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MCSABAKAMIZ 
Resimleri şubat sonuna kadar 

Ankara caddesinde 
VAKiT kütüphanesine teslim ediniz 
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Japonyada ordunun çıkardığı 
1111 1111 il 

Mançuriye gönderilen askerler, başlarındaki genç ·zabitlerle ah beşten itibaren 

hükOmet dairelerini bastılar. isyan hakkında tafsilat 
Başbakanı ve diğer nazır ve 

amiralleri öldürdüler 
Yer yer yangınlar kargaşalıklar başgösterdl 

imparator, muhafızlarına . 
asiler aleyhine hareket 

Ôld .. ··1 uru en Japon Maliye Nazırı 
TakahCJ§i , 

Japonyadaki 
kanaat: 

Sovyetlerle 
harp 

t.t Nankln, 26 (A.A.) - Reuter 
ubabirinden~ 

ct_ 1' okyodan gelen haberler bura. 
t· derin bir endiıe uyandırmı§tır. 
,tıı Jnehafili bu hareketin saiki 
llı arak, Japonya devlet adamları
~ 11 aıkeri harekata lazım gelen 
~1 'Vermemelerini ve bundan 
) 1't Yıl önce Uzak Şarktaki Sov
~ ku.;vetleri ciddi bir muk~ve . 
' ~~sterecek halde değılken 
\ dısıne taarruz etmekten imti-
di 1tlnıit olmalarını göstermekte . 

_. tr. 

'Japon askeri unsurlarının ikti 
d~ t ltıevkiini elde etmeleriyle Çin 
~1! Mogoliıtanda ve hatta Si -
~ t.da mantıkan, kati bir hare. 
~undan korkuluyor. 

• • 
emrını 

Fakat onlar "Biz , 
imparator 

aleyhinde deQiliz., 
diyorlar 

ldarei örfiye 
11an edildi 

bulunan aakerler, hUJromet dairelerine ven&

ZU'la.nn evlerine bllcum etmişler; Başvekil 

de dahli olmak Uzere, bazı nazırları öldllr

mtıalerdlr. 

Japonyada, iki kuvvet çarpışmaktadır. 

Bunların bir tanesi askerl kuvvettir ki, son 

lntlhabatta Proleterler lehine mevklinJ kay· 

betml§tl. İsyanı bu zUmre çıkarml§tır ki bir 

nevi diktatörllık yaratmak arz\18Wlu göste

riyor. 

Bilhassa, imparatorluk muhafızlarının 

asuer aleyhine hareyete geçmek emrini alına· 

(De1.1amı 1 ncide) 

Öldürülen Japon 8CJ§1.1ekili 
Okada 

Yeni tefrikanıız 
~t\tellicens servise karşı bir Türk 1 

' ııtcıııccmıı ScrviBc karşı bir TUrk., ro naıııl gizil tutulmağa çalışıldığını anlatmı§,nl 
'-'ıı dUn bqlncl sayfamızda neşre bA§ hayet bir gUn talebe derste iken Adanm çok 
bı, ... le. Etdlı 'İ'aJAt dUnkU tefrlkiıda kısa yakınında eekllni ve bandıramu görmedik· 

... ll){ 
~ 

1 
llcldemtıden sonra hatrralarma giri§ teri bir geminin bUyük bir gUrUltU ile nasıl 

ıı., · &uı • ·"lltt Yiluıda Heybellada deniz Useslnde demirlediğini htkAyeye gcçmi§Ur. Bu meraklı 

verdi l Mançuriye •e1.1kedilen Japon cuker /erinden bir kı•mı tren hareket' 
ederken. .. 

.,... "'Japon h'arbiye na.zırı 'Japon orJunınun kumandanlariyle bir müzakere nrcmnda .•. 

Böyl~ ~r ca,!li'J..l.!:1 m~kt~li -~'!'a;;ı~a Jh!,!m_aı ve!il!_!' '!'i? 

Bir talebe, elinde -bıçak, 
Ve yanında iki 

Mektebe 
"avenesi., 

saldırdı 
Müdürü iki yerinden vurdıo1, 
hadenıeyi de ağır yaraladı 

Emsall tekerrUr edip duran bu gibi vak'alar memlekette artık bir manevl 

baskı yaratmak llzım geldlllnl göstermez mi ? 

Dün sabah, lzmir Erkek 
Muallim mektebinde- yüııekler 
l'cııı bir hadise daha olmuttur. 
Bir talebe, "aveneıiyl~,, . birlikte 
Erkek Muallim mektebini baımiı:· 
müdürü ve hademeyi bıçakla ya -
ralamııtır. Ve böylelikle, maarif ~· ı:nuıazım namzedi bulunduğunu, U ve haklld romruıımızı be§lncl .sayfamızda mut 

harpteki feci mağlt\btyelln talebeden lak okumalısınız . • 

~·Feci bir cinayet 
_.itlerimizdeki disiplinsizlik facia -
lan ıilsileaine bir kara misal daha 
katılmııtır. 

ır ihtiyar iki küçük torununu 
havagaziyle öldürdü 

~beb çocukların sigortalı olması imiş 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

(Devamı 2 incide) . . . . . . . . . . . 
Bu mevzu etrafında. dün de bil. 

dirdiğinıiz gibi, memleketin en tanın· 

11Uf terbiyeci ve münevverl•rinln f Udr 
lerini almağa l>a5ladık. 

Arkadaşınuz izzet Muhiddin Apak' 
ın yaptığı bu anketin ilk yazısını bu. 
gün 9 uncu eayfanuzda bulacaksınız?,. 
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13 qaşı'f!.da bir çocuğun 
bacağı kesi di 

B feci a ise de Edirnekapıda 
ra vaya a amak an oldu 

Dün akşhm Karagümrükte çok 
feci bir tramvay kazası olmuştur: 

Edirnekapı, Topkapı, Yediku . 
le hatlarında işliyen tramvaylara 
akşam üstleri işten çıkan çocuklar 
asılamk evlerine gitmektedirler. 

Bunlan gören mahalle çocukları da 
basamaklara basmakta; bu suret
le tramvay arabaları bir iizüm 
hevengi halinde gitmektedir. · 

753 numaralı vatmanın idare • 
sindeki Edirn.ekapı - Sirkeci 
hattında i§.liyen 38 numaralı 
tramvay dün akıam saat yediye 
doğru Edirnekapı durak yerinden 
kalkmıştır. Bu tramvayın arkasın
'da 425 numaralı romork bağlıdır. 
Biribiı·ine bağlı olan m-0torisle ro
mork Kara.gümrük caddesinden 
geçerken on üç yaşında bir çocuk 

' romorkun ön basamağına atla • 
mıştır. Bu çocuk Derviş Ali ma. 
hallesinde Zincirlikuyu sokağın -
da 16 numaralı evde oturan anı • 

bacı Burhanettinin oğlu Cemaldir. 
Bir kaç arkadaşiyle birlikte ba

samakta giden Cemalin bir ·aralık 
ayağı kaymış, romorkun allına 

düşmüştür. 

Cemalin düşmesi üzerine diğer 
çocuklar basamaktan atlıyarak 

bağırmaya baılamıtlardır. Vat . 
man feryatları işitince derhal fren 
y.aparak tramvayı durdurmuştur. 

Kaza yerine civarda bulunan 
zabıta memurları da, yetişmİ§ ço
cuğu tramv11yın tekerlekleri altın
dan çıkarmışlardır. 

Çocuğun, sol bacağı diz kapa . 
ğının üzerinden kesilmiş, kopan 
kısmı tramvayın altında kalmıştır. 

Cemal baygın ve bacağından kan 
boşanır bir halde otomobille Cer
rahpaşa hastahanesine kaldın) . 
mıştır. 

Vatmanla biletçi sorguya çe • 
kilmiş kazayı görenlerin de ifa -
desi almmıştIT. 

Bir 
eci bir cinayet 

ihtiyar iki küçük torununu 
havagaziyle öldürdü 

Sebeb çocukların sigortalı olması imiş 
Berlin - Emsaline nadir tesa

düf edilebilir bir cinayet olmuş, 
Jorj Vur adlı altmış yaşlarında bir 
adam, dört ve altı yaşlarındaki iki 
torununu havagazı ile boğarak öl
dürmüştür. 

Gece yarısından sonra eve dön
dükleri zaman çocuklar ölü bulun
muş, herkes bir kaza sanmıştır. 

Fakat polis ihtiyarın halinden şüp· 
helendiği için kendisini sıkıştırın
ca feci hakikat öğrenilmiıtir. 

Katilin bu cinayeti itlemesine 

saik para hırsıdır. Çünkü kendisi 

iki küçüğün, bir müddet evvel her 
birini sekiz yüz Türk lirasına si-

gorta ettirmişti. Torun katili küçük 

ihtiyar katil, iki çocuk sahibi 
olan kızını karnaval münasebetile 
evine davet etmişti. Geceleyin ço· 
cuklar yataklarına yatırıldıktan 

sonra aile halkı hep birlikte soka
ğa gezmeğe çıkmışlar, bu sırada 
katil bir fırsat bularak havagazı kızını evlendirmek için bu paraya 
musluğunu açmıttır. ihtiyacı olduğunu söylemektedir. 

Hazır i13ı;lar 
Her eczanede aynı fiyata 

satılacak! 
Bunu bizzat eczacılar taahhüt 

altına alıyorlar 
Sıhhiye Vekaleti - bütün dün

yada olduğu gibi - bizde de ec . 
zahanelerin bir fiat üzerinden re
çete yapmaları, spesiyaliteleri 
sabnaları için bir karar venniş ve 
bundan bir buçuk sene evvel far
makoloğlar birliğinden de bir he-1 
yet Ankaraya çağınlarak ecza ta.

1 rifesinin esasları hazırlanmıştı. 
Fakat o vakittenberi Sıhhiye Ve -
kalelinin biitün arzusuna rağmen 
bu tarife yapılamamıştır. Bunda 
biraz da eczacıların şimdilik mev
cut şeraiti böyle bir tarifeye bağ -

K··rkçU dUkkdnında 
yangın oldu 

Dün gece sabaha kal"§ı saat beş· 
te Mahmutpaşada Kürkçü hanı -
nın içinde 24 numaralı sandalya 
imalathanesinden yangın çıkmış, 
sandalyelerle bir çok kontrplak 
la!htalan yandıktan sonra sön-dü • 
rülmüştür. 

Yangının neden çıktığı araştı· 
nlmaktadIT. İmalathanenin 1500 
liraya ıiaoıtalı olduğu anlaşıimış-
tır.. -

lanmağa müsait görememeleri 
amil olmaktadır. 

Son günlerde İstanbul farma • 
koloğlar birliğinin yaptığı bir ha
reket bu tarif eye doğru bir adım 
olmaktadır. Farmakoloğlar birli -
ğinde her hafta toplanan muhtelif 
semtlerin eczahane sahipleri mev
cut hazır ilaçlan Sıhhiye Vekale
tince tayin edilmi~ olan ve üzerin. 
de yazılı bulunan fiyatın dışında 
satmamağı taahhüt etmektedirler. 
Bundan sonra umumi tarifeye 
doğru gidilecektir. 

Bir kadın bir kadının 
hoğazlaoı 

Fransamn Bretany eyaletinde Paga 
ni kasabası ahalisinden altmış yedi ya· 
şmda bir kadın, yetmiş beş yaşında bir 
kadını, gırtlağını sıkmak suretiyle öl 
dürmÜ§tÜr. 

ötedenbcri pek sofu olan katil kadı 
nın delirerek bu cinayeti işlediği anlaşıl· 
mıştır. Kendisi, tevkifine gelen jandar 

malara şöyle demiştir t 
- Beni Allah gönderdi, "Git o ka 

dını öldür l,. diye.. Ben de cennetlik 
olmak için Allahm emrini yerine getir· - -- ... 
dimi 

Türkiye ile dış 
memleketler 

arasında 

Veni ha 
sefer r 

a -
Nafia Vekaleti yakında açıla

cak olan hava yolları seferlerine 
dair mühim kararlar vermiştir. 

Devlet hava yolları işletmesi, 
dışarı memleketlere de seferler 
tertip edecektir. llk adım olmak 
üzere Erfrans ~irketile karşılıklı 
bir anlaşma yapılmak üzere Erf
ransın Bükreşten lstanbula UÇU§· 
lar yapmasına mukabil Türk tay
yareleri de Halep ve Şama sefer
ler yapacaklardır. Mukavelenin 
yakında imza edileceği muhakkak 
görülmektedir. 

Satın alınan Aero Ekspresso f. 
talyano şirketinin Büyükderedeki 
tesisatının da Akdeniz ve Karade
niz istikametinde dost memle
ketlere ve bu arada Atinaya yapı-

1 lacak hava postalarında kullanıla
cağı anlaşılmaktadır. Satın alınma 
için 200 bin lira verilmiştir. On 
be§ gün sonra teslim muamelesi 

Laleli yangın yerlerinde 

•• 
Uç kişinin hücumuna 
u~ aqan !vazif vurulda_ 
Nazifin yanındaki kadın da eskı 

nişanhsından dayak yedi 
Dün gece saat dokuzda Laleli

de yangın yerleri arasından geçen 
bir yokuşta bir kavga olmuş, bir 
adam vurulmuştur. 

Tophanede oturan Tarakçı Na
zif bir kaç gün evvel Marika is · 
minde bir kadınla tanışmı§tır. 

Dün ge<:e Marika ile Nazif bulut
muşlar ve bir müddet gezdikten 
sonra Kumkapıya inmek üzere 
Ağayokuşuna sapmışlardır. 

Kolkola giden kadınla erkeği, 
Marikanın eski nişanlısı Artin 
görmüş, kendilerini takibe başla
mıştır. 

Marikanın yanındaki erkekle 
bata çıkamıyacağını anlıyan Ar · 
tin, rastgeldiği iki arkadaşından 
yardım istemiş, bunlardan yar -

dım vaadini alınca Ağayoku§U • ... ., 
nun alt tarafında kadınla erkegı 
üzerine hücum etmişlerdir. 

Ansızın üzerine hücum edile~ 
Nazif iiç kişiye kar§ı kenditİnl 
müdafaa etmek istemi§, karanlık· 
ta dört kişi arasında bir boğuırıı• 
baılamıştır. 

Kavga neticelinde Nazif bıç~: 
la sağ baldırından ehemmiyet ı 
surette yaralanmıştır. Nazifin fer• 
yadı üzerine mütecavizler kaçınır 
larsa da bu sabah yakalanaıışla.f' 
dır. 

• • •1"' Bu arada Marika da eıkı ıııf"' 
lısından fena halele dayak ye111ir 
tir. Yaralı otomobili~ Cerrahpııt•' 

hastahanesine kaldırılmııtır. 
yapılacaktır. • -----------------------·-----------------

lngiltereye ısmarlanmış tayya- eı·r talebe bıtt.akla 
relerden ikisi hazırlanmıştır. Bun- y 
lar Londraya gönderilmit olan pi- me· ktebe saldırdı lot ve makinistler tarafından geti-
rilecektir. 

Ortaklar köyünde 
Bir kadın uyuyan 
kocasını öldilrdü 

Müdürü hafif ve hademeyi 
ağır surette vurdu 

(BCJ§ taralı 1 incide) Janta olduğunu ötedenberi bile' 

Şimdiye kadar, Samsunda ho
casının evine bomba atan bir ta · 
lehe, lzmirde hocasını öldüren 

erkenden uyanmıı, kocasınııı ta • . b k. b" h 1- 1 t b ld _ d aş a ır ay az, s an u a mu . 
bancasını alarak yatagm a uyu - 11. . . k · · b k k ıı 

Aydının Ortaklar köyünde 
dün bir cinayet olmu§tur: 

Emir Hatice isminde bir kadın 

.. . . a ımmı soyma ıçın ıça \.! .a· 
yan kocası Huseyının kafasına a - d" - b' k b t . _ .. .. nan ıger ır çocu , za ı a rapor-
teı etmıtlır. Haı-an derhal olmuş- J • t' F k t t h ı· _ na:zeçmı1 ı. a n, çe e a ın. 

tür. de mektebi basan "mekteplilere,, 
Kadın kocasının başka bir ka· 

dmla ıevi§tİğini haber almıf, kıs
kançlık yüzünden bu cinayeti işle
miştir. 

----------------------------
Barış planı 

Çok milşküllerle 
karşılaşıyormuş 
Londra, 26 (A.A.) -Dipl~a-

si mahfellerinde verilen malumata 
göre, barıt planı hakkındaki husu· 
si mükalemeler, cic!~i müşküllere 
tesadüf etmektedir. 

Edenle Grandi barıf lmklnla· 
rını mUnakaşa ettiler 

rastlanmamı§tı ... 

Bu kötü günlere de erittik ... 
Kültür tarihimize bu da yazıldı. 

lzmirden aldığımız malumatı 

derced iyoruz: 

* * • 
İzmir, 26 (Hususi) - Dün sa

bah İzmir Erkek muallim mekte-
binin kapısına, dört serseri arka· 
daş dayanmışlardır. 

Bunlardan bir tanesi, devam· 
sızlığından ~olayı on gün evvel 
mektepten çıkarılan ve baş · 
ka bir müestc~~ye devam edebil -
mesi için, kendisine tasdikname 
verilen on sekiz yaşlarındaki Ka. 
zımclır. 

Kazım, ikinci sınıf talebesin . 
den bir haylazdır. 

Arkadaşlarına, beş gün evvel: 
-- Ben mahvoldum. Düşkün 

ve feci bir vaziyetteyim. Bu halin 
önüne geçmeli! demi§tir. 

hademe Abdürrahman, serseri '1o' 
cuğun halinde bir fevkaladelik·~ 
zerek kendie'ni içeri koyuverıııe 
mek istemiştir. 

Kazım: • 
- Derhal gireceğim. Sen bt 1, 

• L • • ) 'f&lf' nam I' KO\ıwno --.nı n amı:ıı 

diye ha··1.ormıştır. )(!' 
Abdürrahman, mani olJJlS bİ' 

devaft1. edince, Kazım, derhll1 ~,.ıı 
bıçak çek niş, hademeyi kolıı_ıı ifı 
yaralamııtır. Bir şiryan kesıl~. 
oluk oluk kan boşanmağa ba.! 
mıştır. 

Adamcağız: "Ah, yand "i' 
Beni vurdu!,, diye bağıtır'111ıfı başlayınca, müdür dı~arı fı.rl~ b• • 
Kazım, onun da göğsüne ık• 
çak saplamı§hr. .etİf 

Bunun üzerine, çocuklllt ~ bW 
mişler, müdürlerini muhakkaı 
iilümden kurtarmıılardır. ..Jii' 

1 .. J11ll 
Odacının yara arı agır, hİ jıJ'' 

rünkiler hafiftir. ikisi de sıh h••W 
dat otomobiliyle memleket 
hanesine naklolunmuştur. .. ııı"' 

Say Reşit, bütün öın~ı>ılfed"' 
· bır . .t arif hayatına vakf etını§ efl" 

k A ·r 'd' B ndan g • i· ar maarı çı ır. I aş.• d 1'tııd•~.f 
bu hadise yalnız zmır e llştı, 

. . ... 1 b"fin ır. nı seven!en degı , u l • tir· 
cihazımızı mütees!!ir etJ1llŞ 

Londra, 26 (A.A.) -- Siyasal 
mahfeller, dün İtalyan büyük elçi
liğinde verilen öğle yemeğine bü
yük bir ehemmiyet atfetmektedir
ler. Bu yemekte B. Eden de hazır 
bulunmuştur. Tahmin edildiğine 
göre, Eden ile Grandi bu münase
betle barış planı imknnlarmı mü
naka§a etmişlerdir. Nihayet, kararını vermiştir. * • * pt~' 

Yanma üç avenesini alarak, mek· lzmirde, zaten talebed t'J.Bli ted· 
1f· • d e Jtı. 

tebe gelmiştir. Bu "çete,, efradı. raptı konuşulduğu ve !1
• 5,~ıı ~ 

Londra, 26 (A.A.) - Resmi aşağıda beklemişlerdir. Kazım birler alındığı böyle bır elbet 
mahfeller, Britanya hükumetinin, 1 b k k bö l b' h"d' ·0 2uhııtuı ··Jj • ya nız aşına yu arı çı mı§ mü- y e ır J ıaenı . aks\! t 
İtalya ile Habeşistana ait bir sulh dür Bay Reşidin odasına girmek le biitün memlekette bır dbirle 
planı müzakere ettiğini resmen izlemiştir. mel nefret ve şiddetli te 
tekzip etmekte ve B. Edenin evvel- t•k' k b' ' .. 1.. dırac.aktır· a ın onun ne ıratta ır pır . temayu u uya.n 
ki gün verdiği nutukta beşler pla- • 

nınm tekrar nazarı itibara alınma- Siyasi nıilfritler .... ......-.. ........................... ····e 
Si ve Cenevrenin tavsiti suretiyle lngiliz donanması- 1 ng i ıte r 
sulh görüşmelerine tekrar başlan- na yeni bir suikast o•"'"d"" 
ması ihtimaline ~air an~.ak bir ima ya pt:ı I ar ! Petrv'::z ı;:b;::ıyor? pefJi 

mevcut bulundugunu soylemekte- L<>ndra, 2;; (A.A.) - Amirallik Londra, 26 (A.A.) -:dığ•tı" 
dirler. mahfilleri, son zamanda Yelox torpi- Herald gazetesinin Y~ bıJguıı· 

Sonuncu denizaltı clo mulll'ibine suikast yapıldığını ifşa h"kurnetı d· 
etmektedirler. Deyll Ek~pres gazetesi göre, İngiltere u 1 ~ecri t.e ıı· 

gemisi denize Oberon deni1.altı gemisine Royal Ook, den itibaren, petro J1liyel1 
1 

i nd ri ld i zırhlısına Ye Cumberland kruvazörüne biri yerine, milletl~r ~~şJ1)ştJ~J , 

lJondra: 26 (A.A.) - 1'934 progra· bundan bir milddet evvel yapılan zası olan :milletlerın k pııJJlt'llJ i 
mında inşası derpiş edilen Uç denizaltı suikastler hakkındaki tahkikatın. hu ltalyan gemilerine E\ ıftır· ••••.• •' 
gemisinin sonuncusu dün denize indiril şuikastlcrin siyasi mUfritlerin ese- . k" tetkike ba,1~ ...•.••.• 

• w ım anını •••••••• 
miştir. Bu denizaltı gemisi ı 520 tonila rı oldugunu meyclnna çı_k_ardığını yazJ ................................ . 
toluktur. Ve sürati 1 S mildir. maktadır. 



16 ŞUBAT - 1935 

!JenUH qikiişiiHt: 
- ~ - ,_.,-=--........, 
~Y:n ~ D9la n n@I 

li1He ©IOY'@lr? 

~ Fransızca antolojiden ilk önce 
t)llJni Safa arkadaşımız kendi 

Uat sütununda bahsetmişti. Bu
hiz mesele haline koyduk. Di

~I' refiklerimiz de muharrirlerini 
ı. ev dolaştırarak, ediblerin fikir
:tlı:ıi soruyorlar. Dedikodunun 
{~kinde olan ve kıymet arzeden 
~ncel:r~ rasladıkça sütunları-

geçınyoruz. 

lieınen istisnasız olarak. herkes 
~lalojinin aleyhinde söylüyor. 
~!>hesiz yalnız kitabı bizzat ter

tdenler bu kaideden hariç ..• 
~ llir de, lehte bulunan Refik Ha

\ta.r. 
h\llir matbuat müdürü sıfatile de
lı! ~a.f türkçeye aşık bir yurtdaş 
lbJe pek takdir ettiğim ve ferdi 
fla.biimle bir antoloji yapsam 

ti~heaiz kendisini de baş köşeye 
·~lun bu edib, malum olduğu 
~t, Yiizelliliklerden olduğu için, 
~ kkete giremiyor. Ancak, b;z
~ kendi de, huduttan manen sıç
~ıt, resmi antolojideki şeref 
~~ltiine oturmuş olmasını biraz 
~etle karşılıyor. Fakat derhal 

dini toparlıyor. 
~iYaai mizahta ötedenberi ken

~ 1 
Rôateren, Refik Halid, bakı-

1tl\c Yazıyor: 
~f Reanıi bir hükumet dairesi ta
l~~l'ıda.n tertip edilen bu gibi eser
~h e, ne kadar bitaraf kalrnmağa 
~ fılaa, gene bir hükUmetçi gözü-
1.'ı il kend· h .. .. .. d . 
'lıj ıne as goruşu aıma ıse· 

~r:, Buna meydan verilmemek i
~hter~l( rnukaddemeyi ve gerek 
' L.

11
t'lirlere ait nümune başlarm

'ltt1 tn•· 
l.ita.\eaları kısa tutmak sure 

~·· .. t-i ter.1İp denler. üriik:..ma\t gosterınişler.,, 
:-ı e Refik Halid, yazısını •u cüm-''c t..• • • ~ 
eı oıtınyor: 

11Q.Suna, değme Avrupa devletle 
lıl-ll'buat m··d·· ı ··kı · · b"l ."t\ u ur u erının ı e 
Ş edeceklerine eminim.,, 
~u tiiınleyi de, ben, kendi he
\~' menkub edibin yeni tarz 

: tyık altından mizahı,, say-

"\' 
~I &.tık ki mizana kitapta yer 
.~~ll.ıruş. Hoş bh7.de mizah mu
\l "1 Var mıdır? Vardı ise kale .. 
~tUnıt • •. J • f k b· eyı soy emıyor. a at za-

bt~U ır tekilde akla getiriyor: 
aı1'.n:h~riyet hükumetinin pro-

1 il. cıhazı ne derneğe beniw 
ttıizahımı tamim etmemiş?,, 

• ~·~ 4 it\ :r. 
1~ \l'ıla beraber, aklınm erme

İ' \~~~ok cihetleri de anlatıyor: 
~ ~ •; kraınında hikaye ve ro

~·İ~~ ~ ll.~ak 8 isim zikredHmiş 
'') dıb, anlaşılan, (Fecri A
~~~elki nesle mensup adde· 
~dl' •ta.ha geçmemiş. Filvaki 

~· ~ b:tli rornancı Fecri Atic;ler 
t' L;ltl

1l.r isimhi!e de~ilkcn bir 
et 'it~, 1Yatro muharrirleri ise 

~'"' .. lf. ,,. ~itı 1 Q.efik Halid, methetmi§. 
' 'tıe Y k k" h ~el . azı ı, o, er şey-
~c1 hır mizahcıdrr ... Siyasi 
fiii' Ve antolojinin biricik 

h ıvn .. No' ~~, 

~~'" konsolosu 
~\~~\ a.ndır memleketimizde 
~ v:nın ba9 konsolosluğunu 
\.. ~)'f~ef, sefaret müsteşar -
\.'~•'.an Bulgaristan Harici
t'"~ aı1 !ubelerinden birine 

l'tıuftur 
Q'U)r.. • • 
•ı_. 'barı tanın Prag elçili 
lQı sı· 

ıvenaki gelecektir, 

nA!J)'!;]'( - A l<Sftm n~o~ıst~ll~IT'._,=="~--~---,,._- ------------"""!!!!!~--!"!""'"~...--~~~·,,.,.3=~ 

lstanbul 
limanı 

• • 
ıçın 

Çalışmalar devam 
ediyor. 

Sebze halinde 
ücretler boyuna 

arttırılıyor Evvelki günden itibaren tekrar 
Liman idaresinde çalışmakta olan 
lktısat Vekaleti bat müşaviri Van 
der Porten Liman umum müdürii 
Raufi ile birlikte geceleri geç vak
te kadar çalışmaktadır. Bu ıuretle 
İstanbul limanının modem bir li • 
man haline konulması ve genişle 
tilmesi için hazırlanmakta olar 
projenin esasları bayrama kada· 
behemehal hazırlanmış buluna 
caktır. Bayramı müteakip Anka· 
rada lktısat Vekaletin.de muhtelif 
vekA.letlerin murahhaslarmm i§tİ· 
rakiyle toplantılar yanılacak vr 
memleketin bu en büyük limanı 
nrn ala<-a~ı şekil münakaşa edilt: 
cektir. Bu toplantıya liman umurr 
müdürii Ranfi Manvash ile .niite 
hassıs Von der Porten de ittiral· 

Ardiye sahipleri şikayet ediyorlar 
ama asal şikayet etmesi 

lazımgelen halktır 

edeceklerdir. 

Toplantı1uda pro;emn kabu · 
lünden sonra liman Maliye Vekô 
(etinden lktısat Vek.i>Jeti eline geo 
çecek ve weni projenin tatbikatmr 
başlanacaktır. ' ; 

Temeli abldığı gündenberi et· 
rafında münaka§alar eksik olmı · 
yan mevya ve sebze hali yeni bir 
gürültünün çıkmasına sebep ol · 
mu§tur. Belediye bu hale §İmdiye 
kadar yarım milyon liraya yakın 
bir masraf yapmı§tır. Hale ilkba . 
harda yeni bir kısım ilavesine 
batlanacaktır. Unutmamak la • 
znndır ki, timdiki halin ismi "Mu. 
vakkat ıebze ve meyva hali,, dir. 

Haller müdürlüğü liu muvak · 

kat hal'in tutannı bir tahtada çı · 

karmak sevdasına dütmüş olacak 
ki, zaman zaman muhtelif hal hiz. 

metleri ve yer bedellerinin, ham · 
maliyenin ücretleri arttınlmakta. 

dır. Şimdi de ardıye resimlerinin 
küfe batına bq kuruş zammedil
mit olduğu yapılan müracaatler -
den anlaşılmaktadır. 

lktısat Vekaleti yeni bütçes;n ... 
bu sene lstanbul limanının ısla~ 
ve inkişafı için yeni tahsisat ko · 
nulma~adır. Vman için sarfedil· 
mesi lazım geleceği umulan bi· OUzel sanatlar akade-
milyon lira üç &ene bütçesine ko misinde konferanslar 
n11laca~ ve liman üç senede ikme~ 
edilecektir. Güzel Sanatlar Akademisi ge • 

çen hafta olduğu gibi bundan son-

tKrarnrverr enıce 

paketleri 

: ~~----=- rl.esi günleri ... 

ıkı kapatllacak 
inhisarlar idaresi iki ayda-.:be. 

ridir Yenice sigaralan ~çine ikra • 
miye kuponları ve bonolar k~y 
maktadır. Beş liradan yüz liralığa 
kadar olan bu bonolann ilk ay 
zarfında kimlere çıktığı inhisar • 
lar idaresi tarafından tetkik edil
~iği zaman oldukça mide bıılan. 
dırıcı bir vaziyetle karşılatılmıştı 
lkramiye'lerin hemen hemen dört. 
te üçünün tütün satan bayilere 
çrkmış olması inhisarlar ide.resin; 
hayrete dütürdüğü karlar halk 

1 

arasında da bir çok dedikodulara 
ebep olmuştur. 

Hatta bir kısım halk Yenice 
paketlerinin bayiler tarafrn,'an 
maharetle açıldığını dahi iddiaya 
başlamışlardır. 

inhisarlar idaresi bütün bu hal
lerin önüne geçmek için Yenice 
paketlerini önümüzdeki aydan iti. 
haren bay=ler tarafmr!an hiçbır 
suretle açılamıyacak bir tekle 

at 13,30 da Akademik konferana· 
lar tertip etmeğe karar vermiştir. 

Bu konferanslar sanat mensupla • 
rma açık bulunacaktır. 

Akademide önümüzdekl Cu· 
martesi Onivers=te Doçentlerin · 
den Hilmi Ziya modem sanat 
mevzuu etrafında bir konferans 
Yerecektir. Bundan sonraki Cu · 
marteai bayrama tesadüf ettiğ; 

için konferans verilmiyecek, onu 
takip eden Cumartesi günü gene 
Üniversite doçentlerinden Suud 
Kemal bir konferans verecektir. 

ÇARŞAMBA 
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koymağa karar verm=ştir. 
Şimdilik ambalajın büsbütün -·~111•.,••!!lll•lllJ•• 

değişmesine kadar Yenice sigara. 
smrn paketlerinin kenarlan ince 
selloit kağıtlarla kapatılacaktrr. 
Bu suretle sigaraları ya!mz müt · 
teriler açabilecektir. 

GEÇEN SENE BUGtl'S l\o~ OLDU! 

Amerika Japonyaya luır~ donanmasını 
&rtbnnağa karar verml§Ur. 

Ankaradan, btw vergi kanunlarmda tas ' 
hllılcr yapılacağı blldh11mJ§tlr. Yeni btltçen!Jı 
1~ milyon olacağı söyleniyor. 

Şimdiye kadar yalnız deniz 
kısmına ait olan bir mecburiyet 
kara tarafına da konulmu1 ve· 
bal' e kara taraf m<lan her hangi 
bir nakil va.sıtasiyle ge!ecek mey· 
va ve sebzelerin hal hamalları ta· 
rafından taıınabileceği alakadar· 
lara bildirilmiştir. Bunun üzerine 
haldeki ardiye sahipleri Ticaret 
odasına ve belediyeye müracaatle 
bu zamlan protesto etmiıler ve 
nihayet verilmesini iatemiılerdir. 

Bize kalırsa bu zamlar ve yeni 
gelir tekilleri ardiye aahiplerini 
de pek alakadar etmese gerek ! 
Çünkü onlar bu fazlalığı bir ve 
belki de birkaç misli ile sattıkları 
mallara ilave edeceklerine göre 
bu zamlar uıl zavallı latanbul 
halkının, malını çok ucuza satan 
köylünün ve bahçe sahiplerinin 
sırtından çıkacak demektir. 

logillz elçllf ğl ataşe
mi llterl 

Şerefine Tokatlı· 
yanda bir ziyafet 

veril dl 
lngiliz umumi erkimharbiyeai

ne iltihak eden lngiliz elçiliği ata
şemilileri Binbaşı Samson şerefine 
diğer ataıemiliterler dün Tokatlr
yan otelinde bir ziyafet vermiıler-
dir. : 

Aynlan lngiliz Ata,emiliteri 
Binbaşı Samson için ziyafeti terti
be ltalyan ataşemiliteri Albay Mo. 
nerini memur edilmitti. 

Ziyafet esnasında Binbaıı, Sam
sona, üzerinde 15 kadar ataşemili· 
terin imzası bulunan güınüt bir ku
tu hediye edilmiştir. 

Eski ataşemiliter kendisin;n ye. 
rine geçecek olan yeni ataşe Bin
başı Ross ile birlikte dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. Binbatı Sam· 
son arkadaşını hükUmetimize tak
dim ettikten ve kendisi vedala§· 
tıklan sonra ~ondraya gidecektir. 

Çekoslovak lar bizden 

Süt Tozu 
alacaklar 

Çekoılovakyadan Diskanti • 
bank a Praha vasrtasiyle memle -
ketimizden süt tozu satın alınma. 

sı için bir teklif yapılmıştır. Mem· 
leketimizde geçen yıldanberi ıüt 

tozu istihsal edildiği için bu teklif 
üzerinde Türkofi.s tetkikler yap -
maktadrr. 

Askerlik işi için Krem gelecek 
Topkapıda Fatmasultan mahallesinde 12 numarada 

Yani'yc. 
Askerlik İ§i hakkındaki ıorıunuzu makamı aidinden 

sorduk. Bu hususta h:ll~ cevap alamadığımız için yazma 
nuz imkanı olamadı. Beklediğimiz cevaP. 'c.lir &elmez, bu 
Utunda size bildireceği2.ı 

Şchcami Tophanelioğlu sokakta Bayan Haticeyc: 

CEVABIMIZ: 

Mektubunuzu ait olduğu yere glSsterdik. Xremlni.rln 

derhal glSndcrilc:.:~t?ini buc bildirdiler. Eğer tekrar alamaz: 

aımu bize bildiriniz.n 

Aceue v®ırDDmHş 
bl ır u=n lYı ~lYı m 

Peyami Safa yazıyor: 
J/oskovada Konıiinist Akadcml&I 

lağvedümlş.Drieu La Rochelle bıı hiidl 
seyi hayretsiz kaydettikten sonra: 
• Aldydeler değil, metodlar arasında 
gız, diyor, on dokuzuncu asır, bir dok
trinler asrigdi,• 1760 da başlıyan o a. 
sır, büyük hi8si ideolojiler yapan asır. 
dı: Demokrasi ideolojisi, sermaye ide
olojisi, yeni katolik ideolojisi, Niet 
uche ideolojisi, sosyalist idcolojisL 

•su ldeolo}Uer, aranuzda ölmek f,. 
çln, zamanmuza kadar gelmişlerdir. 
Yirmlnci asır onlan öldürdü. 

20 inci a..4'ır, 19 uncuya nazaran da· 
ha az idealist olabilir. Fakat, bu sa-. 
trrlann yazıhş tarzı dn hayli 19 unc11 
a._c:rr hassaiyctini gösteriyor: Onçedea 
hazırlanmış bir hükiim kalıbı iç.ine M.
dise1erl yakaJayrp zorla sok! 

Gerçi Stalin Rusyası, 1917 mana· 
sındaki komfinlc;tliğe nazaran tanııt" 

mıyacak bir hale gelmiştir. Fakat, bir 
komünist akademisinin kapanma.c;ına 

bakıp da bfitün ideolojilerin ölmek te
mayiUünil gösterdiğine hükmetmek ne 
derece doğrudur? Karngömleklerile 
Faşizmden tutunuz.altı okuyla Atatilr 
kizme, Hit1ercilikden bütün dil?er 
"l~m .. 1ere kadar etrafta neler, neler 
gör~ce~infı. Bunlann hiç birindt' on. 
dnkm:nncu asırdan kalına ömrfi bit
miş ihtiyarlar hali olmasa gerek.. · 

* KaD~ 

maırlksn~tDeır 

"Marksizmin kalpazanları kimler 
dfr?. diye bir kitap çıkmış. Bu kita. 
hın meçhtll müellifi, son seneler içinde 
Marksist yazılar yazmnğa kalkanların 
yüzlerindeki maskeleri çlkannak iddl· 
asmda,, imiş. 

Son Posta yazıyor: 
"Bunlar arasında en başta Kertm 

"Sadi sayılmaktadır. Şimdiye kadar 
bütün fikir adnmlarmın tercüme ha· 
talanm meydana çduırmnkla mentt 
bir şöhret knzanmaı'.;rn çnhşan bu genç, 
meğer Marksizmi bile anlnmalan kal.P 
bir Markslstml~ !., 

* Çetrefno n~au-e 
Muhterem üstat Velid Ebuzziya' 

nın türkçe.si pek doğru ,·e pek t.atiıdır. 
Fakat gt:çen gün gazetesinde "Haber 
ler Allaha el kaldırdı,, diye yazdığııu 
görünce, bu dindar zatın nasıl olup da 
böyle bir tabire müsaado ettiğine şaş
tık. Çünkü mesela •·annesine el kal· 
dırmak,, , annetsinl dö\·mck demek de· 
ğU midir?. Maksat dun olunca, "Al
laha el açmak,, dernek lazımdı. Bugün 
de, bakınız, mutat başmnkalesini na
sıl alışmadığımız bir üslQpla yazr 
yor: 

" .. Çünkü Fran ız - Sooyet and
laımasım, kendine karşı bir çe»irnllt 
hareketi sayan Almanya. Fransaya 
karşı koymak lsüyor: bunun için, Ha· 
beş lıarbinl açmak yüzünden mütcc~ 
viz devlet 8ayılan, aleylıindc zecri ted• 
birler kararlaştınldıldan başka bu 
tedbirlerin genişlemesi düşüniilen /tal 
ya ile anlaşmak ve bir taraftan onun· 
la diğer taraftan Lelıistanla elele """ 
rerek yeni bir cephe kurmak üzere ol· 
duğunu göııteri!ıor-., 

Ge~n gün de, baktn, ne türlü eC" 

nebi kelimeler kullandı: 
Zira halkcvlerinln en büyük vazı. 

f esl idealist münevver l:ütle ve dina
mlk bir genrlik yetiştirmektir. 

Halbuki "dinamik., sözU yüzünden 
avni sütunda me-;ele çıkaran gene ay. 
nl zat değil mlydi? 

(Hm-Silr) 

Hl tler teşekk flr 
edl)1or 

Nasyonal sosyalizmin llçüncll 
yılını kutlulayan lstanbuld6ki Al· 
manlara Alman Cumur Başkam 
Hitler bir tebrik \•e tqekkür tel " 

. aralı aöndumiıtir. 

.· 
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Habeş muharipler· 
nın kahramanca 

bir hareketi 
Arkadaşlarından 50 sinin 

parça parça olduğunu 
gördükleri halde 

~~~s:~:=.?"~Ys~t Musoliniqi mü tem/eke 
lokarnodan 
çekileceğini 

Almanya Fransa-
1 ya bildirmiş 

Paris, 25 - Bugünkü parla . 
mento toplantısında dış işleri ba • 
kaıu Flanden söz alarak F ran
sız - Sovyet paktı etraf mda iza
hat vermiş ve bu arada şu cümle
leri söylemiştir: 

harbine Almanlar 
k1şkırim1şlar 

12 Eylülde Hitlerle Musolini 
gizli bir görüşme yapmışlar 
Pari · Midi gazetesi, Mussoli - Bu notanın fotoğrafını çekrn~ 

ninin Habeşistan siyasetinde Al . ğe muvaffak olan İngiliz ajanları 
manların oynadığı role dair mü - bunu İngiliz Dış işleri bakanlığırıl 
him ifşaatta bulunmaktadır. • göndermi§lerdir. Almanlar burı' Berhava edilemeqen 

cephane depolarını 
uçurmaya koştular 

- Fransız - Sovyet paktı Mil
letler Cemiyeti paktına tamamiy
le uygundur. Ve bunun Almanya
yı tecrit gayesini güttüğü katiy
yen doğru değildir. Fransa Al -
manyanın bütün haklarına sahip 
olmasını ve bütün milletlerle teş -
riki mesai etmesini samimiyetle 
arzu eder. Bu pakt neticesinde 
Fransada komünist roagandası . 
nm artacağı da katiyyen doğru 
değildir. 

Bu yazıda, ltalyanların müta · dan ~ka ltalyanlara Habe§İ•.' 
lealarına müracaat ettiği Fransız tandaki servetler ve lngiltereıt111 

tekniıiyenlerinin ve eksperlerinin askeri kuvvetinin azlığına dair 
Mussoliniye böyle bir müstemleke bir çok haberler verdiler. • 
harbine girişmesinin ne kadar güç Bu münasebetle 12 Eylulde }'lit• 

Adisnbaba, 25 (A.A.) - Ras 
lmeru' dan, Amba yakınında Adua 
yolu üzerinde cereyan eden son 
muharebeler hakkında yeni alınan 
malumatta, Ras Omeru kıtaatının 
birkaç bin elbise ile mühim mik
tarda harp ve istihkam malzemesi 
ele geçirdikleri bildirilmektedir. I 
lto.lyanların mühimmat depoları 
berhava edilmiştir. Bu işe atılan 
Habeşlerden ellisi parça parça ol
muf ve yüz kadarı da yaralanmış· 
tır. Buna rağmen Habeşler, arka
daşlarının bu akibetini göre göre 
henüz infilak etmiyen diğer depo· 
Iarı da berhava etmeye devam et

'mişlerdir. 

Ra.s Nasibunun ön müfrezeleri 
ltalyan motörlü kuvvetlerinin hü -
cumlıırını mukabil hücumlarla de -
fetmi§lerdir. Bu İtalyan kolları Fa. 
fa nehrinin sol sahili boyunca iler
lemeye tetebbüs etmişlerdir. 

Habef bnskmları başladı 

Adisababa, 25 (A.A.) - Bir 
f talyan resmi tebliği, kuvvetli bir 
Habeş müfrezesinin Volkaitide bir 
İtalyan postasına taarruz ederek 
bir silah ve mühimmat deposunu 
berhava ettiklerini bildirmektedir. 

Habeşler ise ayni zamanda bir 
Cie erzak deposunun yakıldığını 
iddia ediyorlar. 

Diğer taraftan Decaz Maçın top. 
la bir ltalyan bombardıman tayya. 
resini düşürdüğü bildirilmektedir. 

ltalyan resml tebtlfjt 

Roma, 25 (A.A.) -135 numa-
1talı tebliğ: Mareşal Badoglio bil
öiriyor: 

ErH.re cephesinde hararetli dev
riye faaliyeti vardır. Uçaklar Tem
ibiende Amba Alagi cenubunda 
bir düşman müfrezesini bombardı
)Jlan etmişlerdir. 

Somali cephesinde kayda değer 
S,ir JeY olmamıştır. 
lbtyanlaı- bir ka!eyl berhava 

ederek c;eklldller 
Adistıbaba, 25 (A.A.) - Ras 

lmerunun bir tebliğinde Mareb'in 
20 kilometre cenubunda Adua yo-
lu üzerindeki Rama'da bir Habeş 
hücumu kaydedilmektedir. 

İtalyanlar, mukavemet erlemi -
ycceklerini anlıyarak, Kaleyi her · 
hava ederek çekilmişlerdir. 

Adisababada dönen ~ayialara 
göre, Rama köyü civarda Habeş 
kıtaatmın bulunmasından istifade 
ederek, garnizon mevcudunun bir 
Kısmını öldiirmiiş ve mühimmat 
deposunu ateşe vermiştir. 

Bu hücum hakkında sarih tafsi· 
lat mevcut olmadığı gibi, tarihi de 
bildirilmemckte "se de, 15 şubat ya 
kınlarında vuku bulduğu anlaşıl 
maktadır. 

lk' tarafta hazırlamyor, son 
baskm tafsilatı 

Londra, 25 (A.A.) - Röyter 
};il diriyor: 

~klUln - Adua ftalyan hatları 
gerisine Habeşlerin yaptıkları a· 
Jiından başka, ne §İmal, ne de ce-

nup cephelerinde ehemmiyetli ha
rekat olmamıştır. Fakat gerek 0-
gadende ve gerek Makallenin ce
nubunda büyük bir hazırlık faali
yeti vardır. 

ve uzun süreceği hakkında söylen· · 
ferle Mussolini arasında Adri.>'" 

miş olan sözler de bahsedilmekte- de 
tedir. tik sahilindeki tehirlerden birin 

gizli bir görüşme yapılmıştır. Sil 
Almanyamn Roma Elcisi V on ı· et 

haber son zamanlarda Ber ırı 
Hassel bu sözlerin tesirini bozmak f 

Paktın müzakeresine Perşem • 
Ambaalaginin ltatyanlar eline be günü devam edilecektir. 

geçtiğine ve yahut geçmek üzere 
b 1 d .. d · h" b" Lokarno paktından çekllecekml? 

Boersen Zeitung gazetesi tarll ıl)' 
için Berlinden eksperler davet et- ·' 
mit ve bu eksperler de Habeşista- dan tekzip edilm~ ise de parı 
nı fethetmenin her noktadan, çok Midi'de ifşaatta bulunan zat_'

01
; 

iyi tealth edilmiş olan İtalyan or . lediği sözlerin doğruluğunu 11~1 
dusu için bir çocuk oyuncağı ola- için muhtelif milletlerden üç !sb

1 

u un uguna aır ıç ır emare 
kt B ı b b b 

Londra, 25 - Fransız. Sovyet 
yo ur. unun a era er u mev- . 
k .. it ı l ı· d"" paktının ıınzalanması takdirinde 

cağına Duçeyi ikna etmişlerdir. gösterebileceğini söylemektedir· 

Von Ribentrop'un bizzat Ro- Ayni yazı sahibi AlmanYaıı11" 

un ergeç a yan arın e ıne uşe-

~ · l z· R M l t Almanya.nın ne şekilde bir hattı 
cegı aam ıyor. ıra as u uge • h . 
ta d 'd l 'k . . areket takıp edeceği belli olma-
nın or usu yenı en ensı ıçm 

ld k b. 'ht' makla beraber ~iddetli bir muka· o u ça ır zamana ı ıyacı var-
d M f 'h R S R helede bulunacağı zannedilmek . 

maya gönderdiği bir raporda Ha- Orta Avrupada bir ihtilaf vuk1l11ıt 
beıistanı nüfuzu altına alacak bir da, ltalyanın müdahalesini iOI • 

ır. aama ı aı eyyum ve as d. 
Kaasa ordularının Tembiende bu- te ır. 

'f 
Avrupa devletinin, Nil vadisinin, kansız kılmak için onu böyle b• 

lunmaları ve Ras lmrunun son yap- Diğer taraftan Alman hük<i. 
tığı akın dolayısiyle İtalyan ka. metinin pakt imzalandığı takdir
rargahı umumisinin, Makalle - A- de Lokamo paktmdan çekileceği. 
dua • Aksum hattını daha ziyade ni Fransız hükumetine bildirmiş 

olduğu haber verilmektedir. 
takviye etmeden, cenuba doğru 

Süveyı kanalının ve Mısırın analı. kapana düşürmek iıtediğini 1,J' 
tarının elinde olacağı yazdmı§tı. maktadır. 

-----------~~--------------------------_./ 
Kont dö Martel Fransızlar 

fazla ilerlemenin tehlikeli olaca
ğını nazarı itibare alarak ilerleme 
emri vermemesi çok muhtemeldir. 

Ras lmrunun son akmı hakkın
da verilen gayri resmi haberlere 
istinat eden Röyterin Adisababa 
muhabiri bu akın hakkında diyor 
ki: 

Bu akını yapan Habeş muharip
leri, gerilerine vaktile ltalyanlar
dan alınmış çadırlar kurmak sure. 
tile İtalyan tayyarelerinin takiple
rinden kurtulmuşlardır. Muharip· 
ler akından dönerken İtalyan tay
yareleri, içinde Habeş muhariple
rinin bulunduiunu sandıkları bu 
çadırlar üzerine yüzlerce bomba 
atmışlardır. Bu sırada dağhk a
razide saklı bulunan Habeş mu· 
haripleri, tayyarelerin uzaklaşhk
larmı görünce sıf!ındıkları yerler. 
den çıkarak dönüşlerine emniyetle 
devam etmişlerdir. Bu baskında 

maktul düşen ltalyanların ekserisi, 
hücum tankları yanında kılıç, han. 
çer ve kama darbeleriyle öldürül
müşlerdir. 

Bu baskın hakkında verilen di
ğer bir habere göre, ölen İtalyan
ların bir kısmı da, dini bir ayin es
nasında maktul düşmüşlerdir. Ya
pılan baskın üzerine, yanlarında 

silahları bulunmıyan İtalyan asker 
leri hiç bir mukavemet göstereme
mişler ve çabukça perişan edilmiş
lerdir. Habeş muharipleri, İtal
yan papasına bir şey yapmamışlar 
ve ayin esnasına do cm f ö mföyp 
ve ayin e~yasına dokunmamışlar
dır. 

Ras Nasibu kumandasındaki 0-
gaden Habeş ordusuna 600 ton sik. 
letinde harp levazımı ve mühim. 
mat gelmittir. lngiliz Somalisin
de Berbera limanı yolu ile gelen 
bu harp levazımı, 40 kadar küçük 
top, 1 O bin silah ve 15 milyon mer
miden ibarettir. Ekserisi tanklara 
karşı kullanmağa yarıyan bu top
lar Grazyani'nin motörlü kıtaları
na karşı kullanılacaktır. 

Akınlarda öldUrUlen .talyanlar 
728 1 buldu 

Dessie, 25 (A.A .. ) - Habeş 

kaynakları, Ras lmrunun, Adua ci-

JngJJiz ana vatan 
filosu 

Akdenizden 
uzaklaşıyor 

Londra, 25 (A.A. - tyi ha . 
ber alan siyasi mahfeller, İngiliz 
Anavatan filosunun Akdenizden 

Suriyedeki karışık
lıklar yilzUnden 

değiştirilecek mi? 
Deyli Herald'ın Paris muhabi

ri, Fransız müstemlekelerindeki 
son hadiseler: üzerine gazel ine 

§U telgrafı çekmiıtir: 

Suriye 
milliyetçilerine 
Mülayim davranıyot 

Siyasi mevkuflar tahllY• 
•dilecek 

Şam 25 (A.A.} - Fransız J1İ~ 
komiseri ~L Martel yeni Baş11a~ 

tedricen çekileceğini tahmin et • temlekelerini büyük karışıklık bir telgraf göndererek henüz ınıı1'1'0ııı 
mekte ve, "çünkü had gerginliğin d ... Jgaları ·u··pu'"rme~edı"r. Bunun dil · h ı hl e ;l 

Franaanın Akdenizdeki müs • 

- .. e mıycn mn pus arı ta iye ,. ( 
devresi artık geçmiştir,, demekte- Fas, Tunus ve Suriyed.elc'ı Fransız d" k d h tnıı1' ıyc a ar ma kQm edilmiş o bil' 
dirler. fevkalade komiserlerini de 3Üpür- dan bir çoğunu affedeceği yadindt 

Bu mahfillerde Kızıldenizde mesi bekleniyor. ıunmuştur. 
harelfote geçen Uzak Şark Filotil. Bundan üç sene evvel bu müs· 
lasının Honk Kong'a avdet etmiş temlekelerde yapılan ıs~ahat bek. Muahede . f~-
b J d .. ·· 1 kt d' D"" Şam 23 (A.A.) - Suriyedek• J u un. ug:ı soy enme e ır. ıger lenilen faydayı vermemiştir. ıel >-ı 
taraftan, Ad en' de bulunan dört !'iZ Yüksek Komiseri 1\1. de :\far ~ 

Bu fevkalade vaziyetler karşı - eı·-
denizaltı gemisinden ikisi Portsa· sında Fransız Hariciye nazırı ni Başbakann bir mektup gönderdıd~ 
ide diğer ikisi Bombay'a gitmİ§tİr. Flanden Futaki ve Tunustaki yeni knbincye yardıma hazır ol el ı· 

Bu tedbirlerin, İngiliz kabine - k nu bildirmiş ve ezciimle: "E'·rel o' 
fev alade komiserleri Parise ça • ··ıııeıO 

sinin Kızddenizde abloka yap . .. k ra!ila yapılan muahededen mu 11• 
gırara 21 Şubatta kendileriyle -,e 

mak hususundaki planlarından görüşmüttür. larak Fransa ile Suriye ,.e surı -°' 
vazgeçtiğini isbat ettiği söylen • Flanden Fastaki iktisadi ahva- Milletler Cemiyeti arasında bir iil # 
mektedir. lin ve Fra~ız idaresinin fenalı . hedenin tanzimine matuf tek~ııı ııı' 

Courageaus tayyare gemisi ve ğından Faslılar arasında memnu_ yasetinin ve parlfımento h~Y~ 01,c# 
Renown harp kruvazörii tamir e- niyetsizliğin artmakta <'lduğuna ya5'ını hazırlamak sizce ko a> / 
dilmek üzere lngiltereye çag"ırıl . d • h tır.,, demiştir. ~ _ 

aır fena aberler almı§tır. dJJ 
mışlardır. T f J1 ~ 

Bu kuvvetli gemilerde bir kaç unusta ise, halkın hürriyetle- lnglliz kabf neS 1 ~ 
rinitahditeden vebirdiktatöred ğl ···tik l cekf11 

ay devam edecek tamirata te§eb - benziyen fevkalade komiser Pey- e Şl K O 8 "'i"'" 
büs edilmiş olması lngiliz hüku - , L ) -- a ı rulo ya kar§ı halk isyan etmi~tİ?'. ondra, 25 (A.A. . .,.Jı,t 
metinin hiç bir anlaşmazlık vuku- B L-bkı pU""-·ılt atvekil Sarraut, Hariciye Ve- gazetesinin bu ıaou ~eti 
una ihtimal vermediği kanaatini k'I Fi · d k nı 1~ -• ı i anden, Cezair valisi Le Be- şım iki Maliye Ba a .. lşfr 
bırakmaktadır. 111'1" du ve diğer fevkalade komiserle . Chamberlain'in Milli . . .;e o' 
vnrmda, Damnğebla İtalyan ka • rin iştirakiyle bir koııf erans top - bakanlığına getirileceğınıJıi1''' ~~ 
rargahmn yaptığı bir hücumda !anacak, vaziyet gnriişülecektir. nun yerine, Finans baka~ )Ciısl' 
yeni bir zafer kazandığını haber Suriye fevkal~de komiseri şimdiki Sağlık baknnı Sı~·ııi bil' 
vermektedirler. Kont dö Martel bu toplantıya da- lev Wood'un idare edecegı 

ltalyanlardan 256 ölü vardır. vet edilmemiştir. dirmektedir. 
Geçen hafta, Ras lmru kuvvetleri Kontun Suriyedeki karışıklık . 1 tletl 

1 • 1 Tuna dev e "''f tarafından öldürülen İtalyanların ar netıce~i o arak değiştirileceği p•G• 
sayısı, dün, ltalyan hatlarının geri· söyl .. nmektedir. iktisadi bir toplantı ya ıcf' 

K t M ı H . . N Çekoalo~• . • 
sinde yapıldığı Habeşler tarafın- on arte e.rıcıye azırı • Sofya, 25 -

1
....,..d• ı1 

dan bildirilen akında ölen 472 1- na son karıtıkhldar hakkında u · Başvekili Hodzanın Be •:-,.,,.,ııt' 
talyan dn dahil olduğu halde 728 zun bir rapor göndermis ise de ra- yaretinde Tuna devletlerı IJ11"''' • 
dir. por muhteviyatı nazırı tatmin et • da ileride bir toplantı:•::. h•b4" 

Habeşler, gece vakti, Daır.ageb- memi,tir. nm karar1attırılnıış 01. u .,.di ,,,,. 
lideki ltalyan karargahına baskın Eminönü Halhevinclen: veriliyor. Tanıanıiyle ·~:,,ı,.,,t'!' 
yapmıslar ve göğüs göğüse şiddet. 28/21936 Cuma günü saat (17, hiyette olacak olan bu dolııY'91f 
li bir muhabereden sonra dü§manr 30) da Evimizin CaP,aloğlundaki bir Tuna devleti olması '1111"'' 
dağıtmışlardır. Habeşlerden iki merkez salonunda kültür ispektör- le Bulgar hükUnıeti de ~ 
ölü, dört yaralı vardır. !erinden Mansur Tekin tarafından caktır. tOf't"rıl'Ç 

İtalyanlar, geride, pek cok mü- (Halk terbiyesi) konulu bir kon- Efkan umumiye bu •• iiJ<111e ' ftar goı 
himmat, silah ve te~hizat bırak- ferans verilecektir. Bu konferans iştirak ctmeğe tara 
mışlardır. , bütün yurtdatlara açıktır. tedir. 
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Mektup 
Bir adamm nasıl öldürüldüğü- yan'etini duysa dahi pek o kadar JI A kt t t k k Hatıralannı anlatan 

·nü ıördüm. kızmıyacağını sanırdık. Çünkü JJ'.le ep e qaze e 0 uma Efd~~: ~alAt 
· u '),Ooo •• O kadar ehemmiyetsiz Cevad itlerile pek meııuldü. Ha-

=::ı=~-.·~::::i~:=~~ ~:~::::~~i:::::=~~ikinciıarıa qasaktı, buna rafmen elde ettifim 
En ziyade beni haykırtan ve Hekim Mahirin kat'iyetle öldü- b J ~ l Ak • •• d • 

pribime ıiden ıey, baım kaldırt· ğünil ve biç bir çare kalmadıimı ir nazeleuen e a etı o<iren ım 
ma vururken çıkardığı sedaydı. söyledikten ıonra, hemen ıenç 6 ' 4§ 

1 

S ' H. ' onra sıs. ••• ıç .••• 
insan, ne olduğunu anlamıyor .. 

••• 
Mahiri yerden kaldıranlar ara 

ıındaydım. 0,benim iyi arkadaı . 
larımdandı. 

insiyaki bir hareketle bacakla
rım tuttum ve önde ben, ayaklarla 
berabel', bir eczahaneye girdik. 

O, •c zs:;e,.,..;.;.l,.•jane bir "türlü•-~ 

namıyo'rdum. Tesadüfen orada bu
lunan bir doktor:"ber ıey bitmit· 
tir!,, dediği zaman, hayretle cevap 
veclim: 

- lmlclnı yok! insan, bu kadar 
çabuk, bu kadar kolay ölemez. 

Hekim, alaycı bir bakitla: 
-AnLetılan, ölüyonnut ! dedi: 

••• 
Naim.oin bir sokak köteainden 

çıkan kocasın. tanunııtnn. Ansızın 
IÖründü, nuızın ateı etti. Kurıun, 
hııımda duran Mahirin göğsüne 
iaabet etti ve sonra katil, sapsan 
lleail.,U yamndan geçen lialatta
tin bir adama ıilihını uzattı ve bü. 
>tik hir ıüldUıla: 

- itte efendim, bunu yapmam 
llaımdı ve yaptım.. Şimdi bir po
liain beni karakola götürmesini 
t..Jdiyorum... dedi. 

Mahirin ıevıemiı vücudünü ecza 
'-neye tqıdıinn esnada ahaliden 
J.ia.1caç kiti, Cevadın (yani katilin) 
'ıerine hücum etmiı ona dayak at
'-ıtlar. Polialer,kendiıini müdafa -
'ta mecbur olmuı. 

Hepimiz, Naimenin Mahire met-
1'alik ettiiini bilirdik. Bu müna -
~oldukça gizli tutulmuttu. Ma 
"-flh, katili de tanırdık. O, cidi, 
~ve bol para kazanan bir er 
~ • Naimeyi çok aevmiıti ve 
~ llrardan sonra evlenmeğe mu
' ft)c olmuttu. Kadının bu izdi -
L-:nıdan pek mesut olmadığı an
~ordu. Biz onunda ıırdaııydık. 
... ~ hir koca ıeçtifini bizden 
~' açıkca ıöylerdi. O kadar '- •e zengin fakat sıkıntılı bir 
~ Jqamaktansa keıke daha 

"'~· &nür ıüneydim ... ,, derdi. 
QIQır(e aeviıtiğini öğrenince 

..._•••ı•sa•,tlık. Zira, Naime, onda, 
~ ~n ruhunu oktayan güler 
~ ~lralgan halleri bulmuıtu. 

bır aün kocası kadının hi-

kadını ziyarete karat verdim. Fakat her rıhtıma gelen talel.ıe 
Naimeyi bugün baberidd olduiu yerde donup kalıyordu. 
Naimeye bu kötü haberi her - Çünkü kartımızda, hiç aönne-

kesten önce haber vererek onu her dilimiz yabancı bir ıemi yatıyor
hangi bir manevi darbeden koru- du. 
mak istiyordum. Hizmetçi beni Bu nereden çıktı? Hangi :nille-
aalona: tin gemiıidir? Bir itareti de gö · 

- Buyurun! diye soktuğu za . · rünmiyor. Ortada bayrap benzer 
man, genç kadın, lambanın yanın- bir ıey yok. 

el .. -~-....... '\tıopceM~-""'"'--. 
Gülerek, beni brtıladı: 
- Hangi rüzgar attı? 
Felaketi kendisine ya vat ya -

vat anlatmak kararıma raimen 
sesimin titrediğini hisaettim. 

Hepimiz, tatkınhk, heyecan 
içindeyiz. 

Ruslar müttefikimiz delildi ki 
pnun iemilerinden birinin Kara · 
denizden geldiiini tahmin ede
lim. 

Yavuz, Midilli gibi bqka bir 
Alman gemisinin itilaf devletleri
n.in ablokumı yararak Çanakka -
leden geçmeıine de imkin yoktu. 
itilaf devletleri Akdeniz kuvvet -
lerinin böyle bir tetebbü.e müaa · 
ade etmiyecelderi itikirdı. 

Peki amma, bu harp gemiıi ne
reden çıkmr§lı? ••• 

Elimizde genel savqtan evvel 
netredilmit bahri salnameler var
dı. Bu alnamelerde, her millete 
ait deniz kunetleri hakkında taf
ailit bulunuyordu. Hemen bunlar
dan birini bulduk '" tetkik ettik. 
Bu tetkik ile bir an için bu gemi · 
nin bir Yunan harp gemisine ben· 
__... "'M IMlflıla 
minlerimiz hakikat olmuttu. 

Kartımızda yatan bir Yunan 1 
IİarP ıemiai idi. Sule.mı gemiyi 
tuttuiu şekil, ancaimm tama · 

Odanın lotlutu içinde, renç ka- yordu. Ara ııra, hıçkırıklar fuı
dın yüzümü iyi göremiyor, gülüm- la verir sibi cWrJor, dudaklarından 
ıemekte devam ediyordu. bir kelime çıkıyordu. Ve akabinde, 

Feci kelimeler aizımdan fırlıya.. yine kalbinden kopan derin bir i· 
cak korkuıile ancak ıu sözleri ıöy. nilti ile allıyordu. 
liyebildim: - Zavallı Mahir ••• O, ne iyi 

• - Mahiri kaç güodür görmedi· bir arkadqtı. Ne genç. .. Ne aevimli. 
nız ? Biribirimizi çok aevmiıtik !... Ko-

Kaılarını çattı. Sert bir ıeıle: ··ıdurd- demek ··ıd- dü o . . ha cam ODU o u, o ur 
- mu sızı na yolluyor? ha? ••• Bana ıonnadan, benden i • 
- Heyh~t !... Y ollıyabilecek :ıahat almadan.. Bir şey bilmeden. 

vaziyette deiıl. .• Zavallı oilan a- B • · ık fettı•? Fak t L-
w ral d u ıtı naıı eı ••• a uu-
gır ı·1rette ye. an 1• nun manuızhiı meydanda. •• Ce -

Bu sözlerim üzerine yemin e- Yad beni artık ıevmiyordu ki .... 
derim ki, yüzünün rahatlandıiını H h ld bili · · · 
hi11ettim. Sordu: , - B ~rl a nlae d sızı aeD vdı~or· 

Y Z il uk Ot 
muf... öy e a f ıyor... e ım.. 

- a •.. ava ıçoc .•. omo- Ad d 
bil kazasına mı uiradı yokla? - am aen e •••• 

_ Hayır .•• Kurıun .•• Rövolver.. Naime, hiddetle, böyle baill'dı. 
Kocanız .... Mahir öldü.... - Onu buhale ıeTkeden al • 

Ve bayılıp dütmeai icap eden çakca kıskançlıiı !Namuuuzca izze 
Naimeyi tutmak için kollarımı ti nefsi •.• Beni mi aeviyor? ... Ta • 
uzattım. mam ! Ben ona vız ıelirim ! O, 

Herhalde pek narin vücutlarda yalnız menfaatini, istikbalini dü
umulmadık asabi kuvvetler var ki, tünür 1 
sendelemedi bile .•. Ancak, heye . - Artık ne menfaat, ne iıtik • 
canlı bir sesle: bal kaldı •• Bunların hiçbiri Cevad 

- Ne diyonunuz? Kocamın bu için •.• Sözümü keıerek,ıeııç kadm 
meselede ne alakası var? devam etti: 
(attım. - Bunu yapabilmek •..• Bir ta-

Geçen vak'ayı olduğu gibi an - banca kurtunile intikam almak ... 
- Ama niçin? ••• Niçin bunu ahmakca, alçakca, haince •.• madem 

yaptı? ... Vallahi anlıyamıyorum... ki bir ıeyden ıüpheleniyordu, ni-
Fakat, gözlerimiz karfılqmca, çin bana sormadı? .•• Kendimi mü

önüne baktı ve aramızda oldukca dafaa ederdim ... Mahire haber ve
ağır bir süldlt hüküm sürdü. Son- rirdim .•. Fakat hiç •.• Bir kelime 
ra, acı bir hıçkınk.... bile söylemedi ..• Her günkü gibi 

Artık ben bir şey söylemiyor, kartımda yemek yedi.En ufak bir 
onun ağlamasını aeyrediyordum. telmihte bulunmadı ... En hafif bir 
Şimdi artık yaılar, yüzünde iz- ıinirlilik alimeti ıöatermedi. Şu. 

)er bırakarak akıyor, gidiyordu. rada, maıanın üze':'inde bir mektup 
Naime, onlan z~bta bile çahfmı · yazdL Sonra, sümenimin içini ka-

miyle priinmeline mani oluyor - nizematma aykırı hiç bir teY yap. 
du. Biraz aonra, ıemi vaziyetini mamaya çok dikkat ederdim. Ho
deği§lirdi. calanm da bunun için beni takdir 

Ve hepimiz, b:iyüyen ve acıla . ederlerdi. Değil künye defterinde, 
ıan bir ciddiyet içinde kıçta dal - ıınıf zabitleri tarafından tutulan 

.1 

planan mavi - beyaz bayraiı huıusi cep defterlerinde bile aley• 
ıördük. bimde allJllDJf bir not meycut d .. 

Bir an için kafamda ~liren ğildi. 
bir istifham, zehirli ucunu beyni- Fakat, bu beldemniyen ·diifmen 
me geçirdi. gemisi ve - ıözüm o zaman için. 

Sırf bizimle harbetmek için, dir - düıman bayrağı kutumda 
malum bir takım aebeplerden do- geçirdiğim ıiddetli heyecan asa • 
layı genel savqa en geç girmiş o- bımı o kadar tarumar etmifti ki, 
lan Yunanistena mensup bir harp irademi tamamen kaybetmif vazl~ 
remisinin sularımızda ne iti var - yette idim. 
dı? 

Bunun cevabmı bir türlü vere . Bu çok tiddetli teeaüriin ver • 
miyordum. Çünkü acı hakikatin diği asabiyet içinde talebeye 111 

tamamen rafili bulunuyordum. dağıtılan mahalle kottum. Hade • 
Mütemadiyen hakikatin aksine 0 . me Ahmet her zamanki r.erinde 

duruyordu. 
larek aldatılmqtık. 

O kadar tatırmıf idim ki, he - Talebelerin yanlarında para ta-
yecanım beni hayalpenerane dü- ıımalan yasaktı. 
fiincelere aüriildiyordu. · Onun için adamcajıza fU rica. 

Acaba, dyordum, donamna . da bulundum: 
mız, Yavuzla Midillinin lmroza - Git bana bir razete al Ta• 
yaptıklan bir alma ıibi dq denize tilde sana bir lira vereceiim.,, 
bir alem J&Pblar da ba pmiyi esir Ahmet ıitti ve biraz soma ko • 
mi aldılar. Fakat, ba,.nk? ta kop razefeyi aetirdi. 

Adanın yakininde demirlemit O da tatırmıtlı. Mektebe gaz .. 
olan Kılkq zırhlıamın kıçındaki le sokmanın yuak olduğunu bir 
bayrak, bu dütüncemle istihza e . an için unutınuıtu. 
....... ...., ._.........__..,_ a · Gazeteyi kaptım, ceketimin al. 
ğır allanıp duruyordu. tına sakladmı ve mektep abclealıa. 

O dakikaya kadar, mektebin nelerinin bulunduiu yere doina 
en aiırbatlı, disipline riayetkar ilerledim. Sınıf arkadqlanmdan 
talebelerinden biri idim. Mektep bir kaç sene evvel Ankaracla ölen 

nıbrdı. Kurutma kifadı aradL Şerafettin f uat, Roma atqe ha • 
- Yoka& 0 kliıtlann araamda. valı. erkanıharp Fahri Sabit, tim-

-Ne diyonunuz? •.• di Emniyet Sandıi:ı Emlak bq 
Naime, yerinden fırladı. muhamminliğini yapan Burhan 
Kurutma kiiıdını açtı .•• Ora • Arif' Deniz erkimharr ıubayla • 

da unutulmut, karına karıtık yir- nndan Tevfik Rifat Ye daha bir 
mi dane mektup çıkardı. sürü arkadaılar etrafıım aldılar. 

' - Şimdi hatırlıyorum... Diye Ceketimin altında aldı duraa 
inledi. Bundan üç ay evvel, kocam gazeteyi çıkardım. Bu bir (Va • 
mütaddan erken olarak eve dön • kit) gazetesi idi. Birinci •yıfa11 
müttü. Ben de ö anda Mahirden çevirdik. iri, siyah harfler bir yı. 
gelen mektubu telaıla silinene, di· lan gibi ıözlerimizin öniind6 lay. 

ier arkadat mektuplannın arasına randı: 
sakladım. Nasıl oluyor da hemen (Rauf Bey, Amiral Kaltropla 
gözüne bu iliıti? ... mütarekeyi imzaladı.) Hepimb 

Kocuını aldatan bir kadının afyon 'l&l'hotlarma dönmiiftük. 
ilk iti intizamlı olmd icabettiğini. Bulanık ve manasız gözlerle bir 
söylemek dilimin ucuna geldi. O, an biribirimize bakındık. 
batını salhyarak: Ümit, içimizde bir iki saniye 

- Olur İf defi( ... Diyordu. için yanıp söndü. Ve alt atırlan 
Ve sonra, elimi yakaladı. okuyunca benliğimiz sonsuz ve f .. 
- Sana her ıeyi, bütün haki- liketli bir karanlığa gömüldü. 

kati olduğu gibi söyliyebilirim. (Devamı OCIJ") 

Çünkü arkadqımam. Altı hafta - ------- ---
danberi Mahirle araımzda biç bir 
ıeY kalmamııtr. O, DiliTeri lttı
kamyordu. Bu yüzden kavra edip 
ayrılmııtık. ·· -

- Dil!Ter mi? 
Naimenin yanakları kızararak 

cevap verdi: 

- Evet, biliyorsunuz ya. •. Şu 
uzun boylu, tık ve bütün yaz te
nis oynadıinn delikanlı ..• 

Ve aonra, giizlerinin yaılarım 
silerek yüzüne pudra sürerken ila
ve etti: 

-Hiç yoktan bir ölüm... Za
val1ı Mahir •••• 

Nakleden : (HaUce SUreyya) 

HABER 
AKSAM POBTA•I 

IOAAE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutusu ı lat-Lul 21t 

Telgraf adresı : ıatantıut HABER 
Yazı ışıerı telefonu . !:tR7l 
idare ve ııan ".. : 24370 

ABONE ŞARTLARJ 
TiirU11~ &Miti 

aeneınc '~ Kr 2700 Kr. 
• aylık 7~ •• t•so 
> •Y•ık -oo .. .. 
' aylık 150 = .. 

iLAN TA.RtFESf" 
Ticaret llAnıarının satırı 12 90 
A••mı ııanı.,1n 10 •.......b.. • 

Sal116i w N.1,,901 Mit/iri: 

Hasan Rasim us 
Baııltlıtı ,,., (Y AKm matlNıuı 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

5.üuwalm 

BEYOOLU 

lngilterede müthiş kış 
denizleri buz tutturdu 

MELEK 
İPEK 

SARAY 
' TURK 

SUMER 
YILDIZ 
ELHAMRA 

TAN 

ŞIK 
ŞARI{ 

ASRI 

ASTORYA 

Utubna beni 
Hava kahramanları 
l No. Halk dUşmaru 

Çingene baron 
Kadrolar gölü 
Mayerlıng 

Viktorya ve HUsan • Meç 
hCll muganni 
Kemanlar çalarken ve Şu· 
bertin aşkı. 
Krrık hayatlar 
Günahım aşktır ve Aşıklar 
oteli 
Bir aşk hikA.yesl ve geoe 
yansında bir ses 
Aşk senfonisi ve görünme. 
yen adam. 

CUMURlYET Korkunç canavar ve meç. 
hCıl şampiyon 

lSTANBUL 
FEr.AH 
ALEMDAR 

AZAK 
ııtLAL 

KEl\IAUmY 

Skoya ve Kibar hırsız 
Aşkım senindir ve altnı 

zincir 
Ttirandot ve sokaklarda 
Siyah gözler ve Saygon 
gUzeU 

Ali baba ( tUrkçe Kopyesl) 
ve Gönilller birleşince 
Tog'un intikamı ve Şeytan 
- Uçurum 

KADI KOY 
StlREY'YA 
YILDIZ (YD.): 

Uçuruma doğru 
Hayat budur ve 
kasırgası. 

Teksas 

ÜSKUDAR 
HALE Her şey senin için 

BAKIRKÖY 
MİTİYADt lstiklA.l uğrunda 

lngilterenin cenubu ıarkisi buzlarla .-, 1 ı ıştır. Resmimiz bir körle zin sahilinde sul .. çekünresini miite<Jo 
kip kalan kesif buz tabakalarını gösteriyof\ 'Böyle şiddetli bir kış bir de 1929 senesinde görülmüştür ki soğuk 

ve fırtına memleketimiz de dahil olm.ak üzere o sene dünyanın her yanın da hüküm sürmüştü. 

~ffatco.lıu 

:u akşam saat 20,30 da 

KARAMAZOF 
KARDEŞLEER 

TUrkçeye çeviren: 
Reşat Nuri 

F"RANSIZ TİYATROSU 
lu akşam saat 20,30 da 

ŞEN DUL 
ıDos Yunanistanın kıy. 

metli artistleri, Zozo Dal. 

maa ve Konflnyotisln iştı_ 
raklle.) 

* • * 

Vergisiz tek iş Mektepleri 
1 talya resmi gazetesi Byrit ve bombardıman 

diğer infilak maddeleri j. M eksiko §e~rinde çı~a~ o -
mal eden fabrikatörlerin kazanç lan Graf ıko gazetesının yaz
ve bütün vergilerden muaf olduk- dıklarına göre T oluka şehrindeki 
larını bildiren bir emirname neş • mektepler üç defa bombardımana 
retmiştir. 8 temmuz 1924 karama. hedef olmuşlardır. Bu bombardı-

manı Kardenas hükfuneti tarafın-
dan tesis edilmiş olan sosyalist ted. 
risat muhalifleri tertip etmişlerdir. 

Bu mekteplere karşı hücumlar 
bir müddettenberidir , ardı arka-

sı kesilmeksizin sürüp gitmektedir. 

Mekteplerin idarecileri birçok şe-
19,15: Şarkı ve orkestra mU§terek kon 

seri. 20: Kon.ser. birlerde hükfunete müracaat ede-
KÖNlGSBEBG: (1.081 Klı.) - (291 m.) k '}Ah} • d 1 h f 

Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ve verenler re 81 a 1 Jan arma arın mu e. a-
19: Karnaval konseri: (Fra.nkfortta.n). 

21,45: Stüdyo orkestrasının konseri. 23,40: 7 - 4-- 936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada zasını istemişlerd?r. Nitekim sos · 
Ş!l.l'lulı gece mUzlği. (Romantik melodiler). idare binasında satın alınacaktır . Bu işe girmek istiyenlerin 2196,52 yalist nazariyeleri okutan profe · 
ı: Köln'nen naklen gece müziği ve dans. ı· lık 1 • k" "l · ha d d ıra muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek- sör erı ursu erın yanı şm a U· 

K 1 S A D A L G A L A R liflerini ayni gün saat 14,30 a ka dar komisyon reisliğine vermeleri ran eli tüfekli iki jandarma ders 
LONDBA.: <Kısa ara1ddarla, mnht.eW a. lazımdır. esnasında muhafaza etmektediı- · 
:mıılııklarda gUnUn her as.atinde mütemadi. Şartnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez- ler. 
yen~·> nelerinde satılmaktadır. (841) Adresini bırakan 

ı&: Dana mUzlği. 16,50: Piyano konseri. V hırsız ı 
11,so: orkestra.18,4ıs: orkestra.1911>: Ap8.§ arın matinelerden itibaren t~ • 
bandosu. 20,30: Hafif program. 21'.so: OOrt s .... M E R s· d K ahiretle bir kasa hırsızının 
Jd§ilik orkestra. 22,30: Senfonik konser. 24,30 '-1 1nemas1 n a dalgınlığı kendisini hapisha.. 
cazbant. ZEEsıı:N (Almanya): Nevinde yekta, sıcak memleketlerde slyahllerln şarkılarlle dolu neye tıkmıştır. 

(KD& s.ralddarla, muhteW azunloJdarda 

plln her 1&&tlnde mUt.emadlyen Çab~IJ'.) 

18,1~: Orkestra. 21,30: Orkestra, ve ke. 
man kOlll!leri. 22,30: Şarkı (Soprano) konseri. 
MOSKOVA: (Kıaa dalga): (25 ve 50 m.) 

19,45: Senfonik kon.ser. 
BOMA (Kuıa dalg&): (25,4. m.) 

F t d S Bu hırsız geceleyin ticarethane· 

ı r ı n a an on r a lerden birine girerek kasayı açmış, 
ıAslanıar adasl) 

f ılmlnl göreceksiniz. MUthl• bir dram otan bu flllnde kopan 
fırtma esnasmda bir vapurun garkı, aç, vah•I hayvanlar, 
bakir ormanlarm gUzeı bir filmidir. 

' • • - • ! .• 1 : • • • • • '!, ... ~j • • ... • ', • ' • • ' \ ' • • 

içinden 200 tane mısır altını ala
rak kimseye görünmeksizin çıkıp 

16: Opera uvertürleri. 18,30: Varyete ve 

•(Soprano} ıarkL ~ . -,,·,._.ff ...... ··,ı •, · .. .1 ·.,.ı .. ·~ • !.• f ' • ·~". 

gitmiştir. Fakat polisler ertesi gü

nü onu yakalamakta hiç bir güçlük 

çekmemişlerdir. Çünkü kasa hır

sızı aletlerini aandığiyle beraber 
geride bırakmıştır. Ve sandığın 

8~fl0" Çingene Baron 
T u r k Adolf Vohıbruck - Danlel Parola - Oabrlel Gabrlo 
sinemasında Bastan başa Macar Çardaş Çıgan mUzlğl 

•lllıiıiıiiiiiiıiliiilil•••ı Fransızca sUzıU 

üstünde kendi adile adresi yazılı
dır. 

Usküdar icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve ikin 

ci arttırmasına karar verilen yol inşa· 

atma mahsus kazma kürek müstamel 
çadır, demir ve tahta el araba.<:ıı balyoz 

satılaea~ndan taliplerin mııhallinde Varın a~şam 
hazır bulundurulacak memura müra 

1935 senesinde Dünya birinciliğini 
kazanan ve 

FJ\'EDRIC 

• ~00 
Scbi sınemacılığın tanıdığı en büyük 

iki yıldız tarafından yaratılan 

ANNA KARENiN 
(Fransızca sözlU) ve Metro • Goldvyn • Mayer 

şirketinin şaheseri 

iPEK ve MELEK Sinemalarında 

ve sairenin 28-2-936 tarihine müsa 
dif cuma günü saat 15 den 16 ya kadar 
Göztt>pede muhacir mahallesinde Jb 
JM llOlaaimds lt bUl!Ul!'ah hanenin 

kaımr lnh4'e • arthrma suretile 1 
eaatlan ilan olunur. - Numaralı koltuklar her iki sinemada satılmaktadır • 

Şimdi de cam evıer 

Ş imdi camdan yapılmış evler• 
de oturabileceğiz. isterlerse 

bu evlere yaramaz çocuklar kal• 
dırım taşlar mı atsınlar; cam kırıl· 
mıyor ki! 

Amerikanın Ohio vilayetinde 
T oledo şehri fabrikaları bir kaç 
kat ev inşasında kullanılaoilece 

gibi kuvvetli cam kalıpları yapmak 
tadır. Mimarlardan mürekkep bit 
kumpanya da her şeyi camdan o • 
lan evler kurmaktadır. 

Krskançlık y ugosla vyanın Smederevo şeli· 
rinde bir koca, çok kıskanÇ 

yaradılışta bir adam olduğu için, 
karısını çamaşır bile yıkamaktaO 

menetmiştir. Çünkii karısı bahçe -
ye çamaşırları asarken vücudünüO 
güzelliklerini belki de başka er • 
kekler görür korkusu bu ada111f1I 
yüreğini korku ile hoplatmaktadır• 
Yalnız vücudü değil kadının yüıiİ 
de çok güzel olduğundan zavallı· 
nm saçları ile kirpiklerini traŞ et
miştir. 

Kadın bunun üzer:·a1 mahkeJll~ 
ye koşmuş, güzelliğinin tahrip e• 

dildiğinden davacı olmuştur. J{o

ca ayrıca da kadından yana çı1' • 
tığı için kain biraderini öldürtfle>'' 
ğe teşebbüs suçile de muhakeı1·• 
edilıni~tir. ., 

'J11l 
Güzel Stanamn kocası Staıı• 

kain biraderini katil teşebbü5ÜJ1a: 
den dört ay hapse ve karısının gde 
zelliğini bozmak cürmün~en ,.ra 
Türk parasile :irnıi lira agır ~ğef 
cezasına mahkum olmuştur· r. 

olunu 
taraftan da saçı kaşı tr8.! ·11i . . . çenesı 
ken kocası Stanımırın b. afı 
balta ile kesen Stana da ır "" 
hapis cezası geyıniştir. 

ipek ş~s:>l<fı bir s• 

I• talyada Gandını ad n i,. 
k kal arını 

damın erke şap te ,, 
·ı lınasınr _ı pek kırpıntıları e yapı -..t 50}iJP 

min eden yeni icadını ı•.ıus 
Çok beğenmiştir. •1th•I 

· ten Föter şapkaları harıç ı.rdı· 
olunan ham madd~lerle ::r:yııil" 
Bu icad zecri tedbırler tıaıO 
kafi yün bulaınıyan ltal~anı: 0lıı• 
zamanında imdadına yeh!I11 

yor. 



-

Japonyada ordunun çıkardığı 
1111 

( Baştaralı 1 incide) 
•ına rağmen lsilerln imparatora sadakat be 

.tan etmeleri dfkkaU callpUr. 

Diğer cihetten, lsilertn Sovyet Rusya ile 

Ukbaharda harbetmek latlycn bir ztımrc 
OIU§Jan da Uzerlnde durulacak bir noktadır. 

Remıt ve hususi telgrafian sıraslle aşa 

fıYa dercedlyonız: 

ısyan nasıl bafladı 

Şanghay, 26 (A.A.) - Röy
ler ajansı bildiriyor: 

Tokyoda vukua gelen askeri 
hükumet darbesi hakkında alınan 
taporda, üçüncü alayın Mançuri
~e gidecek bir trene binmek üzere 

l'olda bulundıJğu &ırada isyan etti
li bildirilmektedir. Kendilerine 
kur§un dağıtılmı§ olan efrat, baş
larında bir takım zabitler bulun-

duğu halde ıehrin en mühim nok 
~larma saldırarak sü bakanlığını, 
dahiliye bakanlığını ve polis ka

»'argahını ele geçirmişler, Başvekil 
11. Okadanın evine de hücum ede-

»'ek kendisini öldürmüşlerdir. Şim· 
diye kadar alınan pek az haberler 
biikumet darbesinin imparatorluğa 
ltliiteveccih olmadığını göstermek 
ledir. Çünkü asiler imparatora yar 
d1111 ettiklerini söylemektedirler. 

Aıiler, Tokyodaki resmi bina
~~rı ele geçirdikleri esnada zayıf 
ır mukavemete maruz kalmışlar· 

:~r. Fakat hükfunet darbesinden 
11'az ıonra kargaıahklar ve yan· 

tınlar çıkmııtır. 
'•Yan llbaral cereyanı 

bastırmak için 
Şuajti 7, Z8 (A.A.) - Röyter 

tjanaından: 

._Tokyoda çıkan askeri isyanı mü-

1111 

teakip Tokyo ve O saka borsaları 
muamelelerini tatil etmiılerdir . 

isyan hareketi mühim karııık
lıklara ıebep olmuştur. 

Dikkate ıayandır ki, son umumi 
intihabat esnasında ordunun irti
cai muhafazakarlığına dütman bir 
fatizm aleyhtarı liberalizm teza-ı 
hür etmitti. Bir müddettenberidir 
Japon siyasasının en bariz çizgisi, 1 

süel ve siyasal partiler arasındaki 
bu geçimsizlik olmuıtur. 

Şanghaydaki resmi Japon mahafi. 
li bu hadiseler hakkındaki haber
lerin neıredilmesini orada çıkan 
Japon gazetelerine yasak etmiıler
dir. 

isyan eden üç bin asker meya· 
nında Mançuriye gitmek üzere bu
lunan birinci fırkanın üçüncü piya
de alayı da bulunmaktadır. 
Asller, en mUlrlt emperyalist 

unsurlardır 

Nankin, 26 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Tokyodan gelen haberler bu • 
rada endite uyandırmaktadır. Ar,. 

keri hükumet darbesinden sonra, 
Japon ordusunun, Çinde ve Sov -
yellere kartı ifratlı bir harekete 
geçmesinden korkulmaktadır. 

Japon Maliye Bakanı Bay Ta
kahaşinin rivayet edilen katline 
ıebep olarak, ordunun ve bahri · 
yenin, daha fazla ıilihlanma 

masraflan hususundaki istekleri · 
ne muhalefeti gösterilmektedir. 

HükOmet darbesinin vahame -
ti, Japonyada herkesin, Sovyet 
Rusya ile bir harp vukuunu mu · 

111 il 

ır IS 

Japon tankları ve ordusu Tokyoda bir geçit resminde ••• 

hakkak gördüğüne ve bu harbin 
önümüzdeki ilkbaharda batlama. 
ıı ihtimali olduğuna dair gelen ha
berlerle artmaktadır. - . 

Klmler llldUrUldU ? 

Londra, 26 - Şanghaydan bil
dirildiğine göre, Tokyoda bir hü
kumet darbesi olmuıtur. Sansüre 
ve telgraf hatlarının bozulmut ol
masına rağmen epeyce malumat el. 
de edilebilmiıtir. 

Bu malumata göre, ıiyaıi ıah
ıiyetlerden bir çokları öldürülmüt. 
tür. 

Maliye nazırı Takahaıi'nin de 
bu meyanda öldürüldüğü tahak
kuk ediyor. Dahiliye nazırı Toto
nun öldürüldüğü teeyyüt etme . 
mittir. 

Hükumet darbesi, genç zabitle
rin kumandası altındaki 3000 as
ker tarafından tertip edilmiıtir. 

Askerler, dahiliye nezareti bi
nasını, polis müdiriyetini ve birçok 
hükumet dairelerini işgal etmişler. 
dir. 

İmparator muhafızlan isyanı 
oastırmak emrini almışlardır. 

Tokyodan radyo ile gelen bir Nonaka bulunmakta idi. 
telgraf, batvekil Okadan'ın öldü- Banka· muamalelerl durdu 

rüldüğünü söylüyor. Lakin bu ha· Şanghay, 26 - Tokyodaki iı• 
her tahakkuk etmemiıtir. yan münasebetiyle bütün bankalar 

Bafka klmler llldUrUldU muamelelerini durdurmutlardır. 
Singapur, 26 (A.A.) - Japon 

Dıt itleri bakanlığından buraya Bü~~ karıtıklıklar olduğu ha· 

1 b. 1 f her venhyor. ge en ır te gra ta, bu sabah sa . 
t b · · · b. . . f 'k Çlndekl hareketler kati delllml• 

a ~ı yırmı geçe, ınncı ır a - Londra, 26 - Japon isyanının 
dan bırkaç askerin, emir almadan 

hareket ederek, amiral Kont Sai
to'yu, Batbakan Bay Okadayı ve 

Finanı hakanı Bay Takahaşiyi 
öldürdükleri bildirilmektedir. 

Askeri terbiye umumi müfetti. 
ti General Watanabe ağır surette 
yaralanmıştır. 

Bu telgrafta, Kont Makino ile 
baı mabeyinci General Suzuki' -
nin de tecavüze maruz kaldıkları, 
fakat mütecavizlerin elinden kur
tuldukları bildirilmektedir. 

Prens Saionji ile, kral sarayı 

nazırı Bay Yasa ve Sü hakanı ge. 

neral Kavaşima emniyettedirler. 
Vaziyetin ~a düzeleceği 

ümit olunuyor. 
Katillerin ha§ında yüzbaşı 

müfrit zabitler tarafından çıkarıl• 

dığı bildiriliyor. Bunlar, Çinde Ja
ponyanın kafi derecede azimkar 

adımlarla ilerlemediğini iddia et• 
mektedirler. · 

Son dakika: 

Yeni Japon kabinesi 

Londra, 26 (Hususi) - Şang· 

haydan alınan bir habere göre, ye

ni kabineyi eski bahriye nazın 

kurmağa memur edilmiştir. 

Ayni menbadan gelen maluma· 
ta nazaran, bahriye nazırı da yara

lıdır. 

lngll tereol n eski 
hava nazırı diyor ki 

ı Tarikatçılar yalnız: şarkta olmaz ı Fransızlar deniz 
talimleri yapıyor 

~iman tayyare kuvvetleri 
tlOnyanın en bUyUk bir hava 

kuvveti olabllecektlr 
Berlinde Alman ricalile gayri 1 

~bıi konuımalarda bulunmuş o 
lo lngilterenin eski hava bakanı 

rd Londonderri Londraya dön
~ Ye Alman . İngiliz yakınlığı 
"'ltkında 111 diyevde bulunmuştur. 
~'- Hitler ve Goeringle yaptı · 

görütmeler neticesinde Al . 
~mamdarlarının İngiltere 
~ a dütmanca hiçbir niyet 
~ leınediklerine kanaat getirdim. 
~ ~n zimamdarlarının istedik le . 
\h~, miJletlerin sava§çil bir gaye. 
til l>irleıtiklerini ve Fransa, in 
\1.. lereye karşı düşman oldukları 
~'tö k. rrneme tır .,, 
~~ lord Londonderry, Alman as· 1 

t~ ~. tayyareciliğinin inkiıafmda ! 
t~~len ıürati bilhassa zikred~,.ek 
tl ılitın kuvveti sayesinde dii~ . 
l~llırı en büyük hava kuvveti olahi 
~i töylemittir. 

Amerikada "Dervişler,, Paris, (A.A.) - Jaguar torpido 
muhribi ile altı torpido, Afrikanın ba 
tı kıyılarında yaptığı bir seferden 
dönen ikinci filotill! sef.inelerini At
l!ntik denizinde karşılamak üzere ha· 
reket etmişlerdir. İkinci filotillaya 
mensup gemilerin Fransa ne Afrika
daki müstemlekeler \'e Fransa ile ce
nup Amerikası aralarJndaki muvasa
laların korunması imkanlarını tetkike 
gittikJeri maJümdur. Filolar arasında 
muhtelit araştırma ''e taarruz talimJe 
ri yapıJmıştır .. 

bir gazeteciyi öldürdüler 
Veni dünyada, Alevi Ayinlerini andıran vücuda azap 

verici tarikatlar neler yaparlar? 

Yeni Meksika eyaletinin ücra köy. 
)erinde hüküm süren müthiş bir tari
kate dair bir resim çekmek istiyen Ka. 
rol 1'aylor ismindeki genç Amerikalı 
muharririn feci surette öldürüldüğü 

haber Yerilmcktedir. 
ı-;ski şark tarikatlerini hatırlata. 

cak bir "nefse zulüm,, merasiminden 
ibaret olan bu tarikatin kaldırılma

sı için şimdi bütün Amerikan mille
tinde bir galeyan başgöstermiştir. 

Bu genç Amerikalı kendilerine 
"Pişmanlar., adı veren tarikat men. 
suplarının işkence salonunun fotoğ

rafını almak istemişti. Kendisi bilaha· 
re odasında tabanca ile ,·urulmuş ol
duğu halde bulunmuştur. Ve yanı ba
şında bu müthiş tarikatin esrarına 

dair yazılmış bir makale görülüyor
du. 

Bunun üzerine iki Latin Amerika
lı derhal yakalanmıştır. Kendileri is. 
ticvap edileceklerdir. Ve bir çok polis 
katilin izini bulmak için dağları aşıp 
durmaktadır. 

Tarikat mensuplarının ağzını br
çak açmıyor. Tek söz söylememekte· 
dfrler. 

Tarfkate mensup olmıya• bir ço
cuk, başlarına siyah torba geçirmiş 1 
iki kişinin, Amerikalı muharririn ku. 
lfibesine girdJfinl SÖY,lemiştir. 

kaDdaırolmaso <dlüşlYıınüDlYıyor 
Zecri tedbirlerin 

..Deyyli Herald,. gazetesinin Nev-} 
york muhabiri bu tarikatin ayinini 
gören sayılı bir kaç kişi arasında bir 
kadından öğrendiklerini yazıyor: 

Bu kadın bir vakitler yeni Meksika 
köylerinden birinde kalmıştı. O zaman 
"Pişmanlar,, kendilerine işkence yap
malarını gösteren ayinin uzaktan dür 
bünle seyredilme..c:ıine müsaade ediyor
lordı. Fakat fotoğraf çekmek ğene 
bugünkü kadar memnuda. 

Kadın anlatıyor: 

''Yortu yaklaştığı zaman Pişman. 
lar, günahlllrını kendilerine zulmet.. 
mek, suretile .çıkarmak isterler. 

Resmini çekmek istemesi Ameri
kalı genç muharririn hayatına mal o-
lan işkence salonu denen yer, düz ta. 
vanh ve yalnız ön tarafta penceresi 
olan bir yerdir. 

Benim gördüğüm facia, bu bina. 
nm dışında başladı. 

Beyaz gömlekler giyen birçok adam
lar merasim üzere civardaki mezarlı
ğa gittiler. Kendilerinin kim olduğu. 
nu belli etmiyec k hirer siyah torba 
da başlarına geçirilmiş bulunuyor. 
du. 

ilerledikleri zaman, bu adamların 
sırtlarının açık ve kesik olduğunu gör. 
-tiim. Sonra öfrendim ki bu "mecbu-

riyet mührü,, adı verilen ve her nadim 1 bir neticesi 
kimseye yapılan zaruri bir ameliyat- M otörbotlar ve kano otomo • 
tır. Ve sapı tahtadan olan bir cam biller epeyi zamandanberi 
bıçakla açılmış bir yaradır. Venedik kanallarındaki gondolla. 

. Siya.h başlıklı adamların, göğüs. rın papuçlarını dama atmııtı; hal-
lerıne bırer halat takılıydı. Bu halat. b k" b · l" k ki k 
la ağır bir araba çekiyorlardı. Araba- u ı u s~v.ım ı ayı ar ~§ı ve ma 
nm içinde de dev gibi siyah bir şekil ş~kalar_ıçın ne kadar _azız !eyler . 
oturuyordu. · dı ! Eskı dukalar tehrmde a;ıklar 

Buna "Ölüm arabası,, deniyor. mehtap gezintilerini gondolla yap 
Merasim ilerledikçe, yapılan şey mayınca büyük bir eksiklik hisse

ler de değişiyordu. Az sonra her gü. derlerdi. 
nahkarın eline ağır birer salip verdi. Ancak zecri tedbirler g"elince 
ler. Salipler, dikenli Kaktus dalların- benzip sıkıntısı da bat gösterdi. 
dan yapıJmıştr. Her adı!" atışta kendi- Benzini mümkün olduğu kadar ta. 

terine müthiş azap ,·erdiği muhakkak- ıarruf etmek için ltaJyanm büyü!< 
tı. ıehirlerinde otomobil nakliv:.ıh 

Sonra diz çökerler .. Burada da me. asgari hadde indirildi; Veneciik t "! 
rasimin ''kan izi,, denen kısmı yapı~- kendi payına düşeni yaparak eski 
mıştı. 1 gondolları meydana çıkardı. 

Nihayet "karanlık saati,, ge1iyorl Duka Cumuriyetinin sukutun -
ve belki, bu. hususi "işkence salonu,,- d 

a V enedikte 500 dane umum· nda yapılmakt.aydı. 
Ertesi sabah son facia kendini gi)s 

teriyor. Haça gerilecek adam tayin 
edilmiş olur. 

mi gondol vardı. Motöriü ka • 
yıkların icadı üzerine birin • 
cilerin ıayısı 6 ya, ikincilerin soa 

Başında Kaktus dikenJerinden ö- e dütmüıtü. Yava§ yava§ bütün 
gondollar ortadan kalkmak tehli . rülü bir çelenk ile bir adam köyün dı. 

şrnôa bir haça zincirle bağlanıyor. O. 
rada ıstırapdan bayılıncaya kadar ka·l 
lıY,or. • · 

kesi ile karıılaımı~lardı. Bereket 
versin zecri tedbirler imdada ye
tiıti. 
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Gizli yol meydana çıkınca tah-ı 
ta bacak içeriye doğru uzun bir İp 
merdiven sarkıttı ve: 

- Yol hazır! diye fısıldadı. 

Tam bu sırada da kapının dışında 
şövalyenin sesi duyuldu: 

- Vakit tamam, kapıyı açarak 
teslim olmadınız. Şimdi yüksek 
sesle elliye kadar sayacagım. Eğer 
bu müddet zarfında da teslim ol· 
mazsanız metalelerimizle meyha
neyi tutuşturacağız. Kaçmak is· 
tiyenleri de dışarıdan kur§unları
mız karşılıyacak. Bir, iki, üç, dört, 
beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ... 

Bu sırada ip merdivenden hay
dutlar birer birer inmeğe başla

mışlardı bile. Kırmızı sakallı Jak
la Kara Hasan arasındaki konuş
ma da tam bir itilafla bitmiş ola
caktı ki birbirlerinin ellerini kuv
vetle sıktılar. 

Ya Valero? 

O, kıskıvrak bağlı olduğu yerde 
neticeyi bekliyordu. Son ümidi 
kırmızı sakallı Jakla Kara Hasan 

fif bir yanık kokusu kapladı. Ve 
dışarıdan duvarı yıkmak için vu
rulan kazma sesleri işitilmeğe bat· 
landı .. 

Kara Hasan yerde yatan Vale
roya yaklaştı. Belinden çıkardığı 
kısa ve ince bir hançerle Valero
nun boğazını sıkan ipi kesti. Ve 
ip merdivenden aşağıya doğru in
meğe henüz batlamı§tı ki yukarı
dan Valeronun: 

- lmdat! Teslim oluyorum. A
leti söndürün! Beni kurtarın! diye 
ortalığı velveleye veren sesi yük
seldi. 

Bu ses üzerine kazma sesleri 
hızlaştı. Dışarıdan yükselen küfür
ler çoğaldı. 

Valero hem avazı çıktığı kadar 
bağırıyor, hem de için için Kara 
Hasanla Genç Aliye, kırmızı sa
kallı Jaka ve diğer haydut arka
daılarına sövüp sayıyor: 

- Hele bir kurtulayım. Size 
kim olduğumu ve nasıl intikam a
lındığını göstereceğim! diye dü
şünüyordu. 

Odanın içindeki duman da f ev
kalade arttığından nefes almak 
imkansızlanmıştı. Valeronun göz
leri ve boğazı yanıyordu. 

araımdaki konuşmada idi. Eğer 

bunlar uyuşamazlarsa kendisi için 
bir ümit kapısı açılabilirdi. Fakat 
gayet iyi anlaıtdclarını gorunce 
suratı bembeyaz oldu. Bulunduğu 
köşeden lx>ğuk ve kısık bir ses 
yükseldi: 

Bereket tam busırada kazmalar 
duvarları deldi. Ve meyhane büyük 

- Beni de götürmüyor musu- bir çatırdı ile çökerken delinen 
nuz? duvardan içeriye dalan bir gölge 

Kırmızı sakallı Jak hain hain Valeroyu kavrayıp dı§arı çıkardı. 
güldü: Eğer daha bir dakika geç kaim-

- Ne münasebet? Şövalyeleri ıay.dı, yahut Kara Hasan, boğazı
kim karşıhyacak? Onları davet et- nı sıkan ipi kesmeseydi Valeronun 
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M is Nelson yerde yatıyordu, kor-
kudan bayllmıştı. Banyonun içine 
düşen bir kara yllan suyun içinde bocalayıp 

duruyordu 
· l f bıı" ·kadının -aıı·s Nelsonu görıneğe Yılan, akrebi anlaşılamıyan karayı an tara m- ı' 

dan zehirlendiği belliydi.. Yüzü geldiğini söylüyor. Zabıta, gaı:o· 
Z eh İ r 1 em i Ş · · · morannag" a başlamıştı. Ağzını a- nun verdiği eşkal üzerine, bu h~~ 

Leyla, ertesi sabah bir gazete ,, b ı t r BU ~ 
Çaımyordu. Vakayı hemen polise metçiyi aramaga aş amış ı · . 

de.ha aldı. ,3..,. h lerıJl• haber verdik, fakat komiser ve tün müstahdemin iurdre ane 
O, gazetede, yalnız Prens lb- d k' ı d btıhl • müddeiumumi yetişinceye kadar de ve bu civar a ı ev er e 

rahim vakasmı takip etmiyordu. · k d l rgtı1ı'8' Mis Nelson öldü!,, ı nan hizmetçı ·a m arı so • 
Leylanın her parmağında bir kan 
lekesi vardı. İşe zabıtanın el koyduğu anla · çekeceğiz.,, ~ 

ıtılıyordu. Leyla gazeteyi yere atar 
Gazetede lbrahime ait bir fık· ~ Polis her halde banyoda bir de kahkahayla güldü: 

raya bile rastlamadı. Fakat, ilk 1 b )afi• boş kutu bulmuş olacaktı. Fakat, - nsan, şu za ıta meınur d 
sayıfada intişar eden büyük bir 1 • ._ı.. ıı • acaba, zabıta memurları, İngiliz nın, bazan bir meıe enın sau•1 

kadın resmi Leylayı harekete ge · ı k"ka -t• ' casusunu zehirliyen kara yılanın günler~e, ay arca tet ı t yay-
tirmişti. Bu kadın klişesinin altın· d bu kutu icinde getirildiğini keşfe· ğmı görünce hayret e iyor. . 
da fU kelimeler yazılıydı: . ·~ıst' de bilecekler miydi? Ve yerde duran ga.zeteyı çııs , 

"Dün Bristol otelindeki daire- ., .ı 
Yılanın kutu irinde geldig"ini yerek yatak odasına geçti.. ~ 

sinde bir yılan tarafından zehirle- 3" nd 
anlasalar bile, bunun kimin tara. yolaıının kenarına uza ı: . nerek ölen Mis Jülyet Nelson,,. - k ?f-' 

Leyla, klişenin altındaki yazı . f ından gönderildiğini ketfetmek - Yılan, yılanı nasıl ao er,, 
f 

kolay bir iı:. deg"ildi. Akrep akrebi nasıl zehirler·"' 
Iarı okuyunca geniı bir ne es al · 'S ' k•c, 
mJ!!tı .• Kendi kendine: Leyla müsterihti.. Rakibesinin Bunu da gözümle gördüm. fa 

- Fellah beni aldatmamıf.. bu kadar kolay öleceğini aldın · benim görmem neye yarar? 8~ 
Zehiri kuvvetli bir yılanmış... dan geçirmiyordu. bütün dünya görmeli. anJanıalıf., 

Diye mınldandı. lngiliz kadınının cesedini mua· dı. Anlamalıydı ki, Leyla gibi b~ 
Ehram gazetesi battan ba§a bu yene eden hiikumet doktoru: kadın, lngiliz Entellicens Ser9;,ı • 

kadının ölümünden bahsediyor - " - Zehirlendikten on beş da· nin göz bebeği o~an Mis Nel~~ 
du. ki,la sonra ölmüf. Eğer bu müd - gibi zekaları çok kolay söndü~e ~ 

(Hotel Bristol) gibi, Kahire - det zarfında doktora ihbar edil · lirmif. Ne yazık, ki bunu kid' 
nin en büyük, en lüks bir otelinde miş olsaydı, bir serumla derhal anlıyamıyacak .. Ve benim bd ~ ~ t 
şimdiye kadar, hiçbir müıteri, kü- kurtarılırdı. Yazık olmuf .. 11 yecanlı ve tarihi muvaffakiyet~ \ 
çük bir böcekten bile şikayet et • Demişti. Mis Nelsonun ölümü Mısırın istiklal tarihinde en df ~ 
memişti. Bir buçuk metre boyun · Mısırdaki İngilizleri düıündürme· bir yer bile lt!tamıyacak. i~ \ı, i 
da bir kara yılanın Mis Nelsonu ğe batlamı§tı. Bilhassa İngiliz po· Leylinın Mu:ırda vatan ve ıo • t; 
zehirlemesi bütün Mısırlılarla be- lis müdürü, bu işle siyasi bir te . liyet severlik duyguları kabardl~. li 
raber, bi!hassa İngiliz mehafilini Jekkülün parmağı olduğuna liük . ğa baılamıştı. O, Mıs1r gençle~il .4. 

Valeronun gözleri faltaıı gibi a- mıyacaktı. telaı ve şüpheye dütünnüıtü. mederk tahkikata girişmişti. nin mütarekeden sonra, ini',_ ~ 
~ı~7ı. Dışarıdan ses hala geliyor- Şövalyenin adamları koca mey Leyli gazetedeki şu satırları Leyli tahminlerinde alde.nmı . boyunduruğu altklından kur1t~i'' \?. 

medin mi? kurtulmasına kat'iyyen imkan ol· 

haneden çıka çıka bir tek adamın heyecanla okuyordu: yordu. lıte, gazetenin bir batka için nasıl çalıştı arını ve ~~t 
- Yirmi beş, yirmi altr, yirmi çıktıg"'ını, onun da elleri kolları " ... Otel direktörü, muharriri · ı ı d 1 ı 1 k' ··rıır sayıfasında, ngiliz po is mü ürü· er e nası çarpıttı arını go bit 

yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, o· kıskıvrak bağlı olduğunu görünce mize hadise hakkında şu tafsilatı nün beyanatı vardı. du. Ve Mis Nelaon hakkınd~ .,j· 
tuz, otuz bir... büyük bir hayrete düttüler. Kın- vermiştir: - !mdat zili çalınca gece Prens Ömerden şu sözle~:ii" 

Genç AH de ip merdive.nden tardıkları adamın eli kolu kıskıv- bütün garsonlarla birlikte ikinci . Leyla soğukkanlılığını muha · lince, İngiliz kadınına büıb&J 
sarkarak kaybolmuı, meyhanenin rak bagvlı oldugvuna göre elbette kata ko~tuk.. 21 numaralı daireye faza ederek bu satırları d·a oku · d 1 p Ö er: 1 ·• üıman o mu§tu. rens J11 • .,.ı;I 
içinde yalnızca kırmızı sakallı bunu bir bagvlıyan olacaktı. Fakat gı'rdik. Mis Nelson yerde yatıyor· mağa ba§ladı: " B k d M ·,u,. - - u a ın, teır ı 1, • 
Jakla Kara Hasan kalmıştı. Vale- bu adam nerede'. Ne oldu? Bunu du, korkudan bayılmı~tı .. Bany. o . ":Mis Nelsonun banyosunda d l 1 • •" ::1 uğrun a ça ı§an genç erı . 1.o11t 
ro inledi: da bir türlü kestiremiyorlardı. Ma- nun içine dfü:.en bir kara yılan SU· bulduğumuz kutudan anlaşılıyor 1 'ki l 11111 •

1
-

'"':J mak; on arın isti a ve. L!:.t'" 
- Merhamet, merhamet! Köpe. amafih en kuvvetli tahminleri, bun yun içinde bocalayıp duruyordu. ki, bu yılan <lışardan tedarik ed'İ· duygularını köı·letmek ivın 1"". 

ğiniz olayım. Beni burada bırak- ların enkaz altında kalıp yandık- Mis Nelson söz söyliyecek bir hal· }erek, kutu içinde otele getirilmiş. kuvvetiyle çalı§maktadır !,, 
mayın. ları idi. de değildi.. Çıplaktı. Yıkann ken, tir. Garsonlardan biri, vaka saa · ot> 

- Otu:ı: dokuz, kırk ,kırk b"ır, · a b. .. h' +,. • k 1 ki 
1 '(Deuamı " 

===============·~(D;;ev~a~m;;ı~v;a;r)~~~n;e;r~e~d;e;n=v~e;;:n~as;ı;l~g~e;l;d~iğı~·~b;i;r=t;ü;r;lu~·::=t=ın==e=n===ır=a=z=o=n=c=e=,==ı=zı=n=e=~=ı==ı=ı==ı======:::;::===============:~ kırk iki, kırk üç ... 
Kırmızı sakallı Jak da ip mer

divene tutundu. Ve kayboldu. 
Valero çıldırıyordu. Diri diri ya

nacaktı. Tıbkı papaslar dinsizleri 
nasıl yakıyorlarsa o şekilde yana
caktı. 

- Kırk sekiz, kırk dokuz, elli ... 
Tamam, tutuıturun meyhaneyi! 

- Ancello, Kara Hasan! Beni 
bu şekilde ölüme bırakma! Haya
tımı kurlar, sana yemin ederim, 
ömrümün sonuna kadar bir kölen, 
bir esirin olacağım. 

- Ölümü hak ettin. Seni bir bı· 
çakla öldürmediğime !Ükrel. Ve 
yaşamakta olduğun bu dakikala
rın kar olduğunu unutma! Fakat 
sana acıyorum. Ve bu merhame
tim sırf diri olmaklığındandır. Bo
ğazındaki bağı gevşetebileceğim. 
Bu sayede bağırabileceksin. Bağı
rınca da bittabi seni kurtaracak
lar. Fakat dikkat et! Eğer geveze· 
lik eder, bizim kaçtığımız yeri şö
valye Dobüssona haber verirsen 
bir daha elime geçersen kat'iyyen 
merhametli olmıyacağım. Ve seni 
kuduz bir köpek gibi gebertece
ğim. 

Bu eanada yanmakta olan tahta 
ç.ıtırdılan duyuldu. Meyhaneyi ha-

Tefirka No. 57 

Fena hava beni bir pastahaneye girmeğe mecbur 
etti. İçeride şık ve zarif bir kalabalık vardı. 

Bütün gözlerden uzak, geniş bir palmiye arkası. 

na. saklanmış gibi görünen küçük bir masaya otur. 
dum. Bu seçtiğim yer çok hoşuma gitmişti. önümde. 
ki dallar beni bir paravana gibi sakladığı için ken. 

dimi göstermeksizin girip çıkanlan istediğim gibi gö. 
rebilecektim. Çünkü buraya yalnız girmiş olmaktı. 

ğım beni biraz sıkıyordu. İstanbulda hiç kimseyi ta. 
nımadığım için herkesi seyretmek bana oldukça bir 

zevk veriyordu. 
Birdenbire kristal kapı kauçuk yayları tizerinde 

dönerek sessizce açıldı. Uzun boylu, kumral, olduk. 
ça güzel, birçok yerlerde gözüme çarpan bir kızın 
arkasından kocam içeriye girdi. 

Şaşırarak gayri ihtiyari daha arkaya çekildim. 
Onların girmelerile etrafta küçük bir sükut olmuı. 
tu. Herkesin yüzünde onların ikisini de tanıyorlar. 

mış gibi b!r mana \•ardı. 
Uzerlerine çevrilen elli çift gözden kocam hiç 

tc şaşırmadı. Arkadaşının güzelliğini ve zengin tu. 
valctini teshir etmek ister gibi büyük bir ihtimamla 
onu en gö;önündeki bir masaya oturttu. Sonra tanı. 
dık çehreler arıyormuş gibi etrafına bir g8z gezdir. 
dikten sonra kendi de masanın karşısına oturdu. Ve 

artık kendilerini çeviren kalabalıkla hiç meşgul ol
maksızın ·koşan garsona çay ve pasta emretti. 

Dirseği masada, başını tek taşlı iri bir pirlanta 
yüzük parlayan beyaz ve ince eline dayayarak, bütün 

vücudü arkadaşına müteveccih yalnız onunla meş. 

gul oldu. 
Bu Arif Nedrete evimizden dışardaki ilk tesa. 

düfümdü. Gene onu bir kadınla birlikte ilk defa olarak 

görüyorum. Şunu da itiraf edeyim ki, on; bu kadar 

neşeli, böyle mütebessim, bu derecelerde itinalı asla 
tasavvur edemezdim. 

Bu benim tanıdığımdan büsbütün başka bir a. 
damdı. Yeni bir Arif Nedret keşfetmiştim. Gülüyor. 

du, bütün vücudü hareket ediyordu ve ilk defa far. 

kına varıyordum ki, o gençti. Sıhhatle, hareketle, he. 
yecanla, cazibe ile dolu idi. 

Bu keşfimle §aşkın gibi kalakalmıştım. Jestleri. 
ni. gülüşlerini, canlı hareketlerini, neşeli tavırlarını 
gözetiyordum. 

Bu görünü~ benim üzerimde nasıl bir tesir yap. 
nuştı? Meşru karısı ve kanunun kurban ettiği be. 
nim üzerimde? Fakat şu dakika ben de her şeyden 
evvel onlar tarafından görülmek korkusu vardı. 

Sonra şiddetli bir merak beni bu yeni adamm 

karşısmda tutuyordu. Bildiğim öteki adamdan onu 

ayırd etmeğe uğraııyordum. Hek ~u biraz boyalı, 

biraz gösterişçi, kadına gösterdiği itinaya ve onu na. 
sıl büyük bir zevkle dinlediğine bakıyordum. 

Yanımdaki bir masaya hizmet eden g~rscnu pir 
işaretle çağırdım. 

.. ,,, 
· bir ıır 

Kocamı uzaktan i§aret ettim ve elıne 
kıştırarak Yavaş bir sesle: 

- Bu adam kimdir? 
· Çok saygılı bir tavırla: 

- Arif Nedret bey. Büyük yazıcı. le. 
- Ya kadın? O da belki karısı oıaca 
- Hayır. Mari'ıf büyük aktrislerden. 
- Metresi mi? 
- Evet ... 

? 
- Herkes bu münasebeti biliyor mU· 
- Herkes ... Bilmeyen yok gibi. "' 
- Çoktanbcri mi? . onlarıt1 b 
- Birkaç senedenberi. Altı senedır. ,. 

raya geldiklerini görürüm. 
1 

rı için ç ... 
gt~ rdılc a ~""' 

Garsonu başka bir masadan ç~ . Ada~ \1 

kildi. Zaten artık hepsini öğrenmışttrn·. bi' \ 
laşırken kendi kendime düşünliyordurnd · eY''.eJ \ 

• 1 nrnc en 
- Altı sene 1 Demek kı ev e 1" 

metresi vardı ... Şimdi de hala var... raıcurı el• ' 
. . d rne 

İşte yalnız o zaır.an kalbım e 
baıtka bir his doğduğunu anladım. ,, 

:r d" '"rıf' Yüreğimi saran şey hüzün u. rııe1e ı0 •te-,, 
• ğ k rnua z; 

Kocam tarafmdan daıma so u hiıterte &ılıtl' 
ğe alışmış olduğum için onun bat~ '/lf ıaltJ1l 

bu b .. U baKka bır ta ..,. 
kadınlara kar§ı s ut n :r ~11"" 

katiyycn aklıma getiremezdim. dıntn • _,, 
Halbuki işte timdi başka bir ka a~dı,. 

onun neşeli, canlı alımlı oldufUJlU 
1 f11•" ta eıd' 

ka ber :ı:a ıa> 
1radm fUphesb: kf. bana ?11 

• • oğuk ırıu 
o insanm yüreğini üşüten buz gıbı 5 

asla tanımamııtı. L(Deoant' f)flf). 
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[ız talebenin tavır 1 

ve hareketi 
hakkında 

Beıronndekl aıırkadaşımız vazıvcır: 

o liniıiiYitiara-ıştff8kimiz ıst:ikıaı lisesı müdürD. va 
ıstnbul Halkevi reisi 

Agah Sırrı ne diyor? Kış sporlarında bize tebessümle iktifa edenleri bu sefer 

kendimize kahkaha ile güldür-
encaK yüzde onu evıAtlarını kt b k · 
kontrol ediyor... Kız ve erkek ine en aş 8 IŞe varanııyacaktlf' 
Çocukların SOkak'f:a beraber yürü• Berlin (özel aytanmız yazıyor) -

mel erine, yalnız Sinemaya Bundan bir müddet evvel gazetemizde 
gitmelerine gelince.. Türkiyenin kıt olimpiyatlarında olduğu 

------······· .... ··················-···········•••••••••••••••••••••••••••---.. • ___ .. ww... gibi yazın da Bcrlindc icra edilecek mü· 

'So? günlerde, talebenin mektep dı 1 sabakalara i§tirakine merkezce karar vc-
~· lci ta\•ır ve hareketleri günün en rildiğini okudum. Bu karara göre yaz o-

'ttı rneseleleri arasına girdi. 1 limpiyatlannda güreı. eskrim, futbol, at-
~ lf~tta bir çok kimseler, talebenin letizm ve yüzmelere iştirak edilecekmi1 J 
~C~ten çıktıktan sonra da çok şid. 1 Evvela güre§ ıle eskrime İ§tirakimiz 
\'ıttbır disipline tabi olmalan için ted- hakkında söyliyecek bir şeyim yoktur. S: alınmasını mevzuubahs etmeye Zira bu iki sahada, bilhassa güreşte mu-
\ ~ılar. Bu vaziyetin filiyat sahasın hakkak dünyanın az çok belli başlı mil-
~ llk aksül§meli geçen gün fzmirde letleri arasında bulunuyoruz; hattl 
\ darıa çıktı. Ora mektep idarecileri çok müşkülpesent olan Atman spor mat 
''raya gelerek çocuklann mektep ha buatı bile bu hususta bizden cidden si-
\ı deki hareketlerini de sıkı bir kon· tayiıte bahsetmektedir. Merakımı mucip 
:tına aldılar. olan bir nokta lüzumlu lüzumsuz snrn 

\ Cndi mütaleamızı en sona bıraka ile müsabakaya iştirak edecek olduğu-
\ ~ll hususta memleketin tanınmış muz halde, Avrupada muhtelif yerlerde .. ~ ;'"o~· 
ı,dtifçilcrinin fikirlerini almanın çok I ye müteaddit defalar yUzUmüzü güldU- :;.ı. ı.......,. • 'Jll" ~ 
~ llı olacağını düşündük ve memleke- ren binicilerimizin isminin geçmemesidir. ~,~ \ ,, • ?.'" .......,. 
'tıı taaslr işlerinden birisine te Herhalde bfnic.liğe de İ§tirak edeceğimi . . ~ 
\.. td b Aıa-h Sırrı . . b lkı' bu bir h t U •. d h.ıı oluupıuatlarına ıştırak eden kayak çılannuzdan bazısının <ifırlluil. J:CnrılUU ., tg ik tn u anketimizin ilk konuşması ze emınım, e a a y zun en bir alı • ->r ;Jf 

'~·lal lisesi müdürü ve İstanbul gueteyc geçmem ştir. Kısaca ba§ta 1 f ımadan •onra alınlnf resımlerl 
1 ba1kanı Agah Sırrı ile yaptık. Bence, difer fttıtalarla ne yapsak, güreşçilerimiz olmak üzere. eskrim ve 1 tfzm ve yUzmecle kazanacağımız muza(. garlara laikiz,. bile diyemeyiz! ÇünkU 

~ ~olt derin bir vükuf sahibi olduğu ailenin alması Jaznngelen tedbirlerin binicilerimizin olimpiyatlarda Türkiyeyi ferlyetlerdir !.. bizimki kuvvetten, teknikten ziyade tc-
'~hak.kında genç ve kıymetli maa yerini tutamaz. temsil etmesi gayet musiptir. ı Sporda büyük bir kritik ' olduğum aadUf iıfdir. Zira her kaybedilen bir ma-
~ ı. bıı.e ıunlan söyledi: Kız ve erkek talebe itine gelince: Gelel.m diğerlerine: 1936 Kış otim iddiasında değilim, bilakis bu hususta ça bir bahane atfedilir; "falanca iyi oy· 
~ bi'1.ebenin mektep dı§mdaki hare Mektepte beııaber okuyan kız ve erkek piyatlan bitti. Fevkalade cereyan eden: aczimi muterifim. MesclA futbolden nıyamamıı da ondan,, denir. E, bu ne 
\ ~ ~ ınektep içindeki hareketten da çocuklar, ayni mektep kapıamdan çıkar bu olimpiyatlar bütün dünyaya esasen pek anlanıam.. vakit iyi oynar? On.ı Allah bilir. 1924 

; .. lde alakadar eder. ve tabii ayni caddede yürürler. Bunla- bilinen bazı hakikatleri bir defa daha Yalnız bu memleketin çocuğu o!du- olimpiyatlarında aksi tesadüf Türk ta-
~ ~· çocuk mektep içinde, lama· nn ayn veya beraber yürümesinde, hiç iapat etti. Mesela Almanlann organizas- ğumdan ve biraz da aporla mqgul bu- lammm kar§Jaına en kuvvetli takımlar· 
' h gözümüzün önündedir. Hiç bir fark yoktur. Ancak hu kadarla kal yonda muvaffakiyeti, İaveç, Norveç ve lunduğumdan gerek bilfiil me11ul bu- dan biri olan Çekoslovaklan çıkarsa 
~-eti gözümüzden kaçmaz. maaı ıartile- Finyindiyanın kar üzerinde yetişmiş ve lunduğum sahalarda, gerek bigane kat- "ya bu çıkmasaydı?bu çıkmasaydı şampi 
i . ll~ da bunu bildikleri için, melı Bunun haricinde, norr.W hfr taJehe kıt sporunda namağlOp milletler oldu- dığım §Ubclerdeki neticeleri, dereceleri yon değilsek bile üçüncll dördüncüliıl: 
~ilde - . l - h Otta sore vazıyet n maga, a nin, ister erkek, ister 1m olıun. gideceği ğu. İngilizlerin soğuk kanlılığı ve sebat- nede olsa duyarak veya okuyarak öğ- garanti idi; aksi §Cytan 1,, diyeceğimiz 

\i ha~~clt.me.y .. ini İs yer, ailesince malGm olan~-."•• khlı&ı ve Türkiyenln de henüz olempik renirim. muhakkak. 
""' 

1 al~a mecbur olurlar. ne beraber gezeceii aıica~qlan, ana ba bir mDlet olmadıfı gtb1. fftndt otan DJ• Binaenaleyll '* eenedir Almanya Faraza olimpiyatlarda futbole iştl· 
~·cak •ı bununla nihayete enniş basınca malüm olan arkadqlar olmalı· du, biten bitti. Yalnız Türk olmak. ecne- gibi Avrupanın batta dünyanın en çok rak ettik ve mağlCtp olduk. Ne olur san
~ ~tt. Ders saatleri bitince, rnekte dır. bt muh tde bulunmak dolayısile şu an- spor yapılan bir yerinde yap.mak ve bu ki, hem sporda galfü"yet mağllıbiyet 
\?, eden talebe, acaba ne vaziyette Bir kız talebenin yalnızca ainemaya tarda Avrupa matbuatında hakkımızda- rada şahit olduğum sık sık cereyan eden mevzuubahs olur mu? Denilebilir! Spor 

~~~len çıkınca, dosdoğnı evine 
~0nınedibrinı arattıran ailenin 
~ti ~ diyecek yoktur. Ancak bu 
' Bosteren aileler aledinin yüzde 
' •eseceğini zannetmiyorum. Diğer· 
\ ~nuı, bn~nın takayyüdünden, 

l lınaktadır!ar. 
\ :ıe en ziyade mektep idaresini Ü 

lıı ~an ve güçlüfü doğuran budur. 
~ u. lep iQinde hareketlerini ada ta 
.. "'llp eli. 
'--' • sıplin altına nldığımız çocuk 
~ ~elnıeğe bftşlıyan çocuk, mektep 

gitmesine veya yabancı arkadqile sokak ki nahoş neşriyata "hancının tavuğu öl- uluslararası temaslardan mUtevellit fikir da galibiyet, mağlubiyet mevzuubah9 

ta dolapnasına aklım ermez. Yüksek müı yolcuya ne!,, diye geçmeğe imkan terimi kaydetmek ve dolayısiyle futbol, olmaz lakin hepsin:n bir derecesi var
topuk giymesine ve boyanmasına selin yok. Yukarıda söylediğim gibi olan ol· atletizm ve yüzmede olimpiyatlarda ne dır. Gülilnç ve feci bir vaziyete düşmek
ce, bunu haç bir zaman temç edemeyiz. du. Yalnız bundan sonrası için biraz oluruz. onu anlatmak isterim. tense (ne Şamın §ekeri, ne Arabın yüzü) 

Maamafih size aon olarak tuna da dikkatli ve tedbirli dnranmalryrz. 1 FUTB0L :Evvela Türkiyenin İngiltere demeliyiz. 
söyliyeyiın ki, bence ortada lcil tedbir Kış olimpiyatlannda galip gelsey- 1 gibi bir futbol beşiği olduğunu, futbo- ATLETiZME CELINCE: Bunda 
alınmasına ihtiyaç gösterecek. ortalığı dik şaşılacak bir şeydi, fakat mağlCibi· ı lün Türklerin başlıca sporu bulunduğu- yalnız §U söylenmekle iktifa edilebilir: 
telaşa boğncak mühim bir vaka n vazi yetten daha tabii bir şey olamaz. 1 nu senclerdenbcri işite işite usandık.U Geçen sene istanbulda yapılan Balkan 
yet yoktur. Bizim ,ikiyet'erimiz de, he Yalnız mağtnbiyettcn mağhlbiyete l kin işin garibi yıllardanberi hariçle az olimyiyatlannda atlttlerimiz sonuncu 
men hemen her muhit ve cenmyet için fark vardır. j çok tc~~s eden fakat. b!r istikrar g~st~-ı oldu. Ve avuç dolusu para harciyarak 
de olduğu gı"bi, çocuk ebeveynlerini a• Hemeyse, asıl temas etmek istedi- remedığınden kuvvetinın derecesı bır kendi topraklanmızda yaptığııtıiz bu şam 
lal<Rlandl1'1ln bİ1' terbiye meselesinden ğim kış olimpiyattan muvaffakiyetimiz türlü kcsfrilemiyen İngiliz taslağı ( 1) piyonanın bizim için ne aCJ bir netice ile 
başka bir fCY delildir~ değil, yaz olimpiyatlannda futbol, atle- futbolümüzle alnımız açık olarak "Bul· bittiği henüz unutulmamış olsa gerek. 

DENtZCILl~E GELiNCE: ~" bu tazyik ve takibin üstün 
' iııu hisseder etmez fena iti- -----------------------------------------------
lt... t~ar ele almıt oluyor. 

(Suat Erlerin bu husustaki mütalca 
sr M. S. nin dilnk yazısında çıkan "Av
rupa'ya seyahat hevesi nelere kadar 
varacak?" baJlıkh yazwnm arasında 
idL 

~ ""-' lileler de bizimle beraber elele 
\:_'\tlı"'lllllCtepte bizim gösterdiğimiz ta

~ ~epten sonra onlar da gös ı 
~ "'İ ~ · n hareketini şaıınnası i 
~ ~ zaman ve fırsat kalmamış 
\ "'-....~ tocuklarda kontrol edile edile 

' ,'"- itiyat halini almış olacak 

1,~ 1 
"~ ~inin de İstediği hudur. 
~ ~~i de mektep idaresi, 
·~cindeki kontrolünü ihmal 
' ı-. · ... Ancak elde mevcut vesa ı 
~ ~ temam ifaya manidir. 
~ ~ .. rnektep dışındaki konlro· 
\..' t~tletınek mecburiyetini duyu 
~ "- .~ b)ektep dışındaki kontro 

1 ı.. -~olsa, talebeyi tamamen ku 
\~il ,1ct_en uzaktır. 
'~ ~ :taya.de, büyük bir teıkilat 
~ 'dcı lr)ektep idarelerinin biribiri 

1 

'\.~nilt llnlaıması itidir. 1 

~~ ~ Yapabildiğimiz şudur: Ha 
\ ... ~ ~llrnediğimıiz ta!ebe hakkın- 1 ~~'1~\'t ile~ haber veriyor veya on 

~' ~gu hakkında malumat 
~, • ~rn yaptığınız kontrolün 
~ ~)°"" !'\dan da takviye edilme 
~~~:t. Yalnız, maalesef şunu da 

, -. 1-. 11\ecburiyetindeyim ki. bir 
ti~ tarafından bu yardımın, 1 

~ut ehemmiyetle karşılanma il 
'~ ~ Y Cltrsa ebeveyn biz .... ~ .. i.. 1 

Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Rankasının 
ikinci tertip ıo.ooo lira mUkaraı h 986 
kumbara keşldelerlnln birincisi ı Nisan 
936 da ANKARA da noter huzurunda 
çekllece~tlr. Hu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerinin ı Mart 
986 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol· 
maları lAzımdır. 

~ 1G Bernese. başk" tedbir al , 
~"' kıııılılUldan bütün bu iı· •••••••••• 

kabildir, .J 

••• 
Olimpiyatlara i§tirak eC!ernn raktp 

terimizle kendimizi ölçmemiz arada hiç 
olmazsa az bir fark, makul bir teşebbU. 
bulmamız Hizım ki, netice bizler için u
tanılacak bir ıckilde bitmi§tir. 

Bu İ§te, olimiyadın da oraya i~tirak 
eden milletin de ve ontan temsil eden 
atletin de bir şerefi vardır. 

Eğer bun!ar nazan itibare alınmazsa 
lat olimpiyatlannda bize tebessüm ile 
iktifa edenler bu sefer kahlolıa ile gü· 
lec:eklerdir. 

Faraza (1500) metre koşuda bizim 
stadlarda kendi aramızdaki bir müsaba· 
kada velev (400) metre farkla sonuncu 
gelmek baıkadır. 120.000 kişi önünde 
Türklük mümessili olarak sonuncu gel
mek büsbütün başkadır. 

Olimpiyatlara işt·rak eden her mem 
leketin rekordmeni veya şampiyonu o 
milletin olimpiyatlarda mümeEsilidir. Bu 
u çok bizde de öyle olacak 1 Demek ki 
bu it. yani olimp:yadlarda milletini tem
sil etmek o şampiyonlann hakkıdır. Fa
kat mademki hakka sahip bulunan 
ıporculanmmn dereceleri dünya ile boy 
ölçllşecek nziyette değildir, o halde 
bunlan seyirci olarak göndersek hem bu 
gençlerin görgillerini arttırmış he:n de 
dilseceğim'z c;ok feci ve ,mnne v~· jı ·et: 

ten 1nartu1mut oıunaa. SUAT ERLER 



,, 

ıo 

Beyazla a 

Mes'ud bir tesadüf 
neticesi bir 

kimyagerın keşfi 

yeni bir cevherin 
'temas ı le 

Pat<isli bir kimyager, kazaen çıplak koluna biraz "beyaz oksijen dökülmesi 
üzerine cildi beyazlatmak ,.c nazik leş tirmek i~in ani ve şayanı hayret bir keş 
fin meydana geleceğini tasavvur edemezdi. Bir Hih1.ada cilddeki kırışıklık· 
lar, leke \'e gayrlsaf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve tnzc bir beşe· 
re kaim oldu. 

Bunu, bir çok kadınların yüzünde tecrübe ederek ciltlerini 3 lla 5 ıe,in da· 
ha beyazlatıp yumuşattı. lşte hususi bir imtiyaz olarak bu "beyaz oksijen,, sair 
kıymettar cevherle beraber yeni Toka lon kremine karıştırılmıştır. Beyaz 
:renkteki (yağsız) 1'okalon kremi, hem en cilde nüfuz eC.:crek btitün gayrisaf 
maddeleri hal ve siyah benleri izale eder ve açık mesanuıtı kapatnrak tene o 
ana kadar kullanılmış herhangi bir tuvalet ve güzellik müstahzannın ve
remediği yumuşaklık ve tazeliği temin eder. 

Beyaz renkteki Tokalon kremine iJfıve edilen bu "Beyaz Oksijen,,e rağ
men fiati arttırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin 
'te seri neticesini görünüz. 

MECCANEN. - Istanbul 622 posta kutusu adresine (T.H.15) rümuzile 12 
kuruşluk bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz 
TOKALON kremi, bir tüp gece Toka lon kremi ,.c (arzu edilen renkte) bir 
kutu 'I'okaJon pudrasını havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

Hamiş: Nümunelik talebinde bulu nan zevatın lutfen adreslerini vazih ve 
mufassal olarnk yazmalannı ,.e adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümu 

neliklerini almamış olanların da yeni den açık adreslerini göndermeleri rica. 
olunur. 

PA~ rJlL 
ZİYAR&Ti 

SÜMERBAnK YE 
• 
1 

inhisarlar gene 
direktö ı··g-'ünden: 

!atanbul komutanlığı birlikleri , 
hayvanatı için 1300 adet yerli İp idaremizde hir •azifeye tayini talebile müracaat etmi~ olanlar 
yular, 2000 adet gebre, 2000 adet raaında 28 - 1 - 936 gUnü üniversite konferans salonunda 7apıl~ 
kıl kolan 16 _Mart_ 936 Pa- imtihanda muvaffak olanların adları ve dilekçelerine verilen evr iJ. 
zartesi günü saat 15 de açık eksilt- numaralariyle imtihanda aldıkları sıra numaralan aşağıda ıc;ster 
me ile alınacaktır. mittir. 

Nümune ve şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görü -
lebilir. ilk teminatı Seksen liradJT. 
isteklilerin vakti muayyeninde ilk 
.teminatı makbuzlariyle birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Satınal -
ma komisyonuna gelmeleri. 

(1050) 

Maltepe Askeri lisesi için 600 
ila 800 takım maa kasket dahili 
elbisenir kumaıı mektepten veril
mek ve diğer malzemesi müteah -
hide ait olmak üzere 26 - Şu
bat - 936 Çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede Satmalma 
komisyonunda pazarlığı yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 4400 lira
dır. Son teminatı 660 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. (434) (1034) 

K ZUK 
·vA ruzü1 

Tabii meyve u.cınrelerlle hanr -
lanmış yegfine meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalı:.. 

dır. Hnzmi kolaylaştırır, lnkıbazı 

izale eder. 
lNGtUZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Diş hekami Bayan 
Münevver Osman Öney 

Sultan Mahmut Türbesi 
Babıali caddesi No. 10 Tel. 22622 

Bunlardan münhalata tayin edileceklerin adreslerine gerek ti' 

lan tebligat yapılacağından §İ.mdi den idaremize müracaata lüıll"' 
yoktur. (1029). 

Sıra No. 
254 
173 
252 
213 
262 
241 

261 
85 

164 
203 
256 
50 

216 
23 

171 
99 

268 
226 

79, 
207 
253 

77 
147 
200 
86 

205 
51 
54 
98 

165 
230 
221 
234 

129 
29 

215 
42 

195 
196 
217 
225 

~ 

Dilekçe No. 
1366 
1310 
1365 
1377 

13181 
6024 

11370 
1381 
1117 
1459 
1328 
1390 
1296 
1744 
852 
981 
950 .. 

1144 
1059 
1201 
1110 

11410 
983 
941 

1159 
783 

1332 
1295 

938 
1335 
1465 
1331 

16214/E 
3547/6606 

1154 
1463 
1362 
1447 
948 

1342 
1045 
1036 
1415 

~clı 
Süleyman Saffet 
Halide Argun 
Fuat Aray 
Hikmet 
Halis 

Kenan 

Fehmi Koç · 
Sami Cemal 
M. Necati 
Meliha 
Yusuf Cemil 
Fevzi 
Fazıl 
H. Ahmet 
Halil 
Seyfullah 
Hüseyin Kadri 
Şevki Alev 
Semiha Mustafa 
Melahat Ömer 
Kemal Tunç 
Halil Uğurlu 
Ali Kemal 
Hamit Süreyya 
Tarık Bulay 
Mürt ide il hami 
Celalettin 
Fahri Şadi 
Arif 
'Avni 
Şefik KurtoUu 
Fikri Anlı 
İsmail Bayraktar 
Cevat Faik 
Hümeyra 
Mehmet Kartal 
Muzaffer 
Hikmet lren 
Nazım 
Atalay Çetin 
M. Numan 
Sedat Salih 
Nurettin 

145 15290 Hilmi 

~--1-84------~-----1-37_3_1_1_3_74~--R~a-hm __ i_A_r_ın~--~-~ 

e an 
-~ Sizi so§uk algınllğından, nezıed6" 
~ gripten baş, ve diş aArılarınd9" 

koruyacak en iyi ilaç budur • 
ımtll'-N- ismine dikkat buyuruıması 

BAYLARA TEKSAYT 
ECZANEDE 

• SA'TILI~ . 

ZAYi KÖPEK 
Sater Gordon Dok ismindeki 

ve 832 markalı av köpeğimi bulup 
haber verenler memnun bırakıla -
caktrr. 

Devlet Basımevi Gereç işyarı 
HAYRI 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

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

Sah günleri mcccanendir- ~./ 
Telefon. 22566 ~ 

h cııSI f 
Keman o . bi' s' , 

D O K T O R ·ı etııııt . . o< 
Avrupada tahsı k ;11tı) •'s' 

N İ Ş A N Y A N atkar keman derıi verrn_e tıer t' 
• • rı terın d' 

Hastalarını hergün akşama kadar Ders almak ıstıye rıı111ıı d ' 
Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında sabah saat 11 · 13teI:fot1 el~ 
Mektep aokak 35 No. 1ı muayc- (41923) numaraya i5tcJJJe 
nchanesfnde kabul eder. Tel: 40843 J rek (kemnn hocası) 111 

kafidir. 
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,. - Eyüp: Sulh Hukuk mahkeme. '. . ~~ . ' .. . , 

En korkunç şman ve 
sinden: 

Davacı Aleksandranın Fatih 
civarında Çarşambada Cabi Ali 
sokak 9 numaralı hanede sakin 
iken halen ikametgahı mechul bu
lunan Ahmet aleyhine açtığı da • 
v-anın muhakemesinde: Ahmedin 
ikametgahı halen meçhul olduğu 
anlatılmış ve bu bapta tebliğ ma. 

kamına kaim olmak üzere H. U. 
M. K. 142 ve 143 üncü maddesi 
mucibince 15 gün müddetle ila . 
nen icrasına ve bu baptaki muha
keme 12 - 3 - 936 ttlrihine mü. 
sadif Perşembe günü saat 1 ! e ta
lik edilmiş olduğunda mezkUr 
günde gelmesi veya bir vekil gön
dermesi, aksi takdirde gıyaben 
muhakemeye devam olunaca~ı 
ilan olunur. 

en mükemmel silah Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonu ri· 
yasetinden: 

--· 
-

1 - Tahmin edilen bedeli 47182 lira olan 41~, 822 kilo köıe 
bend ve muhtelif cins çelik saç levha ile 11.0GO kilo cıvata, 451 O kilo 
perçin çivisi ile 7814 kilo demir çubuğun toptan pazarlıkla münaka
sası 11 Mart 936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara
da Milli Müdafaa Vekaleti binasın da yapılacaktır. 

2 - 240 kuruş bede! mukabilinde ~artnamesini almak.istiyenle
rin her gün, münakasasına iştirak edeceklerin de yevmi mezkurda 
3539 liralık muvakkat teminat mektupları iie Deniz Merkez Satına!· 
ma komisyonuna müracaatları. ( l o~c;\ 

Miktarı Cinsi Talırnın ua.lıll. 1'cminat pa:z:arlrğm gün ve saati 
Lira J(. Lira Kr. 

11000 Mr. Kııputluk ku- 28050 00 2103 75 2 Mart 936 Pazo.rtesi 
Soğuk algınlığı tehlikesine kartı kendinizi GRlPlN kaıeleri ile 

koruyunuz. 
maş. 14 

15000 ,, Elbiselik ,, 39750.00 2981 25 2 Mart 936 ,. 1 S 

SOOUK ALGINLICI : Baş, diş, GRIPlN üşütmeden mütevellit has. 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. talıklara mani olur. 

Yukarda yazılı kumaşlar pn zarlılt turetiyle alınacaktır. Ka~ut· 

Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk luk kumaıın §artnamesi 140 kuruş ve elbiseliğ'n!d 199 kuru§ mukabi-
mahkemesinden: linde alınabilir. Pazarlığa girişecek !erin yazılı gün ve saatte komisyo-GRIPlN bütün ağrıları dindirir. SOCUK ALGINLIGI : Kırıklık, 

SOCUK ALGINLICI : Nezle. grip neı'esizlik tevlit eder. 1 na gösterilen muvakkat teminnt makbuz veya mektuplariyle müra· Panga tı Kurtulu§ caddesinde 
caatları. (975) 

ve birçok tehlikeli hastalıklar GRIPIN : Kırıklığı geçirir, neş'e- MotolaHan4saytlıdakedeotu~ ~~~~~~--~--~-~--~~----~~--~~-~ 
maktaiken 23 - 2 - 936 tari- Türk hava kurumu satınalma doğurur. nizi iade eder. 
hinde ölen Bohor Kannona'nın 
terekesine mahkemece el konul. komisyonundan: 
doğundan ilan gününden bıııla · 550 adet vezne defteri yapltrı lacağından 28 - 2 - 936 saat 15 
mak üzere alacak, verecek ve sair de münakasası yapılacaktır. istekli olanlar şartnamesini her gün Pi. 
suretle alakadarların bir ay mi · yango Direktörlüğünde görebilirler. ( 1017) 
rasçıların üç ay zarfında mahke • 

Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafın
dan imal edilmektedir. 

meye ha§ vurmaları, aksi takdir · 
de miiddetinde baş vurmıyanlar 
hakkında kanunu medeninin 
561,569 uncu maddeleri hükümle. 
ri tatbik edileceği ila~ olunur. 

• ç,' • " .. ~ ! :i .... , ' '4'. .... ~.e'~ o "' -. 1 \ ' - ' 

ıstanhun,,~elfıti~~~;*:µanıarı:. 
• .. .. . .....-:~.-"":_', • ... l . .. ... ~~ .... , •• • • ' • i.. .,, ,.._ " ~ ~"· '~'"'· '-' '1"r, f _ ..... "'\ -.'ı.. . ,q,, 

Senelik muhammen 

lstanbul Posta T. T. Kapalı çarııda Divrik Gokağın- kirası 
da 45/ 47 No. lu dükkan. 36 

Muvakkat 
teminatı 

2,70 

Müdürlüğünden: İstanbul Üçüncü icra Memur · 
luğundan: 

Üsküdarda Tenbel Hacı Meh-
met mahallesinde Demirciler soka-
ğında 71 numaralı dükkan. 

Cağaloğlunda Cezri Kasım mn
hallesinde Hadım Hasan paşa med-

108 8,10 latat'lbul Paket Postahanesinin ü st katında yaptırılacak tadilat a
çık ekıiltmeye konulmuştur. Eksi itme 9/ 3/ 936 Pazartesi günü saat 
15 de Galatasarayda İstanbul Pos ta T. T. Başmüdürlüğü Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 739 lira 48 kuruş muvakkat 

Bir kira borcu için mahpus yu. 
murta, kuru sebze ve saire hakka. 
liye eşyası 27- Şubat - 936 ta
rihine müsadif Perıembe günü sa
at 12 den 13 arasında Beyoğlunda 
Hamalbaşı caddesinde 48 No.11 

Niko Sotiriyadis dükkanında sa . 
tılacağından istİyenlerin hazır bu-

resesinin 5 numaralı odası. 24 1,80 
teminat 56 liradır. 

isteklilerin şartname ve keşifna mesini görmek ve muvakat temi • 
2tna.tlarını yatırmak üzere eksiltme gününden evvel Ba,müdürlük Ya. 
-aı l,ı ... i Ka emine müracaatları ve e ' meye '§tİra edeceklerin ek
siltme gününden en az sekizgün evvel İstanbul Nafia Müdürlüğüne 
müracaatla ehliyet vesikası almaları lazımdır (886) 

lunacak memura müracaatlaı ı 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve m •ya.kkat temina· 
tı yazılı olan mahaller 937 - 938 mayısı sonuna kadar k iraya verilmek 

üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartmımeleri levazım 
müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler hiza!arındn gös
terilen muvakkat teminat veya mektubiyle beraber 27- 2 - 936 per-

i 
ilan olunur. (20398) şembe günü saat 15 de daimi enciimende bulunmalıdır. (1) (760) 
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Hİl' Ç<l\UŞ: 

- Geri çekiliniz! Bunlar kralın 

habercileridir! dedi. 
Jlnlk geri çekilerek: 
- ırralm habercileri! sözünü tek

rarladılar. 

Arabanın içinde biraz doğrulan 

ihtiyar Pardaynn: 
- l\ralm lıabercilel'i ha! diye bı · 

yık altından gülerek tekrar dliştü. 
Şövalye nnlnmıyor, bilmiyor, rü 

ya görüyordu. 

llu, sabahdanberi Katunun Tam 
plin cehennem makinesine kadar geli
şinden başlıyarak l\lonmoransi kona 
ğı felaketi ile biten müthiş YC korkunç 
bir rüynydi. 

Evet bir rüya? .. Hakikat olduğu· 
na ömrü oldukça inanamıyacağı bir 
rüya! .. 

Ve o rüya içinde kapı açılıyor, 

köprü iniyor, o ileriye fırlıyor, sonra 
araba geçiyor Ye nihayet tekrar kal 
kan asma lcöpriiniin öbür farafmdn, 
Parisin dışında bulunuyorlardı. 

l\fonmarter sırtlarının yeşil ya 
nı:ıl'larına atıldılar. 

dB•ınların geçişinden. onrn kapı tek
rar ı•ıpanrnca, kan ter ,.e köpük için 
el<' ı,alnuş, lmrınları mnhmuzdnn ya· 
ralanmış ntlnrile on beş süvari, hid 
det ve kızgmlıkla insanlıktan çıkmış 
on beş cclliıt geldi. 

Bunlar Dam' il, l\torö,·er Ye hem 
palarıydı. DamYilin atı koşmaktan yo
:ııruJmuştu. Dizleri titriyor ''e yıkılmak 
Uzerc bulunuyordu. 

Hepsi llirclen: 
- Açınız, açınız! Onlar dinsizdir 

l~r! diye bağırdılar. 
Subay cevap verdi: 
- Onlar kralın iznilc l!ectiler. lş 

te emir! .. 

Dam"il: 
- Ah, yoksa lsa hakkı için .. diye 

atıldı. 

Subay: 
- Askerler, ni~~ın alınız! Iruman· 

dnsını Yerdi. 
DamYil geriledi. 

Morö,·er, elinde bir kağıt tutarak 
ileri fırladı: 

- Benim de krali~eden iznim rnr. 
Açınız .Mösyö! dedi. 

- Geçiniz, fakat yalnız siz mösyö, 
Öbürleri geri çekilsin! 

l\loröver geçti. Kapı tekral' kapan 
dı. Damvil yumruklarını göğe kaldıra· 
rak kaba hir küfür &'lvunıp olduğu ye· 
re ),kıldı kaldı. 

* * ı;ı 
l\foriiver yalan söylememişti. }fa. 

terin clö l\fo<lisiden izni Yardı. Parda· 
yanları bulacağını umduğu her yeri 
dolaştıktan ı:;onra tekrar Luvrn döne· 
rek kraliçenin ynnma çıktı. 

Katerin, lsanın gümüşten heyk<'li 
önünde diz çökmü~ olduğu halde du 
ruyordu. 

lorÖHri görünce a)·ağn kalkarak: 
- Görüyorsunuz ya, bugün ölenle

rin ruhu için dua ediyorum .. dedi. 
.Tantiyom Yahşi bir gülümseme ile 

ilerledi. Biitiin tören kaidelerini unu· 
tarak: 

- Madam, öyleyse bunun için de 
dua ediniz, deyip Kolinyinin başın: 
masanın iizerine ko) du. 

J{aterin titremedi bile .. Yüzü sa· 
rarmadı. mr hayal, bir cadı gibi duru 
yordu. . 

- Bem nerede? 
- Deccallı öldüren mi? 

- Evet! 
- ntdlirUJdii. 
- Kimin tanfından, 
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- Durunuz! Sizinle ŞÖ\•alye ara
sında bir engel hasıl edeceğim diyerek 
baruta ateş etti. Barut çıtırdıyarak 
yanmağa başladı. 

Bu sırada şörnlyenin: 
- Baba .. Baba neredesin? diye 

bağıran sesi duyuldu. 
- Ah hayYan ! sözümü hiçbir zaman 

din l<>miyecek misin? Geri çekil! 

Damvilin askerleri hu hali görün
ce kaçmak istediler. İhtiyar dev bir 
kapıya doğru atıldı. Fakat çok geç kal 
mıştı. 

Dehşetli hir patlama ortalığı sars-
tı. 

Ifonak yıkıldı. lki yii1. asker taş. 
tl'prak ,.e ate~ altında kaldı. Dam"il 
giiçlükle kaçabilmişti. 

Sokakta, yeis \C hiddetle janti.} om 
tarından, piyndclel'inden. süvarilerin
df'n mürekkep beş yüz kişilik ordusu
nun son neferlerinin dt• mnh,·olduğu
ıın g(irclii. 

Ordusu ev,·el:l durduruldu. ~onrn 
r<>nildi Nihayet mah,·eclildi ! 

Hunları da yapan kimdi? iki adıım. 
Patlamadan hasıl olan duman da

ğılıp ortada parça parcn olmuş ceset. 
lerclenı alevli yıkıntılarclaıı başka bir 
şey kalmadı~ı ~ih'iiliin<'t' etrafında 
bulunan kuduz hir halk siirüsii Dam
,·ilin hiddetten gözleri ateş saçarak n• 
yüzü mosmor kc~ilerel<: 

- Oh cehennem r.ebanileri ! .. diye 
bağırdığını du.rdular. 

Hnnri bundan sonra düşüp bayıl -

dr. 
A\'h iJe bahre ar~ındn hir geçit 

t('melleri lizerinde sallanan duvarlar 
arasında duman tliten ,.e geçilmesi 
tmk!\nsız olan bir boğaz hasıl olmuş

tu. 

honağın büyük kapısı önünde ayı
lan DaınYil, intikam alamadığından 

doğan hüyük bir acıyla bu harabeyi 
seyrediyordu. 

Bununla beraber, ağabeyisi iJe Par 
dayanların, Jnnla I,uizin de yıkıntı 

altında ka ldıklarmı düşünerek biraz 
teselli buluyordu. Jana olan se,·gı:ıı 

yiizünden kalbi kan ağladıysa ela Ja
nı ağabeyi.sinin yanında görmektense 
bu suretle ölmesine razıydı. 

Bu sırada soknk ahali ile dolmuş 
,.c l\forö,·cr dt? on be~ kadar sürnri ile 
gclmi,.ti. 

D.amvil, l\loröverin süvarileri, halk 
kısaca orada bulunanların hepsi pat
lamadan sonra biı· harabeye dönen bu 
muhteşem konağa bakıyorlardı. Fakat 
bir feliıket karsı ında duyulan acıma 
ile değil. zamllı insanların bu ce
hennemde ynndıklarmı görmekten 
dogn.n rnhsi hir sevinçle .. 

1, te hunun için bir alkış fırtınasr 
kopmuştu. 

Bu müthi.:; geçidin orta~ıncla, du
man lrnsffgalarının i4,"inde, dum.-ınlı yı. 
kmtıl:ır arasında yiirüyen şurada a
levli bir direkten atlıyan, burada kız
gın bir t.a~ },ğmından sıçrayan bir a
dam gciriildü. 

~n<:hrı kaşları ynrı yarıya yan
mşı ellıisclcri yırtılnııs olan, alevler 
arac::ın rla c:im<:>iyah ~(irünen lıu adam, 
Dann ile h~lka nfec; .,aran gözlerini. 
korlrnnr. yiiziinü c;e' irdi. 

nu. ŞömJye dö Pardayandr. 
- Baba. nıfüıyö! .. l\löc::.}ö dö Par. 

dayan! 
- Buradayım şe) tan nlnsı ! Burn

cl:ıyın ! 
Şöval) enin acı "<'ı:i'lc f:"i' et hafif 

bir inilti ile cc,·ap verilmişti. 
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O gün emniyet direktörü polis dutlara yataklık vazifesini gorur. 
liafiyesi X: 9 u davet ederek Kara Şimdiki halde o, bir haydutluk İ· 

de bu cinayeti gören iki şahidi raz sonra geleceğini haber verdi. 
tehdit ediyorlar. Şişman Corç tel8.§ eden kadını te-

hı verdi: 

- Vakanrn benden başka ,ahi
di olan Cim bir otobüs altında ka• Haydut adındaki müthiş canavarı 

yakalamak vazifesini ona vennit· 
ti. 

ıinde daha rol oynuyor. Vilber a
dında birinin gayet kıymetli bir 

inci gerdanlığı çalınmıştır. Bunu 

çalan haydutlar, kaçarlarken ken-

X: 9 bu işi üzerine aldı. Ve dos- selli etti. Ve hiç korkmamasını, 
tu Şişman Corç ile beraber çalış- haydutlara karşı kendilerinin Bili 
maya baıladı. llk iş olarak şahit- koruyacaklarını söyledi. 

]arak öldü. Fakat bu bir kaza de
ğil, haydutların müthiş bir ıuiku
tıdır. F.mniyet direktörü dedi ki: lerden Bilin evine gitti. Bu sırada Bil eve geldi. Fakat 

- Bu adam birçok cinayetleri, dilerini tutmak istiyen Brayan a
soygunları idare eder. Diğer hay- dmd~i kapıcıyı vur~uılar, .ti.mdi 

Fakat Bil evde yoktu. Karısı çok telaşlı ve müteessirdi. Ne ol
kendilerini kabul ederek Bilin bi- duğunu sordukları zaman §U ceva-. - -· - - .,. .. 

Bil kendisinin de öldürülmesin
den korkuyordu. 
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Şövalye sıçradı bir taş ve direk 
yığın altında babasını gördü. Dizleri 
ni yere dayamış olan ihtiyar asker 
Mla üzerine düşen yıkıntılara omuz 
Iarile karşı koymağa çalışıyordu. l\fos 
mor kesilmişti. Nefesi kı.qılmış olduğu 
halde boğazından yalnız boğuk bir mı 
nltı çıkıyor Ye oğluna gülümsüyordu. 

- lşte geldim baba.. Bu bir şey 
aeğil •• Cesaret.. Yalnız şu taş kaldı. 
Oh, ak snçlannız da yanmış. Bu dire 
ği de kaldırayım. Aman yarabbi. Baca 
ğmrz. Bacağınız ezilmiş. Cesaret. Cc 

sa.ret .• 
Şövalye, son dereceye varan bir 

yeisle çalışıyordu. Alevli tahtaları el
lerile kaldırıyor, kızgın taşları tırnak 
Jarile sökmeğe uğraşıyordu. 

İhtiyar Pardayan: 
- Hiç sözümü dinlemiyorsun .. Sa 

na kaç diye emretmedim miydi? dedi. 
Şövalye onu kucağına alarak kal· 

dırdı. 
- Baha, baba .. Yalnız bacağınız 

'C!eğil mi? Evet, haşka dn yaranız yok 
galiba .. 

- GaJiba .. Bir kaburga kemiğim 
de yerinden oynadı. Beni bırak. Hay· 
di, git .. Hiç olmazsa bir kere emrime 
itaat et? 

İhtiyar a~kerin göğsü parçalanmış 

tı <::;on sözünü söyler . öylemez ba~,ı 
dı t' övalye artık gözlerinden rlökiiJen 
yaşları tutamıyordu. Baha~ını kuc;ı 

ğında taşıdığı halde yürüdü. 
Sokaktaki halk acı bir uluma i1e 

tören salonunun alevli yıkıntılarına 
:;aldırdılar. 

~iye babası kucağında olduğu 
llalde geri döndü. 

Babasını götüren bu oğulun yti
zünde üsnomal bir hal, ateşli gözlerin 

de eski şairlerin hayalinde yaşayan 

bir devin bakışı, müthiş bir heybet 
vardı. Hakikaten de kan içinde ü.c;tü 
başı yırtık, yanmış, tanınmaz bir hale 
gelmiş olduğu için bir insandan çok 
bir de\.i andırıyordu. Bu cellatlar ho· 
murdanarak durdular ve geri çekildi· 
Jer. 

Birkaç saniye sonra, şövalye bah· 
çeye çıkıp koşa koşa arabaya geldi ve 
ölüm halinde bulunan babasını .Tan 
dö Piyenle kızının ara..c;ına koydu. Son 
ra kılıcını alarak l\farşalin tuttuğu a· 
ta bindi. Öne geçti ve en yakın olan 
kale kapısına doğru gitmeğe başladı
lar. 

Arabada, sarsıntı ile ayılan kurt · 
ceplerini aradı, en sonra bulduğu bir 
kağıdr Luize uzattı. 

Arnhanın önünde eğerRiz atın üze· 
rinde giden şövalye biiyiik bir acı için 
de olduğu halde dünyada en fazla sev· 
eliği bahasını \"e ni~ınlısrnı götürerek 
Pari.'lin kanlı sokaklarından hızla 
ge~irordu. ifan <:anağınn dönen gözle· 
rinden düşen iri yaş damlaları karar· 
mış yanaklarından yuvarlanıyordu. 

-48-
SON DURttK 

Saat akşamın yedi~iydi. Ufka doğ· 
ru inen güneşin sararan ışıklan Pari
c;in üzerinde topJanan duman yığınla· 
rına erguvani bir renk ''eriyordu. So· 
knklarda, meydanlarda, evlerde hep 
adam öldürülüyordu. Giz ,.e dö :\ledi· 
çi tarafından kanlı engizi..c;yon boğa· 

sına adanan bu müthiş katliam, bu 
korkunç insan boğazlanışı çok feci bir 
hal almıştı. Adam öldürmenin önün(i 
almak mümkün olmıyordu. Hügnolar 
dan sonra yahudileri bundan sonra 
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şüpheli katoliklcri, adam öldürmek is 
temiyenleri öldürüyorlardı. Her yer 
de yağma şiddetle devam ediyordu. 
Her evde namuslarına saldırılan kız
larla kadınların, merhamet istiyen 
çocukların bağrrşlnrı, kana susamış 

celHltlarm ~evinç naraları duyuluyor 
du. Sokaklarda kuduran halk, hiddet· 
le yüzleri değişmiş çeteler koşuşuyor 
biribirlerine çarpıyor, yolları tıkıyor, 

dağılıp toplanıyordu. 

Yaşa..c;rn katolik dini! .. ölüm! .. ö· 
lüm! Ölüm? .• 

Bu müthiş gürültü dinmiyordu. 
Tüyleri ürperten: 

- Ölüm! .. Ölüm! .. ı:ıe.<;leri, tüf ek 
lerin patlaması, çanların haykırşı ara 
~;ında aksediyordu. Erkek, kadın, pa· 
paz, keşiş, herkes ayni şeyi: 

- Öldürünüz! Öldürünüz! Öldürü 
nüz! .. sözünü tekrarlıyordu. 

O pazar gününün saat 
başlayan hu kanlı rezalet 
giinlerce devam edecekti. 

üçünde 
böylece 

Eğer~iz atn binerek kılıcını elinde 
tutan Pardnyan bu feci ı::nhnenin ara
sınclan ge<:iyordu. Hiç bir şey görmü· 
yor, hiç hir şey duymıyordu. Yalnız 

bir düşüncesi vardr. Paris kapıların· 

dan birisine varmak; bu cehennemin i. 
çinden ~ıkmak ! Fakat nasıl? Bunu bil 
miyordu. 

Bütün bu kanlı bu katil sürü, sıç 
rayanlar, odun yığınları, yangınlar 

gözüne bile göriinmüyordu. 
Yalnız bir çeteye rastlarsa hemen 

kılıcı elinde olduğu halde bunlarm a
rasına atlıyor, deliyor, geçiyor, gene 
yoluna devam ediyordu. 

lleri ! .. lleri ! .. 
Tüfekler patlıyor, kurşunlar ,·ızıl· 

dıyor, Pardayan yıldırım gibi atılıyor, 

vuruyor, vuruyor, öldürüyor, delip 
geçiyordu. 

ileri! .. lleri? .. 
Bir köprüden geçiyor. Kanlı Sen 

nehri hala cesetleri sürükliyor, dai· 
ma ce:-;etler. Arkada tüf ekler patlıyor,' 
küfürler savruluyordu. 

Dur .. Dur. 
- Öldürün? 
- Tutun? Yakalayın. 
lleri ! .. lleri?.. 
Hız, dört nal oluyor, dört naldan 

dolu dizgine geçiyor.. · 
lleri! .. lleri! .. 
Nerede bulunuyor, nereye gidi· 

yor? Bunu bilmiyordu. Kılıcı kabı.a• 
sına kadar kan içinde, her tarafı kan• 
lanmış, yüzü sim~iyah, gözlerinden a· 
teş fışkırıyor .• Ağzından bir ses çıkmı 
yarak Parh;ıi dev kanatlarile ezen fır" 
tınaya kapılarak deli gibi koşuyor"' 

Bu insan denizini yarıyor.. önünde 
herkes sağa sola kaçıyordu. 

Birdenbire durdu. 
Nerdeydi? Bir kapının öniinde .• 

Kapının ilerisinde bir subay yirmi tU· 
fekli asker duruyordu. 

Şövalye bir sıçrayışta subayın u· 
zerine atılarak: 

- Açınız? diye bağırdı. 
- Çıkılmaz? 

- Kahrolası aç yoksa .. 
Luiz hemen arabadan atlrynrnk 

subaya açık bir kağıt uzatıp tekrara• 
rnbaya hindi. 

Subay şövalyeye hayretle bakarnk~ 
- Kapıyı açınız! J{ralın ern 

var. Aıo;kerler, ahaliyi dağıtınız! .. diy• 
bağırdı. 

Arabayı parçalamak için hUcu~ 
·rını eden ahali ile arabanın arasına Y1 

tüfekli asker girerek ni~n aldılar. 


