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Resimleri şubat sonuna kadar 
göndermelisiniz. 

V n il.Al•• ~ k Yakındır 
eırn uwu\YJSSh.ua amo~ bafhyor 
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Bu sabah saat yedi buçukta Adalar iskelesile 
Kadıköy iskelesi arasında 

Bir ceset bulundu 
r···· .. ··-.·ngiiii .............. . 
jhükOnıeti 

Zavalhnın sağ kaşı üstünde 
bir de yara vardı 

Bu bir cinayet mi 
yoksa kaza mı? 

Şimal cephesinde m tCl§ıyan ltalyan tankları ... 
......__Harbe ait yazılar 4 üncü aayfamızdadır... -. 

E217 milyon lngiliz 
liralık munzam 
tahsisat istedi 

Londra, 23 (A.A.) - Hüku
met yeniden 217 milyon Ster

linlik mun.zam tahsisat istemi§· 
• tir. Bunun bir kısmı Habeı har· 

Cebindeki nüfus kilğıdıoın bile daha ıslan
mamış olması denize yeni düştüğü veya 

atıldığı zannını uyandırıyor 

Zecri tedbirler petrola da ~~:a~!:r,ut;en Ke:~a,M~~~~: 
teşmil edilirse alınmasına lüzum g-örülen ted-

birler içindir. 

M usolini La vali e ı... ............. M·;:;-~-i~·;--

hazırla dığı moka- iki başh bir 
\rel ) • f h d k çocuk poğdu e erı es e ece Bu garip çocuk 

Paria, 23 - Pöti Jurnal yazı b .. t .. k t k b' h k tt iki saat yaşayabildi u un arı§ ıraca ır are e e 
Yor: bulunarak 1935 senesi son kanunU-

"R l 0 rnada heyecanlı fayialar do- nun yedisinde Laval ile Muıolini 
ll!lığı haber veriliyor. Söylendiği- arasında hazırlanmıı olan muka
:ed i~re Londra hükUmeti zecri veleleri feshedecektir. 
.c. bırleri petrola da te§mil etmek Fransa elçisi dün hariciye müs
~Çın haı:ırlanmaktadır. Böyle bir teıarı Suviç'i ziyaret etmiıtir. Mü-
ıal'c\( t ... d" d R 1~1- b h 1 
1 

.. k .. c Yapıldıgı tak ır e oma AAfttta u mü im mese enin görü-
u ~uın i pa vaziyetini büs. şülmü§ olması muhtemeldi~, 

Meşhur inugannt··-
ıc Rişar Tavber 
en~!S'inden, söz verdiği halde ayrılmayan 
nıutemadiyen para koparmak lstiyen 

O karısını dava etti 
na şimdiye kadar verdiği 7200 
lngiliz lirasını geri istiyor 

Diyana N apyeri görüyorsunuz •.. 

kendisini tehdit ederek para çek

mek istiyen karısını da va etmit-
tir. (Deı.·amı 4 üncüde) 

Pek yakLnda 

IHIA~E~ 
'~Okuyucularına üç büyük ve 
"kaıade roman takdim ediyor : 

~il 1 - ENTELLICENS SERViSE KARŞI BiR TÜRK ! 
l"onıan değil, hakiki ve fevkalade ceıusluk hatıralarıdır. 

~hı' 2 - KARA HAYDUT ! X :9 un en meraklı ve heyecanlı 
ı p ı· . 0 ısıye sinema romanı ... 

trı ttı. a - F AUST A ! Mişel Zevako 'nun Pardayanlar serisinin 
erakJı romanı. Bunun bir de üç renkli kapak ilavesi vardır. 

Muile.dan yazıldıiına göre 
memleket hastahaneıinde çok ga
rip bir doğum vakuı olmU§tur. 

Ayın 20 inci Pe11embe günü 
sabahleyin baıtahaneye sancılar 

içinde gebe bir kadın ıetirilmif · 
tir. 

Ebelerin bütün uğraşmalanna 
~imen çocqun dojmadığmı gö: 
ren doktorlar ameliyat yapmağa 
karar vemıifler ve çocuğu alını§· 
lardır. 

Doğan çocı!ğun iki batlr, dört 
gözlü, iki yüzlü ve iki ağızlı gayet 
garip bir yaradıh§ta olduğunu gÖ· 

ren doktorlar bütün uğraımaları

na rağmen çocuğu ancak iki saat 
yafa.tabilmi§lerdir. Kadın kurtul · 
muıtur. 

Bu vaka halk arasında çok me
rak uyandrrmıttır. 

Halkevlerinin 
Beşinci yıldönUmU 

bugündü 
Bugün halkevlerinin kun.<lU§U· 

nun beşinci yıl dönümüdür. 

Merasim Ankarada Recep 
Peker'in radyoda vereceği b* nu

tukla başlıyacak ve ondan sonra 
her halkevi kendi programını tat
bik edecektir. 

Şehrimizdeki Eminönü, Üskü . 
dar, Şiıli, Beşikta§, Şehremini 

ve Beyoğlu halkevlerinde zengin 
programlar hazırle.nmı§tır. 

Merasim bütün Türkiyede 15, 
30 da başlıyacaktll'. 

Yunanlstanda 
HUkOmet kurulamıyor 

Atina, 23 - Kral, Y aııyada, 
aeyahattedir. Büyük bir geçit res
mi yapılmı§tır. 

Hükiimet hala teıekkül edeme
mittir. Bu istikrarcız vaziyetten 
mutazarrır ve rahatsız olan Atina 
ve Pire tüccarları bir heyet teıkil 
ederk Demiı:ciıe, Sofuliıe, Çalda
rise müracaat etmişler; memleke
tin ıelameti namına behemehal 
aralrmda anlatarak bir hükUmet 
kurmalarını rica etmiılerdir. Ayni 
zamanda ricalarının Krala da bil
dirilmeıini iatemiılerdir. 

Bu sabah saat 7,5 da köprünün J Yapılan ilk muayenede cesedin 
Adalar iskelesiyle Kadıköy iskele- sağ ka§ı üstünde bulunan bir yara· 

ıi arasında bir erkek cesedi bulu- dan batka hiç bir zorlama veya 
narak çıkanlmıtbr. vurma izi bulunmamışbr. Son da-

45 yaılarında kadar bir adama kikaya kadar zavallı adamın bir 
kazaya mı uğradığı, yoksa bir cİ· 

ait olan cesedin henüz tiımemiı 

ve bozulmamıt olmaıı çok az za
mandanberi denizde kaldığını bel-

nayete mi kurban gittiği anlatıla
mamııtır. Ceset morga kaldırıl• 

mı§br. 

li ediyordu. Cesedin cepleri aran· Katı üzerinde bir yara bulun• 
dığı zaman çıkan nüfua kiğıdmm maıı, Mayerin öldürüldükten ıon• 
da ıslanmamıt bulunması bu zannı 
kuvvetlendirmektedir. Nüfuı ka
ğıdında Mayer iımi yazılıdır. 

ra denize atılmıt olması §Üphesini 
doiurduğu için tahkikata bu nok
tadan da d~vam edilmektedir. 

Dalgalarının 1aha kalktığı Karadenizin fırtınalı bir günde alınmıı . 
reımı •.• 

Müthiş fırtınada iki buçuk 
gün dalgalarla çarpışan 

Gülceınal vapuru dün 
limanımıza geldi 

Geminin dördüncü kaptanı diyor ki : 
"' Gök yüzünü direkler arasından göre 
biliyorduk; gemide ayakta durabilecek 
kimse kalmamıştı. Gülcemal yerine 
başka bir gemi olsaydı bir deniz facia
sına daha şahit olacaktık • ,, 

Gülcemal vapuru geçen fırtı . ladıktan sonra limanımıza gelrui2· 
nada iki buçuk gün müthi§ dalga- tir. 
lar arasında çalkalandıktan son•a Vapurun dördüncü kaptanı N.ı· 
nihayet yakayı kurtarabilmiı ve rettin kendiaiyle görüşen bir mu • 
Karadenizdeki seferini tamam · (Dcuamı 4 üncüde) 

Yahudileri müdafaa 
eden eski Alman 
ekonomi bakanı 
Rayştagın içtimaı sırasında 

öldürülmüş 
Bir lngiliz gazetesinin verdiği bu 
haberi Alma_nlar tekzip ediyorlar 

(Yazısı 4 ündlde), 
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lşt;ilerin hakkı ...... B ... a ... Y ... "a_n ... 18·' r ... 'aı; ...... , •un•u• 

nasıl çalınır? 0~~~p ü~~~~z-
seş dakıka geç kalan bir işçinin bahsedilen Moda salonu 

Yüzüne fabrikanın demir Ankara caddesinde "V AKIT 
kapısı kapanır. . . YURDU,, ndadır. Muhakkak zi-

Demir kapının ufacık penceresinden yaretetmelisiniz. 
uzanan bir baş: 

- Yarım yevmiye ile çahşır-
san girebilirsin! der. 

Anketi yapan : Murad Sertoğlu 
Buaün de itçiye ödenen ücretten, çı. Bu sırada kapının küçük pençet"ele-

raklık meselesinden, itçilerin bu yolda. ri açılarak içinden bir kafa belirir. Ve 
ki isteklerinden ve dertlerinden bahse. yarım ücretle çalı§maya razı o!urlarsa 
decefiz. kapının açılacaiıru söyler. 

ı,çı niçin çall,ır Katıksız yemekler. 

lıçi, bir yerde vücudünü yıpratarak Katıksız yemekler , 
ne için çalııır? Gayesi nedir? Bittabi l§çi esasen fabrikaya vann.ak için bin · 
para kazanmak. tı~i taı değil ya, hare. bir bela atlatmıtır. Ne yapsın? Gerisin 
ket eden, terleyen, kalori sarfeden, yo. geriye dönmektense, bittabi yarun yev. 
nalan bir nudcineclir.V e bir makine nasıl miye ile çahpnaia razı olur. himler 

kömüre, yağa muhtaçsa, bir itçi debpkı o kara hnplı eski bir def tere kaydedilir. 
mm gibi iı görebilmek, kollarını hareket Bundan sonra demir kapı yavaı yavaı 
ettirmek jçin kaloriye, yani gıdaya. açılır. Bu suretle esasen gayet dütük 
muhtaçtır. Bunu da sa'yine mukabil yevmiye alan itçi, 'bet dakika için ya. 
aldıp ücretle temin eder. ' nm gündeliğini kaybedecektir, 

Onun için itçiyi dütündüren, alaka. Eğer evde zeytin ekmek yiyorlaraa 

Bayanları 
"VAKiT,, Evinden aldığım Be· 

yer modelleriyle bütün bu dolap 
dolusu elbiseleri ben yaptım! 

Siz de benim gibi yaparsanız 
az para ile çok tık giyinir ve para 
da arttınrsınız ! 

"V AKIT,, Evi - Ankara cad
desi Moda salonu .. Telefon: 24370 

Bolıeuilı culıerleri, tabiat ortcuımla, .il&hları artuında ve kabartma ha' 
ritaları karıuıntla tatbikat yapıyorlar .•. 

Yarın büyük dostumuz Sovyetler, kızıl ordularının 18 inci yıldiS
nümünü kutlulayacaktir. Kızıl ordu 18 ıene zarfında her baknndaO 
parlak muvaffakiyetler elde etmit ve Avrupanın teknikçe -en bü~ 
ordularından biri olmuıtur. 

Günden güne kuvvet ve kudreti fazlalatan kızıl ordu, Sovyeder 
cümhuriyetinin dünya sulhunu koruyacak en büyük kuvvetidir ve ge
çen sene Kiyefte yapılan manevralar bunun canlı bir delilidir. 

Yarın büyük orduıunun 18 inci yılını kutlulayan dostlarımızı teb
rik_ ederken geçen ıeneki manewalar münasebetiyle söylenen ıu sÖS" 
lerı hatırlamaktan kendimizi alamıyoruz: 

"Sovyet ordusu dostlarını da, düımanlarını da tanır ... ,, Clar eden en büyük ıey bu ücrettir. Ça. o akıam zeytin de yiyemiyec:ekler, •e
bpnasına mukabil aldıfı paradır. celerini yalnız kuru ekmek ve soiuk su 

Ve patronun da en vicdani vazifesi, ile geçirecekler demektir. 
itçiye bu hakkını tam vaktmda ödemek. Bu ceza kesmek iti muhakkak su • -!~!!!!!~~!!~~!!!~~~~!!!! 
tir. rette çok ince olarak tetkik edilmelidir. -::: 

_M_u_c_ız_e...__ıc..._.i n.;.d.;;.;;e~m~u;.;cize 

Fmt maalesef bazı yerlerde türlü Eier İ§Çİ, saf kendi hatası ve dikkat . 
vesilelerle itçinin bu halda çalınmakta. sizliği yüzünden hakikaten müesseseyi 
dır. Bu vesileler apğıdaki tekilde hü. zarara sokacak bir hata iıledise hak. 
liıa edilemlir: kında ceza kesilmesi maku1 •örüleW. 

~:~~~~.;~k Asıldı, ölmeyip kaçtı 
Hod za k t ld 

l,çlnln hakkı nasıl çallnır ? lir. Fakat bu ceza kesmekte :iki ıe:re 
riayet etmek lazımdır: 

1 - Bililtizam ve iıçinin kabahati 
olmıramzm ceza kesmek. Yahut itçinin 
bir hata itlernesine kartı kesilmesi la. 
zmıaelen cezadan cWıa fazla ceza ket. 
mek.. 

Cezada azami had teeblt 

Belgratta Orta ve UT U U 
m~!~r~:.9e~~!':.ni Masum olduğu anlaşlldığındaf1 

çe~!~~:_~b~=n• Hod- şimdi de tazminat ahyor 
edllmell 

2 - IKiye çabpnuınm brtılıjmı 
tam para olarak vennemdı. 

1 - lıçiye, hatayı yapar yapmaz 
derhal hatasmr, hakkında ceza ketilmiı 
oldu~nu ve kesilen cezanın mikdannı 
söylemeli. 

3 - ltçiye fabrika mmnulabnı zor. 
la ve dıtandan daha pahalı fiata sat • 
mak. 

4 - Fabrika içlerinde veya civarla. 
nncla Kantin, Ekonomalar tesis ederek, 
itÇilerin buradan alıı verit etmelerini te. 
min etmek. 

Çıbc:ak olan it kanununun bütün bu 
meseleleri kökünden haJledeceğine ve 
Nzı insafsız ve vicdansız patronlann 
itçiyi İttediği sibi ezmesine izin ve 
imkan venniyeceğine eminiz. 

Şimdi aelelim bu usullerin birer bi. 
rer l8!ribine:. 

lıçiyi en fazla kıran, müteessir eden 
uıul budur. Böyle bir hale uğrayan, fa. 
kat ismilc adresinin gizli tutulmasını 

' isteyen ve tanmrmt bir faDrikada çalı. 
fan bir işçi diyor iri: 

Ceza ı Ceza ı Ceza ı 

2 - Bir iıçiden bir ay zarfında ke
silebilecek cezanın azami mikdM"l İt 
kanununca tesbit edilmelidir. Ve me. 
seli:, 

"Bir iıçiden bir ay zarfında kesile. 
bilecek cezanın mikdan üç ve nihayet 
dört yevmiyeyi geçemez.,, diye tasrih 
edilmelidir. 
Bu p•ralar nereye gidiyor 1 

Bu kadar da deiil .. Ayni ummda 
bu kesilen cezalann nereye sarf eclilecıe
iinin de tesbiti lazımdır. Kesilecek ce. 
zalann patronun cebine rinnesi katiy. 
yen doğru deiildir. Bu dünyanın hiç 
bir yerinde yoktur. Çünkü, evvela çok 
suiistimale müsait olduğu gibi patron 
ne kadar hüsniniyet sahibi olsa gene 
ıüphe altında kalmaktan kurtulamaz. 

Şehrimizin hemen hemen Mitün mü
essese ve fabrilcalannda patronun kasa
sına giren bu paralar A vrupada kanun. 
la ayn bir hesabta biriktirilir. Ve mu
hakktıık surette iıçinin bir menfuti uğ. 
runda sarfedilir. 

- Şunu yap ceza, ıunu yapma ~ 
za.. Ne olacak halimiz. Eaasen iki ay. 
dır iılernit olan yevmiyeleriınW alamı. 
yonız. Çoluk çocuk aç ve periıan kal
dık. Kaç defa idareye bat vurduksa da I§ kanununun bu hususu da çok ay. 
her zaman kandırıldık ve hala para ala. dmlık ve bitaraf olarak tesbit edece -
madde. ğinde şüphe yoktur. 

Bu büyük dert yetiımiyonnuı gibi t,çıye muhakkak para verllmell 
bir de mütemadiyen ceza kesiyorlar. A. Gelelim iıçinin .ayinin mukabilinin 
caba bunun sonu ne olacak? tam para ile ödenmesi meselesine. 

Bu kesilen cezalar yüzünden bazı ay lıçiye çalıımasınm mukabilini tam 
lar iıçinin eline ancak üç, ~ lira para olarak, para halinde, ve hiç bir zaman 
seçebiliyor. Bir ay durmaksızın çalı1- bir ayı geçmiyecek taksitlerle ödenmek 
maya mukabil ele geçen bu para İ§çide lazımdır. Bazı fabrikalarnmzda itçiye 
çalııınak , İ§ yapmak namına ne istek hakkının bir knmı eıya, ve marka tabir 
lmakab~lir? Ve bu hal kendisini nasıl edilen bonolarla ödenir ki, it kanunu 
büyük bir yeis ve sefalete düter. bununla kat'i olarak mücadele ebneli • 

mez? 
Gene bu ve bunun gibi diğer bazı 

fabrika iıçileri de ıöyle ıikiyette bu • 
lundular: 
Kapanan demir kapalar nasıl 

açıhr? 
- Ekser işçiler Edimekapı, Şehre. 

mini, Topkapı, Karagümrük gibi nishe. 
ten fakir halkın ikamet ettikleri civarda 
otururlar. Fabrikalann da en fazla ke. 
safet ıösterdikleri mmtakalar Haliç 
kıyılan, ve Sultanhanwn taraflandır. 

Yani ekser itçiler, 7 de batlayan it baı
lanna yetiıeoilmek için bir saat evvel 
6 da evlerinden çıkmağa, mecbur. 
durlar. 

lstanbulun bilhassa kışın vaziyeti 
mal\iln. Bım yerlerde diz boyuna varan 
çamurlu solrulanndan r,crerek gelen 
İtçiler bet dakika geç kaldılar mı r ... b . I 
rilcanrn kapısını knpalı bulurlar. 

dir. 
Bir fabrika işçilerinden bir grup, f ab 

rikalannın on liraya mukabil iki lira 
değerinde marka verdiğini, ve bu mar. 
kalar vasıtasile alıı veriş etmek mecbu
riyetinde bırakıldrklanm söyliyerek acı 
acı ~ikayet etmişlerdir. 

Son söz 
Elhasıl bu şekilde marila vesair da. 

lavcreler1e patronun iıçinin baJdmu ye. 
mesine, onun parasını ve hakkını kıs -
men olsun çalmasına katiyyen müsaa. 
de edilmemelidir. Esasen ücretin gayet 
düşük, işçinin ağlımacak kadar az para 
aldığı biı· memlekette patronun bir de 
bu şekilde hnrcl<ct etmesi en hafif ta. 

birle vicdısnsızlıkt ır. 
Bu hayAti bahisle alakadar diier kız. 

srmlan yarın yazmakta devam edece . 
ğiz. 

Bel d 'tın' t' y I Birle•mit Amerikanın Mı'ssur~ Fakat nu·· fus me d bl-za gra a gı ıı ır. · uıoı av :s • muru onuna r • 
devlet adamlariyle Orta Avrupa vilayetinde Pirvis tehrinde Vilyam zaaına "Purvis 7 şubat 1894 de I" 
ve Tuna misakı meselelerini konu- İzak Purvis, suçlu olmadığı bir ka- dam edildi,, kaydını yazmıttır. • 
ıacaklardır. til maddesinden dolayı 7 ıubat Bu adam Vil Bukley adlı biti" 

Bu konutmalar Bulgari.tanda tS94 YJlında uılarak idam edildi- sini öldürmekle maznundu~,. 
büyük alaka uyandırmaktadır. ği halde bundan ~n Def gün evvel, tul geceleyin kardeşiyle birli~ 

Berlinden gelen bir habere gö. ölümün etiğinde neler hisaetmit oL bir yere giderken pusuya dütiit'J' 
re, küçük itilaf ile Balkan andlq- duğunu· anlatmak suretiyle 62 nci lerek öldürülmü,, kaçıp kurtııl~ 
maaı mehafilinde lngiliz nüfuzu . doğum yıldönümünü kutlulamıt • kardeti Jim ise katil olarak Pıı~ 
nun artması Bulaaristan aiyasi tır. si göstermitti. Mahkeme başka b 
mehafiUni endiıeye dil§Urmüıtür. Adamcağız gözleri bağlı oldu- h_ir. delil v~ !a~ide lüzum g~J111~ 

Fakat Sof ya mehafili, Alman . iu halde darağacına çıkarılırken: sızın Purvısı ıdama mahkunı -
ya ile ltalya ittirak etmedikçe, - Allahın huzurunda yemine- mit ve bütün teşebbüslere ra~~ 
Orta Avrupa ve bilhasaa Tuna derim ki ben masumum! idam hükmü kaldırılmıyarak ıııf 
paktı meselelerinin halledilmiye . Diye bağırmııtı. llmik boğazı- edilmifti. . 1,-ceğini söylemektedir. na geçirilmif, fakat düğüm iyice Fakat sonraları asıl katıl o-" 

yerleımemiı olduğundan bir müd- Lovis Tornhill adlı adam meYd ot' 
de-t sonra boğazından kayarak a- çıkarak cürmünü itiraf ed'nce I' fi 
damcağız iki buçuk metre yüksek- vis gizli olduğu yerden çıkJlllf lf' 
liğindeki dara lacın dan bayıın bir Amerika hükGmeti ona 1000 do 

Japonyadaki 
zelzele 

11 klei öldü 34 kl•i 
yaralandı 

Tokyo, 23 (A.A.) - 21 Şubat 
zelzeleli hakkında elınan son ha
berlere göre 11 ki!i öhnüt ve 34 
kişi de ağır aurette yaralanmqtır. 
50 den fazla ev yıkılmııtır. 

Vapur Jangını sBndUrUldU 
Nevyork 23 (A.A.) - Kalifor-

niyanın cenup açıklarında atet 
almıt olan Amerikan Albert Hull 
petrol gemisindeki yangının sön • 
dürülmil§ olduju imdat vapurla . 
rın.dan biri tarafından bildirilmi!· 
tir, 

Fakat petrol gemwi çok büyük 
hasara uğramııtır. 

Mantarcılık 
Sabıkalı dolandıncılardan kör 

Osman ve •rkadatı Kütahyalı Os
man Beyazıt Bakırcılar caddesin· 
de üzerinde bir lira bulunan bir 
paketi yere atmak suretiyle saf bir 
köylüyü dolandırmağa tetebbüs 
ettiklerinden yakalanmıılardır. 

Düşme 
Darüşıafaka mektebi hademe . 

sinden Halil oğlu İsmail cam ıi
lerken mektebin üçüncü katından 
müvazenesini kaybedeTek dilt · 
müş ifadeye gayri muktedir bir 
halde Cerrahpata hastahanesine 
kaldırılmııtır. 

halde yere dütmüttü. 
Ölmüt sanılarak belediye ara

basiyle mezarlıia götürülmüt ve 
orada bir çukur kazılırken nasılsa 
kaçmıf, mezarcı da korkusundan 
meseleyi gidip haber vermemitti. 

882 doğumluların 
yoklaması 

Kadıköy Aakerlik tube.;nden: 
1 - 332 doaumlulann ilk yok

lamale.rma 24 - Şubat - 936 gü
nünden itibaren b&ilanacak ve 
20 - Nisan - 936 da bitecektir. 
Yoklamalar qağıdaki yazılı fe . 
kilde olacaktır. 

2 - · Kadıköy halkından 332 
doğumlular 24 - Şubat - 936 
dan 31 - Mart - 936 gününe ka
dar askerlik tubesi binasında. 

3 - Kızdtoprak hallandan 332 
doğumlular 1 - Ni.an - 936 dan 
10 - Nian - 936 gününe kadar 
nahiye merkezinde. 

4 - Erenköy halkından 332 
doğmnlular 11 - Nisan - 936 
dan 20 - Nisan - 936 gününe 
kadar nahiye merkezinde. 

S - Kadıköy, Kızıltoprak, E · 
renldSy mrntekalarrnda bulunan 
yabancı 332 dofumlular da yok · 
lamalannr yaptıracaklardl1'. 

6 - Yerli ve Y.abancı olsun 

tazminat vennittir. ~ 
Dünyada idam ıehpaııod• il" 

ııldıktan sonra ihtisaslarını ~ti'' 
tabilen yegane adam Pu~ dl' 
Çünkü öteki adamlar darsi~ 
dan doğru ahrete ıiderler· 

Biber kralı 
Mahktlm old_u,. .;_ 

Londra, 22 - Biber ihb~j~ 
ni tetkik eden mahke111en•JI _,ııı· 
heyeti Karabet Beşiryan ile 1,,; · 
datı Howeson'un mücri111İY~t,d• ıı 

. ·nı ... 
ne karar vererek her ikıe• • tit· 
ter ay hapse mahkUnı et11119 dolt"' 

Maznunlardan f-lard1 
1 c.tııl'· 

ay hapse mahkum o 1111.1,. (le 

Fransız meclis!~.-• 
Bir komUnl•t m•bu• 

mebusu 
tokatladı~ 

Sovyet - Frarıa•~ 11,.,-r.~ 
müzakeresinde baııl oha;d-1' 1'• · 
le sol cenah sayla"Vları ıaıı ti-"~ 
bir sağ cenah aa!la"~• tol'• 
yo'yu meclis karıdorl 
lamıttır. ";. 

er f'liifıJI ~re. 
yoklamaya gelecekl rt fot" 
atleriyle beraber dıf 
getireceklerdir. 
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'Jiü:üşf(w 
't'an"bUO" 1racflyo ... 
•un lYI n Dııcayo ırOu 

bDır Dşl 
Ceçenlerde lstanbul radyosu • 

~~ea~:~r:.ü~nüm;::~:~ı:~~: ş ofo·. r 1 er ı· n derdi . ~lekele neırelmediğini aor -
~uk. 

~~~:~;!;.:·~uc~~i~~!y:-;nfÖ~~ Cemiqet umumi kô.tibi bunları 
~ir netice ortaya koydu: b • be l 

türüp getirmektedir. Bu yüzden 
oradaki toförlerin' işleri azalmıttır. 
Bugün piyasada ıoförlere rekabet 
eden böyle 30 - 40 otomobil var
dır. 

~~~;;:.::~:.~:".:.~:~: . ırer ırer sayıp an atıyor 
·verirken mühim bir kısmı Şoförlerin bitmez, tükenme: 1 larda çürümektedir. Evvelce tak-) 

mütalealanndan ibaret 0 • dertleri vardır. Bu dertler zaman, si talimatnamesi haricinde çalıttı
\,u ecnebi haberlerinin arasın- zaman tazelenir, günün mevzuu O · nlmuına müıaade edilen otomo· 
l'iirk gazetelerinin, Türk mu . lur, ıonra rene kapanır. biller gibi bunlara da müsaade e· 

rlerinin filan veya falan mü- Bu dertlerin baıında birinci O· dilmeıini istiyoruz. Garajlarda 
tneıele hakkındaki yazrsmm larak plaka resminin indirilmesi bekliyen böyle 250 otomobil var

dikkate değer parç.aunı da bü- vardır. Belediyenin yeni bütçesi dır. Bunları taksi talimatnameıİ· 
ınenılekete okumalıdır. Şehir Mecliıinin bütçe encümenin- nin istediği tartlara uygun bir ha -

'Sizim gazetelerimizde çıka" de görütüldüğü fU sıralarda bu me le getirmek icap elle binlerce lira 
İın yazılann ecnebi gazetele. sele yeniden ortaya atıtmııtır. iıter. Buna da h~ç bir otomobil 

ecraebi ajamlar vasrtasiyle gü . Pllklaler ve veli sahibinin kudreti yetmiyeceğin-
\ Rilnüne geçtiğini görüyoruz Şoförlerin dertleri etrafında den otomobiller durmaktadır. Mil-
tı lleden kendimize kulak vermi dün bir arkadqımız toförler cemi- li bir ıermaye haline gelmit olan 
~ıı.t. Yalnız ecnebinin dediği mi yeti umumi katibi ve avukatı bay bu taksileri çürümekten kurtarmak 

İlctir?.. Hayri ile göriifmüıtür. Bay Hayri için bir defaya mahsus olmak Ü • 

Şitndi haber- alıvoruz ki, lstan diyor ki: zere müsaade verilmesini bekli -
l'adyoıunda hi11eıi bulunan - Şoförlerin bqlrca dertler;n· yoruz. 
dolu Ajansı akşamlan hava. den biri plaka resmidir. Vali Mu- •Husu•'" teke'ıe .. 
lle,nyatr yaparken An.kara, Is· hiddin Oıtündağ, pli.ka resminin Üçüncü bir derdimiz de ecnebi 
~I. lzmir gibi büvük şehirle şoförlerin üıtiinde büyiik bir yük olan bet altı kitinin piyaıaya hu • 
'ıde geniş kadrolarla çıl<a11 olduğunu kabul etti. Geçen ıene auıi olarak çıkarttıkları otomobil -
~ elerimh'n husıni makalele . yaptığımız müracaatı bu ıene tek- ler:yle ıoförlere rekabet etmele • 
\ de en mühim ·yerlerinden o . rar yaptık. Belediye bütçesinin ridir. 

8~~1cb··:· çok dar olmasına ve plaka resmin- Hususi otomobil getirtmek, •e
lt-2! 1ze tanrtmRk, düşünce den yapılacak tenz;litın bütçey; hirde it1etmek hiç bir kayıt ve şar
lt~tzrnemrzm işlek ve uyanı\. sıkıttırmuına rağmen Vali toför · ta tabi değildir. Bu birkaç kiti 

nu her fırsatla göstermeJ.- lere kartı hüsni teveccüh beıledi· kendi namlarına getirttikleri Ye 
!tn itimadını elbette ki art ğini söyledi ve bu itin bütçe encü- hususi plakayı yapıtbrdığı otom<>" 

ltt~lc, ltutağınr da.ha keskin ede. meninde müzakeresi kararlatb• bilini ıehrin kibar ve zengin yerle-
.. ~~;· ~Bu münasebetle yabam:• Parti batkanrna d" cemiyetin rinde bekletmekte, mütemadiyen 

~ere karsı diyecei:mi:z b;r dilekleri arasında bu iti anlattık. müıteri taııyarak para kazamnak
Yo ..,., Fakat çok belliJir kj Bay Hilmi de bu müracaatı hüsni tadırlar. 

c:ernteJcettenı ıele "Plvarli· t lakki etti. Plaka re minin indiri · Sonra böyle otomobll1er müşte-
• 0 memlelcettn menfaatin: lecefine kaniiz. rl de bal•-orlü. r.erilrit llasu•t 
't~e b" • -~ ~ 

h n ır cesnı ve te-·ı-te li.k 1 b" t b"l b" k 
0 

n ,,. Oara)ıerdakl otomobllleP p a ı ır o omo 1 e ınere ıe· 

.'~la;ın hi?:de hasrl ettiği te · Şoförlerin dertlerinden biri de hirde gezmek, taksi saatli olomo-
l>• mıyetle dünva hRdiııe1eri · garajlardaki yüzlerce otomobHdir. bilden daha cakalıdrr .. 

On kurufe mUşterl 

Şoförlerin on kuruta müıteri 
ta9ımalarınm lehindeyım. Esnaf 
halka ne kadar yakın gitmek siya
setini tak!p edene o niıbette kaza-
nır. 

Elindeki imtiyazı otobüsler hak
kında kullanan belediyenin toför· 
lerin bu İsteğini de reddetmiyece
ğini ümit ediyoruz. 
Mee:ekdaflar arasında lklllk 

Bir kısım ıoförlerin kendileri
ne mal sahibi süsü vererek arka
daılarından ayrılmak, batka bir 
cemiyet kurarak onun batına geç· 
mek istediklerini haber alıyoruz. 

Şoförler eJele vermİ§ bir halde ça
hıırlarken cemiyete bir bayat ve
remezlerken bu aynlıf neticesinde 
ikiye bölünen cemiyetler acaba ne 
yapabileceklerdir. Ben altı ıene
dir cemiyetin bqında bulunmama 
ve p.hsi doatluklanmdan iıtif ade 
ederek çalıımama rağmen cemiye· 
te iatedifim kadar nafi olamadım • 

Eanel kanunu 
Her ıeyden evvel toförlerle mat 

sahipleri arasındaki münasebeti 
temin Ye takviye edecek bir tali
matnamenin yapılması bu ıon ha
dise üzerine zaruri olmuttur. Yeni 
yapılmakta olan esnaf kanununda 
bu hususta mühim maddeler konu-\~~:.e u:andırdı~ı ak5iiJ;mel- Taksi talimatnameıine ugun olma- Gümüfsuyunda bekliyen böyle 

• • 
1 1!JP'JTT1ız aftın.fa her Tür- dıkları için çalı9malarrna müsaade bir otomobil orada oturan zengin- lacağını öğreniyor ve bu kanunun 

~kal ede""11me1idir... edilmiyen bu otomobiller garaj. leri aylığa bağlıyarak işlerine gö- bir an evvel çıkmaıını bekliyoruz. 

n~ul radyosunun, h,1 ~örii =============:.::::====:;::========~~====================================-=-=.::~-=======-======-=-=--=-:: 
~e ehenımivet verme~le b;z. 

l\drt'.Jıb int;l-e büy;;k oldt' 
•e'esi ya1<r1"'1arda niJ.ıayetr 

~1 he~j de el de~;ştirecek ol 
e, riderayak olsun bu adet= 1 

~eai memleket menfaati 

~ Hfkme• MOn• .. 

~~.nde kenferans 
~ ııu Halkevinden: Evimiz 
\~ .\ıi.h Sırn Levend tara . 
~~aloğlu merkez salonun 
\~ eai günü ıaat 17 30 da 
\l\t~ .. Ye Salı günü aaat. 17,30 
~'lct~I) konulu iki konferans 

; ~ ~tr. Bu konf eranıalar bü . 
u.-ı \._ !lara açıktır. br Yolcuları için 

~," kolaylık 
~olculannın ve seyyah. 

ınerdivenlere ihtiyaç 
rıhtımlara doğrudan 

S, Çakınalan için liman ida
~ıı.clan rıhtım atelyelerin
~1:? seyYar merdiven bit
~' •r. Bu merdiven yakm

tthtnn1 üzerine konula-

~Q 
rtf~ ~i)l\lbrftklerde 
~i~ ~.~Yol eşyası 
~ııti· "~ibi Panyol ticaret anlat-
)ııJt· 'l ilce gümrükte bulunan 

• eı)aıının önümüzdeki 
_,;;; tiiıı.. .. ı 
~ la u oğ eye kadar güm· 
~e.f ~lct rrı~ınen çekilmesi la-
ı.- ~~ .. ~~!r. Bunun için tica-

~darlara tebligat 

l 
"1f9l'li" TAMYfMİ 

Anadolu Sigorta 
Şirketi 

Anadolu Sigorta Şirketi, teşki
latını genişleterek bürolarını en 

Dolandırıcı ık PAZAR asri bir tekilde lstanbulda Yeni . 
postahane karıuında Büyük Kı -
naqyan hanına nakletmittir. 

Beyazıt, Soğanağa mahal!esin 
de oturan Ali aabıkahlardan Ce . 
malin bir ay evvel altm ıuyunr 
batırılm11 bir gümüı mecidiyeyi 
altın diye kırk liraya aalnııt oldu
ğunu iddia etmif, Cemal de yaka 
lanarn1• tah~Juıta bı\•lan.mıım. 

ŞUBAT - 1936 
Hicrt: 1354 - Zilkade: 29 

Kolu kırıldı 
Sirkecide Hikmet ile HiiMmet 

tin adında iki çocuk oynarlarkt:ı: 
Hüıamettin dütmüt ve sağ koh.• 
kırıldıjından hastahaneye kaldı . 
nlmııtır. 

-- eQNll»I .......... 

6,45 17,52 

--=.. 3,n u.ıs ııs.tt n,52 ıı,n n.os 
..=.. n,sı 8,86 9,31 12,00 1,31 11,H 

GEÇEN SENi: BUGC'N NJ; OLDUT 

Amerika zencileri Habe§lere yardıma 

karar vennlflerdlr. 

Sigortacılrğm bilUnıum eıkali 

hakkında malUınat ve izahat al . 

mak ve en müsait ve yeni terait 
dahilinde sigorta akdetmek ve bu 

vadide bütün miifküllerini hallet
tinnek iıtiyen saym halkımıza gi

ıelerini daima açık ve memurla . 
rınr emirlerine amade bulundur . 
maktadır. 

Telefon: 24293 

ESNAF VE 

• 
[ • 

cı 
earsonıarın aertıerı 

Bize müracaat eden garson Sabri diyor ki: 
"Biz garsonların derdi çok büyüktür. Çalıştığımız 

milesseselerin, hemen hepsi müşterilerden % 1 O garson 
hakkı diye bir para alırlar. Fakat bu para hiç bir zaman 
tam olarak garsonların elıne geçmez. Eğer bu parayı tam 
olarak bizlere verseler, hiç bir garsonun sırtı yere gelmi. 
yeccktir. 

Müesseseler mü§teriden aldıklannm en fazla yUzde S 

ini yahut yansından daha apğı mıktarmı bize verir. Hat
ta bazı mUesseseJer bunu da yapmıyorlar. BUtün bu yüz. 
de onlan kendileri alıp, garsonlara H • 20 lira gib 
cüz'i bir maaş vl"riyorlar. 

Böylece bir de vergi kaçakçılıfı YJl.pılmıt oluyor. 
Bizim cemiyet te ayrı bir dertt:r. Hepimiz cemivete 

bu kadar para veriyoruz.Fakat bapn:uzdald bu mil§küller. 

de ondan hiçbir faide gördliğümilz yoktur. 
Ne işsiz kaldığımız zaman, ne de ba§ka muztar vazi. 

yetlerde cemiyetim.izden on ufak bir yardım göremiyo. 
ruz. 

Acaba, biz garsonların, bu dertlerile alakadar olacak 
bir makam yok mudur? 

HABER: Garson Sabrinin hakkı vardır. (Garson hak. 
lo diye) hakikaten bazı mües5Clelerin, müıterilerdcn al. 
dıklan yüzde 10 lar, bu zavallılara katiyyen verilmemek. 
tedir. 

Ganon!ar Camyetinin bu iıler1e bir m1ü alüaclar ol
madığı Ye azalanm da hiç lııir yardanda ha1unmadıfr id. 
dia edildiğine göre belec!iye iktisat nıiidürlüğünün IMa ifle] 
alikadar olmuı lazım gdi.r sawnz. 

~alı&.~ 
'Tle~? 

Kltlıfeyoe nııaısi'ca 

nakOD -Suat Derviı ıöyle bir pyanr lıayrel 
hasta nıWli manzarası tasvir ediyor: 

İhtiyar bir adam önden ilerliyor. El. 
terini arkasında birleştirmiş, hem tea. 
bihini çekiyor, hem de birşeyler mırıl. 
danı yor. 

Onun arkasında bir hamal, hamalnl 
arkasında bir kilfe, küfenin içinde bit 
ycmenile sanlmıı başı klifeden çıkan vo 
on be§ yaşlarında kadar bir genç ço:uk. 
Hummadan kızarnuş yan baygın gözle. 
ri yalnız hastalarda bulunan biT 1akaydt 
ile etrafına bakıyor. Bumu uzamış gibi 
ve derisini delecek kadar &ivrilmiş gö.. 
rilnen elmacık kemikleri ateşten kızar. 
mış ... Kaldırımda önümden giden bir 
meraklı, ihtiyann omuzuna vuruyor: 

- Hey baba ... Küfedeki gencin neli 
var? •• 

- Bilmem, diye cevap veriyor; oıı 

be§ gündür ateşler içinde yatıyor, hasta.ı 
neye götUrUyorum. 

Medeni bir insan olan İstanbul hem. 
terisinin böyle manzaralarla karplaı • 
maması ve haısas:yetine. insanlığına 

hürmet edilmesi lazımdrr. Belediye me. 
murlan, bu vaziyette hasta gördükleri 
zaman müdahale etmeli ve onlan nakle. 
·decek medent bir vasıta bulmalı, halkı 
böyle feci manzaralarla karplaımaktaa 
kurtarmalıdırlar. ' 

* 138 
Sadri Ertem, 136 Halkevi açı1dtftm, 

Ye bunlann 136 mektep, 136 kıtla ol. 
duğunu yazıyor: 

Bu mektep maarif kadrolanndan da. 
ha geniş, daha §ÜmuUil bir vazifenin 
kahramanıdrr. Maarif mektebi muayyen 
yaıda insanlara hitap ediyor. Halbuki 
Halkevi, her yaıdaki, her zihniyetteki 
insan ruhlannı yepyeni bir kalıba göre 
dökmekte, yeniden yaratmaktadır. 

* Vaıh, vah,, vahi 
Cumuriyet refikımızda okuamuıtur: 

Matbuat MUdiriyetinin çıkardığı 

fransızea Antolojiyi tahrip için ,ayrct.. 
ler devam ediyor. Bir kısım ölçülü dil. 
tilncn edib ve muharrirlerin mlitaleala. 
nna hak vermek lazım. Fakat bakiyyo 
milcabidlerin elinde, §U ve bu kitaba a. 
lınmıı olmaktan milstağni, hakiki bil • 
yüklerimiz birer kalkan olmuş. Gazan • 
ferlerin gürleyişi hep bir tonda ortalığı 
sarsıyor: 

Efendim, bu ne cinayettir? Anto. 
lojide Abdülhak Hamid yok, Halid Zi. 
ya yok, H Uscyin Cahid yok, ve işin ga. 
ribi ben de yokum! 

Medeni 8.lemde hak:ki §(>hretlcr, esa. 
mi listeleri sayesinde değil, kendi eser. 
!erinin kudretile tanınmışlardır. Matbu; 
at Müdiriyetinin Antolojisini müdafaa 
etmek bize düşmez. Ancak Vedad Ne. 
dimin dcd' ği gibi; mabadi de çıkacak 
olsa, eserin tasnifinde hatalar bulundu. 
ğu, nesil sırasına göre seçimde birçok 
liyakatlerin unutulduğu muhakkaktır. 

Fakat şurası da unutulmamalıdır ki. 
"Ben Antolojiye nasıl alınmam?,, diyo 
ortalığı velveleye verenler yalnız §U hL 
reketlerile Antolojiye girebilirler: Ko. 
mlk Ha%1mın sahnede "Ulan ben ney • 
mişim. de haberim yokmuı be!., egprf. 
sinin ciddi bir taklidi olan yaygarala. 
rile ! ..•. 

Ta., Ercümend Ekrem Talu üstadı. 
mızadrr. Çünkü beyhut!e b:r tevazua lü. 
zum görmeden Anto1o>iye kendisinin 
de alımnası ln~nn geldiğini yaz:nu,b. 

Öyleyse, biz de okuvuculara Juml 

haber vererek yukar•ki fıkrayı yazan 
mücahide bir muzip~ik yapalan: 

Cumurivct kend0$tndcn aynlan bıa 

eıı:ki mesai ftrk11da1ile aon zamanlarda 
ihtiliıf halindedir. 

Amk. nnn b;z<'.e fikir ve edebiyat 
meselc'erinde verilen hükümlerin ne 
p.ibi dostluktı.r Te düş~nl•klar esasına 
dayandıfmı siz kıyas edin t 

Diğer taraftan. bir şehir tiyatron 
artistine, yani cidden yüksek san'at 
mevln1 olan bir münevverimize "komik 
Hamn" deme1c de ömürdür. ft oo, beL 
li ba~ma bir zihni .. etin a,ymwdır. 

Yab, vah, vah!.,. . -



anla cenupta 
çekiliyorlar 

u ugetta talyanları 

Gülcemal dün 
geldi 

(BQf taralı 1 inci.J•) 
harririmize 9artlan anlatmııtır: 

- Fırtına hatladığı zaman hiz 
Karadeniz sef4!r!:::ıizi yapmak Ü • 

zere yola çıkmıı bulunuyorduk. 
Kefken önlerinde yolumuza de . 
vam ederken ani bir yıldız fırtı . 
na11 çıktı. Biz eıaaeıı evvelce ha . 
vanın biraz bozacalını bilmekle 
beraber bunun geçirdiğimiz tehli
keler kadar büyüyeceğini tahmin 
etmemiştik. Rii2gar gittikçe ~id . 
detini arttırıyor, dalgalar 1ıemiyi 

sarsıyordu. Bulunduğumuz yerde 
sığınacak hiçbir yer mevcut olnıa
dığından, selameti açılmakta bcl
duk. Dalgalar o kadar azmıttı ki, 
kimse yerinden kmuldanamıyor, 
semayı ancak dire~lerin tepeıin . 
den görebiliyorduk. Ye1ıine ümi
dimiz Ereğliyi tutabilmekte idi. 
Kendi maneviyatımızla beraber, 
alt üst olan gemideki yolculann 
maneviyatını teskin için elimiz · 

Bir ıngiliz gazetesine göre 
... ,,_...,4/WP - ~ - -- ---~- ,_, rF""....., 

Musolini 
Kendi vaziyetini 
kurtarmak için 

Badoglionun Makalle civarın
daki zaferini olduğundan 

karşılamak ·çin yeni 
mevzilerine çekildi 

ıtalya, askerlerinden bir kısmını 
terhis etmiyor 

Habeşler yeni mevzllerlne 
çeldi diler 

Adisababa, 22 (A.A.) - Ras 
Mulugetta Makallenin cenubunda 
ve Antolonun şarkında evvelden 

hazırlanmış mevzilere çekilmiştir. 
Çekilme hareketi bitmiştir. Ras 

Mulugettaya takviye kıtaatı gön
derilmektedir. Mulugetta ordusu
nun mevcudu şimdi 80 hin kişidir. 
Ras Destaya da takviye kıtaatı gön 
derilmcktedir. 

Bugün en modern bir şekilde 
techiz edilmiş beş bin kişilik bir 
kuvvet Bali vilayetine gönderil· 
miştir. Bu kuvvetin emrinde tay 
yare ve tanklara karşı toplar da 
vardır. 

Tayyare bombardımanları 

Roma, 22 (A.A.) - İtalyan ha
va kuvvetleri Magaloda Adisababa 
yolu üzerinde mühim bir Habeş 

merkezini bombardıman etmişler· 
dir. Yağmurlar dolayısiyle tay· 
yareler 300 metre aşağı inmeye 
mecbur olmuşlar ve şiddetli Habeş 
ateşine rağmen erzak ve mühim
mat depolarım imha ettikten sonra 
iissülharekelerine dönmüşlerdir. 

Diğer taraftan Uebbi, Şebeli 
mmtakasında da 700 develik bir 
Habeş kervanı bombardıman edil
mİ§tİr. 

ltalyanlar cenupta rlcat 
ediyorlarmış 

. Adisaıbaha, 22 (A.A.) - Ha
beş resmi harp tebliğleri Amba A
laginin ltalyanlar tarafından işga
lini teyit etmemektedir. 

Diğer taraftan İtalyan kuvvet
lerinin muvasale ve iaşe müşküla
tmdan dolayı Negallinin cenubun· 
da epeyce geri çekildikleri bildiril· 
mektedir. 

ltalyan resmi tebllOI 

Roma, 22 (A.A.) - 133 numa· 
r ralı resmi ltıılyan tebliği: 

Mareşal Badoglionun bildirdi
ğine göre, cenubi T embien bölge 
sinde birçok karakol müsademele
ri olmuştur. 

Eritre cephesinin diğer kısımla
rında ve Somali cephesinde kayde 

1 
değer bir şey yoktur. 

'talya askerini terhis etmiyor 
Roma, 22 (A.A.) - ltalyanın 

arsıulusal durumda görülen salah 
üzerine, beş yüz bin askeri terhis 
edeceği hakkındaki haber resmen 
tekzip edilmektedir. 

Askarller habeşlerl kılıçtan 
gcçireceklermlş 

Harekatın başlangıcından beri 
~imaldeki ltalyan orduları nezdin· 
de bulunan Röyter ajası muhabiri 
Jngiltereye dönmüş ve Deyi He
r~ld gazetesinde, buradaki hare· 
kata dair bir yazı neşretmiştir. 

Bu makalenin en mühim taraf. 
larmm hülasası şunlardır: 

Şimnldeki ltalyan harekatı bil-

o 
CumhuG"' re sliğine 
'"lamzetliğini koydu. 

Vaşington, 23 - Ayan azasın
dan Borah, cümhuriyetçi partisi 
namına, reisici.imhurluğa namzet
liğini koymuştur. 

fiil durmuş demektir. Zira ileri
leyen İtalyan askerlerine mühim
mat ve erzak yetiştirmek yolsuz
luk sebebiyle çok müşkülata uğra
maktadır. İtalyanlar şimdiki hal
de burada kat'iyyen mükemmel 
yollar yapamazlar. 

büyük gösteriyor bi 
"Deyli Herald,, gazetesi dip} o. ( çanlarla gürültü yapmanın ı~be 

mat muhabiri yazıyor: de budur. . 
"Zecri tedbirler neticesinde, Esaı itibariyle yapıJ.an nı~~ 

Habeşlerin ellerindeki tüf ekler 
bir silah miizesi meydana getirebi 
lecek kadar eski ve mütcnev~idir. 

balyan halkının Mussoliniye sıkı rebenin sevkulceyt eilıernıııı 
ırkıya ba§landı~mı söylerlerse de pek azdır. , 
bugün vaziyet öyle değildir.,, Fakat Maretal Badoglio rd°'. 

Bunu İngiliz Dıı bakanlığı müs- aoliniye cidden pek muhtaç olcfO 
teşarı Lord Starkop, Lordlar ka . ğu bir zaferi temin etti. ~ 
marasmda söyledi. Fakat bu "Morfin atını•:•._.a 

Makalle civarında kazanılan süremiyecektir. Zecri tedbirJI'' 

Askari kıtalar kumandanı, alı· 
nacak Habeş esirleri hakkında 
şunları söylemiştir: 

"Önümüzdeki harplerde çok az 
esir alacağız, çünkü Askari kıtala
rı elerine geçecek Habeşleri kılıç· 
tan geçireceklerdir.,, 

zafer dolay11iyle bayraklar ve teıiri devam ediyor ... ,, ~ 
~~~~--~---~~~~~~~------~~~--

R·şar Tavber 
karRsından 
davacı 

(Baş taraf. 1 incide) 

den gelen ıayreti yapıyorduk. Rayhştagın 
Baıtan vuran dalgalar kıçtan bo · lçtimaında 
şalıyor ve bu arada önüne gelen Vahualleri 
kapıları, mataforlarr, tahlisiyeleri müdafaa eden 
söküp götürüyordu. Kimse ıüver- Eskı· bı·r nazır 
telere çıkamıyordu. Biz Ereğliyi 

tutamadığımız gibi, Sinoba aığın- o·· ıdu•• ru·· ımu••ş 
mak imkanı da kalmamrıtı. Yol · 
culara hissettirrnemekle beıabı:r Londra, 23 - New Statesınaıı,, 
bizim de ümidimiz kınlryordu. 1ıazeteıi Berlin muhabirinden al . 

Bütün arkada§lar hiribirimizin dığı malumata atfen Rayiştag 
Rişar Tavber Viyana mahke- yüzüne acıyarak bakıyor fakat azumdan ve sabık ekonomi ba · 

mesinde bizzat bulunmuftur. hiçbirimiz bir ıey ıöyliyemiyor . kanı Huıenberg'in 1935 ıeneıi 
Tavberin §ayanı dikkat bir gü- duk Eylulünde Yahudiler aleyhindeki 

zellikte olan karısı Van Konti bu lki buçuk ııün uykutuzlu.k ve kanunları protesto ettiği ıçın 
ithamı inkar etmekte ise demese- ondan daha beter olan batmak Numberg'de Rayiftagm içtir.ıaı 
lenin esası çok meraklıdır. tehlikesinin manevi ıztırabı için . esnasında katledildiğini bildir . 

Müddeiumuminin söylediğine de çalkandık durduk, yolculann mektedir. 
göre, Tavber, Van Konti ile 1924 ve bir kısım tayfanın hiç birisinde Huaenberg, Rayiıtagın Naıyo
senesinde Viyanada evlenmittir. ayakta duracak hal kalmemıftı. nal - Soayalist partisine dahil 
Sonra 1928 .senesinde bir Berlin Üçüncü gün denn biraz duruldu, olmıJ'an tek azaaiydı. İngiliz sa . 

mahkemesinde boşanmışlar ve Tav Sin.oba doğru dümen kırdık. zetesinin muhabiri diyor ki: 
ber nafaka olarak karısına dokuz Hamdolsun hiç bir nüfuı kayı- "Yahu diler aleyhinde olan ve 
bin İngiliz liraaı, iyi döıenmiş bir bımız yoktur. "Nurnberr,, kanunları diye maruf 
apartıman, mücevher ve bir oto· Bütün tehlikeleri atlatmamızı olan kanunların tasdik edildiği 
mobil vermiştir. emektar gemimizin sağlamlığı- celsenin müzakeratı radyo ile ve . 

1930 senesinde Van Konti da- na borçluyuz. Gülcemal yerinde rilmekteydi. Fakat Göring'iıı nut
ha fazla nafaka istemiştir. Hem ba§ka hangi bir vapur olıaydı mu- kunun ilk kelimelerinde radyo 
hocasına demiştir ki: "Berlinde hakkak ki, bu dalgalara dayana- netriyatı birdenbire kesildi. Eu . 
boşanmış olmamız, Avusturya ka. maz, Türk gemiciliği tarihinde nun sebebi şimdi anlaşılıyor: Hit-

Almanlar 
Fransız - Sovyet 

andlaşması 
Lokarno m1.1ahe

1
dr 

sine muhallft 
diyorlar _,, 

Alman istihbarat bürosu fY 
hiyetli Alman membaındaıı .ı
dığı kaydiyle "Franıız - 5° 
andlaımasının Lokarno mo• 
sine muhalif olduğu, yolund' 
cümle neşretmittir. 

Fransız - Sovyet and 
nı Lokarno muahedeıine bit 
vüz gösteren gibi bu Almaıt ~ 
ği İngiliz siyasi mehaf ilinde 
heyecan uyandırmıştır. 4 

Bunu, Almanyanın Ren it' 
zasını İfgal etmek niyetinde 
iuna kati bir delil ve ö~ 
ihtar mahiyetinde görmekt~ 

Kral Edvar 1 
Radyo ile bir sö~1 

verecek . 
Yeni İnailiz Kralı Sekisio" 

vard Martın birinci aiiDiİ ı 
ile bütün imparatorluğa bİ"' 
den bir söylev verecektir. 

nunlarına göre hükümsüzdür.,, yeni bir faciaya sebep olurdu. lerin nutl,undan sonra Hugenberg =============::::;;;~ 
Bu suretle hem onun el'an ka- ayala kalkmı, ve bu kanunlar a . bergden hiç bir haber yolfP".' 

rısı sayıldığına işaret etmiş, bu ve· ltalyan!:;•:ra"•:.ı~ttlklerl leyhinde birkaç cöz aöylemeğe te- Berlin, 23 - Alman.ıs'! · 
sile ile eğer istenilen parayı ver· 

1 
.
1 

tebbüı etmişti. Fakat arkadaşlaıı Hügenberg hakkında bıt İlı 
mezse, Tavher hakkındaki gizli ngl tere cevap derhal kendiıini:ı üzerine hücum gazetesi tarafınde.n veril_.-~ 
hatıratını ne§redeceğini bildirmİ§· verecek ettiler. Bu 11Tada radyo nqriyatı rin katiyyen yalan oldui"" 
tir. kesildi. O zamandanberi Hugen . dirmektedirler. 

Tavber nedense 1940 senesine lngiltere müstemleke hakanlıiı - al~ 
kadar her ay 120 İngiliz lirası ver· daimi müsteşarı tarafından Habe- Harp malzemesi tedarik etmel< w 
meğe razı olmuş, buna mukabil şistandaki İngiliz menfaatlerine -,J JJ 
karısı da Tavber istediği zaman dair hazırlanmı~ ~aporu resmi.bir uabeşler 'nnilizlerUP' 
Avusturyada boşanabileceklerini İtalyan gazeteımın neıretmesın - n j 1. ~ ~ 
söylemi~tir. densonra,lngiliz~ııbakanıEde~, 37 milyon Türk lirası mıktarıod• 

Vaktaki Tav'Ber 1935 senesinde bu rapor hakkında ızahat vermege .: 

yenidenevlenmekistemittir. Karı- mecbur kalmı,tır. Borç alıqorlar 
sı Van Kontiye "artık bo,anahm. izahatını yarından sonra parla- ıff 
Bunu zaten vadetmiştin. Ben tek· mentoda verecektir. Bu ltalyaya petrol zecri tedbltlf'I 
rar evleneceğim,, demiştir. Fakat İngiliz salahiyetli mahafilinde tatbik edilmemesi karşı11Qı1'1daf 
kadın yeniden reddetmi! ve söy· deniyor ki, "bu rapor yalnız Ha- veriliyorm u. -
lediğine göre daha fazla istekler- bet meseleıinin" bazı ıafh~ları~ı Londra, 22 - Habeş lmpara · ı haNııların mukav_.li,.. ~ 
de bulunmuştur. a?latmakta ve ma~rem,,_ ıtaretı- torunun 37 milyon Türk lirasına zecri tedbirlere taraft-1' ~ 

Tavber işte bu sebepten karı· nı taşrmaktaydı. Bu ı§aretın altın- baliğ olan bir iıtikraz aktetmek Ü· yaıi mehafil Ha~ist--~ 
· ı l k da da "Britanya hükumetine ait- zere bı'r İngı'lı'z malı" aw-ı"'ı.yle mu". 'kt' dt d lehine ta",... smı "tehdit suretıy e para a ma " . . l b l d o· -r ı ısa yar ım 
d. V 1930 tır,, ıbareıi yazı ı u unuyor u.,, . kt d' 1 r ~ suçundan itham e ıyor · e zakerelere girittiği haber ~eril . tevsı etme e ır e • 

·1 7 200 İngilizler bu raporun tamamını • • -, , 
se?~si~denberi ona verı.en . . yakında dünya efkarı umumiyeıi- mektedir. AY.Dı mehafıle .aı~ ,d, 
tgılız hrası paranın gerıye verıl- d kt' Bu paranın yaı-111 Adisaba . bargo.undan ,.rfı na .1.ıı ne arze ece ır. C ııs• .. , 
mesini istiyor. ., . il h • bada, yansı Londrada tediye edi- ihtimali takdirinde e tJJP" 

Tavberin karısı Van Kontı nın aJya ma rem rapor 1 k ha ·1 h' ··f 1'tibaJ1.,ı JJ"" .J 
1 i l lll ece ve cep ne ı e mü ımmat vamın nu uz ve l ,.ıt"' .ı 

avukatı "tehditle para koparmb.~kl,, arı n Ç D neşre mübayaatma tahsis edilecektir. za edebilmek için petro ~ 
ithamını abes bulmakta ve oy e Romadan Berline gelen haber. . bet~ efl"' 
bir şey vaki olmadığını söylemek- lere gore İtalya son zamanlarda Hariciye nezaretindeki müte · gosu yerıne Ha ~ ~1' 
tedir. lngiltereye bir teklifte bulunarak yar~ımda bulun f' 

Mahkeme y!.kmda bir karar ve- sulh müzakerelerine batlanmaaı . sonra ltalya, lngilterenin Habe . tedır. fiJiııd•' ıl 
recektir. nı istemiştir. tiatandaki menfaatlerine müteal . Parlamento ıneh- d• 1".' 

Riı;ar Tnvber, geçen senenin ni. İngiltere bu işin Milletler cemi- lik mahrem raporu neıretmeğe ve tesi günü parlaıneııtod·leeei'., 
:r • bar e 1 '-it "' sanında İngiliz film yıldızı Diya- yetine tevdi edilmiş olduğunu Lokarno miıakiyle üzerine aldığı müııakaşada •% • ı<ştf 17 

na Nepiyer'e nİ§anlandığmı ilan söyJiyerek red cevabı vermiştir. taahhütleri yerine getirmeğ..: ka . ya göre hü~unıetıı:Cıedİf• 
etmişti. AnlaşıldığıINl göre bundan rar vermiıtir. vereceği söylentlle 
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Ancak 
o zaman!',. 

ihaneti kendisine haber vere 
mektuplara nefretle bakıyordu. 

Onları okuyor, tekrar okuyor, iz . 
zeti nefsini darbelemesinden ade
ta acı bir zevk duyar gibi satırları 
tekrar tekrar okuyor, öfkesi, kıs 
kançlığı arttıkça artıyordu. 

Bu işin hakikat olduğundan ba 
zan şüphe bile ediyordu. Gözleri . 
ne inanm!yordu. Çünkü insanlar . 
da daima kendi kendini kandırar. 
hir saf taraf vardır. O bu ha . 
lin ba,ma gelmesine bir türlü ihti
mal veremiyordu. Sonra, öz ben . 
liğiyle alay ediyor, söyleniyordu: 

- Niçin benim ba~ıma gelme
ıin? Ne fevkaladeliğim var? Se 
zarlar, Napolyonlar bile 'bu yol . 
dan geçmi§ ..• 

. 
Kağrtlan frrlattı. Bir müddet. 

öyle, dalgın, durdu. Sonra, gene 
öfkeıi alevlendi. Kadını öldür . 
ı:nek hevesi, yüreğinde uyandı. 
Fakat bir ses: 

- Öldüremezsin... itte bunu 
Yapamazsın! - diyordu. 

Kıskançlık coşkunluğiyle ha -
iırdı: 

- Öldürmeme cidden layı'ktır .. 
Her kadından fazla, o buna müs . 
tabaktır! 

Salim, karısı için neler yapma
tnıştr? Ne kadar onu şrmartmr§, o
~u ~e kadar lüka içine boğmUflu. 

n__ 1Yi giyinen kadın oydu. Buna 
~~gtnen ne masraf etse az görür . 
b~· h· kat e bise İstese alhımı 
ırden alırdı. Üstelik onun namı . 

na bankaya ınüthiş bir para yatIT· 
ınrştı. Ve bu parayı günden güne 
arttırıyordu. 

Kadın ise, kendisine daima 
tnültefit ve ıninnettar görünürdü. 

. - Beni çok şımartıyorsun! -
dıyerek güzelliğine emin bir ka . 
dl ın cilvesiyle yeni yeni şımarık . 
•klar icat ederdi. 

V O n: ~okulgan kediydi öyle ... 
.~Salımı ne kadar sever görü

~lltdü. O güzel kafanın içinde ne
er geçtiğini nasıl keşfederdi? Ah, 
()tıll öldürmeliydi, öldürmeliydi ... 

:(o 1(. :(o 

k Bütün ihti§amı ve güzelliğiyle 
()~ıd~n içeri .. girdi. Bir kitapta 

dugu şu cumle aklına geldi: 
''S d en harbeden bir ordudan çok 

&.ha tehUkelisin, sevgilim!,, 

b 
1
Adarnm öfkesi, en had devreyi 

I)~ du. Beyni çatlıyacakmq gibi 
b· u. Bu hiddete ümidi l<ırılmrı 
b~~ co§kunluk katılıyor ve kadını 
'>Oı·· 

t~ . lll'le bir kat daha cazibeli gös
t'tyol'du. 

ku ~en.ç kadın, tereddüt ve kor . 
~e~ a odanın ortasında kaldı. Er

, kısık bir sesle: 

~ır;- Alçak. .. Sefil ... - diye ba . 
~el r. O, ınüphem, ufak tefek tüp. 

erle k k l tt~ b ıs anç ık kavgası çıkara-

Yüreğinde bir his kabarıyor, 
bu güzel mahlukun velev kaba . 
hatli olsa dahi, ölmesini günah 
telakki ediyordu. 

Kadın, tatlı bir ıesle: 
- Evet, belki doğru ... Fakat ... 
Ve baş mı eğerek: 
- Fakat ben seni seviyorum ... 

Evet, her ıeyden çok seni ıeviyo . 
rum ... Fakat, ne yapayım? .. Ka . 
bahat bende mi?... Y aradılıımı 
bu! 

Yaklaıtr. 

Küçülmüş, mahcup, müteeaair 
ve tessürünnün içinde büabütün 
cazibeliydi. 

Erkek, alay ederek: . 
- Beni mi seviyorsun? Senin 

ağzında a~k kelimesi çürüyor. 
Fakat, öfkesi yavaş yavaş aza. 

lryordu. Hiddetini zorla mubafa . 
za etmek iıtiyordu. Kadmın mev

. cudiyeti, ihanet acısını dahi ben
liğinden kovuyordu. 

Kadın, büsbütün tatlı bir sesle: 
- Belki ... - dedi .. - fakat İ· 

nan ... Hakikati söyliyorum ... Seni 
aeviyonnn .. Ab, çok iyi biliyorum, 
yaptığım iş kolay kolay affedil .. 
nıez. Zaten ben kendi kendimi af. 
fetmedim ... Ölünceye kadarken. 
dimden nefret edeceğim. Benim 
gitmemden, senden ayrılmam . 
dan başka çare olmadığını da bi . 
liyonım.:. Ve gideceğim.. Salim! 
Salimciğim ... Canmı, benim! An . 
lamıyorum, bilmem na.ıl oldu? ... 
Mukavemet edilmez bir hi~ dahi 
olup olmadığını tayin edemiyo . 
nım. Maamafih, irademden kuv . 
vetli bir şey, beni sürükledi. 

- Laf ... Laf ... 

- Yok, öyle söyleme ... Laf de-
ğil.. Ben kendi kendimle konuşur 
gibi konuıuyorum. Biliyorum ki, 

bana inanmıyacaksın. Ne desem 
gene nefret edeceksin. Mademki 

beni öldünniyorsun, o halde gide
yim. Fakat, bırak, birkaç saniye 

daha yanında oturayım. Senden 
ayrılmak o kadar acı ki ... Sen be

nim bir iliıhnndın ! Hayabmın en 
güzel, en temiz, en saf tarafı!... 
Asıl saadetim! Ve işte bu saadet 
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Kara Hasan bir omuz vuruşta camı kırarak 
içeri daldı. Ali de kendisini takip etti. Hemen 

gizli kapının önüne geldiler 
Maamafih Ali de kendilerinin 

kurtulmalarına sebep olacak ka -
dar zincirleri gevşek bağlamış o . 
lan Y orgiyi yaralamak istemiyor · 
du. Bunun için seri bir hamle ile 
kılıcını Y orginin kılıcına doladı. 

Ve bir çekişte elinden aldı. 
Artık hiç bir kurtulu§ ümidi 

kalmamıf h. Bunu gören §Övalye 
hemen yere diz çöktü. Ellerini ka
vuşturarak yalvarmağa başladı: 

-Asil silahtorlar, bilirim ki be
nim gibi ihtiyar, ve kuvvetsiz bir 
adama kılıçla saldırmıyacak dere· 
cede mertsiniz. Size kartı sırf asa
biyetinıe kapılarak söylediğim söz 
terden dolayı beni affediniz. Mer
hametli silahtorlar ! ' 

Hasan haykırdı: 
- Affetmek mi? Bunu asla ü

mit etme .• Senin gibi korkunç bir 
canavan öldürmek insanlık namı 
na bir vazifedir. 

- Ah merhametli, ve iyi yürek
li Türkler. Sizin ne kadar iyi in
sanlar olduğunuzu, acizlere karşı 
naııl muamele ettiğinizi dünyada 
duym.ıyan kalmamııtır. Bu esaleti
nizi muhafaza ediniz. Ve beni öl~ 
dünneyiniz. Söyleyiniz! Size her 
ne isterseniz, ne kadar paraya ih· 
tiyacınız varsa haber verin, derhal 
takdim edeyim. Yalnız hana ha
yatımı bağıılayınız. Beni öldür
meyiniz. Size ne isterseniz vere
yim. 

Bütün Akdenizi haraca kesen, 
koca Osmanlı imparatorluğuna ka
fa tutan şövalye Dobüsson ıimdi i
ki Türkün ayaklarına bir köpek gi. 
bi sarılıyor, ve yalvarıyordu: 

- Beni öldürmeyiniz! Beni af· 
fediniz! 

Kaybedilecek vakitleri yoktu. 
Hasan Aliye bir işaret etti. On bet 
dakika sonm şövalye lnosan da 
dahil olmak üzere bütün adamları 
zincire vurulmu§tu. Bundan son
ra kapıyı açtılar. Ve dışarıdan tek
rar kapadılar. 

Şimdi tatonun bomhof koridor
larından geçiyorlardı. Odalarda 
Tevhit reis, diğer birçok tövalye-

ler ve sayısız derecede kadm ika
met ediyordu. Fakat nöbetçi na

mına şatonun ta dıt kapısında mev 
cut dört kiıiden ·başka kimse yok. 
tu. 

ikisi de seri adımlarla kapıya 
doğru ilerlediler. Kapıdaki dört 
nöbetçiyi de nasıl olsa haklıyarak 
dııarıya çıkabileceklerini umuyor-
lardı. 

Fakat tam merdivenin alt katın. 
da idiler ki birdenbire dışarıdan 

bir gürültü duyuldu. Kulak verdi..! 
ler. Dışarıdan gelen birçok atlı
lar şatonun avlusuna giryorlardı. 

Hasan, daha doğrusu asıl laka
biyle Kara Hasan Genç Aliye -
bu lakabı da ona Tevhit reisin a
damları koymuştu - f ısladı: 

- Nöbetçi ıövalye bizi aramak
tan dönüyor galiba .. Şimdi onba
şıyı, diğer muhafızları, ve belki 
de Dobüssonu arıyacak, hakikati 
anlıyacak 

Hakikaten o sırada şövalyenin 
kaim sesi uzaktan duyuldu: 

- Muhafız onbaşı Y orgi nere-
de? 

- Birinci şövalyenin yanında .. 
Kara Hasan devam etti: 
- Eğer daha beş dakika zindan

da kalsaymışız mahvolacakmışı:ı •. 
Şimdi vakit geçirmeden sür'atle 
şövalye Dobüssonun odasına koş
malıyız. 

Birkaç dakika sonra odanın ö
nüne gelmişlerdi. ~nç Ali odarın 
kapısını açmak istedi. Muvaffak o
lamadı. Kapı kilitliydi. Halbuki 
aşağıdan gittikçe yakla§an ayak 
sesleri duyuluyorda. Hem yalnız 

bu kadar da değil, ikisine de öyle 
geliyordu ki sanki zindan istika
metinden de bir takım boğuk ses· 
ler duyuluyordu. Bu belki bir ve· 
himdi. 

Genç Ali sordu: ; 

- Neyapacağız? . 
- Kapıyı kırmak için vaktimiz 

yok. · 
- O halde ... . 
- tik girdiğimiz yolu takip e-

deceğiz. Bizim odaya girelim. 
Hiç vakit geçirmeden o istika· 

mette seğirttiler. Odaları açıktı. 1-

- Tayyare sesi gelmiyor ama kış· 
lanın yanındaki evde kavga ediyorlar! 
~~~~~~~~~~~--~ 

HABER . 

çeri girdi!er. Pencere de birkaç 
saat evvel bıraktıkları gibi açık 

bulunuyordu. Hemen dıtarı çıktı
lar. Ayni yolu takiben şövalye 

Dobüssonun odasına vardılar. Ha
san pencereyi açmak istedi. Fakat 
pencere açılmadı. Şövalye Dobüs. 
son kapadıktan sonra içeriden de 
emniyet çengelini takmış bulunu
yordu. 

Genç Ali: 
- Şimdi ne yapacağa? diye dü

şünürken Kara Hasan bir omuz 
vuruşta camı kırarak içeri atladı. 
Ali de kendisini takip etti. içeri 
girdikten sonra hemen Fizli kapı
nın önüne geldiler. Biraz uğraş
tıktan sonra kapıyı açtılar. Kara 
Hasan hemen cebinden çakmağını 
çıkarıp yaktı. Karanlık dehliz gö.. 
ründü. 

Tam bu sırada dışarıdan Do
büssonun kapısı vuruldu. Ve nö

betçi §Övalyenin kalın sesi duyul
du: ı 

- içeri girebilir miyim muhte
rem sinyor? 

Kara Hasanla Genç Ali vakit 
kaybetmenin tehlikesini anladık
larından süratle deliğe daldılar. 

Ve merdivenlerden seniz, fakat 
süratle inmeğe koyuldular. Tüneli 
de ayni hızla geçtikten sonra ağa
cın içine geldiler. Bir~z ıonra da 
dışarıda idiler. 

Genç Ali sordu: . 
- Şimdi ne yapacağız? 
- Doğru Kanlı balta meyhane-

sine gideceğiz. 
Genç Ali bu gece o kadar gay

ri tabii ve fevkalade vakalarla kar. 
şıla~ıyordu ki hiç bayı·et etmedi. 
Kara Hasanı takipetmekte devam 
etü. 

:(. :(o Jt. 

Bu sırada Kanii balta meyhane
sinde şöyle bir sahne geçiyordu. 
Kırmızı sakallı Jak, Valero hali. 
ayni meyhanede bermutat tahta 
bacaklı meyhanecinin şarap diye 
iddia ettiği ispirtolu çamuru bor
ca içiyorlardı. Ve günlerini tama
miyle iki Türke küfretmekle geçi
yorlardı. Ah, yirmi bin altın bağı
ra, çağıra ellerinden nasıl gitmiş

ti? Bir türlü hiddetleri ve kinleri 
yatışmıyordu. 

Şimdiki halde Valerc anlatıyor, 
ve kırmızı sakallı Jakla sayısı bir 
hayli azalan adamları kendisini 
dinliyordu: 

lerci 11 sözleri söyliyecek erkek . 
i)b et\ değildi. Mutlak hakikati bitiyor... Onu aptalca bozdum, ~~!!!!!~~!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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- iki şeytanı, daha doğrusu 

Ancello ile Robertoyu adım adım 
takip ettim. Ve takip ediyorum. 
Onlardan intikam almak, ve ge

bertmek benim en büyük gayem .. 
dir. Ve bu gayemde er, geç mu

hakkak muvaffak olacağım. Hele 
şimdi, bu &eceden sonra onları eli. 
me geç.ireceğim günün pek ziyade 
yaklaştığını anladım. 

e1:ttn· f l< ış ı. Bir §ey biliyordu. 
ti ~:dınr~ bacakları titredi. Ren
'-k u. Butün yüzünü beyaz bir 
t-ı:ıu, .e. kapladı. Korkuyla büyü . 

~ lt'ı .. l 
tQı}'0 d goz eri, kocasından ayrıl . 

t ll 
trk k. 
._ e homurdandı: 

A.h ıen "I·· )" • ~ ' o ume ne ayih:sin ! 
~i'-eda·aıllıa.fiıh, bu feryatta, öfke 
I'' l tn ki ltı 1,. • e e beraber, kelimele . 
> "'lllırn" 1 ~.. 1 •0 madı"'ı da ani ılı . 

mahvettim ... 

Adeta dini bir hutu ile kocuı • 
na uzun uzun baktıktan sonra ya
Vaf sesle: 

- Haydi, gideyim ... Fakat bir 
kere daha seni Öpeyim .. . 

Kadının hali, sözleri, yüzünün 
acıklı ifadesi, erkeği yumuşatıyor
du. Yanma ;yaklatmuma müsaa
de etti. Kendini öptürdü. Ve bir -
denbire bil ük bir co kunlukla 

onu kolları arasına aldı, sardı: 
c 

- Gitme, gitme, kal. .. - diye ' 
fısıldadı. 

Genç kadın, aşıkane, uzun bir 
nazarla erkeği süzdü; ve: 

- He.yır, şimdilik gitmeliyim 
canım ... Yarın coşkunluğun geçer. 
Aramızda kıskançlık davaları 
başlar .. , Boşanalım ... Ancak o za
man ... Beni afEedebilirsin ve tek-

ABONE ŞARTLARI 
Tür~iy" Et:ntbı 

Senelik t400 Kr. 2700 Kr. 
6 aytık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 .. eoo .. 
• aylık \$0 .. 300 .. 

iLAN TARiFESİ 
Tıc:aret ıtAnta,.ının sat•r• 12.so 
Resmı ıtanı;ıırın 10 kurustur. 

Suhıbi ve Neşrıqat Müdürü: 

- Ne demek istiyorsun? 

·- Size !tabet veryim. lki şe,.. 
tl'.ıı, yani Ancello ile Roberto, ve 
yahut şatodaki isimleriyle Kara 
Hasanla Genç Ali bu gece şatodan 
sır olmuılar. 

. ..u.a ...... .--...... ,.,._..-ıııu..-..1.111"C.l --1.--l.l-~--'~Jo --ıDI A lt!J 'J.---~-------------
Hasan Rasim Us 
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BUGÜNKÜ PROGRAM "IE" _., ~ E y o (l L u I 
.5.üreuuda 

,. ~ Ututmn beni 
1STANBUL: 1PEI\. Hava kahramanları 

ıs: Daruı muslklst. 19: Haberler. 19.15: Hıı. SAl~Y l No. Halk dUıımanı 
fit mwılkf ve rctransmlslon. 20.SO: StUdy~ '*TÜltK 

orkest.ralnrı. 21: Eminönü Halkevl göstcrit ~O~!ER 
l'ILDIZ 

kolu Clilıruııetin oğlu). 21.45: Son h:ıberlcr. • 
ELHAl\lıt.-\ 

Snat 22 den sonrn Anadolu ajansmı11 ga_ 
zetclere mnb.sus hQ.vadls servisi verilecek. TAS 
tir. 

BCKllEŞ: (823 Kh.) - (864~ m.) ŞIK 

18: Oskestnı. 19,15: Dans orkestrll.BI, 2l: •ALKAZAR 
Piyes. 22: Orkestra. 22,45: (Soprano) ve 

stüdyo orkcstrnsı tara!mdıın \Vagııer'ln 

Duettolan. 

BUDAP~m: (MO Kb.) - (M9~ m.) 

ŞAlm: 

ASnl 

18: Zigıın orkestrası. 19,45: Şan. 22,35: CUMURIYET 
Bando. 24: Cazband. 

ASTORYA 
BRESLA V: (950 Kb.) - (Sl5,ts m.) 

Çingene bnron 
! :::..!.-'ll-:.:- ;;ö:U 
Mayerlıng 

Viktoryıı ve Hilsarı _ Meç 
bili muga.nnl 
A~k rüyası ve Kemanlar 
ç!llarken 
Robertıı 

Mruıkeler aııağı ve Reks 
vahşi atlar kralı (tUrkçc) 
Vnhşllere hücum ve §aha. 
ne vals 
Bir aşk hlkAyesl ve ge~· 

yarısında bir ses 
Korkunç süvari ve vampı. 
yon 
Cinayet yolu • Tatlı su 
bııhrlyc1ilerl ve Iıııklar sö. 
nUnce 19,155: Kuartet tarafından Fr. Schubert' 

1D eserleri. 22: Hamburgdan bUyük konser. 
nakli. 23,SO: Dans müziği (MUnlhten nnkll.) 

lSTANBUL 
ALEMDAR 

MOSKOVA lll: <'Ol Kh.) - (7ol8 m.) 

17,SO: Hn1k dans ve r.ıarkıları (atUdyo *AZAK 
arll.sUerP tarafından). 18,30: Amatörler 

Aı;kım senindir ve altnı 

zincir 
TUrandot ve sokaklarda 
altın 

kon.seri. 19 .(:>: Konser. •MlLLl 
' KEMALUEY 

Allbaba ( tUrkçe Kopyesl) 
Kanlı karga • Binlkincl 
gece ve yıkılan saltanat KÖN1GSBERG: (LOSl Kh.) - (291 m.) 

KADIKOY 

HABER - ~lişam postası .23 ŞUBAT - 1936 
. 

Sinenıa nıakinesi sayesinde 

Amerikada bir afyon 
kaçakçı çetes· yakalandı 
Jon Kreyg sıkı bir kapana ya . J dığı açarken görünce yüzünün al- { ne Holivutta beraber çahşm~ ol~ 

kalanmıştır. Amerikanm en zorlu dığı ifade görülecek şeydi doğru. duğum Ton Chitley'i gönneğe gel
afyon kaçakçıları onu Mebika a- au !,, dim. Onunla birlikte film mevzuu 
çıklarında Çedros adası civarında Kaıif, sergüzeştçi, sinema film. aramak için dünyanın dört huca • 
bir teknede kıskıvrak ele geçirmiş leri amili ve konferansçı Jon ğım gezerken ne sergüzeştlere a • 

bulunuyorlardı. Holivut'un en a · Kreyg ayni zamand·a deniz dibin- tılmıştık. Şimdi de kültür ve tah • 
çıkgöz sinema fotoğrafçısı olan sil kıymetleri olan hakiki hayat • 
Kreyg bir film için hakiki manza- lan alınmış sahneleri gene birlikte 
ralar çekmek üzere Meksike.ya aramak üzere buluştuk. Bu film • 
gitmişti. Fakat afyon kaçakçılan ler aşk ve cinsi cazibe filmlerini 
kendilerini gözetliyor diye ondan gölgede bırakacaktır.,, 
şüphelenmitlerdi. Tabanca ve bü- Holivutta herkes Jon Kreygİ 
tün kıymetli eşyasını alarak onu tanır. Büyük kumpanyalardan bi-
bir kamaraya kilitlediler. Fakat risine dünyanın er~ilmez bölge -
yanında, bir tüfekten daha tehli · !erinden bir manzara mı lazıt11 
keli olan bir silah bırakmışlardı: hemen yüzbaşı Greyge baş vuru• 
Sinema makinesi! lur. Kendisi diyor ki: 

Kreyg bakın gazetecilel·e ne " _ Sinemacılık yüzünden kaç 
diyor: defa ölümle burun buruna geldim. 

- Korsanlar resimlerini almış Bir gün Afrika vahalarında bir • 
olduğumu hayallerinden bile ge · kaç manzara alıyordum·, Riflilet 

17: Kate konser §llrkılan. 18,25: Banıe. 
londan naklen Almo.nya • !spanya tutbol 
maçı. 19,35: Oda müzlt1. 20,SO: Şarkılı kon. 
ser. 23,35: :Münihten dana müziği nakli. 

SUREY1'A 
HALE 
Yll..DIZ 

13 No. lı casus 
: şen dul çirmiyor1ardı. Ne güzel bir film beni yakaladıklan gibi esir aldı -

BERLİN: (SU Kh.) - (SS6,7 m.) 
(l'D.): Hayat budur ve Teke.as aldım. Amerika sahil muhafaza . lar. Az kalsın siyaset meydanıtıJ 

kasırgosı. y ·· b C K 
O S K U.. D A R smdan bet motör, yolumuzu kesip uz CJ§ı on reyg boylıyordum. Tam altı hafta a • 

17: Kın'den naklen gnrkılı konser. 18,25: 
Barscloıuı dan Almıı.nya • lspanya tutbol HAl.E : Kastadıva de kaçakçı gemisini esir edince yaklarımda zincirle zindanda yet-
:auıçmm nakli. 19: Hafit kon.ser. (Mıı.ka Re. benim filmim çok i~ yaradı. Bu de, bir dubaya lüzum olmaksızın, tun. 
ger'ln eserlerinden). 1: Ecnebilerin dans mu. 1'ı~tlolcu fotoğraf çeken bir makine icat 

S ~ t tı film sayesinde hükômet korsanla- Bir defasında idam manaası -
zlklerl. 1 ehir ıi11ıı rosu rna ne saat 15 de ve ak. • • y b h •o.o 

ı ~ ş· m saat 20,ao dR. rm hüviyetini hiç su götürmez bir etmııtır. üz aşı geçen afta nın önünde kazığa bağlandığını 
LA~~~ı <;: ::ı.~<~:2~r. aoUst.1 llflllllJllllll Bil):~n~:r:t surette isbat etli ve onları deliğe Londraya gitmiştir. Gazetecilere sırada Holivuttan hüviyetimi bil -
ıcr, lcoro, iki orkestra, zJgan orkestrası, sem. 

111111 

faz.an Afif Oba., bestele trktı. Baş korsanın beyaz perde şunları söylemittir: diren haberler geldi, serbest hıra• 
bal vtrtUozlan) . 23,SO: Dans müziği (MU. l •en A Bozer ) • üstünde kendisini bir afyon san · " - Kendİ$iyle tam on dörtse- kıldım.,, 
nlhten nakil). ~· · • ·------ ------:----------------------------------

"' FRANKFOitT: (I.ını5 Kh.) - (251 m.) l 
18,25: Barselona'dan naklen, Almanya -j 

lapıı.nya tutbol maGL 21: Karnaval sahnele. 
rl. 23,45: Dans orkestrası. l: Gece konıseri. 

1• HA • iZ TtYATROSU 

Matine saat 16 da ve ak. 

şam saat 20,30 dıı. 

Dost Yunanistanın kıy • 
PARlS (Rndlo.Parla): (18% Kh.).(L648 m.) 

21,150: Lulll'nln müziği. 22,15: "Beetho. 
ven., musikili piyes. 24,80: Hafif muslld. 

mcUI artistleri, Zozo Dnl. Dünyanın en küçük 
mas ve KonflnyoUııin L!tl. cumhuriyeti 
rakUe. 

ROM ı ('11S Kh.) - (4%9,8 m.) 

18: Senfonlk konser. 21,85: Pietrlnln 
''Prlnuttosa,. isimli operam. 2,,80: Dans mu. 
ZlğL 

HALK OPERETi 
* * * 

(*) yn.ıımda lşnre1 bolıınan isimini• 

tafıUAtmJ UAıılArmın: DJ'Bllllldn bulur unuz. 

~~--~--------------:smtl~!!".a!!a~ 
Sinema AZAK 2 film 

Gedik paşa birden 
Tü randot soKAKLARl'L~•N 

avay takım adalanrun 'Cenu
bunda 1500 kilometre uzak· 

ta Hrislmas adalar gnıpu vardır. 
Bu adaların en küçüğü de Fran 
sisland aduıdır. 

Fransız tacirlerinden birinin 
oğlu olan Piyer Garnier çok ro · 
man meraklısıydı. Okuduğu haya. 
li sergüzeştlerin tesiri altmd-a kal-

veuahdın 
oyuncağı 

omanynyı even Fr n ızlar 

taraf mdan, Romanya veli
ahtı 14 yaşındaki Prens Mihaile 
minimini bir zırhlı hediye edilmiı
tir. Bu zırhlı toplarını hile ateı et
tirmektedir. Fransanın en yeni 

zırhlısı Dunkerk'in modeli olan bu 
oyuncak tam altı ayda yapılmış

tır. 

h:aıyanıı ~ 

karnabaharları 
eçen fta Londranın gümrüli 
müfettişleri zecri tedbirlere 

rağmen ltalyadan gelmekte oldulc"' 
larma kanaat getirdikleri 783 kfJ" 
fes karnabahar müsadere etmişlet• 
dir. Bu kafesleri lngiltereye göfl"' 

deren firma Avusluryanın lnsburl 
tehrindedir. 

Bundan on gün evvel de 4()(1 
sandık limon müsadere edilerel' 

Kete De Nagy-Plerra Blanchard 
tarafından orlJlnal fllm 

AL BERT P~EJ EAN 
f arafmdan fovkal~de fllm. 

dığından, ailesinden ve Avrupa . 
dan uza.klaşmağa karar verdi. De
likanlı bir gemiye atladığı gibi 

Prens Mihail bu zırhlıya Sinaia 
sarayının havuzlarında manevra- hazine hesabına satılmıttır. 

Fransislanda gitti ve orada üç se
ne kaldıktan sonra kendi düşün . 
celerine göre bir devlet kurdu. 

lar yaptıracaktır! 
otomobille düello ı Maaden ve cevabtrve 

Bugün Milli SiNEMA 

ALiBA 
Türkçe sözlü §arkılı büyük Şark filmi 

Birkaç gün daha gösterilecektir. Görmiyenlere büyük fırsat 

Ayrıca: FOKS JURNAL: lngiltere Kralı Bqinci CORC'a 
yapılan muhte1em cenaze merasimi 

Kadıköy Jcra dairesjnden: 

Bir borcun ödenmesi için hacze<lile. 
rek ı.atılması ve paraya çevrilmesi ka- ı 
rarlattımuf olan 11Tllhtelif ev cşyıısı 

25121936 salı günü saat 16 dan 17 ye 

Göz Hekimı 
Dr. ~ükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sah günleri meccan~ndır

Telefon. 22566 
kadar açrk artbnna ile Kartal çarşısın. m:a:ııamı.rıee••mw•ımmamız:ıısiia!~ 

Yenı eserler 
da sablacağından %de iki buçuk dcl-

Ialiye remıi müşterisine ait olmak üze. 

re taliplerin mezkur gün ve saatta ma. 
hallinde bulunacnk rn'!rnura müracmı.t 
eylemeleri iliin olunur. 

Radyo programı 
"RADYO PROGRAMI., mecmua.emm 7 

inci nüshası, Tilrklycde alınan bUtUn Avru. 
pa Lstasyonlnnnm progrrunlarlle çıltmı§tır. 

Radyo sahibi okuyucıılıı.nmıza tavsiye ede. 
riz. 

Franstavu şehrini de yeni tesis et
tiği devletin merkezi yaptı. Ada . 
nın küçük bir deniz ticareti filo . 
su bir parlamentosu, bir yüksek 
mektebi vardı. 

Bir Fransız tarafından bulun . 
duğu pek belli olan Fransisland 
adası zahiren Brit nya devletinin 
mandası altındaydı. 

Birinci Piyer adanın ilk ve son 
kralr oldu. 1922 senesinde ölmüş. 
tü. Evl~t edinmiş olduğu manevi 
kızı Margaret Garnier devleti" a. 
na yasasını deği,tirdi ve Ada bir 
cumuriyet oldu. Kız bu cumuriye. 
tin kaydü hayat şnrtiyle başkanlı
ğına seçildi. · 

Şimdi Adanın 732 nilfusu var
dır. Devlet merkezinin niifusu 
384 tür. Halk hayatını çok kolay 
kazanmaktadır. Birinci Piyer ha
yatta iken yanı batındaki boş ada. 

B irleşmiş Amerikanın Kolora-
do vilayetinin Denver §eh

rinde düello yapmak için tabanca 
ve kılıç yerine iki otomobil kulla
nılmıştll'. 

T eodor Bennett ile Ora Niko
kov adlı iki orta yaılı adamı bir 

polis, tıbkı boynu ı. boynuza tos vu
rarak kavga eden iki inatçı keçi 
gibi, otomobillerini birbirine tos
larken yakalamııtır. 

Polis bunları karakola götüre
rek haklarında dikkatsizce otomo
bil sürmek suçundan bir zabıt va
rakası yazarken ikisi birden: 

- Bu dikkatsizlik değil, ara · 
mızda hususi bir kavga idi! ... de. 
mitlerdir. 

da bir aslan ciftliği tesis etmişti. 
Bu aslanlar köpekbalığiyle bes · 
len,mektedir, doğurdukları yavru
lar da dünyanın muhtelif hayva · 
nat bahçelerine satılmaktadır. 

JOHANN STRAUSS'un dünyada 

SiNEMASINDA 
tanınmış meşhur operetinden Çingene Baron 

Mevsimin en güzel Fransızca opereti, Tuna sahillerinde, Macar ovalarında en güzelMacar ve Zigan müz.i ği. B Cl§tan bQfa raks-. ÇardCZ§, 
Zigan, Macar müziği •• 

Oymyan1ar ADOLF WOHOLBRUCK-CABRIEL GABRIO-JOSE NOGUERO - JACQ UELINEFRANCELL-DANlEL PAROLA 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

,. -... 

mevaddı madeniye 
Türk anonim 
şirketinden 

Ticaret kanununun 361 inci madde5(J 

le nizamnamei dahilinin olbapdaki ııtı~ 
k!mı mücibince Şirketimiz hissedaf1l tl 

heyeti umumiyesi mcvaddı atiyenin ~
zakeresi zımnında 30 mart 1936 P 
zartesi, günü saat 10 da Şirketin ~~:: 
kezi idaresi olan Galatada Merkez: ~ di
tım hanında ikinci katta 25 No. da n 

yen ic;timaa davet olunur. ot• 
1. - Meclisi idare ve Murakıp 'tal' 

lan kıraati; J 
t<ııb 

2. - 1935 senesi hesabatını~. teb-
ve tasdikı, Meclisi İdare heyetının 11e. 
riyei zimmeti ve 1935 senesi besabatı daıs 
ticesi hakkında Meclisi tdare tarafıt1 
vaki olan teklif için karar ittihazı; tıı• 

. . . b' rnuralcıl' . 
3. - 1936 senesı ıçın ır . teslı"' 

yinile kendisine verilecek Ucretın 
ti; ~ 

I ti}ıabı . 
4. - Meclisi İdareye aza 11 enesl 1' 

ahvali iktisadiye sebebile 1936 5 )11'lı<t<' 
çinde Meclisi İdare azalarının 
huzurlarının kat'ı; .,e gZ4 

323 .ı 
S. - Ticaret kanununun lisi i"" 

üncü maddeleri mücibince ıvı:ec·.,et itıf.' 
. ınezunı,, 

re azalarına salahıyet ve 

sı. ta tçt~· 
Akalli 5 hisseye sahip olUP'-issedıırııt' 

· t' en '' da hazır bulunmak ıs ıy . iç~ 
malik olduktan ısenedatı y~v~ fy{erl>el 

. ı Şırke ı.et dan akaltı bir hafta evvc . ute1.1 
· bır rJ1 JC4 

İdaresine veya herhangı Uıı1 et 
bankaya veya Müess:seye ~es. . 

meleri lazımdır.ıı .,, 
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Sebep basit ve tuhaftır: 
Amerikalı kızlar 

Çıv/ak dans 
ettikleri için halk 
galeyana gelnıişti 

Dansözleri hudut harici ederek 
meseleyi kapattılar 

Nevyorktan yazılıyor: 
Meksikanrn şeflerinden Juan Andru 

/\l'llazan, Meksikanrn köylerine bir re. 
vü gbstermek istemişti. Düşündü, taşın 
dr. Amerikadan bir krz revüsü getirt • 
lrıeğe karar verdi. 

- Ala, diyordu. Dans, müsiki ve 
Cazibe ... Bunların hepsi de var ... 

Sahne işleri direktörü Rodrigez'i ça. 
ğırarak kendisine talimat verdi: 

- Bu Cenup Cumuriyetini, hiç bir 
/\ınerikan kumpanyası senelerdenberi 
ziyaret etmi§ değildir. Hele halkımızın 
en ufak camiaları arasına hiç girmedi
ler. "Çöl Şarkısı,, ve "Çiçek açma za • 
lllanı,, gibi revüler gösterilmesini iste • 
rlın. Bu gibi oyunlar, halkımızı yalnız 
tilendirmekle kalmaz, onlar için ayni 
ıanıanda ve terbiyevi bir kuvvet yerine 
geçer. 

. Meksikalı şef, bu kanaatinin doğru 
Çıkacağım sanıyordu, sonradan meydan 
alacak rezaletleri hiç kestirmeden sah. 
ne itleri direktörüne Amerikadan bir 
revü getirtmesini emretti ve itin içinden 
Çıktı. 

Sahne itleri direkt8ril ise birkaç 
tUI\ içinde holivudlu bir zat ile derhal 
:u'.'-bereye geçti. Bu adam Con Sap 
Mının?e \>\r delikanlı idi. Kendisinin 
n e ini •w i ne iden bir &ah 
t' e ;ı~ hazttlarnası teklif edilmit-
ı. a t hollivudlu delikanlı hesabım 
Yapm~kta biraz Yantıı hareket etti. 
'.Meksıkalı d'ırekt" .. . h . . k orun ıza atını ıyı av. 
tayamamıştı: 

··- Bir kız revüsü değil mi, diyordu. 
Pek güzel 1 Ben de size dansözlerden mü 
rekkep bir revü temin edeceğim.,, 

Bir müddet sonra plitin saçlı, yeıil 
.,~ .siyah gözlü, zambak gibi yapılı civil 
~vıt bir sürü profesyonel Amerikan dan 
'izü M ''it eksikaya baskın verdiler. Ve 

ello Amerika,, diye ad koyduktan bir 
tt\oüyU M.cksikanın ba•lrca köylerinde t6 s 

•tcnneğe başladılar. 

Sidney Dell isminde birinin çiçekten 
yapılmış pek muhtasar elbisesinin yap. 
raklarını sahnede birer birer yolması, 

sonra balonlarla danseden Blanşgeri is. 
minde bir diğer kızın, bu balonları,üze. 
rinde pek az kalıncıya kadar, s!garayla 
patlamsı halkın ahlak hislerini deh
şetle ~aleyana getirmişti. 

Gazeteler ate§ püsküren makaleler 
yazmağa başladılar. Mahalli tiyatro sa. 

bipleri kızların, da 
ha fazla elbise giyip 
daha az manalı dans 
etmelerini kendile 
rinden istediler. 

ve bu revüyü 
getirenlere karşı 

da tenkidler baıgös 
terdi. .. 
Şimali Amerikalı 

il ~cksikarun iç t?raflan, ıofulukta çok\ 
~ti gitmiı ve pek tabii surette ahlaki 
ltr ~elcrine sadık ahalinin yaşadığı yer. 

batla 
nna gelenler da 
ha ilk gilnden başla 
mıştı. Gerçi bunla 
nn Meksikaya ge 

Amerikalı tlan•Öz •ahneye, vücudunu balonlarla · 
örtmÜf olduğu halde, çıkıyor ve elindeki cigara ile 

dır, Güzel, zarif fakat hiç bir zaman 

aşın olmıyan İs· 

panyol dansı onlar 
için en örnek oyun· 
dur. 

Bir Meksikalı ka· 
dının ideali, uzun, 
etekli fistanlar için
de, gözleri hiç ama 
hiç yan bakmayan 
bir kadın olmak li
zrmgelmektedir. 

Amerikalı platin 
saçlr, zambak yapı
lı kızların "Hello 
Amerika!,, revüsü 
ise, bu muhitte Ade
ta bir isyan çıkara
cak mahivetteydi. 

Bu kızlar, yan 
çıplak denilebilecek 
bir kıvafet içinde 
yelpazeler. balon • 
Jarla chnsedenler 
soyundandı. Sahne 
üzerinde pek ufak 
ıevler sr.ivindikleri 
gibi, Meksikanm 
PÜneşli sokakların· 

da da sırtlan betle
rine kadar acık kos 
tUmlerle P'ezivorla r 
ve linc edilmek teh
likesinden zor kur-

balonlan birer birer patlatıyordu. 

lişi, fena karıılanma 
mıştı. Dansözleri 
getiren ıcf, Alına 

zan büyük bir hüs 
nüniyetle istasyona 
bir bando müzi 

Filvaki ıefİ~iler • 
den genç olanlar 
oyunlardan gizliC:len 
gizliye memnun • 
!urlar ama yatltlar 
böyle değildi. 

Sahneye 
yalnu: 

çiçeklerle 
örtülü olarak 
çıkan kız •.. Ban yerlerde kadın· 

lar, ıallarını gözlerine 
örtüp baflannı çevire

rek tiyatrodan kaçıyorlar, bazı yerlerde 
:va.ıh ve muhafazakar kadınlar düıüp 

bayılıyordu. 

ka getirtti. Onları alıp ormanlar içinde. 
ki evine götürdü. Ziyafet çekti. 

Fakat konuıutan ıeyler arasında kü. 
çük bir nokta üzerinde ihtilif çıkmasın 
mı 1 Bunun neticesinde dansözler guru. 
punun batı Teksaslı Mur Almazan'ı to. 
katlamaz mı! ... Tabii ertesi günü gözle. 
rini açtığı zaman kendini hapishanede 
bulmuıtu. 

Her nekadar Mur, kendini affettire. 
bilmiıse de Meksikanın Saltilto ve Tam. 
piko gibi şehirlerinde oyun vermeğe 
baılaclıklan vakıt Amerikan konsolosla. 
n bile kendi memleketleri namına böyle 
bir oyun gösterilmesine kızıp itiraz et. 
meğe başladılar. 

Böyle oyunlar belki Amerikada göıı
terilebilirdi. Fakat işte Meksikalıların 

buna tahammül edemiyorlardı. Mutats· 
sıp halkın bir gün pek fazla hiddetlenip 
kızlan tine etmeleri ihtimali bile akla 
gelebilirdi. Bu takdirde konsolosların 

uğrıvaC'aklnrr müskiilatı düşUnün ! Bir 
kaç dans5z yüzünden Şimalt Amerika 
hllkumeti ile Meksika h\ikilmeti ara· 
smda bir mesele çıkma~!na göz yumula-

Amerikalı kızların tahkir edilip bir 
kazaya uğramamaları için polis kendile. 
rini muhafaza ediyor ve onlan tiyatro • 
Iardan çıktıktan sonra evlerine götürü. 
yordu. 

Fakat poliseler de yaka silkmişti. 
Çünkü bu afacanlar, herkesin yaptığı 

gibi doğruca ev~ gidiyorsa da herkesin 
gittiği tarzda gitmiyordu. Yolda otomo. 
bil kenarlarına atılıyor, dansediyor tilr. 

1ii muziplikler yapıyorlardı. Hatti otel. 
]erine kapandıktan sonra bile polis onla. 
rı gözden uzak tutamıyordu. Çünkü o. 
telin yangın merdiveninden bazan sıvıı
tıkları oluyordu. 

Velhasıl, bu dansözler, Meksikaya 
"terbiyevi bir kuvvet,, yerine kızılca bir 
afet gibi gelmi§ler, hem davet üzerine 
gelmişlerdi. 

Bu halin böylece devamı, Meksikalı 
ıefin de canına tak dedirmiıti; Şikiyet • 
ler artıyor, birçok yerlerde halkın infi. 
ati korkunç bir 1ekil alıyordu. 

Nihayet Meksika hükumeti başka 

bir çare bulamadı, Amerikalı kızları hu· 
dut harici etmeğe karar verdi. 

Dansözleri hududa kadar teşyi ettiler 
ve bir daha dönmemelerini sıkı sıkıya 

tenbih ettiler. 

Fakat meselcnia Meksikaya ait olan 

Meksikayı az kaldı bir 
ihtilale ftirükliyecek 
olan kızlardan iki•İ .. 

tarafı burada kapandı ama dansöz gr~ 
puna ait olan tarafı karmakarışık bir 
şekil aldı. Şimali Amerikanın bir çok 

hükumetlerinde halk oldukça dindar ve 
mutaa~srptır. Bu dansöz grupu buralar· 
da artık iş bulamamağa başladı. Sebep 
de grupun Meksikada hadiselere mey· 
dan vermesi ve memleketten kovulma. 
sıdır. Bu şöhret onların işine müthit 
kesat verdi. 

Dansözlerin şefi bu vaziyette ken· 
dilerine Meksikada iş bulan Holivudlu 
genci kabahatli buldu. Onu dava etmcğe 
karar verdi. Fakat görüşdüğü avukatlar 
bu işin çıkar yol olmadığım kendisine 
anlatınca vazgeçti. 

Fakat "felaketin de olurmuş hayır· 
tısı!,. dedikleri gibi bir müddet sonra 
Meksika~a başlanna gelenlerin kendi· 

lerine müthiş bir reklam yapmış olduğu 
nun farkına vardılar. Nevyork, Los An· 
celos, Şikago, Vaşington gibi şehirlerde 

Meksikada hadiselere sebep olan bu 
revüye karşı büyük bir merak uyanmış
tı. Oralardan kendilerine teklifler yağ
mağa başladı. Kazançları çoğaldı. 

Bu kızların Amcrikada kendisile görü 
şen bir gazeteciye söylediklerine b:ıkı . 

nız: 

"- Huduttan dıprı çıkmış değiliz .. 
Meksika pek müteassıp canım.. Hani 
diziniz açılsa, halkın kanı başına srçn • 
yor. Asıl numaralarımızdan birini bile 
yapamadık .. ,, 

Vah Holivudlu Mis vah! Acaba nu
maralarınızın hepsini gösterseydiniz ne 
olacaktı! 

Yaluu; §urası belli ki, Meksikanır. 
şeflerinden Almazan, gelecek def- ~. 

kiya takibini Holuvuddan bir revü L t t· 
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134 (Nakili, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) 
L ey la hizmetçi kıyafetile lngiliz 
casusunun evine girdiği zaman, 

Şimdi rüzgar mutfağın teneke 
yağmur borularını yerinden sökü
yor. Hayır, Rabia tef çalıyor. Dö
nüyor, dönüyor, kırmızı topuklu 
beyaz çoraplı ayağı cüceye tekme 
atıyor. Ve cüce bir maymun. Ceviz 
kırıyor, taklak atıyor, çığrıyor. 

Daha çabuk, daha vahti... 

terken karnını ve belini koparan 
bu acı onu gene kirpi :ıibi büzdü. 
Koluna bir iğne battı, burunda tat
lımsı bir koku. Sonra boıluk, bot
luk ... 

Mis Nelson banyoda yıkanıyordu.. Yüzü 
sabun köpüğü ile örtülmüştü. 

Kutunun içinde 1 iittirdi .• Bir hizmetçi kılığına gi-J 
rerek doiruca otel Briatola ıitti 
Leyli. ·bu kıyafetiyle o kadar de . 
iiımitti ki, Pren1 lbrahim bile 
yolda karıılqtıiı halde onu tanı-

yunca çekinmedi: 

Yukarda Osman bir ıandalya. 
ya ilitti, Rabianın yüzüne daldı. 
Gece kandilinin sönük ı§ığında 

kızın yüzü pek ~eçilmiyor amma, 
heyeti umumiyesi garip. Mütema
diyen atılıyor, sıçrıyor, inliyor. 

Rüzgar, rüzgar! Evin temelleri 
sökülüyor gibi sarsılıyor. Kör bir 
gazap, deli ve korkunç bir kudret 
boıanmıt, yeryüzünde ne varsa 
tırnaklariyle söküp atacak gibi ku
durmuş. 

Oıman sobaya odun attı. Göz
leri alevde durdu, dütündü. Rabia 
ölecek m)? Ölüne onun Sinekli 
Bakkal hayatı sonuna erecek. Bel
ki bu gece bu hayatın ıon safhası. 
Bir buçuk senelik müıterek hayat. 
Vak'a ile dolu ... Osmanın hafıza
ııDda uyanan sahnelerin hepsi saa
detle dolu. Sanki hiç fena bir gün 
geçinnemiıler. Rabia ile, belki bu 
aktam kapanacak olan ömürleri o 
kadar güzel ki ! 

Rabia durmadan inliyor. Boğa
zını yırtarak çıkan bir inilti. Lam
bayı yaktı. Kızı uyandınnağa ka
rar verdi. 

Y •tağa yaklatır yaklaımaz bir· 
denbire ıeri çekildi. Rabianın gÜ· 
zel yüzüne geçen korku ve ıstırap 
maıkeıini bir daha unutmıyacak
tı. Ölüm darbesinden kendini ko
rumak için ıinen, kaçamayıp da 
donmut gibi kalan zavallı bir hay
van gibi tortop olmuıtu. Yüzü ta. 
kallôs etmiı, titmiı, rengi mos
mor. Gözleri açık. Biri küçülmüı, 
öteki kenarına kaçını§. Biri ölü gi
bi, öteki renkli bir cam parçası gi
bi ıııldıyor. 

"Rabia, Rabia, Rabia!,, 

. . . . . 
Kırmızı kiremitler bembeyazdı. 

Kar lapa lapa iniyor, camlara yu
muıak birer kanat gibi yapıfıp ka· 
lıyor. 

Osmanın sobası gürül gürül 
yanıyor. Doktorlar kahvaltı edi
yor. Osman koltuktan onları sey
rediyor. 

"Oğlunuz musikitinas olacak, 
ıermetr, annesi klorform altında 
bir düziye prkı söyledi. Müzika
lı ameliyat ... Hahaha !,, 

Bunu doktor Salinı söylüyordu. 
Fakat Osman o müzikalı ameliya
tın her anını biliyordu. Kapının 

dıtında dunnuı, dinlemiıti. Rabia 
ne garip sesler çıkannııtı. Bunla
rın bazdan musiki olabilirdi. Mev
lüdün "doğum,, parçası, mukabe· 
lelerinden yerler ve hepsinin ara
sında o iki buçuk ham, haıin ıes ... 
Define getiren perinin türküsü. 

"Yatıyacağına emin misiniz?,, 

Doktor Kasımın kuru seıi cevap 
verdi: 

"Doktorlar tekran ıevmez.,, 
Doktor Salim güldü: 

"Siz ona bakmaym. Onun çolu
ğu, çocuğu yok. .. Evet, yqıyacak.,, 

"Rabia yataktan kalktıiı · sün 
ikinizi de davet ediyorum. Kan 

koca size konser vereceğiz. Rabia· 
ya Tıhıımlı kuyudan define bava-
11nı söyleteceiim.,, 

"O da hanıiai? Arada sırada çı
kardığı kuyu çıkrığına benzer ses· 
ler mi?,, 

"Evet. Dün aktam onu 
orkestrasiyle söyledi.,, 

XXll 

fırtma 

Temmuz ayında 1908 ihtilali 
oldu. Kör bir gazap boruı ıibi 
esti. Asırların kurduğu müeuesele. 
rin köklerini söktü. Ağaç devirir 
gibi zalim devirdi. içtimai ve •İ· 
yasi nizam ve intizamı altüıt etti. 
Öyle bir kargaşalık oldu ki kim 
kimdir, ne nedir ayırdedilmez ol
du. 

ne vardı? 
Omerle Leyli bantmıftı .• 
Bir haftadanberi ayn bir evde 

oturuyorlardı. 

Leyli, Omere vadetmifti; O~a 
yardım edecekti .• Onu Mi. Nelso
nun pençesinden kurtaracaktı. 

Fakat, Ömer Bey Leylinrn ne 
yapacaiım, ne tekilde yardmı 
edeceiini bilmiyordu. 

Zaten Leyli. da ne yapacağım 
kararlqtmnq değildi.. Ancak 

Leyli anlam11tı ki, Omer Jnıiliz 

kadmını sevmiyordu .. Onden ya • 
kaımı kurtardıfı gün kurbanlar 
kestirecek, ziyafetler verecekti. 

Leyli, Jülyetin meflnır bir in. 
ıiliz cumu oldujunu anladıp 

gündenberi ~nunla mefiul olma • 
ğa bqlamqtı. Jülyet çok zeki bir 
kadındı .• Meıleiinde yaptıiı uzun 
mümareseler onu, tı&yat yollann

da sendelemeden yüriimeie alrı · 
tırmqtı. 

Jülyet yolda yütjirken müte • 
madiyen bir kıyıdan ıitmez, kar · 

tıdan ka.rfıya, kaldırımdan kaldı. 
rıma ıeçerdi.. Ve salma soluna 
bakmadan yürümezdi.. Buan 
fiipbelenine uk sak aıbama da 

bakardı, fakat hu arkaya balat· 
larm birçok yollan vardı: O, iki • 

yamamııtr. 

Jülyet Leylayı ancak bir gece 
uzaktan - otelde - görmiiftü. 
Leyli.nın kolunda bir paket vardı .. 
Onu otel kapıcıaı geri çevinnek 
istedi, fakat Leyli ısrar etti.. Ko. 
lunıc:laki paketi birine teslim ede . 
ceğini söyledi ve merdivenlerden 
yukarıya çıktı. 

Leyli ikinci katta 21 numaralı 
dairenin önünde dunnuttu. Bit 
sün önce müstacel bir it için Ö . 
mer Bey lakenderiyeye gitmiıti. 
Onun lıkenderiyede iki gün kal . 
dıktan sonra döneceğinden Mısır 
zabrta11 bile haberdardı. 

Leyla kapıyı vurdu.. . 
Bekledi .• 
Bir daha vurdu. 
Gene bekledi .. 
Cevap alamadı. Kapıya elini 

uzattı. Kapı kilitli değildi.. Ya · 
T&fÇ& içeriye ıinli .. Uzaktan bir 
ses ~itti: -~ . 

- Kimdir o? 
L'eyli Arapça: 
- Yabancı delil .. Pre11ı1 Ome . l 

rln hlametçiel. · - · 

Diye cevap venniıti. ~ 
Miı Neleon kadın aeaini du · 

- Buraya ıel.. '.. . 
Diye haykırdı ve k~~di kendi

ne homurdandı: 
- Ah ıu dalgınlık. Daireıııi~ 

kapıımı gene açık bırakmıtmı· lya 
ki bir erkek gelmedi .• Rezil ola• 
caktım. 

Leyla sesin geldiği odanın ~ 
pısını açınca ıatırmııtı. lnıgiliS 
casusu banyonun içinde yıkanı • 
yordu. Ağzı bumu ıabun köpiii' 
ile örtülmüttü. 

Jülyet yüzündeki sabun köpiil'· 
lerini yıkayarak: 

- Seni hiç gönnedim, Pr~~ 
Ömerin yanına yeni mi girdıtl 
Diye sordu. 

Leyli. fazla Arapça bilmediı' 
için, gaf yapmadan batını ıaıt•clf 
ve elindeki paketi Miı Nelıon• ~ 
zatarak odadan çıktı. 

Leyli.nm getirdiii 
içinde ne vardı? 

Neden çarçabuk geri dön111iif' 
t 
.. , u. 

Bu esrarlı noktayı 
ıonra öğreneceğiz. 

' Leyli. eve döner dönmez, ııt 
tındaki hizmetçi elbiıeaini çılı"' 
dı .. Evin bodrum katında ıakl•~ 
Mühim bir cinayet iılemİ! ~ 
yüreği çarpıyordu. 

de birde yere meDdilini, çantaamı --------------------------
dÜfÜriil'.. Bunları yerden almak 
bahanesiyle eiildiii zaman arka. 
ıma bakmak fınatmı da kaçır -
mazdL 1 

Leyli, takip ettili k&dmm ne 
kadar becerikli Ye tehlikeli bir 

mablak olduğunu anlamqtı. O -
nunla boy alçüfmeie kalkmak, 

yan yolda desteksiz kalmak de -
mekti. 

O halde Leyli, bu ıeytan ka -
dma ne yapabilirdi? 

itte Omerin kafumda krvnlıp 
kal.n bu i.tifham son 'liinlerde O· 

nıu fazla üzmeğe baılamqtı. 

Leyli bir sabah kıyafetini de -

: . -· , ,, -

-.... S':· -.-..::--. 
..,..~~~ 

~. ...J 
- Dikkat edin, eler bu fener direğini de devirirseniz ehliyet ~ 

imkanı yok alamazaımz ! 

Osman onu sarstı, sarstı. Fakat 
duymadı. Uyanmadı. Ağrı ile be· 
raber doktorun tahmin ettiği ıs
pazmoz da gelmi§ti. A~ağı kottu. 
Rakımı iki omuzundan yakaladı, 
silkti, silkti. Ve Rakım T evfiğin 
kızıyla oynadığı mesut maymun 
rüyasından uyandı. ========================================================================================================~ 

Evde timdi battanbaıa liınba
IE\.r yanıyor, sağa sola seğirten a
y:ı.k sesleri var. Rabianın bilekle· 
rini kolonya ile ovan Osmanın ku
la!darı dışarısını dinliyor. Araba 
sesi bekliyor. Fakat zaman artık 
durmuf, fırtına azıyor... Zaman 
dumıu§··· Rabianın güzel yüzünü 
örten bu kabus maskesiyle ebedi
yen kartı kartıya kalmak ... 

. . . 
Rabia, vücudunun her tarafını 

saran latif bir sıcaklıkla kendine 
gelmeğe baıladı. Bir banyoda idi. 
Y a§lı bir kadın batını tutuyordu. 
Bu, doktor Salimin getirdiği bir 
hastabakıcı idi. Bir horoz öttü. 
Beyaz bir ışık perdeleri aydınlat
mağa ba§ladı. Odada hala lamba 
yanıyordu. Odaya insanlar girip 
çrkıyor. Birisi fısıldıyor: "Oda 
hazır.,, karııki odayı ameliyat için 
hazırlıyorlar. Şimdi, şimdi ..• 

Banyodan çıkanldığını duydu. 
Bir tek acı, yıldırım gibi içine indi. 
Dima "ı a dınlı .. a doğru gitmek İı· 

Teflrka No. 54 

Olanlar bana yetebileceekti. 
- Hayır mademki acı hatıralarla canımı sıkıyor 1 
- Hareketlerime hiç aklıma gelmiyen manalar 

veriyorsunuz. 
- öyle olsun r Fakat §UDU da biliniz ki beni cim 

ri ve hasis göstermek istemekle beni yaralıyamazsı
nız. 

- Hayır sizden istediğim bir ıey yok. 
- Fakat adamlarım eski kadının roblarını sizin 

arkanızda gördükleri vakit benim için neler dilfline
cekler? Sizin vaziyetiniz onlara garip görllnmiyecek 
mi? Benim karım bir yabancının dolabmdalri elbise
leri kendisine göre yapıyor! .. 

- Eğer onlara garip görUnen yalnız bu ise hiç 
bir şey değil. 

- Bundan daha kötü ne görilyonunuz? 
Gülmeğc baıladım: 

- Bana göre bir §ey yok dedim. Hakkımda g8 .. 
terdi~iniz hakaret ve kayıtsızlığı pek natOrel buluyo
rum. Fakat ya adamlannız? .. tki aydanberi olan mUt 

terek yapyııımızdaki gayri tabiilikleri fark etmedi
ler mi sanıyorsunuz? 

- Nasıl gayritabiilikler 1 Beni meraka düıürO. 
yorsunuzl 

- Siz de bütün evlilerin yaıadıklan bir hayat 
geçirdiğinizi sanmakla beni gUldürilyorsunuz. 

- Evet, aramuda aık ve samimiyet yoktur. Ha
yatımızın gerçekten bir kan koca hayatı olduğunu 
iddia edemeyiz. Fakat görünüşte öyle değil mi? 

- Ne gezer! Bizim birlikte yapmamız görilnilt
te bir rezaletten batkı bir ıey değı1. 

Bir itiraz hareketi yapmaktan kendini alamadı. 
Fakat ona söz söylemefe vakit bırakmıyarak: 

- istediğiniz saatlerde girip çıkıyorsunuz. Ne 

vakitler eve geliyorsunuz, ne zamanlan gidiyorıu. 

nuz kat'iyyen bilmiyorum. Hatti o dereceye kadar 
ki bazı defalar sizin İltanbulda bulunmadığınızı bil
miyen koca evin içerisinde yalnız ben oluyorum 1 

tlk zamanlarda vakit kazanmak için yemeğe geç 
davranıyordum. Nihayet oda hizmetçileri geliyor si
zin filin veya falanca ıehre oynanan piyealeriniz 

için gittilinizi haber veriyordu. Bu kUçWc komedi bir 
kaç defa oldu .• Ben de artık muayyen saatte ıofraya 
oturuyor sizin gelip celmiyeceğinlz:l diltllnmlyerek 
yemeğimi yemeğe bafbyordum. Bunun için çok de. 
falar yemeğe geldiğiniz: vakit beni meyve yerken bu· 

luyordunuz.. ~ 

Yumupk bir sesle: _ .. ts11"" 
- Bundan sonra gideceğim vakit .ııe ,dl 

receğim dedi. tttf'"' 
- Neye yarar? Müıterek hayatııııJSI e y•P' 

kilere tabii göstermek için her iki tarafıll 
daha öyle ıeyler var ki.. ı' 

- Ne gıöi? Söyleyiniz. pıll"' 
- Ehemmiyetsiz ... Fakat her ~ y• 

ze batan bir çok şeyler. 1,ı 
- Nedir anlatınız.? bl'1 "'"1t~ 
- Anlatması güç olacak... Meıetl J>t''~t 

beraber hiç çıkıyor muyuz? Bir zir~~:yor tP f'.'t 
debilir miyiz? Bir baloda birlikte go oıtJ1"' tP11 pi 
Ayni kitapla ikimiz birden alakadar. .111 ,Jj'ı' oJ' 
Benim konuşmam, benim hareketleridl ~ ··~r1ııt' 

.. re •~ ,ı. -ıl 
ediyor mu? Gustolanm, kendime g~ .~ ,.. 
bileceğini hiç düşündünüz mü? s~rı blJIOet:911~ 
rini, maziyi biliyor muyuz? Halbuki~~.,.«"• 
tün meıguliyetleri ne sizin ve ne de sibi ,aı' 
etmediğimiz bu hiçlerdir. Ve bir ı~e? seıı··· 

. d gebr .. ;" - Ne yapayım clım en ne pi": 
1 Tekrar s8zilnll kestim:: ıa~ ~:; f" 

Hayır. Blltlln bu teyler zoralri ~ikt' ~). 
Blı; yUz senede ayni çatı altında (O-"""' 
ne biribirimize yabancı kalınZ· 



~ me 

Tekirdağında Habeş imparatorunun 
öqcülük hareketleri ve isteyip yapamadığı şeyler 

o.kir çocuklara yardım Gü_reş yapma~, . sakah_m si~ek ~aydı tr~ş 
ttldniaf m~~~ ~yor: Yozgat Bayındırhk d:rekHSrlUjU ettırmek ve lacıvert bır elbıse gıymekmış ! 

~I Tekir~a-~ böl~eainde hatm Tekirdağ nafia mühendislerinden Amerilıacla çıkan Baltimur ga- sarayının avlusuna çıkmıttL istemiyeceklerdi. Saka•., imparator 
ib ~-kıt ıorulm-~ş, ~ ~: Lütfi Göze Baymdırlık Bakanlıimca zeteainin Aıliıabcıbalı muhabiri ya- ilk karşılattığı adam Habet a- luğun ayrılmaz bir parçasıdır. Her 

taL -tikar yapan komurculenn yuzu Yozgat jJj bayındırhk direktörlüğü işle. ili . .. nd • . k d ne kadar parmakları ara sıra bun-
~~tti Buna racn...en havaların • d bakmak - nakl y zıyor: s erı ara .. ı a en ıyı ar a atı O· 

• D... nne e uzere en ozgat • 
ide renk değiıtiren yüzü birçok iJ. Nafia mühendiıliiine atanmııhr. Ya. Habet ,imparatoru HaileSelas - lan DeJasmasa oldu. imparator lan tatlı tatlı kaıımak.la impara-

nezle ve gribe arkadaı yap. kında yeni ödevine g;decek olan Lütfi sienin en büyük emeli bir laciv.-rt güldü ve kolunu Dejasmasa uzattı. toru avutmakta ise de pek sevdi
t~_.- _ıeri kal~ıhr. Geçen ~ün Gözeye Y ozgatta da düzenli batanlar kostüm satın almak, sakalını sinek Bu arkadat ise uzaktan baş eğe . ği asriliği ustura kullanmak sure-
.. ~ v• çevreaınde ıaatlarca yagan dileriz. 1c~· '. traş ettir.m:at ve guretebil . rek hiç yaklaşmadan yürümeğe tile katiyen tatbik edemiyecektir. 
~ !':°YIUIUZI da beyaz örtüler. K8ycUIUk çall•m•lan mektir. baıladı. Haileyi tanımamıf gibi Nitekim imparator güreı sev-
'-leeniıtir. . . Tekirdağ bölgesinin hel alanda kal. Bunlar size kolay gibi görünür· davrandı. Bunun üzer:ıte kahve daaım da bir türlü avutamıyacak-

-..-. icarın meyvalara zarar vereceğı kmması düzenli, dirlikli ve kültürlü bir d H b · · · h" nkl" k'' ·· '"k b 1 · t A ·· k · · ~~ -•-· ı f dalı 1 - ' se e a et ımparatoru ıçın ıç re ı uçucu oyu ımpara or tır. ra sıra gureşme ıçın can a· 
~--~ te, cıaın ere ay 0 aca.gı a. ülke olması için ilk akla gelen düıünce ·· ·· •• 
~dır 1ki gündür Trakya ufuk. E 1• k'" ,"J • • • . 1 dak" bir ,·~ı . ••emiyecel hemen sarayına dondu ve o gu • tar. Bu spora çok merakı vardır. :"'il • vve a oy.u enmızı geçım yo un ı .. • • s;.c1an k~~an ı~ğu~ar Bimizde de ve sosyal hayatın bilgilerini. sevinçle. emellerdendir. Haile Selasiye sa - n~n m~te~ak1 ~s~~nı aynanm ~- Fakat halk bir imparatorun böy. 
~ lQi ~lıgıyle hıı~dıl'™:kte ve kış~n rini rençberlerimize ulaıtrrmakttr. kallarmı tatıma ğa mecburdur. Çün n.unde ıle~ı g~rı gıdıp gelerek _ıa le münasebetsiz meraklara saplan· 
\ 'baıkım, vaktıyle evıne odun ko. Bu mutlu duygular ''Büvüklerimiz kü onun vazifesi icap,arından bi- cıvert elbısesme bakmakla geçır- masını havsalalarına sığdıramadık 
\~~ayan ~rdda§lanmızı acı acı in ideali olduğu gibi köylümüzü bilgili, ridir; o sert kıvırcık sakalın her bir di. lanndan zavallı adaınc.ağız aara -

it diirmektedır. köv'erimizj düzenH, rençperlerimizi kılı olduğu yerde kalacaktır İşte Elbise çok güzel görünüyordu; yında gizli bir odada ekseriya ge-
-:lcır çocuklara yardım nikhi-rıgörm~ bi7.İm de gönlümüzün böylece Habeşistan mukadderatı- fakat ahali anlamıyor ki! Bundan celeri, çok güvendiği bir uşağile 
~ ~aftadanberi ilimiz "Çocuk Esir. biric;k dilefiiclir. TekirdaP,mcla saltana. nı idare eden, daha doğrusu Ha- sonra Haile lacivert elbiselerini aa- güre§ ekzersizleri yapmaktadır. 
·' llnımu,, Tekirdağ okullarındaki hn, düne kadar. 30 - 40 evlı"k harap 
°''l1fıt'de11 125 fakir ve yoksul yavnı. ve baknnsız bınıkt•ğı 289 köy vardtr ki beşistanın bütün beyni, iş ve siya- tı ve beyaz kılığından bir daha imparator çok iyi bir pehl:van-
~-ı. Yemeği vererek kann~anm do.. bunlar Cumuriyetin değerli savaılarrv. ıa kabiliyeti olan kısa boylu, kah· vazgeçmedi. dl!'; fakat dünyaya ne kadar güzel 
\~dır. Çocuk Esirgeme Kurumu. la ,,.ü,"lenaüne büvüverek 150 - 200 ve renkli adam yaşadığı müddetce Lacivert elbise hadisesinden güreşebildiğ:ni göstermeğe hiç 
~~okulda "Çocuk ıofnlan,, kuY evlik olmakta, nüfu"l"n çoğıılml'lkta ve sakalını kesip atamıyacaktır. sonra imparator aakallarını traş bir fırsat bulamamışhr. Boks spo-
~ IÖaterdiii fedakarlığı taltdir et. bu vüzden bavmdırlrk ve kü'tür ihti • Çok sevdiği, sırtına geçirmek etmek sevdasından büsbütün vaz· runa da çok özenir, fakat Habq-
~ ~ber gönül iıterdi ki: HM yac1"n da o nispette artmaktJtdn-. • • v l" · k ·· ·· geçti. Avrupa elbiselerile onu ta- lilerin bu yumnıkla•maya ak11la-
~ ~ ·-Lple o'-ııla mdememek • 0 . d"" 1i ıçın can attıgı acıverl ostumu ~ '""°" 'K ... .. Kö.,fiimürun yatavr,mı uzen ve 1 bo d k d ~ ~ laaı kak ukl d geyip halk arasında gezemez. Ken- nmıayan arkadaıları saka sız bir n ermediğinden ks e ece a am 
·~ an aç so çoc arına a kültürlü bir d•1nıma !'etirmdc amacıyla 
~ ~itebilsin. bu yıl bütün TekiTdıtğ bö1~esinde bat disinin beş kat lacivert elbisesi var- imparatorun yüzüne bile bakmak bulamamaktadır. 

' rıralerimiz biraz keselerinin ağ. Tavan devamlı ~a1tşmalar )ı..,imi.,Q ~- dır ve bunları güve yemesin diye (§ e lhl n ırcdl en G 6 ırQ n Ü er: o e ır 
~~'ardı hiç iş'<ilimiz yolttukl ba vintl1mı .. kte. Tnıkva bö1..,esi ir"'1"İnde bol naftalinler arasında saklamak Cf" "" 
,,::r daha önemli hi"r ,ekilde l\etlan "Köv biiT"Olan ••• kı1,..11an "kt-e:li tadır. Çünkü Habe§liler sırtında İ· J;,' k J 1 •• k 
'"• k~ner"tifleri,, bize iyi vaadlarmüjdele. ki metre murabbaı beyaz keten ve nar fi:ıya au a ur çege 

~7ıenen okul yavn11annm 200 e nıd<tedir. Y 
~ıı dütünülmektedir. Bu ha'tı. T,.ı~; .. " .. ~ 'ICöv Bü1"0t11 ve iistünde de birkaç kilo ağırhğın- lı k l ? 
it Haa'a'ı1< ka·madı merkeze bağlı "tnecik., komunanda a.. da sırma ile niıan olmayan bira- asret mi Q acanız. 
~Q ~Yıl en çok bu aylarda görülen çılan 41 kredi kooperatifi de köylünün damı imparator sayaınıyorlar vesse ~ · 
~~~~ önünü almak için Sai derin il~aiy!e işe buJ,.mııtır. lim f 
teclbi hıgu ve Şarbayhğın kartı - Havalar mü'"'t wittik,.e ROemen ev. Bundan bir sene evvel Ha•le 
.,_ '°'-iyle bütün halka tifo ve leri vaoısı esaslı 'bir ıurette ilerlemekte 
--.·•• halk araama lacivert elbise ile çık ine hPllaralc hıııstal ğtn genişle. ve devletin kontTolü altm~~ ııröçmenle 

ll'ıl ~YdlQ\ verilmeden ortadan re gereken VP1'dm>1ıı1,. ven''""'lrtıııd11". mağı denemişti. Sırtında gayet şık 
truıtQ.. A. HILM YOC BAŞOCiLU kruvaze bir ceket geymit ve büyük 

~atnuk ~~lYıtUeırı 

Uoğaz iltihapları, bronşit 
ve soğuk algınlıkları 

~~in biıhassa bu aylarında Boğaz iltilıab:na uğrayan a - Niean ayı ile b"rlikte 1ıcac1k 
~' •fek hastahklar pek çcktur. dam umumiyetle gargara yapar; günef ıfığı avdet ed:nceye kadar \'r1' •.1!' oldui"u gibi, boğaz fakat bu daima en iyi olan tedavi keskin, ıert timal ve !ark rüzgar· 
~ ~~' okWrükler, bronşitler değildir. Gargara yumuşak dama- lannın getird"ği aoğuk alğınhkla
'~·lırı algın~ıklan orta~ıktan ğı ihtizaz ettirir, bu da iti büabü. n ile öksürüklere hazırlıklı dav -
l ~ h ez. · tün kötüle,tirir. re.nmalıyız .. 
,,~ata.l·~~ar ~avalarm hiç Adi ve hafif boğaz iltihapla'"Dl- Bi11asaa zavif c;ğer'ilerle müz. 
~' h~ de~ıtmesınden ileri ge- da tuzlu su gargavuı iyi:lir Ağır min öksürüklerden ırli"&n çeken · 
~. 1'. ır den o'unca, ve berrak iltihaplarda g)İserinle kar· tık ha. ler bu ayların sakat bavalarm:Ian 
. ~ 't'alarda bunlar pek sık fif tenti!rdiyodu içeriden ıürmek çok korunmalıdır. 
~~ lazımdır. Bu gi1bi adamlar çok sert have. 
\ '\ 

1
' 1afnıar, bir gHn sot;•k. Eğer iltihar.Ia b"rı:kt• VÜcl-dün larda hiç dıf&Tlytl çıktra,,...akla 

~'d'~ oldu mu, i1te hövle hararet derecesi yükselirse yata. daha iyi davranmı' olurlal". Va'l!İ· 
~'t ,: korunma) ·dır. Kışın ğa girmek gerektir. fe başma kot.,, ak gayretiyle hlr 
~~' ertnesi lazım olan bu • Boğaz iltihabı ek .. eriva badem. iki hafta yata1

11a k~lma1·t'"npa bir 
tıı. ~ 1-valar ılık ve rutubetli ciklerin ti"11e!;nden ileri gelir. iki gi~n iş•en olmak da'J.a iyHir. 
~~" e1ın·· ,~ı~ ttenza tipinden bu'a · Bademcik ilk önce b~r tarafta ti . Hele kan cere1ranhn krş·n şU. 

b l\to lıe lar çok yavılır; don şer, sonra ö"::>ür tarafa sirayet eder. det:ne mukave"Y'et edemi ven ihti · 
'~~ i1 !'una mü•ait değ"H1r Bademcik yüzünden olan ilt"hap. yarlar bu söz1er~mize bil' a'"sa 
?'\ '\il tı-Plarna cok dikkat larda evden çıkmamak, drktora balmumu yapış•ınral·dır. Za•er> 
\..d~, c::ır.ın41T. B .;Jar ha ... an görünmek ve yutll'ası zor dmıvan kafoleri lüzumundan f .. z'a ralış • 
\~.... fit h~talıklarm bas · g1dalarla perhiz etmek laznnd·r. makt:an yorr.•n olan bu ıribi a · 

\lı'°)) hnserıya ~a maha'li Hararet de·eces: di;şü~eye kedar da.mlann so1(akt' kalp !'el.<tl':'S;n · 

'

'"""" aHn~e kalarak fa:la en iyisi ya1nız ~üt ve me,rva suyu den bi,.d--n1,ire dü,üo ö'dükleri l ~ -... ele • :t... • • 
t\ '' l'i ııın·mah vardır. içmek ividir. B~"aza ~•c~k fan"la çok görülen vakeları'andır. 

~en haf'f şekli "Farin- sanlmahdır. Tedaviye kuvvetli bir Evde de odaJa,.ın 11cak1ığra 
(lll\" h 

Yurtta Türkçe kollUflllak iti 
gene amma da tavaamıt ha! Gala
ta, Yüksekkaldmm, Tünelbaşı, 

Tünel dibi, Tünel içi.... Sonra 
Beyoğlunun bütün caddeleri ya -
hancı dillerle çın çın ötüyor. Ge-
çen gün (Va . Nu) Haberde dört. 
le üç buçuğu Fransızça ve yanmı 

Türkçe bir züppe kadınlar hiki. · 
yesi yazmıştı. Ben de geçen akşam 
Eminönün:Jen Taksime gidinceye 
ve Tah~den Eminönüne dönün· 
ceye kadar yoUarda bi~ok genç 
kadmlarla kızların ve delikanlıla· 
rın baştan başa yabancı milletle -
rin dillerini konuştuklarını duy . 
dum. 

Diyecekıfoiz ki: Bu senin duy · 
duğun baştan başa yabancı dil ko· 
nuşmalarının arasında (Va - Nu' 
nun hikayesindeki kadar ohun 
Türkçe sözler yok muydu? 

Va11ahi, benim, ıezebiHiğime 
göre. bu duvduğum baştan başa 
yabancı dillerle konuıma!ar ara -
ımda geçen tek tük Türkçe keli . 

ken temiz hava cereyanqıı temin 
için icap ettiği vakit yalnız kapı 

açrk bırak· ima 'dır. 
Bronşitli adamlar bile günde 

muayyen ekzenizler ,.apıra'ıdır 

·Ev itleri kadınlara bu buau"ta 
hayli yardım eder. Fakat eve ka · 
panma:Ya mecbur olan biT Prkek 
bu işte bir zorluk çek -bilir; bu · 
nunla beraber evde vücudünü ha 
reket ettirmek için kendine mu -
hakkak bir İ§ bulmalıdır. 

• * • • 
1 ancereye ve soh·k mü~h;l ile baılama'< fera clmaz. çok dikkat edilmelidir. S·c.ak o..ıa 

. ,_~d"n ,ro] Hfhap'aşarak Boğaz mese1el'İnde dik'·e.4-li ve dan bir·'enbire s~~··k 1nfa1 'a ç k - Broll!İt, geçiril'Tes; çrk zoT o-
"eıı f ! ~ aza ağrı ve sızı ve. titiz daVTanmPk el"'eonclir. Olabi . mak tehJ".k~ı:d~r. Kaloriferli apar- lan rahatnz'ı1t'a .. dan bi· idir. Hele 

"-"' ~ı ı..a , .... ı.e- Fn"J ···· ~ .... .,a .n. lir de ilt~hap ku!palazm<lan Her~ trmanlar kışm çok ividir. çünkü m•:zminletirse. ya'lI'!lr ka'ır; iyisi 
~·, 

0 
"" .... • . . , ~· gelir; bunun tec1a..,iai ise an ... ak her taraf avni ııcakHcta olur. mi yakahnmamak iç'n el~en gel. d' •r.hasta1r~ ~0!fİse, lıa. vakt=rtde davran....-a1da kat.i'ı'iT. Bronşitli adama bol bol temiz di~i kadar ı:at·,mah_,ır. Nezle vt> 

'd,"'I\ ~1 
Pek vi.iks 0 hrez ve Boğazda olan ha•hhk yalnız hava lazımdIJ' amma harar~t de - ökıürük başl~dı mı hemen salY'ık 

~ 1"aıhatcr>lık ı.:scet-ez kuşpalazı değildir. K1z11 humıra 1 reces;n;n birdenbire d:~tm~. ya- t~birler:ne bat T1m11mahdır. 
-.~ 1\+Jll.U~·'tn1 b=r bu. da ora~a be.~lar. l•te 1'un•"n iri.., ni sıcaktan so~~a r.ılcr-ennelc llk- A1·s: t,.ftdirde yqamanrn tadı tu-
...._.,, heııf olnıak ~ere ııt· dok'"ora st"8rünn-e\ her türlü teh!i· ıtiriik ve 11.kcr-r1r kri'"''erhe sel-ep zu kaçar. - --

kenin önüne geçer. olur. Sobalı odalarda soba l&Dar• DOKTOR 

meler yalnız bazı edatlarla ban 
isimlerdi. Hani mesela, bundan 
yirmi beş, otuz sene önce yoUarda 
gezgin su satan baz, Rum çocuk· 
larının bardakları biribirine vura. 
rak: 

- "Haniya Kanli kavaki kın
yo meraki meto kaymaki !,, 

(Haniya hem soğuk, hem kay .. 
mak gibi Kanlıkavak suyu) cüm

lesindeki (Heniya (Kanlikavaki) 
(Kaymaki) kelimeleri ile yahudi. 
lerin bir portakal alış verişinde: 

" - &ta portakal nost.a boy • 
no!,, 

(Bu portakal iyi değil) cümle
sindeki portakal kelimesi ve ge · 

ne Yahudilerin yaz akşamlan Ye. 
mi! iskelesinden vapura binerler-

ken birihirlerine karıı söyledikle-. n: 
" - Enel vapur ay muçu ka'fa;, 

balık, haydi vamoz kom sandal!,. 

(Bu vapur çok kalabalık, hay. 
di sandaHa gidelim!) cümlesinde-

ki {vapur) (sandal) kelimeleri 
gibi .• 

Eminönünden Taksime ve Tali 
simden Eminönüne kadar. helr pg. 

zar günleri, pazar aktamlan bir ~ 
kım genç kadınlarla kro;lann ve de-

likanlılann konuştuktan bu yaban
cı diller ara.nnda bazan acemiceli-

lerine, gülünçlerine de ı a!tlanıvor. 
İttt".nbul1•n ımru~d" burasm

da "Türk dili ve Türk kültürü 
yazma,, kurwnları ne yapıyorlar 
aca.ba? 

Ben, son günlerde lstanbulun 
bazı muayyen semtleriyle karşıya. 

kumda her zamankinden fazla ya· 

hancı dil konuıulduğuJ"l.ı görüyo. 

nım. Bu konuıulan yabancı dil 
eski lıpanyolcanm yerine konu

tulduğu için bu (ayvaz kasap hep 
bir hesap) g!ıbi bir şey oluyor . 

.. Gagin Haben:i 
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Niçin daima tercih ediliyor ? 
ç .. Ü "' 

Evvelki gün soğuk almıştı 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

G ·i • n 
Bütün ağrı, sızı ve 

~.ıncılaru dindirir. 

Grip in 
Soğuk algınlığına 

nezleye, gripe, diş, 
bel, ıinir, adele 

ağrılarile romatiz. 
maya karşı bilhassa 

müessirdir. Gri pin 
1 

Tecrübe ediniz 

Radyolin diş macunu fabrikasmn mütehassısı kimyagerleri 
tarafından yapılmaktadır. · ... 

• Y "J.' ,. •· •İ. • · _ • ·- S t 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonun . 
dan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 140.000 lira olan 350 ton benzinkapalı 
zarfla münakasaya "konmuştur. Münakasa 9/Mart/936 Pazartesi gU:nü 
saat 15 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - Yedi lira bedel mukabilinde §artnamesini almak isteyenlerin 
her gün münakasasına gireceklerin de 9/Mart/936 gunu sa
at 15 de 7350 liralık teminat mel<tupları ve 2490 numaralı kanunun 
Ahkiimı dahilinde vesikalarile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 9/Mart/ 936 günü ~aat 14 de kadar Komisyona ve
rilmiş bulunacaktır. "897,. 

~~1111!111------Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonun 
dan: 

1 - Tahmin edilen Dedeli 100.500 lira olan 300 ton benzin kapa· 
h zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 9/ Mart/ 936 Pazartesi 
günü saat 13,5 da Ankarada Milli Müdafaa Vel<aleti binasında yapı. 
lacaktır. 

2 - 500 kuruş mukabilinde Şartnamesini almak isteyenlerin her 
gün münakasasına gireceklerin de 9/Mart/936 Pazartesi günü saat 
13,5 da 8275 liralık teminat mıktarları ve 2490 numaralı kanunun ah. 
kamı dabiJinde vesikalarıiyle komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 9/ Mart/936 günü saat 13 e kadar lrnmisyona ve. 
rilmit bulunacaktır. "896,, -------Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonun· 
ifan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 90. 000 lira olan 5000 ton Vele! Kardif 
kömürünün kapalı zarfla münaka kasası 2 Mart 936 pazartesi günü 
ıaat 14 de Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 450 kuruş mukabilinde ve rilcn şartnamesini almak istiyenle

Tavla meraklılarına müjde 

Tavla Müsabakası 
KURUN arkadaşımız bilyOI< 

bir müsa baka tertlP 
etmiştir. Bu müsabakaya ait: tafsilatı 
bugünkü "KURUN,, da bulacaksınur;. 

O O Lira mükafat 
Bugün mutlaka bir "KURUN,, alln•%· 

'·ı,,, ~ ,\ ... , ·. . 

Kumbara. sahiplerine: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira ikramiye tevzi eden İş Bankasının 
ikinci tertip 10.000 lira mDkAfallı 9S6 
kumbara keştdelerlnin birincisi 1 Nisan 
986 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerinin t Mart 
9S6 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol
maları IAzımdır • 

Asipin Kenan 
Halis ve ha kiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün afrı1ardan korur. . 

ismine dikkat --
~ ZAYi KÖPEK 

Sater Gordon Dok iıminaeki 
ve 832 markalı av köpeğimi bulup 
haber verenler memnun bırakıla -
caktır. 

Devlet Baıımevi Gereç ityarı 
HAYRI 

Türk Hava KuruıntJ 
Büyük Piyangosu 

• 

rin her gün, münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi mezkurda ==================== Şimdiye kadar binlerce kitiY1 

zengin etm~ştir. 5750 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuna göre belge· 
!eriyle komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 Mart 936 günü azami saat 13 e kadar komisyona 
BAYLARA TEKSAYT 
, ECZANEDE 

SATILIR' 

verilmİ!f bulunacaktır. (801) ====================== 

Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 ton mazot 12--3-936 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada tda'"e binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini her gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para~z olarak An karada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada Teseltüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabi!ir. (990) 

İ stanbul Asliye 3 üncü hukuk 
batkanlığmdan: 

F eriköy Abidei hüriyet caddesi 
3 numarada oturan Afhen vekili 
avulcat Keork Fatin tarafından 

ayni mahalde oturan Vahram a • 

leyhine 935/1617 numara ile açı
lan boşanma davası arzuhali müd. 
deaaleyhin yazılı adreste buluna
mamasından naşi ilanen tebliğ 

edilerek bir ay müddet tayin edil. 
m it olduğu halde munHıileyhin 

bu müddet zarfında mahkemeye 

5. nci keşide 11 Mart 936 dadır• 
Büyük ikramiye : 35.000 Lira<b~ e 

"k arı1•Y Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 1 r 
terle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır·· 

müracaat ve dava aruhalini tebel
lüğ ederek uıulen cevap verme . 
mİ! olduğu dosyasının tetkikin . 
den anlatılmış ve müddei vekili -
nin talebi üzerine 14 - 3 - 936 
saat 10 durutma günü olarak ta . 
yin edilmit olduğundan müddea -

iiP kAr' ,,. 
. h' ıııeı: ~ .;eY· 

aleyhi rnumaıley ın diiı 1, • 
.,,etıııe . ,, · t_ .. 

de mahkemeye •d .-.edil' .Jj ' 
A "n e•-- ,,. 

vekili kanunı go k•r•r• 1 ,ı' 
dirde hakkında gıYI~~ ııı•"lfl1 

... teb •~ .,..,,. 
haz olunacagı ') A rı o~lıJ ) 

k ·· ere ı" kaim olma uz .< 
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mürekkepli kalemleri ken""\ 
eti_ 'ubesinde en muvaffak 
oluhmuş bir modeldir. 

11 

Belediyelerin 
ve bava bflcumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dikkatine: 

• 
380 Wa Met Bak Peıçia çmai 

Znali Ye tehlike7i bildirmek için fabnlwmz. 
da nmbtelif .. ,... kanetiade 

CANAVAR 
DCDCKLERi 

ile paha Z8 - Şubat -- 931 Cama 
lildl aat ll,30 da Tophanede 
Satmalma komiayonuacla kapalı 
sutla ekailtmeai yapılacaktır. 

1 Verilecek Qparife sire: clb ... u. otomatik 
T .... in bedeli 10584 liradır. lk n:rahut ta ayarlı uatla itler, ...w.n :rük..ıir. 
... inab 793 lira 80 kunıttur. altaJa' " dldQia essametiM Pn uUk me. 
Şartname ft n&nnneai komisyon· ..,_._... ifitiJlr tekilde 3 IN»T ,...U ......... 
da slrllebilir .. ı.teklilerin kanuni llb .._.,. Aw.pa tliclüklel'İne hw ciı..tçe 
ftliblariJle 1Mnıller teklif mek . faik Wam .. dikler hekkmda füribamdan 
tupJanm ihale •atindm bir aaat hemea tafailit isteyiniz • 

..;.. ......,._ ftl'IDelert Z V M R B Z A O E A. Ş A ii 1 R 
(GO) (118) Tllrk 8enay 1 Harb J• n Madenlı• P'abrlk••• 

• • • tslaMal, Haliç. K.araaPs. T.Woa: 4,3214 

Sonsuz hizmetinin bat
hoa vasıfları; zarafet, 
şıkhk, hafiflik, safllam-. 
hk ve dayanıkhhkdır. Y.-. Samy obla içia bina, Uanm Acentabjı: Salilladdia ve Neca ti, Galata Mader ban 

det ,atak çutafı lle bia adet yu· !es No. 15, 16, Telefon: 42894 

Bir dolduru'ta aldıljı 

mOrekkep vasati ola
' rak 15000 ilA 7000 

kelime yazmafıa ki
fayet eder. 

bk ,... 21 - Şal.at - 938 Cu • 
ma ,aau 1aat ıs de Tophaaede 
SabMlma koaaiaJoaaada açık ek· 
ailtme ile alınacaktır. Tahmin be· 
deli cemam yek6n 2300 liradır. 

ilk teminatı l 72 buçuk liradır. SOVYET 
lrridium kapll 
altın uçları kati
yen bozulmaz •. 

BAŞl.ICA llRTASIYR 

llAllZAUR191 ARAYlllZ. 

THE CONILIN PEN CO. 
TOLIDO,OHIO, U. s. A.ı 

""'I a TAN a U L.f 

' O 

Şart.name Ye nümaneai komisyon· 
da ı&rillebilir. lateklilerin belli 
aaatte komi.,.. ıelmeleri. 

(GI) (122) 

Istanbul Komutanlığı 
>,ıtırı\tnırı Knmİqrnnu tL\nhr• 

GiHwae Halt.ahaneeinde yeni
den ppılacak olu bina kapalı 
wfla elmilbae,e konmafbır. Ma
ı..,... Wel btfi 32.610 lira -
....... tmÔIWtı 1448 liradır. Ek • 
ailtm'lli 9 - Mut- 938 Puar • 
teal sini IMt 11 Wn. Ekail-.. ,. .................. . 
... ftlfa .........,..:;··· ... , ı:D 2. a ......._ 
cleki ftlllMe ....... teldlf mek , 
tuplannı ihaleden en az bir eaat 

TESSI 
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dUrU!Uyor, fakat yalnız kendlll lldl
renüyor, ~onla. 

Daclaklan bembeJU keıdlmlf, ... 
Ylklan dimdik olm111 oldaf1a halde 
gür sealle emirler veıb'~ 

Eskt pllnmda J8l'U etmlttt. Kapı
yı kırmak! Fakat ba sefer apbeylslnl 
hieumu pddetile PfU'bDak Jstiyor
dL Kapıya Tanalaıa amfın WI plml
yecefinl anladı. 

O vakit kapoma lahde pahnp
larla bir eiu maaamk yapdda. Ba 
makineye, bir mep aiaeoua acaa 
'bailaun iç bflJiik öm takıldı. Ba 
örsler oradaki bir demird dtlkkbın
dan alınmqtr. 

Ayni zamanda, konafm saf taraf 
binasile bitişik duvarlı olan bir eve si· 
rlldi. Kazmalarla bu duvar dellllerek 
bir f ıçr barut konul da. 

Damvll piyadelerini kapuun sat 
'ft sol'aaa ko,arak kapı açrlmea ht
•en lteri1e atılmalanm emretti. 

Da sırada itle Takti ol•11fhl. Ma
kinenin yer1ettirilm.t epeTft IUUll 

kaybettirdi. Sokakta km& bir ı 11llllk 
•lda. Dam.O. herkesin yerinde •Wa
iunu girdi. Kolaaa kaldırarak ltare
tl nrdl. 

On kiti tepeleri blrlblrine bath Te 
alt uçlan birer metre arabkb ola
rak dikilen dcirt diretin yuka1'181Ddaki 
lbaclJl baih demir kfltleye uılarak 
lcapmm BnUne kadar setirlp bıraktı
lar. 

Delllir kitle banda bir ka'ria rl
zerek kapıya flddetle prptı Te aa bir 
- çıkardı. 

lçerl;r• atılınata baaırlaaaa pl,a
•eıer n jantlyomJar Wrederek dar
••lar. Kapı makaTemet glstererek kr
ftlmamlftr. Yanlmıt oldala halde se-

ue devrilmeden dU11170r4la. O kadar 
epatlı: hop litafttt. Dam'fll lalddetin· 
Ma 11118naklarım 1S1nyorda. lswtdea 
kapnuil lntiae ldr alper ppıı.., ol
dalmnı anta•. Kendlal lalam lpn 
hazırlanırken Frau11ft da bOf dur· 
maq •ldataa ~ •....,.ı. ted· 
biri.tal......_ 

Hanri: 
- Oh, ba kaleala ...... dalla ne-

kadar T&ktt ka7be .... llll? diye Jao. . ., ....... 
Ba kale, Mewore-111ıa koaatı, ba· 

... Kolllletal»U. e917dl. 
O Taklt, akha anki bir fe1 ı•I· 

..... .mi ........ ~ 
le lla,kırdı : 

- Ortee! 
- Ortel 7ok MOll8ellylr.. eevabı 

YerlldL 
- Neftde? 
- Vlk•t kipeklni•l IWdfrlyor. 
Bir başkası da: 
- Köpeklerin kanalan aakmış ! 

eledi. 
Duaftl, ftllfi Mr ...._.e ile 

ba ala11 aalacblau belli etti, 'ft: 
- 8aftl! diye -ıe.dt. 
- Emrediniz monaenytir. 
Da lalmde olan ada• llerl1e ahi· 

dı. Snal llant kalluıulı DamviJe 
hatırlatmıı elan JutlJOIBdu. 

Raarl bpmm al " •1 klfele
rlnl g&teftrek: 

- Bir tıp nra,., Mr fıçı IMlr ta. 
tarafa.. AnlHm •T WI. 

Herif: 
- Allladnn. euabou ftl'dL He

mea ini •lr 1erlae ptlrllerek fıphr 
r•rleftlrllclL DamYll e1171e fttlllerl •· 
....... v • .- ...... 

Yirmi .. ı1e kadar...,., lmlat 

Puar ı...ı 1tı .. e1I• ajrqarak 
_......_ ,...... o&arvka tudeabl 
re duarak sislerini 1* ak&aJa dik· 
ti. U1111or sllll alrlaea deli Jaemen 
dofrulda. Ytlzfi hayret tladlli alarak: 

- NlhaJ•L. ıtteı Ola ı Acaba •e va
kit geleeekT diye mınlclaadı. 

Belki. aulk delbP aklerlle 
seaı 1mm • .... ullade bir ltenerllk 
ftrdı. Çankt Lam titredi Sona elleri 
al sk)erille li&lrerek Jaftf :ravat at 
.............. Ju: 

--GeU7or ! aizlerlnl tekrarladı. 
Lais: 
- H.,Ut! Nende? .. diye mını .. 

dandı. 

Ba uda llarpl ~rl sirerek ilk 
baklfta hem tatlı 1aetn de aa olan bu 
ma11ara11 sönll. Aane ile kızı kol
lan ....... alarak atı. Ju dl pt. 
yen gfllflmaeyordu. Lulz lk1&tlanna 
yol verdL Zavallı ane de t..llniz, kı
Zlllda al'tlk qık(a ıneyda• çwkan bir 
düfilnee lldlhlha de dadaklanadan dö
kUJdU: 

- Nerecledtr? Ne nklt seri döae
cektlr! 

••• 
Sahahnl aat ikisine dolra konak 

ta karakol uketlerlnden maada her
kes u1111orda. Derin Mr stMlzlik hü
kUm drUyorda. Jan n PlJeD ile Lalz 
de bir odada yatıyorlardı. 

Ma1'91, her zaman1d gibi !llUlt ona 
dofru dairesine çekildi. 

Burada, o deYl'bt derebeylerlne 
..W.• bir 111oalde ,apılaa konağın 
pJlıum lmaea mtaeatn: 

vardır. Bar&11 aabafız ukerlere mah· 
8Qftar. Altı alur olan b1ı Waa iki kat
lubr. Bunun öalade üviçreUala ku-
111-l mdlr. Avlmın saimda janti
yomlann dairesi, en üst katı da 11f&k• 
lana, ahplana, oda bizmetllerinin 
yeridir. Avluua aonancla ba iki blaa· 
claD aJn fakat bulara yakın bala
nan konak yapılmıştı. Bu koaalm 
• alt katında merasim wı kabul sa· 
loalan balua1orö. Buan lstbde
kl kat p .aaıu .,. mahtefnldi. Bu da 
Kolhayialn koulma beul7erda ki o 
devirde bir çok senyörler bu usuUi ka· 
ltul etmlıJerdL 

Fransaft dö Monıaoramd, ilk pın 
sealerlle 111aadı. Hemea e1Wselerinl 
giyerek tlatlne hafif bir 11rh ge~rdL 
Maharebe kılıcını kU§&Ddı. Beline bir 
han~ taktı. Bir peneen aprak dıp· 
n,a baktı. • 

Gökte heniz bir kaç yıldız parh· 
yordu. Parlıda içinden tuhaf bir sü· 
rilltll aksediyor ve yavaş yavaş :rak· 
lqıyorda. 

Çanlar atama baykınşlanaı sik 
lere çıkanyorlar çıfhklan tüfek aes
lerl ortallit kaplıyorda. 

M:arp1 bitin bualan birkaç ani· 
,-e dinledi. Yasa mahnalqtr. &akak· 
lan flddetle atlnafa '-tJadı. 

O ftklt, Janla LaizlJl Jattıklan 
odaya kotta. Lafı daha ilk ~n sesin. 
de glyfnmlşd. Şhndl de annesini siydi· 
rfyordu. 

Mal'Ml: 
- Kızmı, kork mayonun ya? 

dedi. 

Koaatm bir aTı. ftl'dır. Bu avlı - KorkRuyol1Ull. Fakat ne oJa. 
aobldan atıa. ~ bira Wr duvarla yor? Da ~nlar, ha drlJtl ndir? 
a1ft)mprr. Ba dwftra l8e lllrl iki ka· - Şimdi oaa da ltrenlrim 1e11 lae
utlr ..,_, lblrl 11fak iki kapı a(ll· men yol elblMJerltd ırtyta " laer Bati· 
...... A•h•• eol taratıada bir bina I male k&l'fl hazır bulun r 
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313. - ihtilalciler ~~ ıbinasına girmeğe 

muvaffak oldular. ( 
314. - lvanoviç ilıtilalcilerin reisleri binaya 

\ 1ıikim oldular. 
315. - ihtilalcilerin reisi halka mıuvnffak oL 

duklarmı töylüyor. , 

316. - JhtilaJciJer sili.h deposu.na . hücum ede. 

rek silM alıyorlar. 
317. - Şimdi 40000 Merihli :tamanüle ıililılan. 

mrı bulunuyordu, vam ediyor. 

PARDAYANIN nr:OMO 

F ransuva iki kadını kolları arasın 
da sık.arak hemen dışarı fırladı. Ze
min katındaki büyük salondan geçer
ken saatin üç buçuğu vurduğunu duy 
da. 

ı Avlıda siWılı olarak bu müthiş 
.g'ilrültüyü dinllyen jantiyomlannı gör 
tlü. Askerler yerlerinde hazır bekliyor 
lardı. 

Jantiyomlarmdan bir.isi, ihtiyar 
Dük dö Lotre Muvalin şeref, cesaret 
n fazileti öğrenmek için Monmoran
sinin yanma verdiği genç Latro Mu-

: vaı: 
1 

- Monsenyör, Giz taraftarları ga
,Jlba Luvra hücum ettiler. İmdada 

koşmak lazım (1) dinleyiniz? Luvrdn 
muharebe oluyor diye bağırdı. 

Marşal baı;nnr salladı. Anlaşılmn

'yan bir üzüntü içini kaplamıştı. Ha
yır, Gizin hücumuna benzemiyordu. 
Giz daha çabuk, daha gürültüsüz hare 
ket ederdi. Fakat o halde ne oluyor
du. 

- Latro l\fuval ve siz Sen 1\larun .. 
Sen nehrine kadar bir keşif yapınızı 
dedi. 

Jki genç sokağa fırladılar. Bunlar 
geri döndükleri vakit saat dörde gel
mişti. Şüphesiz, gördükleri şey çok 
müthişti. Çünkü mosmor kesilmişler
di. üstelik dövüşmüşlerdi de ... Elbise
leri yırtılmış olduğu gibi Sen marten 
iki yarasından kan kaybediyordu. 

Sen Marten: 
- Marşalr Hügnoları öldürüyor

lar .. diyerek düşüp bayıldı. 
Lotre 1\fuval: 

(1) Latro lJlımaJ Hügn.oydu. ilk 

eda bir rok Hllgnolar Gizin Luvr Bar 
rayına lıiicunı ettiğini sanarak kralın 
imdadına koştular ve orada öldürüldü 
lcr. · 

- Monsenyör, kardeşlerimi öldü-
· rüyorlar. Her yerde, Luvrda, evlerde, 
sokaklarda, kadın, erkek, çocuk öldü
rülüyor. Monsenyör, imdada koşunuz 1 
diye haykırdı. 

Monmoransf, askerlerini titreun 
bir sesle: 

- Pekala! gidiyorum. diyerek 
vaktile Teroana gittiği zamanki gibi 
kuvvetli ve sert bir sesle: 

- Aatlarrnıza bininiz? Benim de 
muharebe atımı getiriniz? emrini ver
di. 

Avlıda seri bir kaynaşma oldu. 
Herkes atlarını silahlarını aldı. 

Fransuva: 
- Arkadaşlar, gayet güç bir işe 

kalkışacağız. Luvra gidip kralın ya
nına çıkarak katliamı durdurmasını 

i~tiyeceğiz. Eğer kabul etmezse muha
rebe? dedi. 

Jantiyomlar: 
- Kanımızı son damlasına kadar 

dökeceğiz! diye bağırdılar. 
l\f.arşal: 

- Kapıyı açınız! emrini verdi. 
İsviçreli büyük kapıya koştu .. 
Bu anda sokakta bir gürültü kop

tu. Piyadelerin koşuşmasn atların kiş 
neme.si, kılıç şakırtılan duyuldu. 

Bütün bunlar konağm kapısı önün 
de durdu. Korkunç gürleyicl vahşi bir 
ses: 

- Hücum ediniz? Yağma ediniz? 
diye bağırdı. · · 

Lotre Muval: 

- Pek geç kaldık diye inledi. 
Fransuva dö l\lonmoransi: 

- Karde.~m .. kardeşim .. Nihayet 
gene, l\.larjansi ormanında olduğu gibi 
karşılaşacağız diye homurdandı. Ve 
bu ölüm fırtınasının gürillttisilnU bas 
tıran deheştli bir sesle haykırdı.: 
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- Hanri ! llanri ! Vay senin hali-
ne.. 

Bu anda büyük kapı dışardnn in-
: dirilen şiddetli bir darbe Jle sarsıldı. 

l\fonmoransi: 

- Yere in! Kumandasını verdi. 
Emir yerine getirilerek atlar a-

hırlara götürüldü. 

Fransu\'a bir kaç saniye içinde 
'harp ,·aziyeti aldı. Kapalı kapının Ö· 

nüne, her sıra on tüfekli askerden f. 
baret olmak üzere kırk neferi dört 
sıraya di7:di. Birinci sıra ateş etmeğe 
hazırdı. öbürleri rahat vaziyette du
ruyorlardı. Kapının solunda uzun mız

raklarla silahlı bir jantiyom grupu, 
sağında kılıç n han~erli a.c;kerler du
ruyorlardı. :'.\fonmoransi ise ağır kılıcı 
elinde olmak iizere konağın binek ta
şında duruyordu. 

Kapıya ikinci bir darbe daha in
dirildi. 

Damvilin: 

- AlÇAk! İşte meydan okumana 
karşılık \'eriyorum. lşte geldim. Ne
reoicsin.? Meydana çık ta eldi\'enini 
suratına fllatayım!.. diye bağırdığını 
duydL , 

:!\lonmoransi: 

- Kapıyı açınız! emrini verdi. 
Sağ ve soldaki jantiyomlar sürgü-

leri çekerek kapı kanatlarını açtılar. 
Bu hareket o kadar miithiş, o ka

dar yüksek, o kadnr cesarete bağlı bir 
şeydi ki kapıyı kırmağa ~alışanlar bir 
an kadar tereddiit ederek durdular. 

Sokakta kapının açılmasile bera-
ber intizamsız gerileme göründü. 

Frnnsuvanın giir ve sakin sesi: 
- Ilirinci ~ıra ate.ş ! emrini verdi. 
On tüfek giirledf. tldnci sıra birin-

. cinin yeri.ne 1feçerken ateı edenler tü. 

-
feklerini doldurmağa başlndı'I!r. 

Damvil: 
- lleri 1 lJeri ! 

diye haykırdı. 

-

- İkinci sıra ateş! r JtÇüncü sıra 
ateş! Dördüncü sıra ateş! 

Pardayanların çıktığı sokakta 
Dam\·ilin a.c;kerleri kaçıyorlardı. Kapı 
nrn sağ ve sol tarafında otuzdan faz. 
la ce.c:ıet yığılmıştı. Piyade, siivari ,·e 
halktan mürekkep karmakan~ık bir 
kalnbalık bağırıyor, ç.nğmyor, yere 
inerek hiddetinden mosmor kesilen 
Dam\il kuduz köpekler gibi uluyordu. 

Fransuva dö Monmoransi: 
- Kapıyı kapayınız! diye emir nr 

di. 
Bu esnada Hanri dö Damvil ken· 

disini toplıyarak ikinci hücumu hazır
lamağa başladı. 

Süvarilerini ve piyadelerini topla· 
dı. Athları da yere indirdi. Hayyanlar 
Sen nehrinin kenanna götürüldü. Son 
ra toplanan halkı konağın sağ ve sol 
taraflarına dağıttı. O ,·akit konağın 
önünde jantiyomlarınrn bazıları ile 
birlikte bir harp meclisi kurdu. 

Bunların hepsi tam bir ı:ınat sürdU. 
Dam,il, ikinci bir hücum için hn· 

zır bulunduğu zaman güneş de gökyÜ· 
zünde epeyce yükselmişti. 

Pariste, katliamcıların güriiJtii!'=il 
'tt'k çan se.slerine karışıyor, ortalık gı 1 

• 

çe müthiş bir hal alıyordu. 
d"ten Damvil, her taraftan takip e 1 

1 cc -zavallıların çığlıklarını. koşuşnn 
d •u\."or• liH ve cetelerin uluyuşlnrını tı) • 

. $" du. Ynagınlar çıkarılıyor. odun :f 

tarı ntec;lenivor. ~ağda solda, yakınddtııt, . . n 
uzakta duman kasırgaları arasın 
alevler fışkırıyordu. ..1 r o. 

Her yerde yakılıyor, yıkılıY0 ' 
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