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MCSABAKAMIZ 
Resimleri şubat sonuna kadar 

Ankara caddesinde 
VAKiT kütüphanesine teslim ediniz 

Sene: 5 - Sayı : 1486 

lngiltere Hariciye Nazırına göre 

Harp tehlikesi vardır 
harp bütçesine 6,5 milyon sterlin ilôve edildi 
Eden, lngilterenin zecri tedbir- _ ____._ _________ -----.. -~ ..... -..... -. -.---.... --.-... --..... -..... ~ ...... , 

leri şiddetle tatbika karar K 1 Z ı 
verdiğini bildirdi 1 

Muhalifler babaları! 
Musolinlnin had
dini bildirmesini 

hükumetten 
istediler 

Londra, 25 (Hususi) - İngiliz 
parlamentosu dünkü celsesinde 
harici siyaset hakkında çok mü . 
him münakaıalarda bulunmutlar· 
dır. Muhalifler namına ıöz alan Iİ· 

Eauen yanndan itibaren 

bu bahıe dair en salahiyettar 

kumeti tiddctle tenkid ederek, 
münevverlerimizin dütünce

lerini okuyacaksınız 1 
beral meb'uslardan Lee Smith hü· j 
zecri tedbirler itinde gevtek dav . r.ı.w.,. tlDllalr boyamı1'JC'lk 

lnwilu O.., Bakanı Eden'in muhte- radığını, Mussolininin blöfle petrol ________ .................... . 

'U6·~;7;·::;as vasıtas~:~; 4 ü•cüd•) K ı z t a 1 e b e n i n 
1'1usolfni Habeşlere Tavır ve hareketi hakkında 

gizli sulh tekliü mühim ka_!~E~!_ alındı 
-....... .......-~tr~~~o u~~~~ 
Londra, 25 (A.A.) - Devlet·[ 

lerce halihazırda tetkik edilmekte 
olan Yeni sulh projeıinin Roma 
h"k" . u umetı tarafından müsait kar · 
tdandığı haber alınmııtır. 
l İtal~an~n bazı hususi ıahsiyet
er :ınarıfetıyle Habet imparatoru . 
Iıun daha timdiden fikrini istim -
~ ettirmiı olması muhtemeldir. 

Bu gün cereyan etmekte bulu . 
~n müzakereler resmi mahiyette 

01t~ildir ve f&Yet neticelenmiyecek 
Utsa, ihtimal ki, tekzibe uğrıya. 

~lır. 

taraflı andlqma hükümlerini Mil
letler Cemiyetinin icaplanna telif 
etmektir. 

Bütün mutasavver u:da,malar 
Milletler Cemiyeti çerçevesi dahi . 
Iinde terkolunacak her toprak mu
kabilinde Habeıistana hisse çıka -
nlacaktır. 

Negüs, aslen Amharik olan böl-

geler üzerinde hakimiyetini mu -

hafaza edecektir. Biru ile Teru 
bölgeleri, bedel mukabilinde ltal
yaya verilecektir. İtalya, bunlar -
dan baıka Ogaden'i ve Borania İ· 

·- ·--. 
lzmirde iddetli tedbirler : 1 

~ ..... ,-""'" , abey9fne1en D••k• genç erkeklerle ı 
sokakta konu$mıyacak, velisiz sinemaya gltmı-
yecek, boyanmıyacak, manikür yapmıyacak, 1 

küpe, bilezik ve saire takmıyacak. Mektep kas- ı 
keti karakola dü•memenın bir siperisalkasıdır. 

Siz atma ile mflcadele nasıl olacak ? l r.---------------····--.. -··--·--·····-·--···-----·-·····-·----·-···---·-
Istanbuıda da • buna yakın usullere baş-

• vurulacaaı anlaşılıyor .. 

Maarif direktörünün gazetemize söyledikleri . 
(YOZ11ı 2 incide} 

Bir kadın Entellicens 
~ Şimdiki projenin esası hem 1 . 
~~t•YI, hem Habetistanı, hem de 
"'tlJetler Cemiyetini memnun et . 

le S~dama'yı da alacaktır. Kendisine tecavüz 
Taviz olarak Fransa da, Fran- eden bir zorbayı 

s~z Somalisinin Hint~~l~n.dını teı· Balta ile DldOrdfl 

servise 
karşı bir Türk 

~tir. 
l laaavvur edilen fey, ltalyaya, 
~~il~ereye ve Fransaya nüfuz böl
~e~ 1906 tarihli ve üç 

kıl eden Aussa arazısını ılhak e-
decektir. 

İngiltere, yine Habeıistana nak-
(Devamı 4 üncüde) 

Sözde mühendis 
bir asri Don Juan 

~endisi evlidir. Fakat her gittiği 
~erde nişanlanır ve paralarını 

Zonguldağın Akçakeae köyün -
de bir cinayet olmut, ve Mustafa 
isminde bir zorba Ayte iıminde 
bir kadın tarafından balta· ile öl
dürülmüttür. 

Maktul uzun müddet Ayteye 
göz koymUf ve müteaddit defalar 

kandırmak için genç kadmı nklf . 
tırmak istemiş ise de muvaffak o
lamamııtır. 

Ayteye malik olmak İçin göz. 
leri kararan Muttafa bir gün an
sızın kadının evine girmit ve ken
disine taıallut etmek ittemiıtir. aldıktan sonra sıvışırmış 

"1 ~bıta kendisine mühendi& sü . sin nasıl yakalandığını yazalım: Kendiıini müdafaa mecburi -
Lt_ ~~terek dolandırıcılık yapan Fatih~e Ahmediyede. Sofular yetinde kalan Ayıe hemen orada 

• Eftal'ln hatıralarına bugtln başlıyoruz 

~lni yak ı d.. dl' mahallesmde 27 numaralı evde bulunan bir baltayı kavradığı gibi 
,., a amı§ ve un a ıye · lf k M · d. -.e-· _.. 8 , h "h d' oturan a at ile Silivrikıapıda uıtafanm kafasına ın ırmiftir. Bugün hatıralarını neıre başladığumz Elddl bu lngUiz :zabitleri ve neferleri 

·&&11Y'ır. u sa te mu en ı · ~ w M Yaghane aokagında 8 numaralı ustafa hemen ölmUJtür. Adliye araaında çalışmııtır. Ortada oturan lngUlz zabiti önce lngillz polia kumanda. 
l(.,. ...................................... evde oturan Hacer isminde iki hadiseye el koymll!lUT. nı, •onra Kroker otelinde Müttefikin Zabltcd aakerlye komiayonu Reiıi mlra. 

.. rban bayramı kadın evvelki gün Aksaray mer. ------------ lay Balluın muavini Kiratson Hat'tır. Onun •ağında oturan gerek kırının 
lbartın 4 Unde kezine baş vurmuşlar, Remzi is . Suikast davası konakta, gerekse Kroker'de Kiratson Hat'ın cezai icraatım tatbika memur 
1) d 1 d temyf z edildi bafç~ş .Rayt'tır. Solundaki de idari icraatını tatblka memur olan başçaı·u1. 
itaııet . I . . ı·w· K minde bir a amm ten ilerini do- A .. Ayverı'dır. 

ıf crı reıs ıgı ur- w • • • • k ?A (Ak ) M d 
~nam rt 4 .. .. landırdıgını ıddıa etmıılerdır. d • n ara, ..,.. h tam - u . Yeni b••llren tefrllcamızı il inci uyfamızda okuvun 

ının ma ın uncu R ·Ak d N eı umumt Ba a Ankan ni'--t 1 

h. a •· •. ba I ğ emzı saray a aime is . ... 
"".. gunu t ıyaca mı . d b" k d . d d hakk d i b X .. ~itt· mın e ır a mın evın e otur . avaaı ın a a ır ceza ma - : 

ır. _ = maktadır. Naime ile de zabıtaya kemesinin verdiği kararı buıün 
.(DerKlllU Z inddeJ.. tePlY.iz etmiflir. · - - · 

9 un "Kara Haydut,, resımıı 
~efr.lgşı yarın ba._ııy~ 



~ 
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~~r .. 9~~cin Babk~ılar bir balıkçıyı taşladı v!!!~~:!'!!!a 
Aba~o~'!!~~~tuyu Hamdi kocaman bir taşla başından yaralanınca kurtarablleeek mi 'l 

sefdz kişi yakalandı ::..:::~~~~::::• açarken 
Baldırına saplanan 
bıCak ••bap oldu 

Anadolu F......We oturalı ıı. mqlardır. aahile yanqmıı, Hamdi bayp yanllanm••I 
1• otlu H....U iemillcle ltir a.Jık. Hamdi tq 7aimurmıclaıı kwtuJ. bir halele ..wı. çıJamttır.- muhtemel 

Gepnlerde Beıiktatta bir ıen; 
JaralanaraJıı: 11.müt, niü.cldeiumu • 
mi mmvinleWea .Alun.ı Nvet 
tin tahkikata el koJDıaftU. ~liye 
tahkikatı bİtllliftİr. 

çı anda1ı ile ltirlikte Seclef adan mak için hemen laireldere aanl • Sahild bula ~ Çocatunun haydutlar taraf•-
ıahillerinde balık avlarka bir mıı, kaçmaje.' 1&Y&flDlfl& da ab. eıwn ft • kapnlıp feci surette iildtlrfilmesl -
'balık wOliaU. JMlapnıftır. lan W1J1k bir tat..,._ iabet et• kadan zabıta11 haberdar etmitler· JaymUe Mıtln an,. •tbaatmda d'J 

dir. Tahkikata bqlanmca tat a . larea ... ..- U.Aeqia bir 
•_..da •llilden bir çok b& • •it, Alır Rftlte yUal.-.mıfbr. tanlardb Zeki, Enver, Necati, Mb mükem•re dlfecell -~ 

lıkçdann bajırdıklannı Ye kendi- Hamdi yaralanınca ıandtalı he • M L....:-a Mubarie ı H·· yor. Dan tueleaeeek " yapılan 7!'!: 
Ölen KaehM1 merkez IWlhl • 

ra lılelamet oll• ıe J&tmda Halit, 
llai tat& hıtt1a1dailnr prmüfllr. men sahile cloina çtlaıiaep batla • e---, m, •an, UM • tetkikler llttleeüde asla be. 
:S.laiWekiler Hamdialn YOli,. fi. mq, bapnıclaa fula bn üt• 1Üı lmfaan iemlnde Mkia kiti P· brtlllacaktır. 

tir. Betild•ki wlerincle-Jmnleti 
en 1'et Jaflllda müfitle lair odada 

derek aia ıirmiı bahklan tuttu- i;iD takati keailmlftir. fiil-yet bir ka)anmqtır. Hamdi butahaneye Şimdiki halde Undbeqln MllllllP:iiı 
iuma •••ılklealml• tat at • lla7li aiHımrdra _,. ....t.ı kaldmlmlfbr. •• ~ -ılbel aeeat. • ..... ~J 

otcirmken IWit ·~ bir kutu . 
ıu b.çakla .u.i lzerlacle Aflll&Ja 
tetebbüa etmİftir. Ba anada blÇ&k 
wıla HalWin ...._ •pl•malf, 
im dwaraaı lt••lftir. 

Dl .... anevt evIAt 
aranıyor 

Kebapçı Abdullah bu isteğini 
Darüllcez n ·temin 

Kız talebenin 
tavr ve hareketi 
hakkında tedbir 

alındı 

aoara lldlrlldfliiae karar 
A1-......-Baa,_ı .. I 
•eri blrakılmlf balaayor. 

Yat Jemef ftlill Bofmu 1ıillf 
ubt noktalara lpre.t ederek ta 
tıa ,... ................. ... ..... ...,.. ....... . 
Uad .............. .. 

lzmirrledl im okullan dlreldörlerı aNı1a kadar telsrarlaa•t• 
bflttln talebe veUlerlae apfıdald bil- plellUIClillll ......_ ı.,.s ~ 
dirimi .. ndendflmllr: 19U. "h..tbw ....... r 

Halidin brdeti Müfit o ıırada 
.odadaki aoMJt ıalafoi'amt. An . 
neleri de hasta oldapndan bqka 
Wt lratta ptlyonllut. Halit JUa· 
lanmca bir fel'Jat kotparmq, bu . 
•un lzorine batım arpya çeviren 

ed m iştir 
ÇDnkl ondaaı 

- Vataa l'8 milletiwlıdn, kledlli· Tnatla: • (A.A.) _ ... 
1 miz parlak yarını bustinkU plıfmala- ..., ....ı ..,._.. --· 
1 

r na batlı olu~ ailam ı...ı tarafmdlla - '-.. •• Müfit bora- bn aktıimı sör . 
~. Hemen doktor çalmlımf, 
Juah Mru -- llmlftGr. 

·BU da yepy8ni 
bir kir yolu t ••••ndan iki nikah 

geçml• kadml_.. 
dan toplanan do 
san paralar neye 

, v• ... r 7 
.. ,... atıldİfı ..... - ,.. ... 

tidiyoJU: 

Orta ,..ı. bir bdm ·--... 
hallelen:leo birinin bpılamu ça . 
llJOI' ve brtama p1iaa Dc1mlan 

" Dua gençalaı., 
toeutanaz olar • 
eevabım •IDUfbr 
Cit.litlelr,Iİblı.ldmaıbrtı--••Ped• yapan...,._ • 

·l&rlllllJ&dan ~bdullahtaa tliD wr 
mektup aldık. 

8-cla .,_. kiı 
- 40 , ...... ,... Dıt.cilik 

Y•PIJOt n sinde iki lira lcazanı 
yormn.;;Bir .............. W.. 
aem ~. Oia telds wclh e.ti 
olduium t.Jde çocuiumu olma · 
dı. lliriee brı lmea çôcaklaa çok 
aeviı~ BDha .. eıtik toM · 
larr...; 

accirell 7etipaelerl 1'18 alıualı ted- DIAI _.,. ....... ,......_ 
birled kararlqtınuk llzere lzmlr abkla .......... . 
orta astretl• okullan mtldUrlerl, .. ..,._, WWteılla 
kUltlli' clliektlrllnln ı.p.nbfnada -••• ,...,... ... .... 118 toplantılar Japarak bor maddeler ,.... 
teabltetmlj eırltlnltrlll•t mdi ....... "Llllftlll .... ı · 
ale .... ne Wldlnıftur. ...... ,.,..... latal 1• 1• 

T•bl7e l§iade ana ı.lihila ...... _Wr..:.--P-~~------
,. Jal'••lan her.,._. •• •n k~ Fransız 

:;;::m..;.!~ = mlstemlekelerlnd 
ıerıne ınanıyons. a. 1au dolaJmlle aa:ı.sıu··rnanlar 
dlr ki toplantılar yapan keyet •erdlll mu 
kararlar aramada ml&dea ....... ki fs..,.D8 ~arlan 
1911..a ..... ........... . #-

1-Çoeataan llnemara rtdeeek- Pran•ıanat- ctd 
se yalDll ... ,. .ohl ile •• •ellll t •dl;»lrler. •1 o ... ı 
ile sftsla, 1olda sis atarak kendlllal Rmee W'-6 ~..n.J 
klçllk dltlrmek lstiyen erkekler olar ainin Paria auah.hiri \iLliriy 

aoru101:: 

ıı-.- Sennak .ay'Jp . olmaım ama 
kanlet. fimcliye kadar lbin .... 
daabfalrala~t ... 

•size~ okul cJir~ ne ~"" ver- "Frauıa ... ..kili Alber 
illl ................ fllıll!~~!illl ... ~~lllJ .... .!IJt!llı~~ --.-..~....-..... ~. A·~~-al 

.'.: - Kat.de ten en ya · n · 

~ Bir seçti bnletlm 1 • 

- O,le iae ldemelJI, neaae '~ 

1a1vi evlat aibi dejil, hakiki bir 
nl&t •lıMak ~I• Yfririz. Ço. 
• alaDlaraa Dlfu btflderine 
.,.mla-, TUitt olar.,, 

zoa! Ben 1tatın~ iki nikah. P· ftl& ~ ......_ Slthdilll. 
çea iradın &rlJ~ ! Soma bnmm .ianllda. Oau 

ffaJdi ateld bpıya: . ela bldircHa v!::n aıı,ap 111 ol-

Biz olti7 ........ ızla Darüli . 
caeninverdili cnabı pzdık. 

Dfteci Abclullahm böyle içten 
ael• hlr iatelde ortadan çocuk İl· 
••iııil c:Wtlea taWir ..... - BapnısdaD ka.ç nikili ·~i . thı: 

•İzia hemtir•? - Refikamz ıeaçtirı çocuia • 

~... .. ....... .-~·---· 
- G,le ı.. Mm doksan para Jiz. Çocutamuan olmadıiı n ol

t "Sözde 
mühendis 

.,..P. doktor ıaporiJle •ltit , ,...,,.anı fnddeJ 
eılıı na •lal• DmHkı•ıniD INıt~ldtra,Jiijk&NtltlrlP. 
"olur,, ce.abmı Yermesi cidden 8-ai Wr h~ ay ene! Nai-
"d.e11i Mr enafbr. Kaancan -M;. Jmı U. n'w•nl•nm .. eye 
Jeri~e olmanm ye hüanü niyetle ,...._İftil'. Anacloluda bir çok 

~··-• ....... l>ariil&cwnin 1ol bti&atmda mihmdialik ,.ptı · 
benden çocuk eairaemeaine pıtım inat 9'Jllyen Remzi Naimenin eYi· 
........ ~cı•rwfa 1-efta· ne plen Hacerle Ye IFakatle de 
1aali Wl.u.uı.ı .......... IO'P.IDL ,a1raekten abp tutarak 
ft ...... illa ecliJG1•: . h iki kadım da kandınnqtır. 
Bir~"*fibihqrmma lfakatin Tapuda yapılacak bir 

...,_ h•'lleilr•· .. w W. iti 91clula ıibi Hacerin de hofan. 
~tW• "-"Wrw.t .. ı•• ma daTan ftl'dır. Remsi her ild 
_. iUti;ı. Mr .ant aJ&t al • iti tle kola1lıkla haUeclebilecetüri 
mü~· Sif,.._ ..... 1171emit, lfalmttan 280 Hwnlen 

..ı .. -.-.ı. • ..._ """'" .......,. Biri. de 25 lira pars almlfbr. Anan 
-- ·-~11'91 Wr ~ ~...... ... ..... ..... illerin yapm.adı . 

_ ..._. rıılaae ... ı.-. . lı, battl hiç takip bile eclilmediii 
---.ılrlıiilı.r ~ airiilmüttür. .__ üzerine iki 

• aektap • lwlln Remdden paialanm aeri .---...... ----..-ıı-~ ~tellfoa ~ • isteyince Remsi para almadrimı 

Ekm kler ............ ._... 3a llJlemit, üstelik kadmlara kabu-
-~ bmm lıüfbr. 

ıo pqra uemlatılclı mannt e•llt alacak kimaeleriıı Dolandınldıklannı anbyan iki 
........ Narh lmmi•JO 40 J&llDI Hldanmat oJm•lan tul· Wlla enelld .aUn Aksaray mer · 
~ .... w., Wrinci nni u tır ....... n ~ buncmm ye • kesine hat TmUDC& Remzi taka . 
.... _. Wr ..... 6bm para.tan rinde olmau, eYi --. ......... l•nm•f, merkezde IOl"IU:ra çeki . 

Mr • ilk 1.:...- iL!-~ 11111 da aram. Çlnlra ......... ço. lince blklNia bulanllattm· • ~ ™..., JAJUA ..-1 ealdar bislin e.ıa•ı .. :......:..~. Ha. R-..a Emniyet ikinCi -Le mü-4' Mili OD l,lr Jalnlt OD para • .,.....~ ..-• ,_, 
6n on l»ir kıu'ala iaclirıniftir. yat ye iatikb&Heri ile de mc.cten dürlüliine ıetirilince bu adamın 
Fl'aDc01a &ati .......... ı. lnciJ• met.ut ohDU nsif..wir. bira, enel bir dolandmcılık JÜ 

tir. Yal .m ,_.. •.-ı..at DfteciQba ka•1'Cı J,Ji ~·- Sinden eorpya çekı1diii anlatıl · 
7 18'.dlr. ~ . kanllDID n kendlalnln mJtbr. 

·>r:•l•ı'll•ll .shtlP4it..Bu ibDarla Remzi Balıkesir.de nli Ye g»· 
~~-•..ii•lllL .. 11naem· socak ftNllUKlik. luk çıacak ahibi ol••ama l'ajaaen 

..._ llile .ı. ~ sktklerlt .ak 
~ ......... •fk•lal'lllda •)'&Ildır· 
dılt bfl8111 aklıadaa pUIWH!l!L 

3 - Okula pdlp ııdlrkea .... ela 
belpli kasketi tqmıa, poUı &l'&JDle& 

bqmda beJıeslz kasket tqukiı için 
karüOla ........ 

· 4 ...... Glselflll Tlrk kadmlıfl sed
yesinin en apk allmeti olaa tıemlsllk 
te, ••ellktıe, ftbrda ............. •· 
~daa ..,a .. çıilrtlwa reaklerJe 
)'Waıek ikçe, blleslk, ktipe, rerclanhk 
tapmU, braakl&ra oje vealre etlnaek 
.... tema)'l11ere ille ntttat ..... 

1111 maddeleri• -ııa ...... 6 o
bı ile elele çahpeanıfaa pcaldan· 
mız hea'llma Ml7llk IJillkler • .......,, ................ ., 

.. ~t .... .tedlllıla latulnllüld 
... talebeler hakkı•• .. ·~ 
aezdlrea bazı hareketler bulmadgpnu 
ulıyons. 

K_,. Dlf8ldlrll ae dl'°r? 
Ba sabah btanlnıl ktilttlr direktl

rii Te.vftk ile koauttuk; lzmirclekl fop 
lantıd• vı daimin 1amlwlddln 
bahsettik. 

Jataahal klltiil' tlrektirll dedi ki: 
- a.et. tmıfde birle bir topln 

tı yapıldı. Alınan karar tamim edil
& lstubDla illa .. •llettlfltrle 
birlikte b& toplantı yaptık. Ko•11f
tü.Mekıe. taleltMlnhl hareketlerlat 
dair kar&Tlar Terlllk. Ve b11 kararlan 
mektep hlareı.tM fillaJJI ettik. F~ 
bu ka!Vlann psetıeye ı~ıni mti 
nfıt nlmll)'Or ... Oalar. lbuqeldl 
il ~e talebere bHdirileeekUr.,. 

.eıc iDüclafaa komiteainia,, 
blarma ripeet etmittjr. •u 
laatdara Haric:b'e, Miste.mi 
ler, llalaV• DUll'lariJle 
harbiye u•em reisi •• Surb 
.... Afrikadaki Fnum f 
de kcıad11rleri ele ittink 
dir. 

her heiendili yerde kendisine ~=::..::=::::~---~~ 
mühendis ıliall yermekte n nlpn
lanmaktadır. 

Birkiç ay · enel ~· 
hlr tikcann kizl1Je lllpnlanmq 
hba Ura bclar paraamr ,edikten 
ıonra lataıihala ıebiliftir. 

itin eonradan far1am nan 
t&ccu ubıtaya 1>af wnaat, Ltan
halcla ele ıeçt!n Rmııaai eorıeqıa çe· 
ldlerek nrala ınm. .... er.il • 
lllitd.f. olMakür· 



Teıefo~ ' yeni yaptırılacak 
nıerkezı 
Yeni tesisatla · 11 posta V8pUrUmUZ 

kuvvetlendlrlllyor 5 1 • • d .. d•• b 1 
lstanbul telefon . merkezinin onu a ınan ve yırmı or u u an 

tekliflerin tetkikine başlanıyor 
Devlet hesabına, Deniz yollan 

idareıince kabotaj hatlan ve yeni 
teaiı edilecek dıt seferlerde kul • 
lanılmak üzere hariçteki tezgah . 
larda yapbrdacak olan on bir 
poıta vapuruna ait hazırlıklann 
ilk kısmı ikmal edilmit ve teklif • 
ler tamamen alınmıştır. 

Deniz yolları idaresi dün yapt· 
lan tekliflerin miktannı ve yapan 
firmalan bir taraftan Ekonomi 
Bakanlığına, diğer taraftan şeb . 
rimizde bulunan Deniz müıteşan 
Sadullah Güneye bildirmittir. Bu 
teklifler Ekonomi Bakanlığı ve 
Denizyolları idaresi tarafından 
teşkil edilecek bir fen heyeti tara· 

fmdan tetkik edilecektir. Heyete 
Ekonomi Bakanlıiı müıtep.n 
Van der Porten de ittirak edecek
tir. Heyet tetkiklerini aüratle bi • 
tirdikten sonra vapurlar tercih e • 
dilen tezgaha ıamarlanacaktır. 

Eğer müsait ve müsavi ,erailt 
gösteren tezgahlar bulununa in . 
ıaatm bir kaç tezıgiha verilmesi 
muhtemeldir. Nitekim teklifte bu· 
lunan Hollanda, Fransa, Dani· 
marka, ltalya ve Alman tezgah · 
lan arasında bir kaç tezp.hm bir
leşik teklifleri de bulunmaktad1T. 

Posta vapurlanmızm J1lpılma· 
ıı için yirmi dört teklif ileri IÜJ'Ü). 

mü§tür. 

Fırtınada 
binalardan uçan 

kurşunlar· 

Halit Ziya, mahut fransızca ~ 
tolojiden bahsederken şöyle diyor: 

Bugün §Öyle böyle uzun asırlardatı 
ıonra vücude gelmif bir edebiyatımız, 
blr dUimiz D<Zr, bunu en dar çerçeveyt1 
en laklr bir sermaye ile aıkııtınp ec
nebUere karşı: "'Bakuuz Türkün sanat. 
kabUigetinden doğ""'l eserlere •• ., de
mA!k, gene teıbüıe müracaat edeceğim. 
agnUe Türk mah&ullerinl tağıiş ede
rek onlan ecnebi tkaret pazarlanna 
ıevkeden tacirlerin hareketlerine ben
zetUebilecek, luda tabirinden çok daha 
mllhim bl~ şeydir ki, onun müstahalc 
olduğu hlimeyi bulcun.ıyorum.._ 

* HOsevın 

RalhmlınDn evi 
üstat Hüseyin Rahmi yazıyor: 
Bizim Heybeli.deki evden baluset. 

mek istiyorum. Çamlığın yüksek y~ 
macında, dört yanı her rüzgara açılt 
bir kaya üzerine kuruludur. Gelen ah
bap ne ıüzel havadar mevki diye be.. 
jenlrkr. Bina yaluıkat ahfap, bfna. 
enaleyh yazlıktır. Kı§UI burayı ıaıt

mak için evin keıwteaine nwadU odun 
yakmakla beraber ge111J bogmunuzu. 
kulağınun yünlülerle ıarrp aarmalo
madan blr ılık IW,e bulup oturcıma> 
auıız. 

BfiyUk romancmm lyf bir tuccar 
olamıyacağı anlaşılıyor. Mal böyle mi 
methedilir? .. Hele alt tarafım okuyu• 
c:a, IM&ll, Heybelideki ilham yurdun· 
dan Adeta tirküyor. 

Temenni ederiz ki, Htl8eyln '11ııhmi 
bu evi kin-Jeye beğendirmek mc~buri· 
yetinde kalma.sın. Orası sayfiyesi ha

y eceğl anlaşılıyor linde kalsın ve bir de kışlık evi olsun. 

Geçenki büyük fırtınada Evkaf "l\. "9 * 

Evlf af tarafından 
bu sene yenlleneml-

binatan üzerinden uçan kurtunıa. Y shva Kemanın 
rm vaziyeti hakkında bir taraftan 
Evkaf, diğer taraftan da Müzeler , 

mahflBI 
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Habeşler 15 ıtalyan 
cephane deposunu 

Berhava ettiler 

lngiliz harp 
gemisinde 

Boğazından kesi I mlş 
olarak bulunan zabit 

Italyan donanması 
emre hazırmış . 

ıtalyanıar ·bu haberı 
ıtalyanlar bu haberi bermutat 

tekzip ediyorlar 

imparator kalbin-
den rahatsızmış 

Cibutideki sarayına gideceği 
söyleniyor 

Adisababa, 24 (A.A.) - İta}. kı ve bir çok kamyon bulunan iki 
yanları Takkaze nehrinden süren büyük depo da tahrip olunmuştur. 

Gojam valisi Raı lmeru Aksumun ltalyanlar tekzip ediyor 

garbinde kain Witite noktasında. Roma, 24 (A.A.) _Alakadar 
ki umumi karargahından, Cuma makamlar, Habeşlerin §İmal cep· 
günü, Habeıistanla Eritre arasın- hesinde 412 İtalyanı öldürdükleri
daki hudut hattını teıkil eclen Va- ne ve 15 cephane depasu berhava 
rale nehri istikametinde iki kol ettiklerine ve ayni zamanda açık 
'gönderdiğini söylemiştir. Bu kol - havada dini ayin esnasında bir 1-
Iar "vdetlerinde on bet mühim · talyan müfrezesini imha eyledik
mat deposu, 30 hücum araba1ı ve }erine dair olan haberleri yalan -
bir kaç kamyon tahrip ettiklerini Jamaktadır. Ayni makamlar, Gra
fakat esir alamadıklarını bildir . ziani'nin Cicikayı aldığı haberle-
nıiılerdir. Akın çok itina ile hazır- . . d I ı ktadır 
lanml§ gibi görünmektedir. 

rını e ya an ama . 

H b şlerin zayiatı az olmuıtur. ıtalyanler yenf aevklyat yapıyor 
a e . . w Napoli, 25 < A.A.) - Efrat ve 

Habeı askerlerı, Adua - Adı~ . harp malzemesi yüklü bir çok gemile· 
rat - Aksum hattı arkasına ılk rin doğu Afı ikaya hareket ettiği ha
defa olarak girebilmiılerdir. Bu&· her verilmektedir. 
kın Adisababada, Gojam vilayeti. Arabin vapuru hu gect; Somaliye 
nin imparator aleyhinde isyan ha. hareket etmi~tir. Vapur, kanı::. on, harp 
Jinde olduğunu iddia eden ltalyan malzemesi ve 300 asker yüklüdür. 
h b 1 · b" 'b. tel"kk' Sannio ve Ligurin vapurları, mo-a er erıne ır cevap gı ı a ı . . . • . . . 

törleştırılmış Kara bin) erı teşkılabnn 
olunmaktadır. mensup 1712 ncf erle 2866 topçu neferi 
43 ıtalyan askeri öldUrUlmU• n 118 1.abit yUklU Nnnazfo Sauro va-

puru da bUgün Eritreye 12200 amele 
Adisababa, 24 (A.A.) - Ras ve Lombardia vapuru 4 bin amele gö-

lmru müfrezelerinin, Tiğre cep · tUreceklerdir. 
besindeki ltalyan hatlanne. yap - --------------

tıkları bir akın esnasında 43 be - ık·ı başbakan 
yaz ltalyan öldürdükleri, reımen 
haber verilmektedir. MUşterek bir tebliğ 

neşretti Şlmal cephesinde bir ••Y 
yokmu, 

Roma 24 - 34 numaralı r"ı -, 
mi tebliğ: 

~ Eritre cephesinde işara değer 
bir şey yoktur. 

Somali cephesinde, Ogaden 
bölgesinde bir takım istikıaf ha
reketleri ve Gastro tehri üzerinde 
kesif bir tayyare faaliyeti vardır. 

Habefler Aduva • Makalla 
yolunu tutmu,ıar 

Alman haber alma bürosunun Ha. 
beşistandaki muhabirinin bildir . 
~diğine BÖre, Adua - Makalle yo. 
)u kısmen Habeılerin elinde bu . 
duf!undan, İtalyanlar Adua - A. 

"' d · grat Y.olundan istifade etmekte-

dirler. 

f mparator ajır hasta mı 1 

· Berlin 24 _ HabCJ İmparato. 
:Unun ağır ıurette kalbinden ra · 

h. t ldu~ ıöylenmektedir. lm-
n STZ o p- 'b "d 

parator bir müddet için Cı utı e-
ki sarayına gidecektir. 

Hareket günü henüz belli de· 
ğildir. (imparatorun memleketi 
terkederek Fransız Somalisine 

gitmesi haberini kaydı ihtiyatla 
karıılamak lazımdır. lmparatorun 
böyle bir zamanda vatan haricine 
çıkması çok fena akıbetler doğu
rabileceğinden bu habere §İmdi · 
lik pek de inanılamaz.) 

Baskm haberi teyit edlllyor 

Adiıababa, 24 (A.A.) - Ha· 
vas Ajansı bildiriyor: Resmen 
bildirildiğine göre, ıimal cephe -
sinde Habeş miifrezeleri dütman 
lW.tlan ıerisinde yaptıkları bir 
haıkmda on bet cephane depoıu· 
nu berhava etmişlerdir. 

ca i inde otuz hücum tan-

Romanya ile teşkil 
edilen blok Tuna 
devıetıerile sulh 
çerçevesi içinde 
anlaşmak ist:iyor 

Belgrad, 24 (Hususi) - Çe · 
koslovakya Başbakanı Millin 
Hodza'nın Belgradı ziyareti, bü · 
tün Yugoslav gazetelerini §iddet -
le alakadar etmeki.edir. Gazeteler 
bütün birinci sayıf al arını bu iıe 
tahsis etmiılerdir. 

Tam bir iti!afla biten konuş -
malar neticesinde iki baş ve dış 
bakanı matbuat mümessillerini 
kabul ederek mii.şterek bir tebliğ 
vermişlerdir. Bu tebliğin hülnsası 
şudur: • 

İki bakan bugünkü siyasi ve 
iktisr.&.ıi vaziyeti tetkik etmişler, 

neticede her husmta ve tamamen 
mutabık fikir ve kanaatte olduk
larını anlamışlardır. Romanya ile 
birlikte teşkil ettikleri blok, bil · 
haaaa Tuna devletleriyle sulh çer· 
çevesi içinde esaslı bir şekilde an
latmayı samimi olarak istemekte
dir. Küçük antant Avrupa sulbü -
ne ıiddetle taraftardır. Ve hiç bir 
devletin aleyhinde niyet ve fikri 
yoktur.,, 

Çekoslovakya Başvekili Bel -
graddan ayrılmadan evvel Kral 
Naibi Prens Pol tarafından da ka. 
bul edilmiştir. Ve bugün öğle üze. 
ri Belgradı terketmiştir. ---------------
6000 Çin komünisti 
sansi vilayetine 

girdi 
Pekin 25. (A.A.) - Altı bin Çinli 

Kömünistin ~ansiye girdikleri söylen 
mektedlr. nu l'İlayetin valisi bu isti- j 
liiya karşı mühim ted_l>irler almakta 
dır. - ~ 

Neden öldü 

Hog ve ni1anlurı Malholland 

tekzip ediyorlar 
Almanyanın Roma sefiri Musottnl 

ile ne görüştü? uıı 
Almanyanın Roma elçisi Von Kas rinin konu~ulması mukarrer otan g 

sel Berlinden Romaya dönmüş \'e Mu- dür. e~· 
solini tarafından kabul edilerek ken Resmi m.ahafil bunu inkar etrrı 

disile uzun boylu görüşmüştlir. tediRr. A h f'I F ... - Jta1'-ıı" 
l\'e ıörüştüklerini çok saklıyorlar. esmı nın a ı, •ransı.- k tıı· 

Almanya mümessili ile ltalya Başbn- anlaşmasını dn İtalyanın boZ11111 ~ıe 
kanı arasındaki bu görüşmeye çok e saV\•urunda olmadığını söylerrıt 
hemmiyet \'erilmektedir. dir. . i1'ı:e 

ltnlyan kabinesi ~Iusolininin baş- Maarnafih 18 ilkteşrin ıarıltlk t' 
kanlığı altrnda fe,·kaladc bir toplan de yani zecri tedbirlerin fJk ıatb ııı 
tı yapmış ve anlaşıldığına göre bey dildiği gün İtalyan donanmas1":;'ıc,ı:ı 
nelmileJ rnziyetf görU~iiş, petrol am- giliz donanmacıına tecavüzüne 1 .,. 

bargosu konulduğu takdirde }falyanın kaldıfını İngiliz gazeteleri uzun ~r' 
Geçenlerde İngiliz harp gemi- ne yol takip edeceği anla,.ılmıştır. dıya yazmışlar l'e bir AnUP3 dl· 

b h • ''-"aı·r re"mİ mahafilin bildirdiği tehJikesi atlatıldığını söylemişler Jtl ]erinden Ramillis'de Jngiliz a rı- J "" ge 
ma1Umıtt sudur: Diğer taraftan Londradan & Ye zabitlerinden birinin boğazın- - L- 1 Al Ital A"U!tıı · .ı 

Dünkü kabine toplantısından son hall\:r er manya, ya, T bf ffP 
dan kesilmİ§ olarak bulunduğu ra, Mu~ollni martın ikisinde Jtalya ve Macaristan ara.cmda askeri r ,,,~ 
haber verilmişti. donanmasının emre hazır bir halde bu fak akdetmek Uzere bir mUddetteıt tıl1 

İngiliz askeri mahafilinde ve Junmasını emretmi§tir. müzakereler yapıJmakta oldufOJ'' 
İngiliz matbuatında derin bir he- .Martın ikisi petrol zecri tedbi- dirmektedirler. ~ 
Y~Mu~ndıran~hid~~inh~ ~=======================~~ 
men tahkikatına geçilmi,, önce Ed A Kamara' 
harp gemisi içinde esrarengiz bir en va m ._. 
~:;.ayetle karşılatrldığı samlmıı- sın da ı· zahat verdi .. 

Son zamanlarda muhtelif li - il" 

manlarda İngiliz harp gemileri ve (Bat taraf. 1 incide) dar tuttuğu yoldan yürünıei~. 
denizaltı gemilerinde suikast eseri ambargosunu geç.iktirmek istedi - yük bir azimle devam ed~e ~ 
olduğu anla§ılan patlamalar .da ğini, halbuki dünya su!hünü koru- Martın ikisinde Cenevreye gıde 

1 
vukua gelmit ti. mak için Mussoliniye fren koy - bu yoldaki faaliyetimize defıt" 

İngiliz askeri mahafili tahkika- mak icap ettiğini söyleyerek, in . d~eğim. 
tın daha derinleıtirilmesini istemiş gilterenin önayak olarak derhal MUatemlekele meeeıe•1 J'P 
fakat netice gayet garip çıkmıştır. petrol ambargosunun tatbikine te· Müstemleke meseleıine ıe,d,ı 

İngiliz bahriye zabitinin boğa- şebbüs etmesini istemiştir. ce: Bu mesele bizim için ipl~ôif 
zındaki yaranın pek derin olduğu Hariciye Nazırı Eden bu ten - maddelerin taksimi mesel":sf 
görülüyordu ... Zabit yere yüzüko- kidlere cevaben irad et~iğ~ uzun Bu itibarla bundan evvel .d~ ' 
yun düşmüş olarak ve kanlar için- nutukta ezcümle demiıt~rkı: . 1.d~8~-;. ;ı.: L •• _ ...... ı.,,. btf 

de nm tu. " HükUmetimiz bu İşte katıyyen etmek üzere toplanacak otsıı ti· 
Elde edilen netice §Udur: Ölen gevşek dav'ranmamııtır. Geçense- nelmilel iktisadi bir konfera!' 

bahriye zabiti elinde su dolu bir nenin kanunusani ve mayıı ayları tirake daima hazınz. 
bardakla giderken kendiıine bir zarfında ltalyan • Habeı ihtila - ınglltere ve Mıeı.. f 
hal Olmuıt, dü .. müıt ve kırılan bar- - .. ·· 1 k · · d'plomat.ık t 

1 
l M ıııd• " 

:r :r :r f ının onunu a ma ıçın 1 ngi tere i e ısır ara• ii~~r 
dağın bir parçası gırt!ağma sap- müzakerelere bp.tlamı§tır. Fakat ni bir muahede imzalamak lıı'of 
lanmıştır. ortada hali harp olmadığı için o ze. prensip itibarile itilaf hasıl 0 tıllr 

Bu suretle bir damarı kesilen b. l · b"k t k ... .r 
man zecri ted ır erı tat ı eme tur. Resmi müzal;erelere -zabitin ölünciye kadar boğazından 1 t H b 
imkanı bu unamamış ı. arp a§· kisinde baılanacaktır. 

1 kan akmıştır. !ayınca, Cemiyeti Akvam derhal Harp tehllkeeJ vardır tİ 
Hog isminde olan llu zabit otuz toplanmıf ve on gün gibi çok kısa l itiraf ederim ki umuJPt h•~e" 

yaşını henüz geçmişti. Yakında bir müddet zarfında hAnlyayı ~üt~ J 18 sene sonra bile 1914 ~e o~'; 
askeri ümeradan birinin Malhol- .1• d k tedbırlerı 

1
1 ıeı 

arrız ı an e ere zecrı cut tehlike ve endiıeler ı• d'f . 
land ismindeki kızıyla evlenmek tatbik etmiştir. Petrol ambargosu· mıştır. Bugün çok ciddi en ~.~\\' 
üzereydi... na gelince: Petrol ihraç eden bat· kar"ısmda bulunuyoruz. 8" J•~' 

Doktor cesedi kanlar içerisin'de · Ak :r d•' r 
lıca devletler Cemiyeı vama 8 kelerin önünü almak için e'b\l .. iken muayene ettiği zaman zabit, kl d t 1 b ıtJ iv 
za olmadı arın an, pe ro am ar kollektif emniyeti temine. ,eti~ 

üç saatten beri ölmüı bulunuyor· ıroıunun tatbiki kolay olmamıthr. durlar. Bu da, ancak lns•;.• ,.ı i 
du. Bu mesele ha~kında hazırlanan iştirnkile kabildir. tngiJte ... .ıife~, 

Boğazındaki yaranın ehemmi- rapor halen alakad~r devletler ta·I yolunda kendisine dü9en • 1"''tl
yetinden şüphelenerek ölümün bat rafından tetkik edılmekte oldu - apabilmek için dainı• )cıJ efde. 
ka bir sebebi olması ihtimalile ce- ğundan, ıimdili_k bu h.usuıta fo.ıla ~ulunmaya çalıtıyor. tı~r ~il' el 
sede "fethimeyt,, ameliyesi de b' .. l ~ım . tı te...,.. 

ır şey soy emıyeceg · evvel kollektif emnıye 
yapılmııtı. Sulh nasıl ve nerede mek mecburiyetindedit•ı• bUııd'~ 

Genç bahriyeli zabitin nişanlı yapılablllr ? . . N rı t<len ı1'' 
iken yalnız kalan müstakbel kansı Cemiyeti Akvam tarafından Harı~ıye a~'ltalia'd• ç }ıte' 
derin bir yeis içindedir. geçen sene teıkil edilen Beşler ko· s?n~n Gı~~nale Iarınd•Jl ~ f/e • 

mitesi sulh §artlarını tcubit etmiıti. gızlı lngılız rapor teıinin b~ ~~' 
Bu komite feahedilmemiştir ve her derek, ltal~an ga~e ceıniyetı t t'' 
an vazifesine devam edebilir. Her sile ile lngılterenı: bir 9iY-'e~,,d 

Musolini sulh 
teklif 

edecekmiş 
( Baştarafı 1 inelde) 

dentavizatta bulunmak suretiyle 
Sudan ile hem hudud olan Kısma 
sahip olacaktır. 

Habeşistandan ayrılacak ara -
zide itletilecek madenlerin karları 
Milletler Cemiyeti tarafından kon
trol edilecektir. Bu karlar, impara
tora bırakılacak olan yerlerde ıs • 
lahat yapmağa ve endüstri kurma· 
ğa sarfolunacaktır. 

Vatikan, 25, (A.A.) - Haber 
alan mahfeller, sulh tekliflerini ha 
mil bir papasın yakında Cibutiye 
geleceği oradan Habetistana gide
ceği hakkındaki habere hi_ç bir 
kıymet vermemektedirler. 

hangi yeni bir sulh müzakeresinde v~m P~~~·~~ s'::a~ etJDİI old" 
be~ler komitesinin teklifleri e5as kıp ett~gı~ı 1 1' ~-~ 
te~kil etmeli ve sulh müzakereleri söylemı~\ır. ne! (A.A.) -- "" of 

d l Londra ~ b• · ı' yalnız ve yalnız Cenevre e yapı · d' ·z kara .,e b••'. 
Kamarası enı ' f zl• ta 11ı1 malıdır. . . tenilen • . pe . 
duları içın ıı tı11ittır· }ttl' lnglltere zecri tedbtrle:-e 

devam edecek 
"Sizi temin ederim ki, İngiltere 

zecri tedbirler itinde şimdiye ka· 

40500 metre 
yüksekte hararet 
Moıkova, 24 (A.A.) - Kiev 

rasathanesi bir iskandil balonu U· 

çurmut ve bu balon 40.500 metre· 

ye kadar yükselmiıtir. Bu irtifa -
da kaydedilen derecei hararet na·ı 
kıa 43 ve hava tazyiki yerin sevi· 
yeıine ni•betle 550 misli azdır. 

tr sırasiyle kabull ep edileO t"oı"' 
· · ta e 

kuvvetleri ıçınln iliz ti,-•' ıcrit ' 
aat 4.850.000 gb lif bir ~ ., 

1 • nıu a •9tı · ...,., 
sosyalist erın bul edilll'' ı.3"' 
lerine rağmen ka "erilen • ·,t• · 

Kara ordusuna reddh" ı ttt'' 
k hsiıatın •b" 

bin liralı ta 'tibar• 
. d azarı ı M 

yen takrır en eı•· "~ 
mııtır. · det. ıı • 

H kuv"etlerıne burıu tl' 
ava ı ·ıınit \fe ute 

h • at ver• ı 1 
lira ta sıı . de ş.yn 
leyhindeki takrır 

w _ .... 11tır. redde ugr-
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Yaşıyan ölü 
18 yıldır kaybettlOi hafızasına 

tekrar sahip olunca 

fakat birkaç 
öldü 

Ailesile kavuştu 
dakika sonra 

Umumi harbin ıon aenesinden
beri kaybolan ve ailesinin ölmüt 
aandıjı bir İngiliz askeri geçen . 
lerde çok acıklı bir ıekilde bulun
muttur. İngiliz gazeteleri bu hu· 
IUlta fU malumatı veriyorlar: 

Bundan on sekiz sene evvel 
Flandr cephesinin harp sahasında 
bir uker paltosu bulunmuş ve hu
nun iç cebine dikili olan fotoğra. 

fmdan lngiliz piyade neferi Henr; 
Fabrise ait olduğu anlaşılmıştı 
Askerin ölüsü bulunamadığı için 

adı "kayıplar,, defterine ge~iril . 
miı ve harbiye nezareti de T otten
ham tehrihdeki adresine, mutat o

lan: "Harbiye nezareti Henrimn 

kaybolduunu bildirmekle müte . 
eaairdir,, telgrafım çekmiıti. 

Annesi oğlunun ac11ına daya . 
namıyarak ölmüttü. Bir erkek ço · 

cukla yalnız baıına kalan !karısı 

~ teeeaüründen fazla ya.§ayama

llllf, o da dünyaya gözlerini kapa

mıftır. Seneler böylece birbiri ar . 
drndan geçip gitmiıtir. 

Geçen hafta ise, ıimdi kayıp a 
damın hemtiresi Madam Minr · 
Gt'e'nin oturmaı.-ta olauğu ayni 
lriiçük eve bir telgraf daha gelm~· 
lİT, 

Telgraf bundan on sekiz sene 
C'V'Ve ölmüş olan Madam F orbisc: 

~zılmrıtı. Tehlikeli bir surette 
baıta olan oğlunu Londranın 
Jlanstead akıl has.tahaneıinde ıör
meıi rica ediliyordu. 

Bu habere ıata kalan Madam 
Gee hutahaneye koftu, orada ta· 

kallı ve yüzü haıtalığm çizgileriy
le bumMıru!uk olmuş kardetini 
tamdı. 

Çoktan ölmüş olduğu sanılan 
ağabeyisi de kendisini tanımqtı. 

Kız kardeşi ona annesinin ve kan
sınm ölmüş olduklarını, oğlunun 
ise ş=mdi hayatını kazanan kosko· 
caman bir erkek olduğunu söyle . 
d i. F abri$ bütün bunlan 4LCI acı 

dinledi. Beynini on sekiz senedir 
sarmrf olan sis ancak üç dört saat 
evvel açılmıştı. Onu harp cephe . 
sinde müthit bombardımandan 

ç.ıldırmq bir halde bulm~lar ve 
lngiltereye getirmitlerdi. O gün . 

denberi de bu hutaılw.necle yatı . 
yordu. Son zamanlarda tehJi.keli 
bir surette hastalandığı sırada ak· 
Jr1:iqına gelmitti. Adresini vere . 
rek anneıini çağmnalan için dok
torlr. :ı valvC':rmıştı. 

Zavallı adamın hatırası tam da 
zamanınd& avdet etmiıti, çünkü 
kız kardeıiyle konıqtuktan bir iki 
aakika sonra tekrar baydmq ve 

ertesi günü de "reri gelen adam,, 
ölmiiftür. 
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Entellicens servis' in ::~~·;;m:;:;~~ 
No: 1 

Istanbul teşkillitına nasıl girdim? 
Bir kaç SÖZ tin asıl muhitinden hiç ayrılmıya- tecektir. 

Ben, bir arzu veya kararla ca- cağım. Mektepte gösterilen filmler c!e 
1111 olmadım. Böylelikle de vicdanımın emri- bize ayni vaadleri tekrar ediyor • 

Beni bu tehlikeli yola sevkeden ni dinliyeceğim. du. 
bir teaadüftür. Fakat mutlu bir te· İstanbullular, mütareke yılla · Mektepte harbin lehimize ce. 
sadüf ... rınm acısını unutamazlar. Ben, o re yan ettiği yolunda ıık aık veri • 

Önüme hiç beklemediğim bir zaman, Heybelideki Deniz Iİ$esin-1 len konferanslar netice hakkında 
günde, biç ummadığım bir fırsat de çok genç bir deniz subay nam-! umutlarımızı her gün biraz daha 
çıktı zedi idim. ı kuvvetlendiriyordu. 

Be
• • Bir kızg· ın demir gibi, bütu""n • M kt b" ffü n, ınsanı daima bir me:?ar e e ın tene ·· s aalonunda 

çukuruna süriikliyecek yollara dü- benliğimi dağlıyan o şeamet gün- büyük bir dünya haritası asılı idi. 
türen bu fırsatı, tabir caizıe, huı . }erinin, benim bu tehlikeli hayata Bir Alman muallim, her aabeh ge
nü istimal ettim. Ve 

0 
sayede de . atılmamda büyük rolü olmuştur. lir, resmi tebliğlere göre, müttefi. 

nizde bir katra kabilinden olan Mütarekeyi görmeseydim, bel- l kin ordularının ileri hareketlerini 
aciz vücudümle, en karanlık, en ki, bugün, bir harp gemisinde va- muhtelif iıaretlerle bu harita üze. 
felaketli gününde ve.tanıma hiz . zife almıı vazifetinas bir subay · rinde teabit eder, bize her günkü 
met etmeğe çalııtmı. dım. harp vaziyeti hakkında izahat ve-

Çahpbildim mi? Fakat o günlerin çok genç ve rirdi. 
lıterim ki, bu sorunun karşılı . çok hassas olan ruhumda ifrat de- Biz, muzafferiyete namzet biT 

ğmı, hayatımı okuduktan sonra: recede fazla yaptrğr aksülamel, milletin çocuklan gibi bu anlatı . 
yükıek Türk efkarı umumiyesi beni kasırganın önüne dütmü, bir lanları sevinçle, heyecanla dinler-
verıin. yaprak gibi istikbalimden çok u· dik. 

1 
zaklara savurdu. Harp hakkmda yalnız bu ka 4 

nallardan ve bu mahiyette malil • 
mat alabiliyorduk. Elimizde, baı
ka bir haber kaynağı yoktu. Çün
kü mektebe gazete girmiyordu. 
Talebenin gazete okuması tiddet
Ie yasaktı. 

Ben, ya ruz yaptıklarımı, yapa-
bildiklerimi yazacaiım. Hem de Çok defa bir girdaba düımek 
olduğu gibi; hiç bir teY ilave et . üzereyken, mutlu bir tesadüf ile 

d ,,_ 1_ l kurtuldum. 
me en .... •aaa an, hadiseleri ta . 
rihlerle tevıik edeceğim. Yap _ Çok defa, karanlıktan boğul . 
tıklanma berkesin tanıdığı phsi- mak üzere iken ııık yağmuruna 
yet sahibi kimseleri ve bugün ya . tutuldum. 
fıyan malUnı birçok f&hsiyetleri Çok defa, en umutsuz vaziyet-
ithad edecefim. lerden hayale sığmıyacak derece-

Entellicena Servisin lstanbul de garip ve heyecanlı tesadüfler
tetkilitı içinde, en tanınmıı lnıgı- le kurtuldum. 
liz istihbarat memurları ve subay Bütün bunları teferrüatiyle ya-

ı aaancla aeçiı-.diiim macera • zabilmem için, Deniz lisesindeki 
larr oldufa sibi anlatmak istiyo . ton rftnhti'ffWln, !>eni' d '*-man fa
rum. 

Beni, vatanım için bir istila f e· 
lakeli hazırhyan dü,man teıkilatı 
içinde çalrıtırmak istediler. Kel . 
lemi koltuğuma alarak onların içi. 
ne girdim. O maske altında onla . 
ra değil, Anadoluda istiklal için 

tanbulda bulunan süel lgiliz şefle-
riyle tanışmaya sevkeden bazı ha. 
diselerini anlatmakla i,e başlıya . 
cağrm. 

Harbin son 
günlerinde 

Ve biz üç ayda bir izinli cıkı • 
yorduk. -

Mütarekeye kadar böyle yük • 
sek bir kuvvei maneviye içinde ye
tiştirildik. 

Ve hakikat, bir gün, bertarafı 
aivriJmif yırtıcı bir kaya gibi genç 
kafalarımıza indi. 

· çarpııan milli kuvvetler hesabına 
çalıştım. 

1918 yılındayız. Heybelideki 
Deniz Lisesinin üçüncü sınıfında 
talebeyim. 

Bir gün, sabah derslerinden 
birindeyiz. Sırufta ~ıt yok.. Hepi . 
miz derse dalmıf bir vaziyette 
hocamızı dinliyoruz. Güzel, gü • 
netli, berrak bir gün... Havada 
ılık bir sıcaklık var ... Sınıfın pen
cerelerinden görünen ada yeıilli -
ği kalplerimize tatlı bir heyecan 
veriyor. 

(138 milyon Avrupa ve Amerika lınrn kullandığı VEG krem podra

"1ıı) memleketimizde kullanan bu Bayan mevıimin en zarif balo

~da bütün halkın nazar dikkatini celbetmiıtir. VEG krem, pudra

diinyanm en tekemmül etmiş kremlerin fevkinde ıüzellik temin 

'de.ı Yeıine krem, pudradır. Bütün lüks maiazalarda satılır. 

ZAMAN 
Manlf atura Ltd. Şirketi 

Merkezi: lıtanbul, Sultan Hamam, No. 26 
Şubesi: İzmir Peıtemalcılarbatı No. 46 

Fantezi, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazmir maQazası 

Büyük Parça Sergisi 
lstanbulda batka şubemız yoktur. 

Yaptıklarımla iftihar duymu . 
yorum. 

Yurdunu seven, istiklal ve fe . 
ref uğruna ölmesini bilen her 
Türk çocuğun•Jn yapabilecekleri . 
ni yaptım. 

lztıraplı harp günlerini ekail
miyen bir aabır ve tahammül içm
de takip ediyor ve bir an evvel 
mektebi bitirerek, vatan sınırla . 
rında döğüten kardeılerimizin ya
nına kotmak heyecaniyle çalışıyo . 
ruz. 

lngilizlerin içinde aylarca ya . 
tadım. Bu normal bir yaıama de
ğiJ di. Mektepteki hocaların hemen 

Çünkü, her an hayatım tehlike. yarı<lan fazlaaı Alman... Hamen 
ye maruz bulunuyordu. her gün onlann yeni bir müjdesiy. 

Cebimdeki tabancalardan biri- le karşdaııyoruz. Türk hocalar da 
ıi her dakika için beklediğim bir onların anlattıklarını teyit ediyor. 
yakalanma du1umu karşısmda lar. 
beynime kendi elimle ırkaca ~ -Müttefikin orduları her taraf-
imı iki kurtun saklıyordu. ta muzaffer oluyor. Dütman top· 

Her gün bir tarak kıı.n gür raklarında ilerleyip duruyoruz. 
saçlarmıı ölüm heyecaniyle geçen Harp yakında galebemizle bı . 
bir gece içinde tamamen kaybet . - ---- - -------
tim. 

Bütün geçirdiklerimi, ıize, bu
IÜn hatıralarında bile duyduğum 
ayni heyecan ile anlatacağım. 

Y azılanmda üç 'ey bulamrya . 
cakamız: 

Hayal, yalan, palavra ... 
Türk halkmın merak ve rağ . 

betini istismar eden gazetelerin 
her rün 8Ütunlar dolusu yazdık . 
lan casusluk tefrikalannda bol 
bol ıöze çarpan, bu romancı mal
zemesini benim yazılarımda bula. 
nuyacaksmız ... 

Çünkü, ben, hiç kimsenin red 
Ye tekzip edemiyeceği (h"kikat
ler) den bahsedeceğim ve hakika-

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutusu : lstanbul 214 

Telgrar acıresı , tstanouı HABER 
Yazı lşıerı telefonu :?:11172 
idare ve tı!n .. : :?-1370 

ABONE ŞARTLARI 
Tur4i11' Ecubı 

Senelik ,400 Kr 2'700 Kr. 
e aylık 730 ,. ,4SO ., 
::a aylık 400 .. 800 .. 
' •v••k 150 •• 300 .. 

iLAN TARiFESİ 
Tlca .. t tıanıarının ••tın ,2 so 
Aeemı 11anıar1n 10 kuruet~r. 

Soltı6i w N~ırırıat Mütlürii: 

Hasan Rasim Us 
&11/tlıtı ,,er (YAKIT) motboa11 

Bu güzel gün içinde yatanıanın 
zevkini yudum yu.dum tadıyorum. 
On yedi yaşında bir çocuğum. 

Bir arahk sınıfın seuizliğini 

bulandıran bir gürültü duyuyo -
ruz. Bu gürültü arkamızda kalan 
denizden geliyor. Çünkü den.ha • 
nemiz bahçe üzerinde bulunuyor. 

Hepimiz kulak kabartıyoruz. 

Bu gürültü, alııJon olmadığımız 
bir ses .. Harp gemilerinin funda 
ettikleri (Demir atmak) zamanı 

çıkardıkları gürültünün ti kendi • 
ıi ... 

Denizi göremiyoruz. Acaba 
hangi gemi geldi? 

Yavuz adalara bu kadar yak • 
latamaz. Hamid iye olm&1ın? Her 
halde bizim harp gemilerinden bi
ri gelmişti. Hepimiz, donanmada 
staj görmekte olan arkadqlarrmızı 
ve vaktiyle mektepte bulunan su . 
bayları göreceğimizi dütünerek 
seviniyor ve paydos borusun.un 
çalmasını heyecanla bekliyorduk. 

Nihayet paydos bonnu çaldı. 
Hepimiz yanş edercesine kotarak 
rıhtıma toplandık. 

(Deuamı uar) 
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2ta"'e 
BUGONKO PROGRAM 

lSTANBUL: 

~ 

BEYOCLU 
MELEK 
lPEK 

Utulma beni 
Hava kahramanlan 
ı No. Halk düşmanı 
Çingene bnron 
Kıvimlıı.r rlS\U 
Mayerlıng 

Aktam poıta11 24 ŞUBAT - 1936 

üDy©lfil OD ıra 
KADIN TiCARETİ VCJZCNDEN 
'falnız bir şehirde 

bu kadar para 
kazanan 

Ah~aksızlarla 
18: Dans mualld.81 (plllk). 19: Haberler. SARAY 

19,15: Muhtelit plllklar. 20: Çembalo ve Kilo *TÜRK 
dofon solo (plllk.) 20,30: StUdyo orkestraları. SUMER 
21,30: Son hahcrlcr. Saat 22 den sonra Ana. ı·ILoız 
dolu ajansının gazetelere mahsull havadis aer ELHAl\lltA 

v181 verllecekUr. 

Vlktorya ve HUsan • Meç A • k 
hOI muganni m e rı a müca-

Pariı Hukuk Fakül 
tesinde bir müddet
tir talebe arasında 

bir profesöre kar§ı 
nümayişler tertip 
edilmekte, mesele 
hükGmetin müdaha 

BUKREŞ: (82S Kh.) - (864.6 m.) 

20,15 Keman konseri, 21,35: Senfonik 
konser (stüdyo orkestrası). 23,15: Gece kon 
serl. 

BUDAPEŞTE: (M6 Kh.) - (M9,6 m.) 

18,M: Opera orkestrası konserı. 20,30: 
Koro (körler korosu tara.frndan). 22: Karna. 
val gecesi (kabare, oen saat, balo, caz). 

BRESLA V: (950 Kb.) - (816,8 m.) 

22,10: Berllnden dans mllzlğl nakli. 23,_ 
30: Gece mllzlğt. 

BERLlN: (8U Kh.) - (356,7 m.) 

18: KUçUk konser. 21,lO: Dam mllzl""' 
konaerl. 6'• 

FRANKFORT: (l.193 Jtıı.) _ (Ul m.) 

ı7 : Hafif koııaer. 18,80: Karnaval aabne. 
lerl. 19: Akoam konserı. 21,10: Şarkılı kon. 
er ve llkeç. 23,30: Halk mUziğt. 1: Gece kon 
aerl. 

LAYl'ZtG: ('78ll Kh.) - (38Z,2 m.) 

19: Mllnllıte.n karnaval melodllerl. 20 
30: Şarkılar, 21,10: Johann straussun Uç kı~ 
aımlık (Yarasa) opereti. 24: Şarkılı konaer. 
(Solistler ve orkestra). 
KÖNİGSBEBG: (1.081 Kb.) - (291 m.) 

19: Karnaval. melodllerl (MUnlbten.) 
23,40: Klilııden naklen karnaval konseri. 
P ABİS (Pon Parlziyen): (939 Kb.} (11%,8m). 

21,35: Pariall §arkıcılar 22,15: Renkli aa 
at (varyete) 23,05: cazband ne oen gece. 24: 
80: Hafit musiki. 

ROMA: (718 Kh.) - (U9,8 m.) 

18,15: Hatif konser. 21,85: Caz konaer.t. 
l: Dam mtlz1gı. 

ruı.uz (Fraua): (911 Kh.) - (1%8,6 m.) 

19,45: Hafit konser. 20: Şarkılar. 20,115 : 
Opera havalan. 20,40: Romaııslar. 21: llıluh.. 
telif sololar. 21,40: Film kıllmılan. 22,10: 
Halk kona!rt. 22,40: Romanslar. 23,10: ''Kar. 
naval cenapları!,. Şen yayun. 24: Kabare ha. 
yatı. 24,40: Köy balosu. 1: Şen sahneler. 
1,15: Arjantin tango orkestram. 1,40: Halk 
§llrkılan. 2: Kabare p.rkıları. 2,15: AT bo. 
rulan. 
O<>YÇLAl'fl)SE:!'tmER. (191 Kb.).(1.511 m.) 

23,30: Oda mtıs:lklsi {Mozartm eserlerin. 
dt"n). 24: Dans ~us!kfst. 
HAMBURO: (904 Kb.) - (881,9 m.) 

21,10: Karnaval ııereflne bUyük kata 
programı, 23,30: Kolonyadan Karnaval ya. 
yımı nakU. 
KALUNDBORO: (288 Kh.) - (l.!61 m.) 

23: Karnaval Festivali cerdlne bUyUk 
program ve dans mustld.81. 
PARtS P.T.T. (695 Kh.) - ('51,'7 m.) 

22,30: Karnaval münasebetiyle Parla mil 
il konservatuvar orkestra tara!mdan konser. 
24,45: Dans mUztğt. 
PARIS (Hadlo..Parl): (182 Klı.).(1.848 m.) 

2: Opera Komikten Puccln1nln me§hur 
(La Boheme) operasmm ve Leon Cavallonun 
(Pagllacct) operasmm nakli. 
STUTI'GART: (674 Kh.) - (62Z,6 m.) 

21,10: dan 1 re kadar: Karnaval mUna... 
aebetlyle gala programı. 1: BUyUk konaer. 
V1YANA: (69Z Kb.) - (608,8 m.) 

21,40: Karnaval operetleri. 23,10: Viyana 
aenfonlk orkcat.rasmın karnaval yayımı ve 
cazband. 
VABŞOVA: (!Z4 Kb.) - (1.139 m.) 

21,10: latasyon orkestrası konseri. 22 : 
Karnaval yayımı. 

Ki SA DA LG AL.AR 

LONDRA: (Kısa aralıklarla, mohtf'llt 0 _ 

sonlnklarda gUııtln her ııa.ntindt> mütemadi. 

yen talışır.) 
17: Orkestra ve prJa. 18,45: Dans mu. 

alklsf. 20,15: Orkestra. 21,20: Druuı mUzlğl. 
22: Varyete. 23: Orkestra. 24,40: Dana mU. 
ziğl. 1,25: De.na mllzlğl .• 
ZEESEN (Almanya): 

(Kısa aralıklarla. muhrellf amnlultlarda 

cUııUn her saatinde mntemadlyen çalı,ır.) 

TAS 
ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

cmnmtl.'ET 

Kemanlar çalarken 
Roberta 

Maskeler aşağı ve Reks 
vah§I atlar kralı (tUrkçe) 

GUnahım aşktır ve A§ıklar 

oteli 
Bir aşk hlkAyesl ve geo.~ 

yanııında bir ses 
A1'k ııenfonlsl ve gBrUnme. 
yen adam. 
Korkunç ca.ııavo.r ve meç. 
bQI §Mlplyon 

ISTANBUL 
ALEMDAR 

AZAK 
ııtLAL 

MlLLJ 

KEMALCEY 

Aşkım senmdlr ve altm 
zincir 
TUrandot ve sokaklarda 
Siyah gı>zler ve Saygon 
gUzell 
Ali baba ı tUrkçe kopyesl) 
ve GönUller blrlc§ince 
Tog'un intikamı ve Şeytan 
- Uçurum 

KADI KOY 
StiREYl"A 
BALE 
YILDIZ (YD.): 

13 No. lı ca.swı 

Şen dul 
Hayat budur ve 
kasırgası. 

Teksas 

ÜSKÜDAR 
Her ıey senin için 

BAKIR KOY 
MtTlYADt latlkl~l uğrunda 

.$ehlr'ligaf roso 
111111111111111 .:u alcııam saat 20,30 da 

GECiKEN 

111...11 CEZA 
Çeviren M. Feridun 

FRANSIZ TİYATROSU 
Bu akfam saat 20,30 da 

ŞEN DUL 
(Dos Yunaıılıitanm kıy. 

meUI arUsUerl, Zozo Dal_ 

(•) yanında lpret btıhınan lstmle>rln 

tafaUAtmı llAnJanmn arasında bulunıunu:r.. 

Aç kamına bir kahve kaşığı alrndıkta 

KABIZl.AIGI defeder 

Yemeklerden birer saat sonra alı
nırsa HAZIMSIZLIÔI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsızlık 
ve kokuyu izale eder. HOROS markalı 

d 1 b 
lesini davet edecek e eye aşladı derecede ehemmi -

Londrada beyaz kadın ticareti, yet bulmaktadır. 
Bu profesör Habe -

yani fahi~e alım satımı meselesi §İstanın noktai na-
patlak verdikten sonra Nevyork ta zarını Cenevrede 

bu çirkin ticarete kartı çok tiddet· Milletler cemiyetin 

le bir mücadeleye girifti. F uht mü- de müdafaa eden 

cadelesi bütün Anıerikada büyük Jes'dir. 
bir temizlik yapmak istidadım Talebeler, bir pro 
göstermektedir. fesörün ecnebi bir 

devlet mümessilliği 
Nevyork polisinin geçen hafta . . . .. _ k'fl d k nı kabul etmesını hoş gormemekte, profcs:.Jrün dersini bırakmasını istemektedirler• 

yaptıgı tev ı er arasın a en ço R · d p · H k k f k"l · 1 · · · •. esım e arıs u u a u tesı ta c belerındcn hır grupu, Habeş ımparatoru 
goze batan ve heyecan uyandıranı, kılığına girmiş bir arkadaşlarile profesör aleyhinde nümayiş yaparken görüyorsu• 

May Şaybel adlı kadının ele geçi· nuz. 
rilmesi di~ BukadınbütünAmeri· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kanın en lüks fuht evlerini iılet -
mekte idi. 

Taharri memurları onun Park 
caddesi gibi en zengin sokaktaki 
muhteşem apartıroanına ansızın 

girmit kendisini yakahyarak kara 
kola götürmütlerdir. 

Kadın sırtında 6500 lira kıyme
tinde bir kürk manto ile hakimin 
huzuruna çıkmııtır. Müddei umu
mi iddianamesinde ıöyle demit -
tir: 
"- Bu kadın kurbanları olan 

kızların yüzünden tam bir milyon 
dolar kazanç elde etmittir. Sayı
sız genç kızların sıhhatlerini mah
vetmi§tir. Azılı haydutlarla ortak
tır. Genç bir kızın yalnız bir gece
lik hizmeti için 1200 dolar kadar 

para kazandığı pek çoktur.,, ı 
iddianamede May Şaybelin gay 

ri ahlaki itler için bir vilayetten 
ötekine kızlar ta,ıdığı da yazılıdır. 
Kendisi ise bunu katiyyen inkar 
etmektedir. 

May Şaybel polisteki dosyalan 
tetkik olunurken bunların arasın . 
da banka reisleri. çok zengin bir 
kaç maliyeci ve mühim birçok po
litikacıların isimlerine tesadüf e· 
dilmiıtir. 

Polislerin yaptıkları genit tara
mada, bütün ıehrin fuhı faaliyet -
lerini ellerinde tutmakta olan yet· 
mit kadınla yedi erkek tevkif olun 
muftur. Buranın fuht faaliyeti Fi
ladelfiya şehrini de kendi kontro· 
lü altında bulundurmaktaydı Fila 

delfiyanın en büyük kadın tüccarı 
Peter Balitzer müstear adile çalıt· 
makta olan Pete Harristir. 

Ve bu adamın tcvhif olı•nurken· 

yazıhane3inde gi:di 1.000.000 do· 
lar nakid para buhmmuftur. 

Davayı ikame etmiş olan müd· 
dei umumi T omas E. Dewey Nev· 
yorkta beyaz kadın esareti ticare· 
tinin on bir ki!İ tarafından idar9 
olunduğunu, bunların senede 9. 
600.000 dolar (bizim paramızla 
12.000.000 lira) kazançla 200 e• 
İ!lettiklerin\ söylemiştir. Bu evler· 
de çalışmakta olan kızlara hafta .. 
da 32 dolar (bizim paramızla 40 
lira) verilmektedir. 

Amerikan polisinin taramaları 
çok tiddetli devam etmektedir. 

Yahudi şair ı•ngil'tere çıplakları 'Dör't yıldır uyuyorl 

A 
iman yeni rejiminin tertip e- G eçen yıl lngilterede 10.000 A merikanın uyuyan güzel kıs' 

dip de son zamanlarda da- çıplak vardı. Bu sene ise sa· Patriç} a Magir bu ay fasıl•" 
ğıttığı ıiir antolojisinde, ölmez !a- yılan 20.000 den yukarıya çıkmış sız uykusunun beşinci yılına git' 
ir Heine'nin "Lorlei,, eseri hiza· bulunmaktadır. lngilterede timdi mittir. 
sında "Müellifi meçhuldür,, kaydi 150 tane "Çıplaklar kulübü,, var- Gelecek nisan ayında 31 yaf~ 
yazılmııtır. Alınanyanın son ça- dır. Ancak bunların çırçıplak do- basacak olar. Patriçya ıubat t93S 
ğında en me§hur lirik !airi olan k d.J' 

l t kl Parkla bahçe} Ve PlaAJ• de Şikagodaki evinde uy uya 
Heine yahudi olduğu için böylece aı 1 arı r, er • d-fl 

l t k lkt ki k mı• ve o günden beri yatag"' ın -
tarihten silinmektedir. Nitekim o- ar ve ya ıp a ı arı anıp ma· 7 

nun namına dikilmit heykel ve a- halleri gizli tutulmaktadır. hiç kıpırdamıyarak uy-.ımuıtur. 
bideler de umumi meydanlardaiı Onu uyandırmak için yapıl_., 
kaldırılmııtır. Şairin mezarı Pa. bütün tefebbüsler boşa gitmittit• 
riste Montmarter mezarlığındadır Sıhhati mükemmeldir; hatta ,o'lf 
ve 17 ıubatta orada ölümünün yet- Erkek kafasındaki zamanlarda biraz da şipnanlaJOlf 
mişinci yıldönümü şerefine bir tö- · ideal kadın tır. Amerikan doktorları bu ı-1' 
ren yapılmııtır. 

lstanbul üçüncü icra memurlu· 

ğundan: 
Dairemizin 930/ 2367 No.lı dos

yasına ait olup satışa çıkarılan ve 
gazetenizin 30/ 1/ 936 günlü nÜs· 

lıasiyle neırolunan 6000 lira kıy
meti muhammenesi Balatta Tah -
taminare mahalle ve caddesinde 

eski 97 beş defa mükerrer 97 yeni 
89, 91, 93, 95, 97, 99 numaralı ma 
müştemelat hamamın mahcuz his-

hayret etmektedirler. 

Aşcıbaşıya hev".;:.. K rallarm a§çısı ve afÇ 
kralı Ogüst Eskof fier ~ 

na dikilmit olan heykelin açJ 
111

1' 
·· · d b 1 k ·· .,eleC" torenın e u unma uzere • ı.rs 

nisan ayında bütün dünya atç• d• 
F ransanın Riviyera kıyılarııı 

l ıı•
Vilnöf . Lubet tehrinde toP a 

caklardır. 
olafl bO 

Nevi şahsına mahsuı •-
yapır 16: Operetle>r. 18: Viyolonsel ve Aboe 

konseri. 19,45: Karnaval yayımı. 21,30: Dans 
mustklst. 22,30: Dans mustklal. 24,15: Daruı 
mwslktm. 1: Karnaval yayımı. 2,30: Piyano 
konaert. 

ambalajma dikkat. 1 
Deposu: Mazon ve Botton ecza depo, 

su Bahçekapı, iş Bankası arkasında 
No. 12 

sesi 4- 3-936 Çarıamba günü 
saat 14 - 16 da dairede yapıla -
cağı ilan edilmi! ise de bayrama 
tesadüf ettiğinden birinci ·arttır -

heykel, aşçının mennerd~n rııef-
mıt bir büstü olup kaideııııe JıeO"' 
va ve balık süsleri arasında Jılr 

MOSKOVA: (Kı!lt daJ~n): (26 Vf' 60 m.) 

19,45: Piyano konseri. 
ROMA (Kı!IB dalga): (2!i,4 m.) 

16: Bando. 18,30: Beş klşlllk 
konseri ve tenor tarafından şarkı. 

NOTı 

orkestra 

Kam1"111ın aonn mllnMeebtf~·le diker hll 

ttln Avmpa ,staıynnll\nnd:ın da. çok 7Aınl!'l" 1 
ve ne,ell progrnmlıufa ~-nymı yn:prla<'11ktır. 

ZAYİ - Zati manş tatbik mührü
mü zayi ettim. Bu mühürle kimseye bor 
cum olmadığı gibi yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Küçükavasofya Cinci meydanı No. 
7 mütekait binbaşı Latif. . -

ITü~k ~IİY~b~~D~•~aro~ ~~l<?.b~ ılnemaıında B.•.•İlt.•1n bafa Macar Çarda, Cıgan mUzlOI 
Fransızca allzlU 

~~Si 25 - 3 - 936 t~ri~ine ~esa- dişlerini Sftbfth akşam 
du. eden Çal'§amba gunu aynı sa· 

atte ve.mahalde yapı!a~~ı gibi Radyoıı· 0 kıymetı muhammenenın yuzde 75 
ni bulmadığı takdirde ikim::i art · 
tırmasımn 23 - 3 -936 Pazar. ile fırc;ahyan kadındır 
tesi günü saat 14 _ 16 da yapıl . oı,aerl en fazla beyazlatan, 
mayıp g _ 4 _ 936 tarihine tesa· mikroplara karfı en mUeaslr, 

terklb ltlbarlle en mükemmel 
1 

düf eden Per§embe günü ayni sa . dl• macunu. 
atte ve mahalde yapılacağı ta•hi-!••••••••••••••• 
hen ilan olunur. .(20348) 

d
. . . . . Iduırtı yetfJe 
ısının ıcat etmıt o e-

rin bir listesi yazılıdır. t• 
e fdol' 

Eskof fier geçen ıen k~ 
kteJI ıe 

Karlodaki villasında ıe bil-

d ··1 .. t'" ffayatınıı1 •L 
yatın a o mut ur. bır 

1 ·ıt rede .,e 
yük bir kısmını ngı e tiııd« 

11' it n ote 
hassa Londranın n.ar 0 B dadl 

· ittir. u a • 
atçı ba§ıhkla geçınn . ''dab••• 

. d da bır 
yeni yemekler 1ca ın 

idi. 



Bastabakıcı - Siz diğer hastalar 
Olbi değil, çok uslusunuz. ötekiler ba
lta karıı hiç rahat durmuyorlar/ 

ÇocukUaır 

oyn uyoıroaıır 
'Yirminci asır çocukları oynu -

)arlar: 

- Ne oynıyalım 1 
- Muharebe! 
- Çok güzel! O halde ben 1-

1-Iya olayım, ıen de Habeı ! 
Be, altı yatında bir kız çocu -

lıı: 

- Peki ben ne olacağım? 
- Mliletler Cemiyeti! 
- Peki amma oyunda ne ~-a. • 

llıtca.tnn? 

- Hiç birıey ! 

~ 

~·~ · 

=r 
1 • 

,.,.VJ"'4 '~ 

a.,. - işi taksim etmeliyiz arkadaş! 
~ eşyayı taşırsın, ben de nıes'uli

krıbul ederim./ 

"'11aaşa zam 
,.~eınur, patronun yanına çıktı, 
'~ büzüle derdini anlattı. Pat . 

~"":- Siz çıldırdınız mı, diye aöy. 
\ l, her şeyin ucuzladığı bu il· 

~da zam istemek delilik! 
ernur boynunu büktü: 

' lier §eyin pahalıla~tığı sıra· 
' ~fımı indirmenizi teklif 

dıın belki! 

Dl\Jı mellilCI 
$jrJ>(O)lr<CY Daııro m OZ 

Mem!eketimizde kış sporlarına 
elverişli bir "Uludağ,, bulunduğu

nu keşfeder etmez kıt sporlarında 
hemen utta olduğumuzu sanıvere-

rek olimpiyatlara yoJ?.adığımız de
likanlıların oradaki mr.thit mu · 
vaffakiyetlerinden bahsediliyor · 
du. Bir arkadaş: 

- Canım üzülmeyin, dedi, ço
cuklar gene bir derece, hem de 
göze çarpıcı bir derece almı!lar ! 

Kimse bir §ey anlamayınca 

izah etti: 
- Mesela, altıncı, yedinci ol · 

salardı kimsenin nazarı dikkatini 
celbetmiyecekler, dereceleri gaze. 
telere ya-ıılmıyacaktı. Halbuki dü. 
menci olunca milyon satan gaze · 
leler onlardan bahsettiler. Çocuk· 
lar birinci olamadılar amma hiç 
olmazssa dümenciliği kimseye 
kaptırmadılar. 

• -----

Kazazede kadınlar - Deli misiniz 
sandalı ne diye deliyor.sunuz? 1 

Kurtarıcılar - Biz de sizin yanı
nıza gelip adada kalmak istiyoruz/ 

'°Dünyada ıneleır 
oDuycır? DD 

Ankara caddesi mensupları a. 
raunda günün lakırdı mevzuu, 
yeni çıkan ve "bugünkü Türk ede
biyatı,, nı tanıtmak iddiasını taşı

yan Franaızça bir antoloji kitabı
dır. Bir mecliste bu mevzu üzerin
de konuıulurken Selimi İzzet: 

- Ah, dedi, yazılacak neler 
var amma maalesef gazetede ba -
na tahsis edilen sütunlar mahdut ... 

Nüktedan bir arkadaş atıldı: 
- "Dünyada neler de oluyor?,. 

sütununa yazsana ! 

Mcdaso geçeır 
Şapkacı, küçük kıza adresi ver

dikten aonra sıkı sıkıya tenbih et· 
ti: 

- Amen geç gideyim deme. 
En tık müıterilerimizden _bir ba -
yandır, geç giderıen "modası geç· 
ti,, diye ppkayı kabul etmez! 

---··-- ---- ----------,-----------, -----------. 

• 
·J ~ -

Mqlaur Mey Vut rcu:lyoda faTln aöylüyor! 

Büırc masırafo 1 
Direktör, daktilo bayana aor · 

du: 
- Hesaplar anuma iki buçuk 

liralık bir ilave yapmı§sınız. Bu · 
nun büro masra ıYJ~ı 
dir? 

Genç kız cevap verdi: 

- Fakat efendim, bu masrafı 
ondülasyonum için yaptım! 

OteDde 
Otelde oda fiatlerini sordu: 
- Birinci katta on, ikinci katta 

sekiz, üçüncü altı lira! 
Diye cevap verdiler. 

l 

f 
ı\\{ lLAyık de~u ama 

,\ S d Haylaz talebe riyaziyeden ııf ır 
r 0 f alml'flı. Hocıumın yanına gide · 
"o o t' rek: 

- Benim cevabım sıfıra liyik 
detfhll efendim, dedi, habıdık 

olmut! 

Muallim çocuğa hak verdi.: 

- Evet amma sıfırdan a~ğı 
numara yok ki! 

Veni hizmetçi 
Yeni aldıkları hizmetçi kadın 

evin hammına sordu: 

- Miaafirler bulunduğu zaman 
yemeğin hazır olduğunu nasıl ha-

ber vereyim: Yemegve buyurun di. 

Kadın - Ben bu elbiseyi isteme
dim. Mavi satenden bir rop ı·ardı, onu 
getirini 

Soıra noe 
- Affedersiniz, dedi, kamıma 

fermejoplu bir kapak yapsanız 

acaba nasıl olur? 
Ahmet, sesinin fevkalade gü • 

zel olduğuna kanidir. Bunun için 
her fırsatta §arkı söylemeğe kal
kışır. Geçen gece de bir davette 
prkı söylemek istedi. Fakat sonra 
birdenbire hatırlamış gibi: 

- Vakit, pek geç, dedi, belki 
komıular rahatsız olurlar. 

Ev sahibi teminat ved i: 
- Ehemmiyet vermeyin, birn:& 

da onlar rahatsız olsunlar. B::- gü. 
nün yirmi dört saa~irde or.l ... rm 
köP.eklerini dinliyoruz ya! 

- Size benzeyip benzemediğini Adamcağız boynunu büktü, ten 
yüzü döndü, kapıdan çıkmağa 

davrandı. I 
anlamamız için sizin de ağzınızı onwa 

ye mi? Yoksa yemek hazır diye gibi açmanız lazım! 
mi? - Niçin gidiyorsunuz efendim, 

odalarımızı bir kere görün. 
- Hacet yok, oteliniz eğer ıe

kiz katlı olsaydı ... 

Dahiyane blır 
lYISIUIO R 

Yeni komıusunun bahçedeki 
köpeğin kümesine bir çalar saat 
koyduğunu görünce merakını ye . 
nemiyerek sordu: 

- Affedersin komfu, köpeği 
muayyen saatte uyandırmak iste · 
men izin sebebi ne? 

Komşu cevap verdi: 
- Gayet basit! Saat yediye 

çeyrek kala çalınca köpek havlı · 
yor, karım duyarak kalkıyor ve 
böylece saat sekizde kahvaltım 
hazır oluyor. 

- Peki amma saatle niçin doğ
rudan doğruya karınızı uyandır . 
mıyorsunuz? 

- O aman karım bana ~e ya-
par?. .. -

Doktor - Sol gözllnilz ıağlam gö. 
rünüyor. Bir de bu gözünüzle bakuuz. 

Hasta - O gözüm takmadır dok-
tor/ ! 

Cevap verdiler: ' 

- Eğer dünkü gibi ise "Yemek 

d ' d . ' yan ı .,, eraın. 

ParCJ§ütçülüğün tıflı iılerinde layda11! 

Horoz ve çalar 
saat 

Köyde birkaç gün geçirmeğe 
gitmitti. Sabahleyin erken kal · 
kacağı için misafir olduğu evin 
sahibine sordu: 

- Sabahleyin beni uyandır · 
mak için çalar saatiniz var mı? 

Ev sahibi güldü: 
- Köyde çalar saate ne lüzum 

var? Horoz herkeıi uyandırır! 
- O halde horoza tenbih edin, 

C:. beşe çeyrek kala beni uyandırsın! 

t TevekkeOD değno 

Dalgın adanı - Evden çıkarken 

bir şey unuttum ~ibi g ·liyor. 
Miyop adam - Saatinizi unutmu§ 

olmıgasınul. 

- Anne, babamı nerede tanı · 
dın? 

- Bir tiyatroda yavrum. 
- Tevekkeli değil b~bam be-

nim tiyatro;r.a gitmemi istemiıor ! 

Ameonyat 
Genç kadın apandisitten ame • 

liyat olması icap ettiğini öğrenin
ce enditelendi: 

-Aman doktor, acaba ameli
yattan sonra yaranın izini görür • 
ler mi? 

Doktor manidar bir tebessüm. 
le: 

- Bu tamamiyle sizin elinizde 
olan bir şey! 

Ev sahibi - Parayı nerede sakla
dığımı söylerim ama o zaman bana 
fen alık yapmıgacağını::a söz veriniz. 

Hırsız - Merak etme! 
Ev sahibi - Madam bankada/, 

- • .J 
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Genç Ali kemerınden çıkardığıJ tattı. Yalnız meyhanecı tahta ba- •• ı •• h .-. d• ·ı d 1 
bir avuç altını tahta bacağın sura- caksöyleniyordu: Nelson) un o um a ısesı e o uy-
tına d<>ğru fırlattı. Tahta bacak - Şeytanlar alsın canınızı .. Be- • • h• 1 ı t ı I< ıf'l1 
hemenyerekapandı.Altrnlarıtop . nim kulübenin değeri yirmi bet dU. lngıhz CBSUSUnU ze lr eyen YI ani 0 e e hı• 
ladı: altındır. ••t•• •• t•• ? 

- Bir, iki, üç, dört, bet, altı, ye. Genç Ali sordu: go U rm UŞ U • 
di, ıekiz, dokuz, on, on bir ... Vay -Sen yanıp kül olduktan sonra lbrahim çocukça düşünüyor · ı "Prens lbrahimi vurd1.ılar ... 
canına be! On bir altın var bura- yirmi beş altını ne yapacaksın? 

1 

du .. Mütemadiyen içiyordu: İmdat!,, 
da ... Valero bana tehlike ipini üç - Yanıp kül olacağımı kim de- - Ben de bu yolculuğa sabah- Diye bağırmak istedi. Fakat, 
defa çektirdi. miş? leyin çıkarım ... Karanlıklara dal · bunun sonu çok fena olacaktı. 

- Bunun manası nedir? - Dışardaki adamlar., Duyma- mam! Herkes içeriye girince, her ıeyden 
- Bunun manası hemen ıöval- dın mı? Diyerek kadehine sarıldı. önce ortada bir içki masası göre · 

yenin adamlarına ha~er verin, - Ne dediler? Leyla, bu 'beJhsi kapamak için, cekler ve Ley ladan şüphelenecek-
meyhaneyi kutahn, büyük tehlike - Teslim o\mazıamz meyhane- aon söz olarak, lbrahime ıunları lerdi. lt polise aksederıe, Ömer 
vardır. yi yakacağız. Siz de birlikte kül o- söylemekten kendini alamamıttı: de meseleyi duyacak, bütün plan-

- Çok güzel! lursunuz, dediler. - Gecelerin, gündüzü kovala- lar alt üst olacaktı. 
Kara Hasan hiç seı çıkarmadan - Meyhanenin ve b;zim yanıp dığmı görmüyor musun? Nereye Leyli yavqça kapıyı kapadı .. 

Valeroya yaklaştı: yanmamamız ayrı ayrı meseleler· gidip konaklasan, nihayet güneş Yukarıya çıktı .. Bütün odaları a. 
- Gebermeyi hak ettin! dir. Meyhane yanarken biz yeraltı batınc'.a karanlıklarla karşılata · rattırdı .. Evde kendisinden batka 
Bunu gören Valero delice bir yolundan başka tarafa ~ideceğiz. cabm ! Bazan gündüz bile İnsa · kimse yoktu. 

hareketle belinden kdıcmı çekmek Kara Hasanla Genç Alinin göz- nın ba,ında kara bulutlar dolatır.. Leylanın aklı duracaktı: Bu 
isledi. Fakat muvaffak olamadan leri parladı: Bujiin öğle vakti gök yüzü ne ka- serseri bir kurıun değildi. Sokak. 
Kara Hasan ona yetitmiıti. Bir - Böyle bir yol var mı? dar karanlıktı, görmedin mi? tan atılsa pencereden içeriye ıi . 
tutu§ta kendisini havaya kaldırdı. - Hem de iki tane... Şimdi de gündüz .. Fakat, güneşin rince tavana isabet etmesi lazım. 
Ve yere çarpb. Kara Haıan he- Genç Ali hemen cebinden 25 al- seni her tehlikeden koruyacağm. dı. Kurtunu alan muhakkak ki, 
men yerde yüzükoyun yatan Vale- tın çıkararak tahta bacağm önüne dan emin misin? Ve nihayet bu · lbrahimi hedef olarak tuarlamıt· 
ronun sırtına dizini dayadi. Ve bir attı. Tahta bacak paraları topla- radan sai olarak çıkabileceğini tı. Karşıdaki evlere baktı .. Mey . 
iple Valeronun kollarını arkuma mağa batladı: kim temin eder?! danda kimseler yoktu ve evlerin 
b wl d V • · b' · d - Şimdi haJ;er verin! Ne vakit p lb ah' L •~ .. J ag a ı. e ıpın ır ucunu a mey- rens r ım, ey.ı«nm 90Z e- bütün oyma pancurlan)capahydı. 
h d. ki • d L! • "ııterıemz hareket edebiliriz. • 'lk k "im'" ·· anenin ıre eMn en uırıne rap- nne omuzunu sı ere gu Uftu. Leyli kal'fıdaki evlerde en ufak 
tetti. - Hemen timdi! KonufUYorlardı. bir hareket bile aöremedi. O za -

Meyhanedekiler bUtün btı hadi- Kırmızı ıakallr Jak Kara Hasan. ikisi de •dıot olmıqtu. ten kartıdaki evlerde buna ceaa -
seyi korku ile seyretmif lerdi. Bu la bir kötede yaY•t aeıle bir teyler Leyli kendini kaybetmiyordu.. ret edecek bir kimae olmadığını 
i! bittikten ıonra Kara Haıan Ja. konuşurken tahta bacak meyhane- lbrahime elini bile öptürmemifti. biliyordu. 
ka döndü: ci de iki haydudun yardmıile tez- lbra'.him rakı içtikçe kuduru - - Her halde mahir bir nitan· 

- Vakit tamam. Anlaşılan pa- gi.hm yanındaki büyük bir ıarap yor, Leylinın boynuna aanlinak er ... 
rayı az buldunuz. Öyle ise . bunu fıçıımı yerinden oynatmaia çalı· istiyordu. • · - · - · D ı t"""rdu. Nihayet fıçı yerinden oy- iye mırıldandı.. Sonra kendi 
üc. bin duka yapabiliriz. - ·ı - ._ 1- .. m olmu•tu kend'me dii•~!-..I!! •• 

nadı. Kuyu gibi derin bir botluk .t'l.A~ ~ • • -s\lllQU 

Üç bin duka! ~y&·~ ~ -AU dikkatle Bu_... birdenbire nereClen - ·Belki bir diifmanı vardı. So-
tı üç müthiş kelime bütiln ~üş- yapılan ~- §eyJere . bakıyor ve geldiği anlaıilmıyan bfr kurjun, xaktan, aklımın· aJmadıiı bir mt• 

külah halletti. Kırmızı ·sakallı Jak tahta bacağıi:ı sözlerini dinliyor- yıldmm gibi vızlıyarak lbrahimin baretle kurtunu odaya savurdu .. 
ayağa kalkarak Kara Haaana.doğ- du: a6iaüne aa.pJ.ndı. Kaçtı. Ve bir tesadüf.le kurıun 
ru yaklaıtı: _· l,te, bu yol doğru deniz ke- U,li fqrrmıftı .. Etrafına b~ - lbrahimin göğıüne girdi. Bu kur . 

- Mutabıkız .. Ne zaman hare- lôndı •. ·Kimseyi göremedi .. Elleri · tun aksi bir. tesadüf eseri olarak 
narına çıkar. Öbür uçtaki fıçııur ' 

ket edilecek? dibindeki yol ise ,ehre gider. ni a}zına aötürerek, korku ve he. benim göğsüme de girebilirdi! 

- Mümkünse liemen timdi. Ne O zamanlar yeraltı yollArı in- yecan içinde titremeie bqladı. Uzun dütünmeler, manasız mu. 
kadar evvel hareket edersek bizim sanlar taraf mdan çok kullanılırdı. İbrahim oturduiu i<oltuktan hakemeler neye yarardı? Ortada 
için o kadar iyidir. Unutma ki ya- Kimsenin kimseye emniyeti olma- yere yuvarlanmııtı. bir cinayet ve bir ölü vardı. Bu ci. 
kında fÖvalyenin adamları buraya dığmdan bir taarruz kartı1ında an. lbndıimin ağzından yeıil kö · nayet Leylinm evinde olmuttu. 
gelecekler. cak bu gibi tahtellrz yollar vası pükler akıyordu .. Yarası çok ağır· Prens lbrahiın yerde cansız ola . 

Bu söz tam Kara Hasanın ağ- taıiyle canlarını kurtarabilirlerdi. dı .. Göiw kan içinde kalmıftı. rak yatıyordu. lbrahimin annesi 
zmdan çıkmıştı ki birdenbire· mey- Bilhall& saray, ıato, kiliselerde bu Zavallı delikanlı ölüyordu.. Ve bu hadiseyi haber alacak olursa. 
haneye doğru yaklatan at ıeıleri tahtelarz yoUar daha fazla bulu gözlerini kaparken: Leylanın gideceği yer hapishane· 
duyuldu. Ve meyhanenin kapısı a· nurdu. Nitekim lstanbulda da Bi- - Leyli. .. Beni yakan adam - den ba§ka nereıi olabilirdi? 
çılmak istendi. Açılmayınca da zamlardan kalma pek çok tahtel- dan intikam elmayı unutma ... in · işte Leylayı korkutan, çıldırtan 
hızlı hızlı vuruldu: arz yollar mevcuttur. Büyük Lir sanhiını g&ter ! Ne de olaa ıeni bir yer: Hapishane! 

- Rodos şövalyesi Dobüsson kısmı çökmü11 ve bozul~ut olan seven bir gencim.. Senin evinde, Leyla hapishaneye diifmemek 
namma kapıyı açınız.' Meyhane ta- bu yollar vasıtasiyle lıtanbulun senin dizinin dibide ölüyorum.. için Türkiyeden kaçmamıt mıydı? 
mamiyle muhasara altındadır. hemen her tarafına gidilebilirdi. Beni unutma! Onun yanında hapishaneden 
Kaçmanıza imkan yoktur. Tesliın Bunların en meıhlıru Ayaıofya ile Diye yalvardı .. Başı omuzunun bahsedildiği zaman Leylanm yü. 
olursanız ıövalyenin adaleti hak- Kariye camii arasında mevcudiye- yanma düttü .. Dili uzadı. reği hoplamağa bqlardı. Böyle iç 
kınızda müsamahakar davrana- ti iddia edilen yoldur. Leyli kapıya koıtu .. Yoldan ge- aıkıcı mev~lar üzerin<le hiç kim-
caktır. - Devamı var - lip geçenlere baktı. se ile konutmak iatemiyen Leyla, 

Kara Hasan cevap verdi: 
- Teslim olmazsak? 
- O zaman kapıyı kıracağız. 

timdi kendiıini muhakkak surette 

hapishaneye sürükliyecek o1•n "bit 
teıhlike ile baıbaşa, kar§ı kar!~ 
bulunuyordu. ' 
. Leyli. bir aralık yere eğildi .. 

Acaba Prens lbra:bim sahideıt 
ölmüt müydü? 

Göğıünü dinledi.. Sacları~ 
kan pıhtılannın sürüldüğüncl11 

farkında olmıyarak: 
-Ölmüş... . 
Diye söylendi. Kanıya kul~ 

verdi .. Bir müddet bekledi.. . I 
- Gelen giden yok. lbrahitl' 

öldüren adam: (Onu ben ~t • 
d 

,,. 
dum !) diyerek sokak sokak 0 

şacak deiil ya. . ~, ... 
işin poliıe aksetmemeıı 

ne mümkünse yapacaktı. Sarb<>f 
luğundan eser kalmamıştı. . .,. 

Ani ve korkunç hadiseler. ın t 

nı ne kadar da cabuk ayıltıyordO· 
Leyla büyük. bir maharetle ~ 

ıedi yerden ıürükliyerek eif' 
bodrum katına indirdi .. Bir kili' 
me sararak, odun yıimlarının .,.-, 
sına yerleştirdi. 

Leyla, eli kansız bir kadın de; 
ğildi. Birçok kimselerin caf1~ 
yakmı,, kanma girmişti. F a1" , \} 
bu hadisede hiç ıuçu yoktu. Jbr'lr 
himin mevcudiyetinden, ten~ 
Ranalarınaan oJTafiWdı.. lıı 
kıymak hatınndan bile ReçılleS 
Zaten bun.. sebep de yoktu. 

Prens Ömer, bodrum ~~ 
eve tatındıkları gündenber1 
kere bile inmemİft; t1 

Leyla, Ömer r l:!~J'y.e ~~ 
her gün bütün ıazetelen •" il ' 
geçirecek ve ortalığı uzaktatl 
kandil edecekti. I'' 

O akp.m çıkan (Elahrad'~ 
zeteıinin ilavesini aldı. r.fe ıJ' 
ıözden ıeçirdi .. Sovyetlerle _t, 

• _..l t• 
lız anlatmasından bahl«"Jell .,aı;' 
graf havadislerinden batka_ ~ 
miyetli bir teY göremedi. G' · 
cinin ıeıini duyduğu zaırıaıı; .,., 

·ıuı r 
- Acaba gazeteler kat• .10t ' 

kalandıığından mı bahsedı 
lar? ! .. 1~,t 

Diye tüpheye düı~üf·it 11,fı' 
gazeteyi okuyunca genıt b 
almqtır. 

- Kıramazsanız? 
- Sizi ölü veyahut diri olarak e· 

Çünkü bu duygular içerimden çabucak gelip geçmit. 
!erdi. Hiçbir şey bu hislerimi kuvvetlendirmiyordu. 
Fakat böyle de olsa hiç olmazsa böyle zennetmek 
yüreğime büyük bir rahatlık veriyordu. 

eıile '/*' 
di. Zarfın içerisinde üçyüz lira ile kocarnııı ,c 
zılınıf küçük bir tezkere vardı: . ı:lc tı.s"aJ 

le geçirmek için her ıeyi yapaca
ğız. Fakat ıunu da ilave edeyim ki 
ben sizi dışarı çıkarmanın yolunu 
pek mükemmel bilirim. 

- Şunu bize de öğret bari ! 
- Size bet dakika müaaade e-

diyorum. Bu müddet zarfında ka
pıyı açıp teslim olmazsanız? 

-E? 
- Meyhaneyi yakacağız. Siz de 

birlikte yanıp kül olursunuz. 
Tehdit müthişti. Kara Hasan 

da, Genç Ali de bu s~z kartllında 
ürperdi(•. Kara Hasan ıeri dön
dü. Fakat ı,.ıta kırmızı ıakallı Jak 
oldulu h'alde diier haydutlarm 
p7;et sakin olclaklanm ıCSrünce 

"re'flrka No. 56 
Ciddiyetini takınarak: 

' - Bunu karııtırmayınız dedi. Şu entariyi he. 
men sırtınızdan atın. 

- Fakat ... 
_ Çabuk olunuz hanım ... İki saattır ıizden bu. 

nu' rica ediyorum. Artık tahammillüm hududu geç. 

ti. 
Pek çetin batlayan ve komik bir tekilde biten 

bu fırtınalı münakaşamızdan sonra kocamın bana 
karıı olan hareketl~rinde bir değişiklik olduğunu 
ıöyliyebilirim. Arif Nedretin bugünden sonraki bu 
değişmesi çok a:r: farklı olmakla beraber bana karıı 
eskisinden daha iyi bir muamele gösterdiği söyle. 
nfrae bOyük bir ehemmiyeti nrdır. 

Şunu da ı~yleylm ki, belki ben yanılıyordum. 

Bana öyle geliyordu ki, §imdi eskisi gibi istih. 
faflı baktıları, .müstehzi gülüşleri kalmamıştı. Bana 
bakmaktan çekiniyor, beni görmemek için kendisini 
zorladığı görülüyordu. 

Bir de önceden bana haber vermeden artık hiç 
bir yere gitmiyordu. Hatta akş"mlannı benimle bir .. 
liktc geçirm~diği vakıtlar öğleden sonra bana söyle. 
mek külfetindc bulunuyordu. Konuşurken de hiç bir 
dUşkUnlük göstermeden tam bir lakaydi ile konuşu. 
yordu. 

Fakat bu gidip geli~Jerini bana haber vermesi be. 
ni çok memnun eden bir şeydir. 

Tuvalet meselesine gelince, bunda büyük bir ne. 
zaket göııterdi. 

Sabahleyin Ahmet ağa kahvaltımı getirdiği va. 
kıt bana kapalı bir :r:ar! verdi. 

'"'~, - Efendi bu mektubu sana vermemi söyledi de. 

"- Samiye Arif Nedretin bir snevıi.ıl1 

"""' masrafı.,, le 1,te 
Yemek vaktı kendisine tcıekkiit etıne 1" 

Sabırsızca sözümü keıti. le rcaı.~~iJ. 
- Rica ederim ,u meseleyi tekrar ;, ~el 

Bu parayı size vermef e mecburdUJ11· Da 
şünemediğime canım sıkıldı. ıil 

Fazla ısrar etmedim. . . epeyce 9e1 
Bu para ile kendime mevıımlık ıbl' 
b·1· • J 11 " yapa ı ınm. t tanbU u 
Böylece daha fazlı çııanak vebilı oldU· . rl'' 

hayatına kavupnak benim için lca fena gid11° ıi' 
Birkaç gündenberi havalar çok ~ı .. 1111•" t.ıf' 

• L fJnÜyeC:C• '- p01' .• , 
'BugUn ince, devamlı, hıç . .eı ~,. ı1'ff10' 

yaimur vardı. Hiç bir makaadın2 ;h ,a110" ...... ıı1'1' 
çıktım. Çünkü fU karanlık, ~ bütiln • 

sanki 
vaktında ıu koca apartnnan ,,.. 
Ozerime çölmıilttü. ~ .,.r , -
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işçiye iş öğreteceğiz diye 
3 ay parasız 

~alıştırmak nerede 
görülmüştttr 

tClnln alacağı ücret bizde tamamlle 
patronun insaf ve keyfine 

buakılmış bir haldedir 

Beroıtu Ha'kevın·n tertlb ettlll 
basketbol turnuvasında 

Galatasaray takımı 
şampiyon oldu 

Seyahat hevesi 
nererere varacak? 

Beyoğlu halkevinln 3 kategoru ter 
tip etliit basketbol turnuvası netice-

"YOzOcQlerlmlz ancak Avrupada 13 
yaşından daha ufak çocuklarla 

Bugün temas edeceğimiz bahiı, yen zamanlar süren, sıhhate az 
çok mazarratı dokunan, nefret ve
rici itlerde İtçiye daha yüksek Üc· 
retler verilmelidir. Umumun haya. 
tile alibdar olan qlerde de böyle 
hareket edilmelidir. 

boy ölçüşeblllrıer ... 
lenmiştir. Halkevi, Barkohba, Robert Kayakçılarımızın Almanyada ne lre 

• ıneaeleainin ana hattı ve ruhu
: ltçinin çalıımasına mukabil 

kolej ve Galatasaray takımlannın it- vaKıt geçırdlklerlni merak ediyorsanız 
tırak ettiği bu mUsabakalarda Gala- bu yazımızı Okuyunuz I 

ı lazım geld' ği ücret. 
Bu para bizde ıimdiye kadar 

ile patronun insaf ve keyfi. 
\,Il'akılmıı bir haldedir. Tabi
e patron da bu ücreti istediği 
' asgari bir raddeye indirmiı 
nmaktadır. Bu meselede an -
rakib fabrikaların işçilerine 

ekte olduğu ücret ve İ§Çİ ihti
biraz rol oynıyabilmektedir 
t bu da ekseriyetle işçinin 

hinde netice vermektedir. Me· 
Hereke l<umaı fabrikası ka

l"'VlllcbLD ıonra oradaki işçiler 

hula gelmitler ve itsiz kal · 
1-rmdan buradaki bazı fahri
~ çok aıağı ücretlerle çahı· 
h teklif etmitlerdir. 
bu teklif karıı11nda buradak1 

0

katörler vermekte oldukları 
İ ileretini hemen hemen yarı ya. 
indirmişlerdir. 

l.a.en İfçisi bol ve çok ucU'z " 
'bir memlekette it ücretlerinin 
hnya inmesinin ne demek ol. 

hına anlatmaya lüzum ıörmü · 

tasarayın, Naili, Hayri Klmil, Cihatı 
Feridun Menem, Feridun, Pinkas ve 
Gasparyandan müteşekkil olan takımı 
bütün rakiplerini yenerek şampiyon 

Kıt olimpiyatlannda Tilrkiyeyi tem 
ail için Almanyayı ıitnı.ı olan 18 spor
cu ve idareci hW meydanda yok. Ve 
ne vakit ıelecekleri meçhOl ve mevhum. 

Kazalann Hbebl olmuştur. insan bunlann velmediklerini barilrice 
OnümOzdekf cumartesi giinU Halk -'-Mesela, .. bı"r kaptan, tren maki - i Adeta •Acaba ne oldular?" diye me~ evlerinin senei devriyesi münasebet Y ka 

nisti, veya vatman aldıiı az ÜC· 1 1 d ht ediyor. Evvelki yumuzda yollarını y-
le, Beyofla halkev sa onun a mu e- betmemeleri, kaybetmİflerse bulmalan 

retten dolayı borca sirmit ve ıı • lif spor gösterileri yapılacak ve gece için Edirnenin yüksekçe bir yerine bir 
kıntıda bulunun& bunu dütünmek saat 10 da şampiyon Galata.saray bas- atet yakılmumı taniye etmltt:ik. 
için dikkatini it esnasında gaybe- ketbolculan ile lstanbul basketbol Fakat anlatılan bunlann bapna ı• 
debilir. muhtelit takımı karşıla§acaktır. ten fe\Aket ( 1) daha büyük olacak. Sa-

Ve bu bir dakikalık dalgınlık lan müsabakalarda tepetaklik. göbek 
hazan büyük facialara sebebiyet Milli tak 1 m a ilatU kayarlarken Jı:ollanm, bacaJı:lannı 
verebilir. Yapılan bir iatatiıtikte kınp yaralanmıı ve butaneye Jı:aldml. 
vükua gelen kazalann biiYük bir namzet mıt olmasınlar?. Yoba ıJı:i ile bDe yola 

çıksalardı şimdiye kadar hududu ıeçerk11mınm ıırf bundan ileri ıelmit • • • ı • • ler, ve telgraflar bunlann vtırudunu ha 
olduğu anlatılmıfbr. Onun için gureşçı erımız ber verirlerdi. Babbm ne ıaman gele-
bu gibi itlerde çahpn itÇilere cekler. 

Gür•• Fedaa.yonundan: . '- Ja yüksek ücret vermek, ve onu böy- -s Gene o yazmurda atıetbm reaor • 
le hallere dütmekten kurtarmak Pazartesi, Çartamba, Perıembe, nnuı:la dünya atletlerinin reJı:orlanm 
lazımdır. Cuma, günleri olmak üzere hafta. haf'f tertip mubyese etmıı ve aradaki 

ltçilere hangi etaalara dayana- da 4 ıün Fatihteki Günef Klübü. milthiı farkı meydana çıkamuıtık. Hem 
ld. • • nün yeni salonu Federasyon emri- yalnız bb değil. Balkan oyunlannda bi-rak ücret vermek lazım ıe 1finı. ..! fersah fersah ~-en ve parmağmmt · ·ı---1- - ne abnmıtbr• Milli Güret Takımı ~ ·-~ daha dofnıau itçıye ven c:ıçca ucre ağznnızda bırakan Balkanlı atletlerin bi 

tin hangi esaslara dayanarak tes- namzeti olarak teabit edilen iıim- le Bertin olimpiyatlarında derece alma
bit edilmesi llmn ıeldili meae - leri qaflda yazılı Güreıçilerin ye- lanna lmkAn yoktur. 
lesine ıelelim. ni Antren&den ders almak ve be- BuıUn de denizciUkten ~ece -

raber çahtıP yetiıtirmek üzere ya.. fb. Kıt olimpiyatlannda buJWUDUf, ha· 
En lfl ueul zdı pnlerin saat 16 ıından itiba- kiki aporu. Avrupa aporunu ıarmut o. 

Bedava çaıı,tırmak Bu it dünyanın her taralmda ren idman 91yalarile birlikte Ye lan Almanya muhab'.rimls Ttlrldyenln 
'-zı fabrikalar da fabn1mya elin mtinakewa halindedir. Maa - vaktin pek daralmıt olduğunu göz en kıymetli yilzUcUlerinden ırkadafrmız 
•la j..,.1·ıer·ıni :ı .. ay gibi usun bir mafl bir rok medeni memleketler I S l Suat Erler en fazla salihiyet sahibi ola· ild ~3' .. ~ 3' önüne getirerek bu dman a onu- • 

dtt bedava çalıştırmaktadır. buna karşı muhtelif tedbirler al. ralt bu mesele hakkında bize göndel'ml! 
-. :sı&.~~~~~ıtr+"!ttt.'~""r..i lüı~u ,.._._ *' ~ .._. .. , ,......,..._._ ........ l~fl"aıkt~D;~l.J1fnif lhal w• atrlildli. Mu si* teb il o unar. ~Uddetf hayatında baJdld bir ytb-

e ona it atretildikten aonra ka ve Avuıturalya hükametleri bi Koç Omer, Küçük Hüıeyin, Ke. mc havuzu nedir görmemi§, Moda ha· 

diıine 30 kunıı gündelik bal· asgari yövmiye kabul etmitler, ve nan, Küçük Muıtala, y Cl§aT, Ve • mamında gözü açılım§ zavallı çocuklann 
aktadlJ'. ltçi ancak bir sene kanunlannda i-iye bu mikdardan • A k al olun' pı·yada iııt raki 120.000 kiıi huzurun 

L "' fik, Saclık, Saim, Nun, n ar ı ::r llQJnııla çalı,tıktan ıonra erteıi aaaı.1 ücret verilmesini ıic!detle lb da bir nevi "lstibmam,, dan batb ne 
r-~ Hiiıeyin, Mersinli Ahmet, ra • 

.... ~ 40 kurut yö.vmiye alabilmek· menetmiılerdir. .~ı. olabilir? Değil dünya, Avrupa Jı:adınla-
t anununur. i>u meıele ile de 
0

llen ve gayet ciddi olarak met· 
alftıaıı lazımdır. 
~i fabrikaya ilk almdığı za • 
tıihayet bir on bet günlük 

n. 'be devresi kabul edilebilir. 
~t bu müddet hiçbir zaman üç 
tlbi çok uzun bir zaman ola · 
\eabit edilemez. Sonr~ çırak · 

-,ebileceiimiz bu müddet eı· 
da iıçinin az olsa da her 

l_- Lir ücret alması llzımdır. 

' nasıl Ucret verllmell 
\ıı_di itçiye verilecek ücretle 
\'-tekilde olması bahsine gele-

';\ \.ıc idrofil fabrikalan ano · 
'L!!tlceti direktörü Sabri Pozom 
~İt etrafında diyor ki: 
~ t~İJe ücret verme~ i~in. e~· 
~~t liinde normal hır ıtçının 
~~eği it mikdannı tesbit 
~, llzımdır. Bu i~~.yap~n i~i· 
\, '-orınal gündelıgı venlmelı · 

~!~ iıçi usta ve becerikli olur· 
'\ ~ İti patrona kar getirecek 
~~ide, meseli, daha az me
~))tidaiye sarfederek yapar. 
~ 1'ıuayyen zaman zarfında 
~l bir İfçinin yapabileceği it 
~dan daha fazlasını ya -

' 
0 İ!Çiye yapb~ı it nisbetinde 

S,~ Yerilmelidir. 
~ lrir uıul takib edildiii 
. ~ Patron fevkalade kaza -

laim, Faik, Satıh, AJnan, Bür~ '- •----ı Fakat bu tedbiri klfi ve mu nndan dahi dütük olan reaor~ a 
MS9•tala, Çoban Mehmet. b" b nn At "' •Knaben deni vafık görmeyen, bqka tedbirler --------------- u: ug manyan... " • 

d len 13 y&fllldan •flit çocuklar anama 
alan hük4metler de var ır. Bu s f · ı • ancak mllsaballa yapabiliriz. 
günkü halde Noneç ve Mani\ya. por 1 mı Farzedelim b:mn aırtnatU (100) met-
da tatbik edilen ve en fazla revaç re •ampivonu olimpiyada tıttraJı: etti. Pazar aabahı sporculara ., 
kazananıekil, hayat ve geçinme glsterllecek TeaadUf ilk aeçmede. taliln bir cilvesi, 

'artlannı giSzCSnUne alarak ücret aeriaine Amerikalı dünya pmpiyonu 
T J.CJ. /atanbul Bölgeai Merkez ki 1 ._ b" d kika ..:. ta..;n etmektir. dUttO. Blz'm n n re11:oru ır a 7u 

~ · B~yeti Bn•kanlığından: · ik. kil · dlr Buna tatlı ve Memleketin her tarafmda ,era- -Y mı ı aur aanıye • 
1--3-936 pazar ganU sabahı saat klorlU ıuda yüzmenin acemiliiifti ve bir 

iti hayatiye bqka bqka olduğun- 9.30 da Beyoflunda ipek sinemasında de olemnik döMmelcri (vfraJlan) ve bun 
dan tabiatile ücret te batka bqka çok mühim bir spor filmi gösterilecek- tardan tevellüt edecek sorluldan illve 
olmalı, ve iktisatçılardan. İtÇiler · tir. Bu filme bölgemize bağlı bütün c-dersek bir dakika yfnnl saniye de
den ve paronlardan mürekkep ko- spor kulüplerinin üyeleri davetlidir- mektir. 
misyonlar teraiti hayatiye deiif- ler. Bu seansta hazır bulunabilmek Amerikatmm rekoru (l :03,9) anda 
tikçe toplanarak bu up.rl yövmi. fçin verilecek davetiye kartlarını al- takriben yirmi bir aaniye fark vardır. 
yeyi teabit etmelidir. mak Uzere kulüp murahhaslarının ö- Bu yirmi bir saniye bir (38) metre fark 

nUmtizdekl perşembe günü bölge büro eder. Havuzun tulOntln (50) metre ol-
Actkll bir m'aal lü b.ld' duguv na na-ran be-en hemen bir '--vus suna müracaat etmeleri zumu ı ı-

1 
.... ... ... 

Hakikaten•ba uıul çok muva • rtllr. boyu mesafe demektir. Yani bidmld ha-
fık ve doirudur. Meseli son bui· ----------------------:--
day piyaauınm tahavvülünü göz 
önüne alalım. iki aene enel ek · 
meğin kilosu 6 kuruJ iken buaün 
12 kuruıtur. Yani fiatı iki miıli 
arlnııttır. Buna rağmen itci yövmi. 
yeleri yükselmemiı, bilikiı düt • 
müttür. 

ileride bizdeki i,cilerin ne yi. 
diklerini, ne ııda aldıklannı ya -
zarken pdeceiiniz rkler ememe 
zarken ıöreceiiniz gibi ekmek 

Türk itçiıinin gıdaaınm yüzde dok. 
san be•ini teıkil etmektedir. Bina
enaleyh ekmek fiatlerinin iki miı
li artmaımın i,cinin hayab üzerin
de ne kadar bü1ük tesirler yapa
cağı bu mi.&lden kolaylıkla anla-

tılır. ' 
Bizde de (E,el Mo'bil) denilen 

bu uaulün kabul ye tatbik edilme
si çok muvafık ve yerinde olacak-

s na ıd?if« 

~ ol-k ücretin, itin ma · 

1~ 16re de tahavvul etmesi l' .... ·_Meseli çıraklık müddeti 
--... daimi J Ym mu&Y • ___ _JIU.ı(Jl[.,,jll.U~~~L&L~..--.....,...,.__.. 

L-----

vuzun ancak öbilr ucuna varabildiği za· 
nwı yanı bitmiı olacaktır. 

Ayni suretle bu genç bu mesafe}i 
dO.nya ladın ~piyonu ile yüzse. gene 
kadın §&Dlpiyonu ( 18) metre !ark ile 
Jı:a.zanrr. 

Aralanndakt dereceleri santimetre 
ile paylatınağa çabalayan diğer millet.. 
ler:n yllziküleri arasında bu gibi variyet 
Jetrimb ile gtlIUnç olmayız da ne olu
nu? Mesafeler bUyOdükçe bu fark da o 
niabette artacak ve bu ıef er de gerek 
seyirciler ıerek matbuat .. adam boğulu· 
yor., diye alay edecektir.,, 

ftte vuiyet meyd:ında ... Bir de ıu. 
nu ilbe edelim: 

Kıt ollmipaytlannda bizden ~ok es
ki ve bizimk lede mukayese edilemiye
cek kadar usta ve ileri bir memleket o
lan Avuıturya. Garmit olimpiyadına yal 
nu bir tek sporcu gCSndenniıtfr. Muvaf· 
faJriyet ihtimalini görmediklerinden bat 
Jnı ıporcu yollamam•strr. Halbuki biz 18 
kitf olarak ittirak ett;k. 

Atletizmde bizden on kat lleri olan 
Yunanhlar da yaz olimp"yatlarma gali
ba 4 aporcularile iıt=rak edecekler. Yat
ma bunlardan muvaffakiyet ümit ediyor 
tar. Halbuki biı 80 kiti ile iıtirak ediyc>-
rua. 

Ne diyelim bilmem ki •. Biz hldiseyi 
.. ydedfyorus. htedifiniz hilkmU siz çr-
kannu. ,-

Diğer taraftan Ankaraya. gides 
federasyon reislerinin tam bir mu
n.f fakiyetle dönecekleri anlaşılmı:ıo· 
trr. Gel• itli' teJpafa pre hük4met 
yaz oUmplyatlan için 60.00a liralık 
tahsi8at kabul etmiştir. Bunun 13000 
lirası gilreş, 9000 lirası futbol, müte
baliisi de atletizm, boks, basketbol 
gibi şubeler içindir. Ye şüphe yok ki 
atletizm de bu 60.000 liranın en büyük 
payım almıştır. 

Sarf edilecek 60.000 liramn ne gibi 
yerlere, gidecetfnl ve memlekete ne 
faydalar temin edecefinl anlamak içia 
apiuıındald satırlara göz gezdirme
nizi rica edeceğiz. Bu satırlar, kış o
lilllpiyatlanna bir gazete namına işti
rak etmek için kayakçılanmızla birlik 
te Almanyaya giden bir spor mu\larri 
rinln gCSnderdfğl mektuptan aynen a
lınmııtır. 

•Ne acı "bir Pli ki, buraya mii.&tı· 
baka 11apmak ve görmek için paralar 
harcıyarak gönderd1ğimlz çocuklar. 
dan yalnız bagralc taıı11an Mahmut i
le bir arkadafından bafka. ka/Ue re
i&l tk dahU olduğu halde, kimle görün 
nülgordu. 

Maale.el buraya gelen bizim Tilrk 
gen~leri, buraya ıpor yaprnıyaı uahut 
naaıl yapıldılını görrrdge değil, gez. 
meğe gelnılflerdlr. Bütün mmabaka
larda buluntlunı. Bizim çocuklardan 
bir Uclai mllltnna. ldmaeye rast gelme 
dim. Onların bizzat oturdukları yerle
re de gittim, aradım. gene bulamadı"'4 
Galiba grzmekten ıpor yerlerine git. 
mlye vakit bulamıyorlardı. Kafile re
t.Z.rlnln de çocuklarla ~ıuul olacalt 
oakti yoktu. 

Acı ,eyler.. Bizim gefı!leirimiz 

henüz ıporun manaaını, =evkinl anl~ 
""f görünmüyorlar. lı böyle giderae. 
bu tıten anlamı.yanlar •por işleri iU 
rılrtıfmaktan m.zgegmezlerae daha 
gllz une bu lıalü kalmaya mah k(i.. 
muz.. Balkanlılann hepai, bilhasnı 
Yugo.ltıDlarla Brılgarlar burada çok 
iyi netkekr almlflanllr. 

lıttınbrılda iken bizim dağcılaruı 
mlaabakalara girmelerini '3tiyen w 
ıporu bUir ıeçlMn ban 1.-imseler: 
•Bfllkanlarda '1Jlgb. BUfm i9'n a 
,_,.. ola 6adar .. diye propagandtı 
"1Pl'10rlardı. lıte ~ mer•danda.,,, 

Daha başka ne ilhe eclellmı_, · 
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Fen Tatbikat okulu için celvelli 
cklimetre ile dehliz in!aıı için iki. 
şer adet pusla 10 - Nisan - 936 
Cuma günü saat 15 de Tophanede 
Satınalma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 608 liradır. tile teminatı 45 
lira 60 kuruştur. Şartnamesi ko -
misyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri, 

(436) (1035) 

Beşiktaşta Sebat Değirmenin -
de kırdırılan buğdaylardan birik
miş olan 17.400 kilo Kavuz kara -
muk, kırıntı, ince kırıntı, buğday 
tozu 26 - Şubat - 936 Çarjam. 
ha günü saat 14 de Tophanede 
Satınalma komisyonunda pazar . 
lıkla satılacaktır. Hepsinin tutarı 
292 lira 6 kuruştur. Son teminatı 
43 lira 81 kuruıtur. lateklilerin 
belJi saatte komisyona gelmeleri. 

(435) (1036) 
"' * • 

Harbiye okulu için 50 bin adet 
yumurta 28 - Şubat - 936 Cu -
ma gtinil saat 14,45 .de Tophane
de Satmalma komisyonunda pa . 
zarhkla alınacaktır. Tahmin be . 
deli 750 liradır. Son teminatı 112 
buçuk liradır. isteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(437) (1037) 
* * • 

İstanbul Levazım amirliğine 
bağlı müesseseler için 51 bin adet 
Limon 28 - Şubat - 936 Cuma 
giinü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma komisyonunda pazar -
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
1530 liradır. Son teminatı 229 bu· 
çuk liradır. lateklilemi belli aaat· 
te komisyona gelmeleri. 

(438) (1038) 
• • • 

Maltepe Askeri lisesi için 600 
ila 800 takım maa kasket dahili 
elbisenin kumaşı mektepten veril
mek ve diğer malzemesi müteah -
liide ait olmak üzere 26 - Şu

bat - 936 Çarıa.mba günü ıaat 
14,30 d Tophanede Satmalma 
komisyonunda pazarlığı yapıla . 
caktır. Tahmin bedeli 4400 lira· 
dır. Son teminatı 660 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyon.da 
görülebilir. ( 434) (1034) 

• * • 
Harbiye Okulu için 1100 kapu. 

Keman hocası 1 

Avrupad tahsil etmiş bir tan· 1 

atkar keman dersi vermek istiyor. 

Ders almak istiyenlerin her gün 
sabah saat 11 • 13 arasında 

(41923) numaraya telefon ede -

rek (keman hocası) nı istemeleri 

kafidir. • 

ZAYi KOPEK 
Sater Gordon Dok İ5mindeki 

ve 832 markalı av köpeğimi 1:.ulup 
haber verenler memnun bırakıla -
caktır. 

Devlet Baaımevi Gereç işyarı 
HAYRI 

tun kumaşı okuldan verilmek Ü· 

zere imaliyesi 12 - Mart - 936 
Perşembe günü saat 15,30 da Top· 
hanede Satınıılma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla · 
caktır. Tahmin bedeli 6600 lira · 
dır. tik teminatı 495 liradır. Şart· 
name ve nümuneleri komisyonda 
görülebilir, İsteklilerin belli saat
te komiıyona gelmeleri. 

(439) (1039) 
'ı'I • • 

Kumbara sahipleriıie: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 

" lira ikramiye tevzi eden ş Bankasının 
ikinci tertip 10.000 lira mükafatlı 9S6 
kumbara keştdelerlnln birincisi 1 Nisan 
986 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahlplerlnln 1 Mart 
936 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol-
maları U\zımdır. · ... . ,_ 

200 ton yulaf 9 - Mart - 936 ır--r~:;:-:;--r.ı~ı.--...,,....,. 

Pazartesi günü saat 15,30 da Top· ~~~~-· 
hanede Satınalma komisyonunda 
lfapalı zarfla alınacaktır. Tahmin KAŞE 

e o · k a ı nı i n a 
bedeli 11500 liradır. llk teminatı 
862 buçuk liradır. Şartname ve 
nümuneai komisyonda görülebilir 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihalt: 
saatinden bir ıaat evvel komisyo Grip - Nevralji • Baş ,.e Diş ağrıları - Artritizm - RomatlzlJIB 

1 ne vermeleri. (433) (968) 
•• 11-

'.ı.·""·~lit~:;f··'·,l,(._j', . . . . ' . . . . . • • .•... ' •. • . .. : ' . 11"'~ ... :~; ~'t#J "· .. , . . ., . . , .... , .. ' ... ' .... ,. ~(.. .... .. .. , • .. . ·) ~ !!:.:..,..~·· ... . . . ,, . . . . .il •• • ... • • ' ~ •• • • : :· ' • • ~. - • ı 

200 ton arpa 9 - Mart - 936 
Pazartesi günü saat 15 de Topha· 
nede Satınalma komisyonun9a 
kaptLh zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 10500 liradır. llk teminatı 
787 lira 50 kunıttur. :Şartname ve 

nümunesi komjıY.onda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarıyla 
beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo 
na vermeleri. (432) ,(967) 

* * * 
Fen Tatbikat okulu için 45 kalern 
istihkam ders malzemesi 27 -
Mart - 936 Cuma günü saat 15 
de Tophanede Satınalma kom is · 
yonunda açık eksiltme ile alma · 
caktır. Tahmin bedeli cem'an ye· 
kun 1202 liradır. İlk teminatı 90 
lira 15 kuN§tur. Şartnamesi ko · 
misyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(412) (777) 

GEL, 
Bize Sor/ 

PROPAGANDA SERvtsl -v= 
Aıağıdaki işleriniz için emirle

rinize amadedir: 

l - Gazete ve mecmualarda en 
asri fikirler üzerine ilftn, 

2 - Ecnebi memleketler gazete 
ve mecmualarında reklam, 

3 - İstanbul belediyesi hudut • 
larında afişaj. 

4 - Her nevi sandoviç rekllm· 
tar, 

5 - El il!nlan ve kataloiların 
tabı ve tevzii. 

6 - Her lisanda temiz ve nefis 
bir surette basma işleri, 

7 - Avrupada ve Amerikada çı· 
kan gazete ve mecmualara abone 
kaydı, 

8 - Avrupa ve Amerikada çıkan 
kitapların tedarik ve teslimi, 

9 - Avrupada yüksek mektep • 
ler hakkında malUmat, 

10 - Avrupa sanatoryomları 

hakkında izahat, 
11 - Avrupaya ve Amerikaya 

seyahatler hakkında matomat, 
12 - Avrupa otelleri hakkında 

ma!Qmat, 
13 - Avrupa san'at müessesele

ri hakkında malUmat ve bunların 

adresleri, 
14 - Avrupa sınai mUesse1eleri· 

nin lUzum görülen kataloglarının 

tedariki, 
15 - Avrupa müesseselerinin ve

kalet ve acentalıklannr istiyenlere 
malOmat ve tavassut, 

16 - Her nevi teşebbüsatr sma
iye ve tUccariye hakkında malQ
mat, 

1 7 - Muhaberat: Türkse, Al • 
manca, Fransızca ve İngilizcedir. 

VAKiT - PROPAGANDA -
SE RVfSt. fSTANBUL - Ankara 

Caddesi - Telefon: 24370 

KREM 

-
Bugüne kadar satın alan

ların memnuniyetle karıı • 
ladıklan NAUMANN mar

kalı İdeal ve Erika yazı 

makinalarımızla metanet 

ve zerafetine eritilmiyen 
NAUMANN markalı Dikiş 

makinalarmıızın 936 sene

si modellerini görmek üze. 

re bir kere aatıı mağaza. 

mızı ziyaret etmelerini ala· 
kadarlardan rica ederiz. 

Petin fiyatlarımız ne 
derece ehven ise taksitli 

satı§ ıeraitimiz de o nis

bette müsait ve mü~terile. 
rimizin menfaatlerine uy • 
gundur. 

'llaumann 

-- ... .. - '""' · --- -· -- -- .. - - -·~,~ .· ·.: .. :: ... :~ Makinaları Satış Türk 
Merkez: Galata Hezaren sokak 19-21 TeJ. 41085 
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Çatalca ~Akuk hikimlijlııdm: 

Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçin 
civiıi 28 mart 936 pertembe :sünii ıaat 15,30 da kapalı zarf uaulile 
Ankarada ldare binumda ıatın alınacaktır. 

Oklalı köyü heyeti ihtiyariye . 
ıine izafeten avukat Nurinin Su . 
batı köyü heyeti ihtiyariyeaine 
izafeten vekil Reıat aleyhine İka· 
me edilen meni müdahale davası· 
nm yapılan muhakemeıinde müd
dei aleyhlerden s.ı&hattinin ika . 
metgahı meçhul kaldığından 21 . 
2 • 936 Cuma günü ıa·3t 14 de 
mahkemede hazır buhmmaımı te
minen pzete ile ilin yapılmlf İle 
de muanen IÜn ve saatte ıelme· 
dijinden hukuk uıul muhakeme . 
leri kanununun 141 inci ve müte. 
akip maddelerine tevfikan müd . 
deinin müddei aleyhe 111abmde 
illnen vaki tebliğatm okunduiun
clan bahiıle bet ıün zarfında İli· 
nen 111ap karan yazd8'11luma ve 
müddeialeyh SalihattİDİn yedi 
ıUn arfmda itiraz etme.ine ka . 
rar verilmit ve yevmi muhakeme 
olan 10 -4-936 Cuma aünü aa· 
at on dörde tayin kdınmıı oldu"· 
fundan itbu gıyap karan ilanen 
tebliğ olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deni1 Merkez !)atınalma 
dan: 

Bu İfe sirmek istiyenlerin 820, 61 liralık muvakat teminat ile b· 
llUnun tayin ettiii veıikalan ve le kliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lizmıdır. 

Şartnameler parasız olarak, An karada Malzeme Dairetinde ve 
Haydarpqacla Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden daimlmaktaclır. 

(1040) 

Muhammen bedeli 57500 lira olan bir mmaaf \etirli ve yirmi d• 
kuz basit makaı 10 nisan 1936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
111ulü ile Ankarada idare binaıın da atın alınacaktır. Bu ite sinnelıc 
iatiyenleria 4125 liralık munkkat teminat ile kanunun tayin eltili 
•eaikalan " tekliflerini aynı sün saat 14,30 a kadar Komisyon R• 
İaliline vermeleri lizmıdll\ Şartnameler 285 kunat mukabilinde An· 
kara ve Haydarpafa veznelerinde sahlmaktadır. (954) 

Muhammen bedeH 17500 lira olan 250 ton mazot 10-3-936 
l&b günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada lda•e binasın -
da sabn alınacaktır. 

Bu ite ıirmek istiyenlerin 1312, 5 liralık muvakkat teminat ile ka
llUnun tayin ettiği ve•ikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a 
lradar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

1 -Tahmin edilen bedeli 416000 lira olan 8000 ton mazotun ka· 
palı zarfla münakuaaı 28 Şubat 936 cuma ıünü saat 14 ele Ankar .. 
da Milll Müc:lrfaa Vekaleti binum da yapılacaktır. 

2 - 2080 kurut mukabilinde verilen tarlnameıini görmek iıtl
yenlerin her gün, münakaaaıına it tirak edeceklerin de yevmi mezkUr
da 20390 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kan\ana naza• 
ran belıeleriyle komisyona müraca atları. 

3 - Zarflar 28 Şubat 936 ıü nü azami saat 13 e kadat komiıyo-
na verilmit bulunacaktır. (748) · 

Heybeliada deniz harp mektebi 
ve Lisesi KomutanlıQından: 

Okulumuz Revirinin Sıhhat ve temizlik itlerine bakmak üzere 40 
lira ücretle diplomalı bir Haıta Ba lucı kadın alınacaktır. Getireceai 
evrak tunlardır. 

A - Nüfuı kağıdı, 

B - Mahalli polisden musadda!< hüınühal kiiıdı, 
C - Sağlık Bakanlığından muı addak diploma, 
D - Çahıtıiı yerlerden bonıerv iıler, 
E - Okuldan göıterilecek şerait altında asgari iki ıene müddetle 

çabıacağına dair noterden tasdikli teahhütname. 

Şartnameler para:.'! olarak Ankaracla Malzeme Daireainden ve 
liayclarpqada Teseltüm ve Sevk Müdürlüiünden almabi!ir. (990) 

Çumra Aaliye hw.k hikimli • 
tinden: 

Not - lıtekliler okulca Sıhhi m uayeneye tabi tutulacaktır. lıtekUle 
rin Pazardan batka her gün Heybe liadadaki okul komutanlığına mü· 
racaatlan. "1011,, 

. 
Muhammen bedeli 77500 lira o lan Lokomotif yedekleri 9/4/938 

Pertem1te sünü saat 1530 da kapa h zarf uaulile Anbrada idare bina
•ıncla satın alınacaktır. 

Bu ite sirmek iate1enlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile kana
.._ tayin ett:ji ve1ikaları ve tekliflerini aynı sün saat14,30 a kadar 
~Ollıİqon reisliiine vermeleri lizı mdır. Şartnameler 385 kunat ma· 

bilinde Ankara ve Haydarpqa veznelerinde aatılmaktachr. 
"951,, 

DOKTOR 

Kemal ÖZ•an ..::::--.::=. .. 
ltralıll• - Ba.w"°' ma1az,,., 
yanında. H~r gün öğltden ıonra 

Çumramn Ankören kayünden 
O•man O. Hasan tarafından kan· 
ıı o kıByden olup Oaküdarda Etki 
hamam cıaddeninde 26 numaralı 
Bay Narinin evinde ıakin Musta . 
fa km Fatma aleyhine açılan 
bopnma dav.uınm yapılan muha-
keme.inde: müddeialeyhin ika . 

meta'lamı terketmiı ve adreai 
m-.;lml llaltanduju anlqıldıtm. 
dan tebliiatm il&nen icruma ka
rar ftl'ilcliliadeo mahkemenin 
huaJaldılı 19 - 3 -938 Perıea· 
be - aat t l de Çumra Asliye 
hukuk mahkemeainde kendiıi ve-

lstanbul Komutanhğı 
Sa.tınalma Komigvonu ilanl~rı 

latanbul komutanbjı birlikl• 
ri için 3000 çift yemeni kapalı 

zarf uauliyle 26 - 2 - 936 Çar • 

tanıba günü saat 15 de alınacak • 
br. Muhammen tutan 7050 lira . 
dır. ilk teminab 529 liradl1'. Şart
namesi her ıün Komiıyonumu:zda 
görülebilir. Eksiltmeye IİJ'e4:,.kle
rin ille teminat makbuzu ile veya 
mektuplariyle ihale tflıaü .ıakti 

muayyenin..1 ~ Fındıklıdaki Arttır. 

ma Ekatltme KoınWR~ plme-
1.t. (769) 

----------=-~~~~·~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

soı ' PARDAYANJN 01..Ul\ltJ 301 PARDAYANIN Ot...,.,.•.n ~- ----------.......;.;~~~:.:.:__ ___ u __ mu ____________ _ 

dutu düşüncelerdir. 1htJ1ar kurt: 
Acaba bizim ihtiyar Pardayan o - Ne yapsamcla bu ktiıdı fival· 

halde mi bulunuyordu? Hayır!. O yeye venem? \'ermeden öltine• rok 
dehşetin ve heyecanın bu derecesini fena J. diye homurdandı. 
de geçmişti. Bir taraftan da işine dtvam ediyor 

Sakin bir sesle: fıçılan birer birer tören salonuna 
- Beni böyle rahatsız eden her 

halde fazla ihtiyarlıktır. Bundan mu· 
hakkak surette kurtulmalıyız.. Bu iş. 
ten alnı açık olarak çıkmalıyım.. Ka
jrt.. Evet, o beyaz kiğt neydi acaba? 
Pardayanın aklına Demden aldığı 

kiflt gelmişti. 

Bu kiğıt neydi? lki üç kere tiuna 
bakmak istemiş fakat her defasında 
Mr vaka bu isteğine engel olmuştu. 

Şimdi onu açtı ve çabucak okudu.: 
"23 afustoetan sonra ParJs kapıla

nndan geçmek için iiç günlük izin kl
jrdıdır. Biitiln kapı karakolu kaman
danlanna bu adamla arkadaşlannın 
ıeçmesine müsaade etmeleri emrolu
nur-

Bu kifldda krahn imzası ve Fran 
• hliktlmetinin damcası vardL 

ihtiyar asker sevinçle sUltlmeedl. 
Nihayet kafltta yazılı olanı atrenmJş
ti. Klfıdı bükerek cebine koyda ve: 

- Bak. bak! Mızrakla delinen 
imini bilmediğim mösyö değerli bir a
dammış! diye mmldandr. 

Monmoransinin katmere karşı koy 
daiu binek lafından indi. 

Acaba Damvilin eellAtlarının birer 
'lrer geldiğini görmemiş miydi. Gerçi 
banlan g8r6yorsa da hiç aldınş etmi 
)'ordu. Avbda brrakılan barut araba-
911la gitti. Bu arabada yirmi fıçı barut 
-*-Pardayan arabayı boşaltmata 
....... 1hl mıuia bir fllfek patladı. 
ltam""'1 ~..terlerinden biri ona atef 
etmişti. Fakat ha kurşun Pardayanrn 
bir metre kadar sağından ıeçtt. 

gittlrtlyorda. 

GördUfU korkunç yüzler cltrfde 
çoialıyordu. Askerler, başlarına yenl 
bir f elüet relmesfnden korkarak av
hya giremiyorlardı. Uldn fıf!lan ta
şıyan adama kortun yafchnyorlardı. 
Arabanm yanma ıelmek için cesetle· 
rin üstünden aıçramata meebar olu
yordu. 

Bir~~pnekjpn 
bir ceset kaldırarak bana kalkan rlbl 
kullandı. Bu, talisiz Latre Muvalin 
cesediydL On altıncı fıçıyı da ta11mış
tı. Banlan yanyana diziyordu. ilk 
fıçıyı banç.n"le deldi. Buuta on bet 
adımlık bir yere kadar ya7ch. 

Yüdnden t.r akarak, elleri kan 
içinde kalarak, tırnaklan koparak on 
yedinci fıçı11 almak llzere binek taşı
na çıktı. 

Avlı Damvllln eanavarlarile do1-
maştu. 

Hanrf askerine cesaret vermek için: 
- OldürOn ! OldUrtln ! diye hatırı 

yordu. 
ihtiyar l'ardayan: 
- Fakat daha dört fıçı "-ldı ! ce

vabını verdL 
Ayni zamanda geriye sıçradı, bı

yıklan dimdik oldu. Hiddetle rUldU: 
- Ne yapahm l On altı fıçı ile iş 

görmeie mecburum. Elveda pvalye ! 
Elveda Laisl .. Beni ara sıra hatırla
rnnz! diye mmldaadı. 

Belindeki tabancayı çıkardı. Ve 
katiller salona ılrdllderi zaman onla
ra d&nerık: 

- Çekil baba l dedL 
Babuı davana üzerine 

otlu ür.erlnden ıe~ti. 

Üstleri lJa~Jan yartrlmış, elini kanla• 
yatarak mıfb. ÜsteJik bir toz ve toprak taba. 

kası ile örtülmiiflerdi • 
Şövaly•ln attığı taş şamatacı hal-

kın aruına dtiftli. 1 
Şönlye: 

- Galiba on kadar adam ezdim! 
dedi. 

- Benden iki fazla ezml§Bln ! in
tikamımı alacağım .. 

otlu başka bir taş atarken baba
m bUyUcek bir parça çıkardı. Davarın 
üstüne yatmak mruı fivalyeye gel
mişti. ihtiyar duvann öteki kenanna 
fitti. 

- Pat, put, paL. Sekiz, on iki .. On 
beş! Sıra senin fivalye. 

Bu da iki dakika kadar sürdtl. Taş 
atarak bizim iki dev avb11 temizledik 
Jeri gibi •katı da temizlediler. Son 
kalanlar korka n hiddetlerinden hay 
kırışarak kaçtılar. Duvar gittikçe alça 
hyordu· Tüf ekler tamamen susmuı ve 
aokakta hiç kiıue kalmamıttı. Sağ ka 
lan askerler biribirinf ite kaka kona-
iın 110l ve sat taraflanaa datdmış

lardı. Hiddetinden kuduran Damvil, 
başını ellerinin arasına aldı, duva. 
rın üstünde devlet sUliJorlardı.Mar
şalin yanında bahmanlar onan hiddet 
n utancından atladıjını gördüler. 

Duvar yedi seki& taş sırası alçal
IJl1fb. 

iki dev. sokakla konak avhBJnın ı 
bombof oldaiunu •öriince iklal de bir
den: 

- Gidelim! dediler. 
lsviçleriain k•ltlbeslnfn Uat8ne 

mçnyarak avbya iacliler. 
lhırada bfr saniye kadar birlbfr

Jerine baktılar ve kendil•rinl tanıya
madılar. Ytlzleri simsiyah olmuştu. 

Pardayanlar. cesetlerin ve yıtm
tılann tiıerinden athyarak bir kaç sıç 
ra11şta binek taşından (Iktdar ve Mon 
moransinin ko.aajının tiren alonuna 
girdiler. 

Onde giden tıövalye, iki kuvvetli 
kolun kendisini yakalayarak ıeniş bir 
•ifUse ~kdğlni hlssettL Marpl dö 
Monmoransi delikanlının iki yanaftn
dan öperek: 

- Oğlum .. Oğlum! dedi. 
l'ardayan etrafına bakmdı. Ka11t 

sız bir tavırla kendi kendtslae sflltlm-
seyen Jan dö Piyeni ve sapaan kesil
mif olduğu halde ayakta durarak kea 
dishte bakan Lulzl gördU. 

Fransu,·a, rötsilntl şlfiren hıtkı
rıklar arasmdA: 

- Oğlum! Oğlum! sözünü tekrar
lıyordu. 

Bu kelime, Marşalin btittin takdi
rini, bfltiln tqekkürtinfl anlatıyordu. 

- Oğlum-. Oflam .. 
Şövalye gözlerini Luize dikti. Ken 

dislni bir dev sandığı halde bir çocuk 
kadar yufka yürekli oldutana anlıyor 
du. 

- Oğlunuz ha! .. Oh, bu ahUn ma
D88ında yanılmıyorum delil .U? Mar 
şal, bana oğlum 1 dfyonuna:& değil mi? 
sözlerini kekeledi. 

Marşal, bu aslanın kalbindeki a
cıyı anladı. Kızına dönerek: 

- Cevap ver Luiz? dedi. 
Laiz saPMn kesildi. Gizleri )'Bfla 

doldu. ~onra masum yüzünde bir gu
rur belirdi. Kollarını açtı ve hafifçe 
titrlyen sesiyle: 
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325 - Los kendilerine yaklaşan bir askeri yaka· 
ladı, asker: 

326 - Bir taraftan da bir yerli Merihli Losa yak 
taşarak ~endisine bir mektuP. verdi. 

327 - Mektubu İvanoviç yazıyordu: 
"'Biz Merihe harp getirdik. Halbuki Merihtitcr 

§imdiye kadar çok mes'ut yapmışlardı. Şimdi barıt
tılar. Eğer derhal hareket etmezsek bizi öldürecek-

- Merihliler banıtı ded~ 

ler. Seni güllede bekliyorum.,. • , 

328 - Aelita Losa gitmesi, ve kendisini terk 
etmesi için yalvarıyor. "Merihlilerin saadeti için ay• 
nlmalıyız.,, diyor. 

329 - Los kendisini gülleye, oradan da dünya
ya götürecek hava gemisine biniyor. 

330 - Aelita gökte kaybolan Losa son aelamla-
rmı gönderiyor. -.... __,_ 'i 

' 
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- Kocam ecdadımın evine safalar 
getirdi. Burası kendi evinizdir şöval
ye! dedi. 

Sövalye sendeledi. Dizlerinin üze
ri.ne düştü Alnı uizin elJerine doku
.!13rak ağlamağa başladı. 

' ihtiyar asker: 

- Yumurcak! Ben sana bu kız e
ninde sonunda senindir! dememiş miy 
elim. lşte nihayet onu silahınla büyü
ledin I diye bağırdı. 

Fakat Luiz başını saJJadı. Saf ba
kışı, bir saniye kadar hatırasını kal
binin derinliklerinde acıyla sakladığı 
bazı şeylere daldı ve: 

- Hayır, onu daha evvelden sevi
yordum.. Daha çok evvelden .. Orada. 
Tavan arasının küçük penceresinde 

beni büyülemişti. Bakışile beni ken
disine bağlamıştı .• sözlerini mırıldan
dı. 

Bu sözler ne kadar ağır söylenmiş 
ti. Böyle zamanlarda duyguları uzun 
uzun anlatmak neye yarar? Bir gülüm 

seyiş, bir hareket her şeyi daha açıkça 
belli etmez mi? 

Bu manzara bir kaç saniye devam 
etti. Paristen akseden çan sesleri, tü
fek tabanca gürültüleri, çığlıklar bu 
birleşişi kutlulayan bir aşk nağmesi 
gibiydi. 

Luiz, ihtiyar askerin boynuna sa
nldı. Marşalin şövalyeye oğlum dedi
ği gibi o da: 

- Babacığım ! dedi. 
İhtiyar askerin gözleri se,·inç yaş

lariyle dolarak sert bıyıkları titredi. 
Zz.~ •• ı':ı~mnnı MiJ!~A tnta&a~ L-::i~ 1"• 
'-'aJIP hanya kaldırdı. 

- Çok şflktlr .• Böyle gitzel bir kı
zım oldu. Biliyor musun yavrum? He
niz mini mini bir bebek iken seni böy 

le kollarımın arasına almıştım .. Şöval 
ye ile iki saat ayni beşikte yatmıştı. 

DiZ.. 

Fakat sokaktan kopan bir gürültü 
bu tatlı sahneyi yarıda bıraktı. Baba 
oğul hemen binek taşına. fırladılar4 

ihtiyar Pardayan: 
- Hazır ol .. Hazır ol! diye bağır 

dı. 

Şövalye: 

- Ah, şimdi dünyaya değil, cehen 
neme bile meydan okurum! diye gür. 
ledi. 

Konağın yıkılan büyük kapısının 

yanında Damvilin kaplanları surat
larını gösterdiler. 

Bahası: 

- Haydi sen git! ben bu herifleri 
birkaç dakika oyalarım, dedi. 

Şövalye l\larşale koştu. · 
- Marşal, şu tarafta ne var? diye 

sordu. 

- Oğlum, bahçeler, mutfak ve a
hır var .. 

- Uahçelerin öbür tarafı nedir? 
- Sen nehrine nihayetlenen ufak 

yollar. 

- Ahırda araba var mı? 
- Bir ~·ol arabası var. 
-At? 
-istediğinden çok .. 
- Öyleyse hemen yola çıkacağız .. 
ihtiyar Pardayan: 
- Ben size yetişirim .• diye bağır-

dı. 

Marşal Jan dö Piyeni kucağına 

aldı. Şövalye de Luizi bir kova gibi 
kaldırdı. Genç kız başını şövalyenin 
omuzuna dayadr. Hepsi hirden dışan
ya fırladılar. 

Bir saniye sonra bnhçeye çıktılar. 
Arabahğa girmek kapalı arabayı çr-

:1 

PARDAYANIN ULUMU 303 

karmak, buna dört tane sağlam at 
koşmak iki dakikalık bir iş oldu. 

Janla Luiz arabaya bindirildiler. 

~valye: 

- Marşal, arabaya bininiz ı dedi • 
Marşal, araba atlarının birisine 

atladı. 

Şövalye, ahıra koşarak çıplak bir 

hayvan çekti. Ağzına bir gem vurdu. 

Ve dizginleri Marşale verdi. 

- Kapı? .. Nerede baba? 
- Şurada oğlum ı 

- Gidiniz : Peşinizden geliyorum. 
Kapıyı açıp beni bekleyiniz. 

Şövalye Fransuvaya emrediyor 
Marşa] ise itaat ediyordu. 

Rüyada olmıyacak şeyler gibi, bu 

da onlara tabii geliyordu. 
Çünkü bu da bir rüyaydı. 

Kan, ölüm, katliam .. Ve nihayet 
aşk rüyası! .• 

Araba bahçeden geçerek kapıya 
vardı. Ve Marşal de kapıyı açtı. 

Şövalye, büyük tören salonuna koş 
muştu. Konağın avlısında müthiş bir 
gürültü kopuyordu. 

Damvil tekrar hücuma hazırlanı
yordu. 

lleriye atılan şövalye.: 

- Baba, baba neredesin? diye ba
fırdı. 

Şövalye, konağın iç avlısına. git
mek için geçmeğe mecbur olduğu sa-

lona ayak basar basmaz bir taraka 
koptu. Bu patlama gürültüsü bir An 
için çan seslerini Te katillerin uluma
larını suturmuştu. 

Yer titredi. Birdenbire bir alev 

göğe kadar yükseldl Bir duman bu-

lutu ortalığı kapladı. 

Monmoransinin konağı sarsıldı. 

açıldı ve müthiş bir çatırdı ile yıkıldı. 
Havanın şiddetli sademesi şövalye 

yi birkaç metre ileriye fırlattı. Fakat 
yere düşmedi. Ellerini göğsüne ka· 
vuşturdu. Başını dikti. Topuklarını 

toprağa geçirdi ve bir dev gibi durdu. 

lşte bu sademe ile geri fırlayış ken 
disini kurtarmıştı. Yere düşen taşlar, 
topraklar ona rastlamadı. Bu müthiş 
anda, ateş saçan gözlerinin önünde 
bir geçit açıldı. 

Bu geçit girişlerden, dumanlı alçı· 
Jı taşlardandı. işte konaktan bu geçit 
le bir kaç yıkık duvar kalmıştı. Bun• 
Jar da yanıyordu. Patlama ile hasıl o
lan yangın harabeyi kaplamıştı. 

Şövalye: 

- Baba .• Baba neredesin? diye 
bir daha seslendi. 

~htiyar asker neredeydi? Ne yapı· 
yordu? Parça parça olan cesedi kona· 
ğın yıkıntıları altına mı gömülmüştü1. 

Bakınız ne oldu. 
Şövalye Monmoransi ile Jan dl 

Piyen ve Luizi bahçeye sürüklerkell 

ihtiyar Pardayan: 
- Ben bu herifleri birkaç dakika 

oyalarım ! demişti. 
ihtiyar asker bütün gayretini toP

Jamıştı. Bu anda kendisi heyecanı• 
son sınırını aşmış bulunuyordu. 

d in• Bazı feci vakalar karşı.sın a 
sanlar tuhaf düşüncelere kapılırlar. 

Mesela, bir gün bir tramvay kaz& 
sında iki ayağı ezilen bir adanı ~ 
aunun kmlrp larılmadığınr yold';;.r ~: 
ıtatmakta olan bir gmıideyse 1 dik4 

dm mantosunun mlanmamasına 
• 

kat ediyordu. doful:"'' 
Bunlar korku ve her.ecaDlll ::;_., 
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