin kilo 
ekmek 19 - Şubat - 936 Çar · 
şamba günü saat 13,45 de Topha
nede Sahnalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 11 kuru~ 75 
santimdir. Son teminatı 581 lira 
62 kuruştur. isteklilerin belli saat

kAnu d bilinde vesikalariyle komisyona rnüracutları. ~ 
3 - Zarflar 9/ Mut/ 936 sünü ıaat 13 e k• r komisyoııs 

rilmiı bulunacaktır. "896 .. • 4 
Tahmin edilen bedeli 20000 Jfra olan 250 ton dizel mayi mah,.cJi r 

nun 19/Şubat/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de pııı:~ 
lığı yapılacaktır. Muvakkat t inat 1500 lit&dır. Şartn.amesinj g 111 

mek isteyenler her gün ve pazarlı a cirttek er yuıh gün TC ~ş 
Kasımpatadald komisyona başvurmaları. "830., 

~~ 
Milli Müdafaa Vekaleti Uenız ı\'lerıcez Satınaluıa K(){Uişyoıı 

dan: ,,rt', 

te komisyona gelmeleri. 

1 - Tahmin edilen bedeli 90.00Q lira. o~n 5000 ton Velet~_,,~ 
l<öınürünün kapah zadla münakakasası 2 Mart 936 paıartesi r 
saat 14 de M!lli Müdafaa Vekaleti binasında yapı}açe.ktır. ~ 

(429) (918) 2 - 450 kuruı mukabilinde verilen şartnamesini atmak istiY~rJI 
"' "' * rin her gün, mi.Wakasaya iıtirak edec;ek)erin de yevmi rneıİ' I 

360 hin adet Baba Perçin çivui 5750 liralık leminat me'ktupları ve 2490 numaralı kanuna ıöre be 
ile pulu 28 - Şubo.t - 936 Cuma !eriyle komisyona müra.caatlau. ~ 
günü •a. t 15,30 da Tophanede 3 - Zarflar 2 Mart 936 günü aza.mi ıaat 13 e kadar koıııid'

0 

Satınalma komisyonunda kapalı verilmi§ bulunacaktır. (801) __/ 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. N n· • B k l ğ d 41 
::.::::::~, b~;~\~sa!ılir:;;:~t~~ a a ~ . an - ~ ~n ·~~ 
Şartname ve nümuneai komisyon· 24/Şubat/1936 da e,!c.sıltmes.ı yap,lacağulan edilen 11249 ~ tfl11 
dll görülebilir .. isteklilerin kanuot mal traversin şartnamesinde yapılacu taclilat dola11siyl• eksil 
vesikalariyle beraber teklif mek. nin tehir edildiği ilin olumu., (374) (879) ~ 
tuplarını ihale saatinden bir saat ::::::::::::::::=n::=::-.::::::::::::::::::::::v.=·:mc::n:::::::r.r.r.-.:s:nn: .. 11a___., · 

evvel komisyonn vermeleri. 1 Her sabah 
(420) (Sl6 ) § aç kanuna bir 

~ ~ ~ ~kahve kafıiı :ıxruı 

Y d k S b k l . . b" :. Kab•zhgı 
e e u ay o u u ıçın ın a- :: defeder • 

det yatak çaf!t\fı ile bin adet yas- iaHazımsızlığı 
hk yüzü 28 - Şubat - 936 Cu · ii Mide 
ma günü s at .ıs de Tophanede gEkşillk ve 
Satınalma komısyonunda açık ek. =:yaıunalvuu ıide • 
siltme ile alınacaktır. Tahmin be. Ürir. Ağrıdaki tat11Z. 

deli cemam yekiln 2300 liradır. Ülığı ve kok~~ 
ilk teminatı 172 b~uk liradır. !ite eder. Şiıeıi TS ,.e 

Şartname ve nümunesi komisyon· n l2.0 ıa-. 
da görüle'bilir. isteklilerin belli ii HORQS 

Tümen birlikleri için 150 ton 
yulaf kapalı zarfla alınacaktır. 

saatte komisyona gelmeleri. !! markalı ambıL1-.iıoe 
her gijıı görülebilir. Teklif n:ıek . ( 422) (822) Ü dikkat. 

tuplan saat 14 e ka.-dar kabul edi- jiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilmliiliiiiii• i! DEPOSU: 

Eksiltmesi 2 - 3 - 936 Pazartesi 
~ünü saat 15 de Lüleburgaz Aske 
J'f ~atme.lma Komityonunda y pı

lacnktrr. Muhammen bedeli .7125 
lira ilk teminatı 535 liradır. Şart . 
nameler tatil günlerinden maada 

lir. 11ıteklikrin ilk teminat mak. Göz Hekimı ı:MAZON "' BOT. H TON 
buz veya mektuplariyle ve kanu · Dr. Su"" l<rt·l· Ertan ·ı .. :: cc:za d~u 

un 2, 3. ~Ü maddeler1ndeki ve. Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 i~ tı Bankası 
saikleriyle beraber belli gün ve (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 51 arkasında 

saatt-e komisy.ona müracaatları. Sah günleri meccanendir.. ı ff No. 1! 

,( 535 ). ..(920 ). Telefon. 2ZS66 L.:!:~:1:~:=:::.-:::=::::::=::=====::ı:1ı=::;a;ı=-::;a;;•ma•lflll 
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RADYO 
Aktlvlte 

ffDeeyrata hayat ve
rir. •lkroplar' UldU
rlr, at.-ıları keser, 
vUcut için emsalsiz 

bir iksirdir 

RADYO lln, 
dlttlere fleyal verir, 
mlk ropları lJldDrtlr, 
aA"rıları keser, atız 
için emsals'z bir 

tkslrolr. 

RADVOLiN 
Kullanınız. 

TUAIC 
ANTRA/iTi 

lstanbul Posta T. T. 

•İ/tl/arı Netli 

Başmüdürlüğünden: 
Malaamcn 

beti eli 
Lira Kr. 
3150 00 

•IRlfllıkat 
ı.,,.;,.aı 

zpa us= 

276 PARDA YANIN nı;OMtT 

----------- ----------------------11lk dojiuya, batıya, atıyor onlar &eri. 
liyorlar, geri dönüyorlar, gene atılı
yorlar, inatçı ve hakaretli bir yeisle 
rene bu kuduz fırtınaya saldıııyor. 
lardı. 

ı,te. bu iki deniz kuıuna benziyen 
iki Pardayan bitüa kuvvetleriyle Mon 
•oran_~ konafına dofra sltmelr isti
Yorb r, Parisin ta öbür uc11118 kadar 
l•riliyorlar, ileri itiliyorlar, tekrar 
ıerl dönüyorlardı. Nehri tamamen 
kaph7&11 f ırtınanıa sademeleriae ut. 
h)'orlar fakat bütün g~leriyle kartı 
koymata çalışıyorlardı. 

-41-
CANI YUZLER 

Saat kaçtı? Bilmiyorlardı, Nerede 
bulunuyorlardı.? Haberleri yoktu. 
Halkın itiş kakışları arasında sokul
daklan bir toprak yıfının yanınday. 
dılar. 

On adım kadar aatda, bir konak 
1ahaa edillyorda. Ba konatm öailnde 
bir odan yıfını hazırlanıyorda. Etya
lat, iskemleler yıfllıyordu. Bu sırada 
birisi bu yıfını ateıledL 

Kollan Ozerfnde bir ceset bulunan 
bir adam meydana ~ıktı. Yıfmın etra. 
frndakll~r: 

- Yapsın Jezu ! diye haykırdı
lra. 

li u. Yürüyüşü, hareketleri bir kaplanı 
andmoyrdu. Etrafında bulunan çete
yi tepil edenler de onun gibi kapla. 
laşau§lardı. 

Bunlardan biri: 

- Bu kırkıncı! .. Bravo Pe&u .. di
ye haykırdı. 

Peua, kollarından tattaju eeeetle 
birlikte .Uliimaeyerek odu yıtınma 
yaklqtı. ZaTallı Dükün kearilmiı olan 
boiaundan bili. kan akıyordu. Pesu 
ile çetesi atq alan yıiının etrafını al. 
dılar. Pezu, bir muanm üzerine çıktı. 
Ve cesedi ateşe atmak iatiyoranif sfbl 
kaldırdı. Sonra birdenbire kendisine 
doiru tiddeUe çektL Yilıi bir cananr 
ytlziine dönmiftii. Aistnı deHceatne 

kırmm yaraJB yapıJtırdı. Ve cesedJ a
Mte attı. Ajsı kan i~ndeydL Maada• 
atlarken: 

- s-••ttım l diyorda. 
Halkın fiddetli bir gtlrillttlal etnA 

fa iltlm apn ba kaplan çeteaini al
kışlardı. Pezu hlll •omurdanıyordu.: 

- Şimdi srra kırk birinciye ıeJdL 
Yalnız baflma akşama kadar yüz ta. 
ne 61d1ir~Jfyfm !.: 

İhtiyar Pardayan dehşetinden mo 
rararak: 

- Kaçalım, kaçahm ! .. dedL 
Bu eeset Dtik di UrotfokoJdan'- Pezonun üzerine atılma&ına enıel 

4'8. Kattı de Pezuydu. Şhalye d& olmak için oflaııu sıkı sıkı yakalamış
Pardayan onu dumanın içinde iyice tı. 

• ~itti. Pezunan ımah kollan b- Şövalye: 
na batmııtı. YfizU korkunç bir şekil - Oh, insan bir dev kadar kanet 
•lan llzlert yerinden fırbyan, du. u olmalı. Bu canavarları bir 'VUJ'11fta 
... lan htlkllen bu cani flddette •la- ıebertmeli ! diye mnldandı. 
hr, etrafa clehpt •Nordu. Balın- Baba ile olal, etraflanaa baJoa. 
~du. Fakat tltrlyen a$1k duUklarm- dılar dotruca Monmoranal kon~na 
'il dnam1ı blf hoarutu döktlltl1or . . sltmek Ur.ere ytlrildller. . 

. ' • 70 Çift Hurç 
200 Aded Büyük MJ müvezzi ) 

çaatuı. ) 1482 00 
180 " Orta ,, ,, ,, ) 

Lira 1ıu...., 
238 25 

111 1$ 

Yukarda Ja:ıalr eaa açık eluilcme ıureti7le alınacaktır. Eksiltme 

21 - 2 - 931 cuma .Unü aaat 15 de Galataaara1cla latanhal Poıta T. 
T. Batmüdürliifii alan 1atım komia10nuda yapılacaktır. lateklilerin 

prtname ve nümunelerini ıörmek ve muvakkat temioatlanm ekıiltme 

rüniinden evvel yatırmak üzere her gün Batmiidürlik razı itleri kal• 

mine müracaatları. (644) 

PARDAYANJN OL'OlfO 2'13 

bıyıkları dimdik idi ki yüzü tanınma
yacak bir hale plmlftl. 

Bem arka aıbn bi.rb~ kere sal. 
dırdı. Fakat bu saldınılan mızrakla 
çelf•dL Bu sefer mı ırak ppUae bir 
parmak kalana kadar yaklaştı. Herif 
enell alır alır, eonra daha ~bak 

reri ~ildl. Bafmyor, . sr~yor, hü 
C1U111annı arttl"70rda. Fabt rastla. 

tamadılı ltla ba)Tetle ka"f1k"bir kor
ka hı.ecU,.nhL Her hlcumu11da, 
her dunfQada maratna •eaau daiına 
kendisinde ılr1101da. Bllllaa içinse
ri çekiler~ keaüdnl bir yere, daha 
önceden ~halt bir tarafa doiru iten 
bb kanlı mnrak ucundan kaçı1ord"' 

Birdenbire, bUytlk kapıya kadar 
gerilemiş olduğunu ıördü. Şakaklan 
kabardı, kalbi korkuyla çırrptı, ıözle
rl amiralin kanıyla kıpkırmm olmu~ 
mızrafrn ucuna dlkDI kaldı. 

Sata nya sola kaçmak için son 
bir teşebbtlste bulundu. Mızrak ken
disini fBnlyenln götDrmek istedifi 
tarafa doğru slrllyorda. 

Dem artık, talllnln insaf sız pençe. 
sine düşmilş oldafuna anladı. 

- Demek.. Artık 31ecefim !.. Ah .• 
Acaba.. yarabbi teJ5adüfen.. sözlerini 
kelleledl. Bu sol\ ahO oldu Hançerini 
lnütsls bir hiddetle kaldırdığı sırada 
'"8111 mızratlrle bir 111r111 nrdu. 

Şiddetle atılan mızrak gölstlnü 
! delerek kapıya aplaaı•ea Bem hemen 
gebererek arakta. Kollnyinln konaiJ
•ın kapısına ~vileamlt fi~ kaldı. 

Şinl,e kıbenu alarak "811H bal
ladı. B1I olup bitenleri hl' bir şer ely-

Aradan llıl dakika kadar bir u
man geçmişti ki Mortiver tekrar avh
ya geldi. 

O da Maıplin adamlanle lııirllkte 
her katı dikkatle aram11tı. Alıkerler 
uzaJd&flıtCa bir in kadar yeB ft l•H. 
sizlik içinde kaldı. Acaba Pardayan. 
)ar nereden kaçmışlardı. Hayır, ban-
lar kaçınamışlardı. Jyf aranılmanut
h. Tekrar yalnız bafl1'& her tarafı 
aramağa batladL • "' 

- ~hlar? Elimden kartuldalar. 
Ah, şeytanlar! Fakat onlan mahak. 
kak tekru balacatm. 

Avhya girerken böyle IÖylenerek 
kanlı gözleriai etrafında ıadlriyor. 

du. 

Birdenbire ıördüiü pyden korka· 
rak durdu. Önünde. ıöiaünden ge-
çen bir mızrakla büyük kapıya nnh. 
lanmış Bemin cesedi duruyordu. 

Moröver bir an içinde kendisini top. 
hyarak deli gibi: 

- Buradan geçmişler! işte iıleri .. 
Mutlaka onlardır. Ah, herhalde elime 
geçireceğim .. diye söylenip avbda do
laşıyordu. 

Artık konakta kimsenin 'bahmma. 
dıitna kanaat ıetinaiftl. Blru dtltln. 
dükten sonra isleri takip et.met• hat
ladı. Gözüne beslere sarılı bir paket 
ilişti. Betleri açınca amiralin başını 
buldu. Saçlanndan yakaladı. 

- Buna kime götOreyim? Glıe 
mi. krall~ye mi! Adam sende. Gfı b1I 
sefer yenlldf. Km llçe~~ g5türey-f1ft 1 
diyw homurdanarak •kata ffJ'ladJ • 

Sol tarafta. l•rlM Mr dtlzhe 
itmeden Myred.a bahat11ınrn koluna ıl. ceMt ahlm" htr "teı!lfn etrftfmda OY• 
Terek kOçtik bir kaputu dıprıya çık. nayan Mr kalAbalık ıörd\i. Sal da yol 
tılar. serbestti . 



HABER 

289 - Aelita içeride garip bir şarkı söyledL 
Merih ananelerine göre. 

290 - Bu şarkıyı duyan erkek o kadının koca 
sı olur. 

291 - Artık evlenmişlerdL Kucaklaıtılar. Işık 

kendikendine söndü. 

292 - lnnoviçin sevgilisi 'Ttl'ft emnertnfn 
bulunduklan yerin anahtarlarını çalmıştı. 

293 - Bu gemiler hanlla güneşten aldıktan 
kuvvetle uçuyorlardı. 

294 - lvanovtç kafasında müthiş pllnlar tap. 
yordu. Şehre indiler. 

274 PARDAYANIN nr,OMO - - Mutlaka buradan kaçmışlardır 
ıl\verek o taraftan yUrüdU. 

••• 
ihtiyar Pardayan sokafa çıkınca: 
- Şimdi Paristen çıkmap çalışa. 

hm! dedi. 
Şövalye: 

- Monmoransinin konağına git
mlyecek miyiz? cevabını verdi. 

- O katollk oldufu için tehlike 
Yoktur. diyen sen değil miydin? 

- Kimbllir? Hemen gidelimh 
- Doğrusunu söylesene .. Küçük 

Luizi göreceğin geldi! 

Şövalye sapsarı kesildi. Lu1zin is
mini hiç ağzına almıyordu. Bu ismi 
SC)ytemeki çin çok düşünürdü. Yalnız: 

- Acele edelim Mösyö. Eter Mar. 
şal dö Monmoransiye hücum edilmiş 

ee umarım ki ona faydamız dokuna. 

caktır. dedi. 
Haydutların Lüizi sarmış olmalan 

düşüncesi aklına gelince titriyerek 
yumruklarını sıktı. 

Babası: 

- lyi ama, ya o da katillerle bir
Jfkse •• Monmoransi koyu bir katolik 
değil miydi? diye bağırdı. 

Şövalye hiddetU bir tavırla: 
- Bu pek fena olacak! Baba, ben 

bunu muhakkak öğrenmek isterim. 
Lüizin Allah namına zavallıları, gü
tlabsız halk sUriisUnü öldüren bir ka. 
tilin kızı olup olmadıfını anlamak ve 
drmek isterim.. Haydi, Monmoransi 
lroaatma ! sözlerini s8yledl. 

- PekllA ! Fakat zannedenem bu 
ela piç olacak. 
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SEN BARTEL.JI/ YORTUSU 

Evet, bu çok güç olacaktı. Onlar 
Betizi sokağından çıkar çıkmaz her a-

dımda yeni bir tehlikeye uğrayacak

larını anladılar. Paris geniş bir harp 
meydanına döndtlğünden hiddetli düş 

manla'l'a rastlamadan, her an ölümle 
karşılaşmadan geçmek imkansızdı. 

Bununla beraber. bir harp değil katli. 
am ''ardı. Kendilerini müdafaa etmek 
için bir topluluk hasıl etırıeğe çalışan 
Hügnolar daha ilk anda mahvedilmiş. 
lerdi. Şimdi kendisini koruyamıyan 

halkı, kadın 1arı. çocukları, ihtiyarla· 
rı öldürlh:orlardı. 

Her mahaHede, her sokakta kom
şularına göre şüpheli, Hügnolara nk. 
tile iyi mtıamele etmiş olanlar - t.r. 
ter: katolik, Lqter protestan olsun -
hemen öldürülüyordu. Ayni hal Pari
sin her yerinde oluyor her yerde ayni 
canavarca vahşilik hüküm sürüyordu. 

Öldürülecek za,·alh kadın yahud 
erkek - hemen evine yirmi otu.1; kişi. 
lik bir çetenin geldiğini, üzerine hU· 
cnm edildiğini görüyor r"'.,ını kurtar 
mal< için hattft ırncereden 

hile atılıyordu.O vakit hançerler vücu. 
dunu delik deşik ediyor ve cesedi en ya 
kmda bulunan bir ateşe veya $en neh
rine kadar sürükleniyordu. 

GUndUz olunca katliam büsbütün 
şiddetlendi. Bu hal böylece bir hafta 
sürdü. Vlliyetlerde, büyük şehirlerde 
ayni şektıde devam etti.. HattA bir ay 

sonra blle, bazı uzak . yerlerde adam 
ölcltiriilbQrdu. 

' ! . rARDAYANTN OLUMU -l. 275 

Pariste hu ağustos sabahı insan
lık canavarlığa döndü, insanlar cel
lat kesildi. Razı kadınların Hügnola . 
nn kanını içtiği görüldü. Daima ayni 
ses: 

- Yaşasın İsa, kahrol.sun kifir
Jer ! Öldürün, öldürün! sesi duY11lu. 
yordu. Bu ses bir burgu gibi beyin
lere giriyor ve orasını oyuyordu. Gü. 
rültünün anlatılması imkinsızdı. Bü
tün çanlar durmadan gürlüyorlardı. 

Yalnız, Sen Jermen Lokserruvanın bü 
yük çanı susmuştu. O, uğursuz işart
ti verdikten sonra hareketsiı kalmıştı. 

Çanların bu büyük gürültüsü cel
latların haykırışları, öldürülenlerin 
iniltisi, tüfek ve tabanca seslel'i, gök 
gürültüsü, Sen nehrinin uğultusu ve 
fırtınanın çığlıklarile karışık mUtfüş 

bir ahenk teşkil ediyordu. Acı bir ko. 
ku, ateşte yanan insan dumanı, kan ve 
ateş kasırgası arasında korkunç yüz
ler, vahşi gülüşler, yerinden uğramış 
gözler, koşan gölgeler ,.e parlayan 
hançerelerden başka bir şey görünmU· 
yordu. 

ifan, kan! Her yerde, du~ar dip
lerinde, yol ortalarında, derelerde hep 
kan ve kan çukurlan vardı. 

Fakat asıl tuhafı şu ki, saatlerden 
beri Pariste dökülen kandan habersiz 
sakin yerler de vardı. 

Sen Merri arkasında açıkta kuru. 
lan küçük bir paurda, satıcıl:ır n kah 
ya kadınlar anlamadıkları bu çan gü
riiltilsüne şaşarak sakin sakin koşu. 

yorlardı. 

Bastilin civannda, Sen nehrinden 
. )'{iz adım neride ihtiyarlar tenfll ey-

nıyor ve güneşte mınıyorlardı.. ı,ıe 

etraflarında katliamın bütün deh§eti. 

le hüküm sürdüğü böyle sakin yerler 
de vardı. Sen Jermen Varoşuna açılan 
BUssi kapısı yanında bir sürü çocuk 
birdtrbir oynryorlardı. Kovalanan iki 
Hügno bunların arasına girer girmez 
hançerle vurularak öldürüldüler. Ço
cuklardan birisi, korkudan ödü patır. 
yarak hemen o anda öldü. 

lşte Parisin pek az olan böyle !a• 

kin yerlerinden başka her tarafı kan. 
1ı bir manzara gösteriyordu. Yüzlerce 
ev yanıyor, binlerce ceset sokaklan 
dolduruyordu, sokak başlarında odun 
yığınları kurularak kafirlerin ce&!et-

leri yakılıyordu. Bir Çok papazlar teo. 
don duası okuyarak ve: 

- Yaşaşın din! Gebersin kAfirler! 
diye haykırarak sokaklarda meydan• 

larda dolaşıyorlardı. 
işte Sen Bartelmi yortusu olan bu 

pazar günü Pardayanlann gördükle. 
rl bunlardı. 

Bazım fırtınanın şiddetiyle aıtilst 
olan Sen nehri kıyılannda çok heye
canlı manzaralar hasıl oluyordu. tsli 
dumanlar mavi göfil örtüyor, nehre 
altın ışıklar gönderen sabahın aydın• 
lığında sahildeki ağaçlar eğiliyor ,.e 
çatır çatır kırılıyor, dalgalar kucak• 

larrna atılan cesetleri gürültüyle sU. 
rüklüyor, köpüren sular nehri bulan• 
dırıyordu. işte bu dehşetin karşıaınd• 
bulunan herkes kalbinin ezildiğini ı-. 
hunun sıkıldığını hissederdi. 

Birdenbire bu karışıklıkta iki de
niz kuşu g~rUntlyor, bu kaşlar fırtı• 

nanm içine dalıyor. rUzgAr onlan sil• 
rtlynr, onlar dofruluyor, afızları açık. 
tllyleri ürpermiş olduğ., halde gene B• 

tılıyorlardı.' Fırtına onları yakaJıy•-


