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Cani talebe marifet· li 
. 

Feci tramvay kazasının tafsilatı 
iki ayağ~ kesilen lspekter 
, Niyazi dün gece öldü 

• 
Şişhane yo~şu~daki tüyler ür

pertici tramvay faciasım dün bü
tün· tafsili tiyle ve resimleriyle o . 
kuyucularimıza bildirdik. Her sa -
tırını ıazarken elem duyduğumuz 
bu facianın tahkikatı dün geç 
vakte kadar sürmüştür. 

Sahibinin sesi müessesesinde plak hadise hakkında süratle tahkikat 

Dün sabah vaka yerine gide . 
rek kaza tahkikatmı bizzat idare 
eden müddeiumumi Hikmet öğle
den sonra adliyeye dönmüş, müd
'deiumumi muavinlerinden Hik -
met So~el tahkikata yerinde de -
vam etmittir. 

:Nafia Vekaleti tirketler komi· 
seri lbrahim de hadise ile yakın -
dan alakadar olarak bir rapor ha
.zrrlamıt, dün gece Nafia Bakanlı

. ima bild~rmittir .. 
.. .S~lediye mühendisleri ile şir -

ket mühendislerinin yaptıkları 

fenni tahkikat ise henüz bitme -
mittir. Parçalanan tramvay ara -
basının geri kalan parçaları dün 
öğleden aonra kaldırılmış, Şişli 
tramvay deposuna götürülmüştür. 

Bu·günlerde bir gece ayni yer
.de ikind bir keıif yapılması ihti -
mali . vardır. Dünkü keşif esnasın
da arabanın kum yerinde hayli 
'kum btılunduğu halde, yerlerde 
kunı atıldığını gösteren hiçbir ize 
tes.adüf edilememi!tİr. 

dolduran Bestekar Dramalı Ha -
sandır. 

Bu hastahanelerdeki yaralılo. -
rm sıhhi vaziyetleri iyidir. Yalnız 
sinemacı Ahmet Şükrü ile Kadri . 
yenin konuşmalarına müsaade 
edilmemektedir. 

Yaralananlar ne dlyorlar? 

Dün ispekterle vatmanın ve di. 
ğer birkaç kişinin sözlerini yaz · 
mıştık. Bug~n de Tün el caddesin
de tornacı Refael ile diğer birkaç 
yaralının sözlerini yazıyoruz. 

Rafael kaza hakkında diyor ki: 
- Harbiyeden tramvay·a bin . 

dim. ilk müıteriyim. Altınbakkal
da tramvay önde giden Şişli -
Tünel arabasına kızak yaparak 
çarptı. Ben bundan korktum. Ye
rimden kalkarak ön ı..ahanlığa çık· 
tım. Bir daha içeri girmedim. Ga
latasarayd·a ispekter Niyazi tram· 
vaya atladı. Vatmana kaçta kalk
tınız diye sordu. O da cevap ve . 
rince biraz söylendi. Vatman ev . 
velki hadiseyi anlattı. lspekter 
"frenler tutar. Sen idare edeme· 
din,, dedi. Frenleri yokladı. Bu se
fer frenler tuttu. Tramvay da yo
luna devam etti. Tepe batına gel
dik. Buradan birkaç müşteri al · 
dıktan sonra kalktık. Perapalası 

Hafif yaralılar çıktılar geçtikten sonra araba birdenbire 

Hastahanelere kaldırılanlardan hızlattı. Vatmanla birlikte iapek· 
bir kıamı düiı çıkmıt, yatanlara ter frenleri ııktılar. Fakat araba 
ise büyük ihtlmamlar göaterilmiş- çok süratli gittiğinden tutturama . 

yapılmasını ve mesul olanların 

§iddetle cezalandırılmaları hak -
kında alakadarlara emir vermiş
tir. 

"Yayalık grevi., 

Kurun refikimiz evvelisi gün · 
kü tramvay kazaıından bahseden 
yazısında belediye ve tramvay 
ıirketine alınacak bazı tedbirleri 
hatırlattıktan sonra halkı tramva· 
ya kartı bir yayalık grevine davet 
ediyor: 

Bu yazdığımız tedbirler alın -
mana, alınıncaya ve alındığı be
lediyece resmen lemin olununca
ya kadar hiç bir arabaya binme -
mek suretiyle bir (yayalık grevi) 
ilan etmelidir. 

Bunu bugün yapmazsak, bir 
gün yapmak için bir başka tram· 
vay arabasmın c!aha devrilmesini 
ve gene birçok insanların ölmesi· 
ni, yaralanmasını bekliyeceğiz, bu 
muhakkak!. 

ZOhtUnUn cenazesi 
kaldırıldı 

Tramvay faciasının ilk kurbanı 

kırtasiyeci Zühdünün cenazesi bu sa 
bah Kıztaşındaki evinden kaldırılarak 
cenaze namazı Fatih camiinde kılın 
mrş ve Edirnekaprdaki Merkeze{ endi 
mezarlığına gömülmüştür. Cenazesi 
~ok kalabalıktr. Dosttan ve ahbapları 
2:>-.'30 otomobille Zühdünün cenazesi 
ni ebedi medfenine kadar takip etmiş 
Jerdiı'. 

Tetanos arazı 
t . Y 1 l h h l d dılar. Bu aralık vatman bana dö-ır._ ara• an asta ane er e geç Yaralılar arasında tetanos arazı 
vakitlere ka"dar akrabaları, ah . nerek: 1 görüldüğü ve buna göre tedbir alın· 
baplan ziyaret etmittir. " - Beı senelik vatmanım ba- dıfı sövlenmektedir. 
~uallim Mücahitten tiaıka A . şuna böyle ıey gelmedi. I te fren· B • OCU k 

ya.zm8.kapıda Fırıncılar caddesin· ler gene tutmıyor,, dedi. 1 r Ç 
de oturan Niko ile Hayriye lisesi Birinci virajı dönerken araba pencereden 
'lk k ali' J • d z· ıağ tarafa doğru kalktı. Daha bu-
ı ıaım mu ım erın en ıya ve d u·. ştu•. 
diğer iki yaralı da taburcu edil- rada iken devrilecekti. Uk virajı 

· ı d' döndükten sonra yapılan müda • 
mıt er ır. Bugün saat 13,20 radd4!lerinde, 

B ı halenin artık tesiri olamazdı za • eyoğ u hastahanesinde yatan- Beyoğlunda, Taksimde büyük kilise 
lar iıpekter muavini Niyazi, vat - ten ... ,, yanındaki Rum ilk mektebinin, 4,5 met 
man. Fahrettin, kahveci Hasan, 11 Terzi Kegam ise diyor ki: re yüksekliğindeki pencerelerinden 
numaralı kontrol lsmail, yelkenci - Ben oturuyordum. Araba birisinden 7-8 yaşlarında bir talebe 
Mehmet, ge.zinocu Süleymandır. Şi,hane yokutunda hızl-&Jınca henüz an1aşılamıyan bir sebepten ye 

korktum. Yerimden kalktım. At . re düşmüştür. 
lapekte .. muavini Niyazi tlldU Ağırca. yaralanan çocuğun başın· 

lamak istiyordum. Kalabalığı ya · 
Ayakları diz kapaklarının yu· . rıp geçemedim. Araba kontakt dan ve kulaklarından kan gelmeye 

karısından kesilen iıpekter mua . başlamış ve kendisi derhal Beyoğlu 
yaptı. Yoldan çıkarak devrildi.,, Zükllr hastanesine kaldırılmıştır. Ya· 

vini Niyazi aktama kadar baygm Şehzadebatında Kirazhmeıcit ralr kendini bilmez bir haldedir. 
bir •halde Y.atmıt, htlıından ayrıl · caddeıinde oturan Naime de di· (4571) (*50*) 
mıyan ze'V'Ceıi tarafından kendisi- yor ki: J • 
ne portakal terbeti verilmittir. _Akrabamdan Kadriye ile apon ısyanı 

Niyazi kendisini ziyaret eden Tak d b" d'k Ah tramvaya sim en ın ı · · ( Baıtarali 1 incide) 
kontrollara · ~'arkadaalara ıelaA m. · f' l' :r bapJ.arrmızdan biriıine mısa ır ı · olan general Araki askeri bir dik-
Bir diyeceğim yok. işte başıma bu ğe gitmiştik. Orta sıralardC\ oturu- tatörlük tesis etmittir. 
felaket geldi,, demiıtir. lspekterin 

yorduk. Yoku§a gelince tramvay Astrerln tesltm olması meseleal 
ııh'hati saat sekizden sonra ağır- h ı B b l d A 
laımağa baılamq. ve gece üçte ız__ a,tı. ağrışmalar. a§ a ı. - Şanghay, 28 (A.A.) - Asilerin 

h 
. k yaga kalkmaya vakıt bulamadan umumı~ bı·naları tahlı'yeden imti· 

gö'zlerini ayata ap~mıştır. 
tramvay yoldan çıktı, devrildi. na ettikleri ve bakanlık binaları-

liman hastanesindeki yaralllar Fener yaktılar bizı· altından ç 
' 1 • nm civarında tekmil seyrüseferin 

Al h t hanesi.ne kald kardılar.,, ·ı d"ld' .... J k ki man as a ırı . o· ... . tatı e ı ıgı apon ayna arın~ 

lan altı yaralıdan üçü dün sabah .. ıger yarahlar da facıayı aşa- dan haber verilmektedir. 
çıkarrlmııtır. Bunlar Türkiyat gı yukarı bu şekilde anlatmışlar • Çin endlfede 
enstitüsü memurlarından Tevfik dır. Ş h 28 (AA) ç· · Şehir mecltalnde takrir verildi ~n~ ay, · · . - ın •Aı· 
ile kardeıi·ve karısı ve bir de Fa- T f . yası yuksek mahfellerı, Tokyo ha-
tihli Mehmet isminde birisidir. ramvay acıası münaıehetiy- d. ) · · ç· ,. · ı· d k 

le dün Şehir mecliıinde bir takrir ıshe' ermkıı_ı ın ın şıı~a kın e ç~ 
'Yaraları ehemmiyetli olan Zi • il . t" T k . va ım a ısler yapacagı anaatın· 

.. l . . ver mı! ır. a rır veren azadar . 
raat ba-Haıı kontro servısı me · dedırler 

nK Feridun Man t · 
1 d V hb. ·ı B h k yas ır. D'"' J h b l · d" mur ann an e ı ı e a çe apı· K t f d b 1 d ıger apon a er erı or· 

k d 
aza e ra ın a e e iye reisi . .. ... 

Cla terzi Kegam yatma ta ır. . fkA . . h duncu ıayladadır. 
nın e arı umumıyeye ıza at ver-

sen JorJ da yatanlar mesini ve bir heyetin hastahane • 
Sen Jorj hastahanesinde ya · leri dolaşarak Şehir meclisi namı

tarilar Ma:hmutpaıada manav Ra- na yaralıların hatırlarını ıormala
fael, gömlekçi lskon, Şehzadeba - rım iıtemittir. Bu istek kabule . 
tmda oturan Naime ve Kadriye dilmittir. 

' ile Tünel caddesinde oturan Jan- Nafia bakanlljı tahkikat sonunda 
"dır: mes'ullerln 

Fransız hastaneelndekller cezalandırllmalarmı lstedı 
· Fransız haıtahaneaine kaldın- Ankara, 28 (Telefonla) -

lanlar ise Şehzadebaşında Hil~l Tramvay kazatı burada büyük te· 
aiiiema uhibi Ahmet Şükrü ile essür UY.andırdı. Nafia Vekaleti 

:······································--················! 
i Entellicens servis i 
i tefrikamız i . . 
1 "Entellicens Servise kartı biri 
i Türk,, romanımızın dün çıkan i 
! kımıı karıtmıştır. Dünkü tefri-i 
: : 
; kayı, düzelterek, bugün tekrar! . . : 
İ ve~~voı:uz·. Okuyucularımızdan! 
• <Szur dılerız. : 
: 1 ....................................................... " ... 

, .. 
lerini anlatıyor 

( 8Cı§ tarafı 1 incide) larımdan tuttu, üçüncü ıınıf rnU
messili Hasan da hademeye yardı
ma baıladı. Beni yere yatırdılar, e-

nin derse girmesini bekliyordum . 
Ondan sonra g!dip bıçağı akra -
bam Cavide vermelerini isti -
yecektim. 

zeceklerdi. r 
Babamın bıçağını aldıkları için · 10r 

evde bulunan ekmek bıçağını ya- )ttl 
nımda taşımağa baılamıştım. 

Kebapçı 
dükkanında 

O sırada mektepten kovubnuı 
olan Recep ve Ahmet adında iki 
talebe daha kebapçı dükkanına 

geldiler. Onlar da gidip o gün tas
diknamelerini alacaklardı. 

Tam dokuzda arkada§larımla 
ben mektebe gittik, bekleme oda
sına girdik ve beklemeğe baıladık. 
içimizden Recep kalkarak müdür 
muavini Reşit ve Eminin buunduk 
lan odaya girdi ve girerken kapı· 
yı açık bıraktı. Ben de kapının 
dışında durdum. içeri girmek i
çin Recebin çıkmasını bekliyor· 
dum. O sırada beni gören Reşit ça. 
ğırdı: 

- Sen burada ne anyonun, de-
di. - . . 

Ben: 
- Baham kördür. Akrabamdan 

Cavidi getirdim. Babamın bıçağı
nı ona verin de götürsün, dedim. 

Arada bir konufma geçti. Beni 
bir aralık yere yatırdılar. 

Reşit kızarak üzerime hucum 
etti,., Emin saçlarımı tuttu, hademe 
Abdu·rr~hman da yetiterek ayak~ 

Herkesde bıçak 
varmış 

Bütün arkadaşlarımda bıçak ol
duğu içn ben de taşıyordum. Banıı 
hücum edenlerin elinden kUrtul
mak için çare olarak bıçağımı çek
mek aklıma geldi. Onları dağıt:ıı:ıa" 
ğa çalı,ıyordum. Müdür muavini 
Reşit bıçağın demirinden yakala" 
dı, eli kesildi, o sırada yere düştii• 
Ben de üzerine düıtüm, elimdeki 
bıçak paltosunu delerek göğsüne 
saplandı. Fakat fazla girmeınesi İ· 
çin bıçağı acele geri -;ektim. 8ıJ 
hareketim yüzünden yanımda d• 
ran ve ayaklarımdan tutan bade-
me yaralandı. Sonra Hasan elİJll" 
den bıçağı aldı ve beni döverelı 
karakola götürdüler. 

:(. :(. . 
HABER: 

Bütün bu izahata ne katmab. bi-
· lemiyoruz. Söylenecek fey yl'Jpıı 
ıudur: Maarifimizde ve terbiye 
sistemimizde adamakıllı bir dei;. 
tikliğe ihtiyaç var! - · 

Tanınmış bir terbiyeci 
lzmir mekteplerindeki sıki 

tedbirlere hak veriyor 
1 ·-·······-........ ·········-····· ••••••••• •••••••••••••• • ııı •••d• ............................... , ............ ,, 
: Kız v e .erkek talebenin mektep 1 
i gibi disiplinli b i r muhit:t:e yan 1 
i yana ders okumalarında elbet: i 
i mahzur yoktur. Fakat aynı tale• ( 
s benin mektepten çıkınca kolko•: 
i ıa kırlarda. sinemalarda, barıar· ı 
s da dolaşmasına hangi mantll< 
; razı olur? 
: •••••••••••••••••••••--•11••••••••••••••••••••••••••••r•"•••••nn••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••• 

Mektep talebesinin, vftzİyetleri ı Bu gibi ahvaJdir ki tecrübetif 
il" 

hakkındaki anketimizin ikinci ko- çocukları zıvanadan ~ıkarıyor, 0 e1ı 
nutmasını, isminin yazılmasını is· larda ne ders okumaga, ne de dl 
temiyen tanınmıt bir maarifçi ve tebf düşünmeye kafa kalıyor··· 1 
terbiyecimizle yaptık. Bakınız bu kadarla da kal••~. 

Bu zat bize tunları söyledi: ise, üstelik büyüklerin ihmaH ~ 
"Talebelerin mektep dışındaki zünden meydanı bot bulan bu 1' •• 

tavır ve hareketleri, hakikaten bü- pe mahluklar, ahlakça da alçaldl11 .. 
yük bir ehemmiyetle takip ve tet· ğa, benliklerini kaybetmeye"-' 
k ik edilmeye değecek kadar bo- yorlar. ..'/J. 
zulmuıtur. Bunun, bu feci vaziyetin öıı~fe• 

Ben, şiddetli ve acil tedbirler geçmek yolunda en büyük ~aı~•t 
alınmasına taraftarım. talebenin ebeveynine düşer. fa o1' 

lzmiri iyi tanırım. Onun için ne çare ki, bunların yarısınd~tı çlİ" 
l b' s • rıe şunu size söyliyeyim ki lzmirde, fazlası çocuk arının ter ıye · ııtebe 

tatbik edilmiye ba~lanan tedbirler kayt kalıyorlar. "Çocuğu ıııe rfl' 
~ yaP"' 

tamamen yerindedir. Hatta bun- verdim. Artık mektep n~ cliişefl 
lar bile ihtiyaca kafi değildir. yapsın!,, diyor ve üzerlerı.~eıerdeı'I 

Daha çok genç, tecrübesiz ve büyük ve mesuliyetli vazı e 
dünyayı tanımamış bir kız veya kurtulduk, sanıyorlar. çO" 
erkek talebenin ahlakının bozul- Diğer bir kısım veliler de, dit" 

. ıııekte 
ması çok küçük tedbirsizliklere cuklarına söz geçıreme 
bağlıdır. Mektep idarelerinin ve· ler. . le yı." 
ya velilerinin onların, velev ki ilk Vazifelerini tam man~~·:al.\le" 
nazarda . ehemmiyetsiz görünen pabilen ana ve baba ade 

1 

münasebetsiz hareketlerine göz sef bugün çok azalmıttır. b·yeeİ" 
.. d' k' ter ı 

yummaları korkunç neticeler do- itte bunun ıçın ır ı, ıı b1' 
·ı baskısını t 

ğurabilir. Henüz mektep çağında. likte esas olan aı e . de"te 
ki bir genç kızın boyanması, uzun zafını, l~mir ın~~rifçile~ı,içirı !t•" 
ökçe, a~ık saçık elbise giymesi ne kuvvetlerıyle telafı etme 
demekt!r? lışmağa karar vermitler. J{.etıd 

Kız ve erkek talebenin, mektep Çok da iyi yap~ı!lar;~pılabilı' 
gibi disiplin altındaki bir muhitte lstanbulda da aynı ı§ 

. yanyana ders okumalarında elbet se !. .. ,, · dlıı APft-
Anketi yapan :izzet Mıılıı& 

mahzur yoktur. Fakat ayni talebe-
nin, mektepten çıktık-tan sonra el MEVLÜT naaınsııı• 
ele, kol kola, kırlarda, sokakluda, Yarın aktam yatsı }ar tarlif"?' 
sinemalarda, belki de bar1uda do- müteakip methur hafız ··d·· 1erıf 
l h · ·· ··ı h · dan La~lelı' cam'ı'ınde me.vlu u atmasına angı gonu ve angı 

· mantık razı olabilir? okunacaktır. 

~ı 

\ 



aı~alfllnlill $<e~e~n 
\fağmlYJlFMlYl$R~ ı 

Hela bakm ! Hele bakın 1 

Kazada tTanıva.y şirketi lehine 
'r haya mı uyandırılmak isteni
l)r? Bunu hangi görünmiyen kuv

Güzel sanatlar 1 

akademisinin i 

55 inci yıldUntımftne 
hazırlık 

Yürekler acısı !l 

~tller y&pıyor? 
Halkı sevdiğinde ve bütün ya

~'-nm yalnız halkın menafiini ko. 
'ııtrıa.k için yazdığında bir an dahi 
lİlJ>he etmediğimiz arkadaşlarımı· 
~ bile bu propagandaların belli 
~!iniz tesirler yaptığını maalesef 

Gelecek aym yirmisinde Güzel 
Sanatlar Akademisi kurulll!1lJlun 
, elli be§İnd yıl dönümünü tesit e . 
decektir. 

Yeni bftl bir~ok 
yerlerinden çatlıyor 

Bu muazzam bina, geçen sene yapılmıştı 
ve 400 bin Jiraya mal oldu 

~Orüyoruz. 
Bakınız, bugün, Tan, neler yaz

ltıı9: 
~'122 numaralı araba dün sott 

itlerini yaparken bu hadise zuhur 
~iği cihetle frenlerin bozuk ola· 
"ıtyacağına hükmediliyor. Çünkü 
~enler bozuk olduğu takdirde dün 
tfer seferlerde cıyni yerden geçer. 
~ n bu hadisenin olması lazım ge. 
teli, denilmektedir. 

Yalnız bandajların boz.ulmU§ 
:?tası muhtemel görülmektedir. 

Elli beş yıl önce bizde ayni za. 
manda mü;elerin de müuıiıi o • 
l&n Osman Hamdi merhumun kur
duğu Akademi bu büyük gün için 
de fevkalade bir program hazır . 
lamıştır. O gece Akademide veri· 
lecek süvarede ayni zamanda ye
ni neslin yüksek sanat eserlerinin 
meydana konulmumı teminen 
yapılacak delforuyo için bir kon . 
kur yapılmıştır. Konkuru dört Er 
rumüziyle müsabakaya girenler 
kazanmı~trr. Akademiden aldığı · 
mız malumata-göre bunlar mimari 
talebesinden Hamit, Hakkı, Meh
met Ali ve Cavittir. Kendil~rine 
konkurun büyük ikramiyeı; veril
miştir. 

Eaki Keresteciler yangmyerin-ı 
deki yepyeni ve muazzam sebze 
hali yapılıp biteli henüz altı ay bi· 
le olmadı. Fakat &on yağmurlar· 
dan sonra bu muhteıem bina çat· 
lamıştır. Bu çatlama halin Yemiş 
tarafına bakan büyük kapısı üze· 
rinde olmuı ve evela mailen çatı
dan kapının üstüne doğru inen 
büyük çatlağı biraz sonra diğer 
çatlaklar takip etmiştir. Bu hal a· 
lakadarlar ve görenlerin arasında 
hayretle ve bir o kadar ela teessüf. 
le kartılanmıştır. 

tr bandajın fennen ve vcuati ola· 
'ıtlt 39 bin kilometreye tahammulü 
ufboclır. 122 numaralı arabanın 
~clajlannın ne halde olduğu he· 
~ cmla§ılmaml§tır.,, ------
~ liele Cumhuriyetin uç sütun1uk Üniversiteye Uç 

Bu çatlağa fen heyeti tarafın . 
dan derhal muhtelif yerlerden 
camlar konularak çatlamanın de· 
wunb olup olmadığı tetkik edil • 
mek istenmiş, fakat camlar birkaç 

\!lığı şöyledir: doçent alınıyor Yeni yapllacak 
''Kazaya Tayların ıslaklığı ve a· Üniversite rektörü Tıp fakül · 1 

>t&anın kayması sebep olclu.,, tesi dekanlığının kadın ve doğum posta vapur arı 
hastahklan için yeniden üç do. K I yon ba d 

"' :;. !:(. 

~~unlan okuyunca, 1ntıba şöyle 

.._ o.rE:h ·· ·· · .. .. k 1 b , gorunur gorunmcz aza 
1 ~~la ... Ne yapalım? Geçmi§ olsun .. 
\ \\'.J ka,darla atlathğımıza şükre de-

~ \·akai:, bızım m ntı ımız;ve zan~ 
~denek"ka'rilenmizirı de mantığı 

'llııu almaz; 

'tramvay arabasında yahut ray
~11lda bozukluk olmasa kaza çık
~ı kabil midir? Raylar ilk de. 
~ C)larak mı ıslanıyor? Diğer gün~ 
~ &üngerle mi kurutulurdu? Çiğ. 
~ci sefer mi yağmı~tır? Bir a
~nın sabahleyin, dün, evvelki 
t' evvelki sene, ilh işlemiş olma
~ qza çıkardığı esnada sağlam 
'~li olduğun•Jn isbatı mıdır? ... 

.\~ .\~ ~ 

\ liil\.yır, propaganda kuvvetiyle 
~ ~tııiz Türk basmma, ne de ha
~ti apaydınlık gören halkımıza 
l;'İr olunamaz! Hele demir gi-
~llerdeki devlete; hiç ... 

'-.ır kapılar kapanmamalı 
~ti mühim bir mesele: 

\ l'tık, tramvayların dış demir 
' 1ları kapatılmamalıdır. Bunla
~l'tiilü, sebebi, ferdi kazalara 
~ bıani olmaktı. Fakat şimdi, 

~'t kapatılıyor; kollektif kaza
~? 'tliam şeklinde olsun diye 

\~'Yır, kapılar açık kalsın ... Zi
~"llt böylelikle içerde mahpus 
''d 1:. Her hangi bir tehlike kar

rent alınması hakkında gösterdi- om 8 yram an 
ği lüzumu tuc:lik etmiıtir. sonra raporunu 

Bu üç doçentliğe talip olanla.. bazırlıyacak 
rın imtihanlan Cumartesi ve Salı 
günü yapılacaktır. Şimdiden bir . 
kaç talip müracaat etmİ§tir. 

oaıa usuru ıuarın 
çayı 

Galatasaraylılar Cemiyeti tarafın· 
dan bayramın üçüncü günü saat on 
) edide Tokatliyan salonlarında bir 
çay tertip edilmektedir. Cemiyet aza 
~iyle Galatasarayı sevenleri bir ara
ya toplamak maksadile tertip edilen 
bu çay, hiç şüphe.siz mevsimin en eğ 
lence1i w nezih bir toplantısı olacak
tır. 

Arzu edenler davetiyelerini Beyoğ 
lunda, Saray sinemasına bitişik Lük 
ı:;cmburg aoartımanrnrn bir numaralı 
dairesindeki Cemiyet mukezinden 
tedarik edebilirler. 

mıştık. Altıncı dairenin önüne gel
diğimiz vakit "inin,, dediler. Yol
lar muayene oluyormuf. öte yan· 
dan tekrar tramvaya binip bir bi· 
let dah, aldık ... Ücretini verdiği. 
miz yolculuğa devam için uki bi
letlerimiz imzalanmab değil miy
di? .. Galiba, şirket vereceği tazmi
natın bedelini çıkarmağa ,imdiden 
başladı ... 

Tazminat? ... Fakat kaç para 
tazminat verecek?... Mahvettiği 
hayatlara, ümitlere bakalım kendi 
senevi karınm on binde kaçım mu
vafık görecek? 

(Yl·NO) 

Denizyolları idaresinin \vrupa 
tezgahlarında yaptıracağı yeni posta 
vapurJan hakkmda ~imdiye kadar ge· 
fon rı1nn '"" s:ı rhunn.-l~r virmi dördü 
bulmuş tut 

İdare mütehassıslan bayr.ımdan 

sonra toplanarak bunları tetkik ede 
ceklerdir. Tetkik komis) onun da İkti
sat vekaletinin mütehassısları da bu· 
lnnacaktır. 

Komisyon mesaisini bitirir bitirmez 
netice derhal bir rapor halinde veka 
lete bfldirilecck 'c cıı kısa bir zaman· 
da sipari~lerc başlanacaktır. 

Ve k tiler heyeti 
dUn toplandı 

Kabine dün Başvekil ismet lnönH' 
nün başkayılığr altında toplanmıştır • 

CUMA 
ŞUBAT - 1936 

iller!: 135• Zilhicce: 5 
Leyleklerin gelmesi. 

•u-NqtN ooeueu GUHQI,,. e&Ttfn 

6,39 17,68 

.. ~ rs,16 12,211rı.s2 17,58 19,'28 l'S,OO 

.~o:_ll,18 6,28 9,84 12,00 1,Sl 11.02 

GEÇEN SENE BUGtlN ~E OLDU'! 

936 da Berllnde yapılacak olnn olimpiyat 
!ara 45 devlet i§Urak edçcf'ğini bildirmiştir 

gün içinde ~atlıyarak yarığın sür
atle büyüdüğü görülmüştür. Şim . 
di vaziyet önleyici tedbirlerin a • 
lmması için tetkik edilmiştir. 

Keresteciler sebze ve meyve 
hali-, lstanbulun muvakkat hali 
kaydiyle - Cumuriyetin onuncu 
yıl bayramının ikinci günü vali 
Muhittin Üstündağ tarafmcian te. 
melJeri atılmıt ve 935 ydmda ik . 
mal edilmi§tir. 

\ !ale evvela 250.000 lira sarfı 
mukarrer idi. Fakat sonradan ya. 

pılan ilaveler ve rrhtrmlarla yapı· 
lan ve halen de yapılniakta olan 
masraf 400.000 lirayı geçmiştir. 

Nisandan itibaren halin tevaiine 
devam edilecektir. 

Yumurta piya
sası düşüyor 

Buna başlıca sebep 
lspa~yadakl dahili 
karışıklık ı,,rdır 

Son günlerde g~rek lspanyol. 
gerek Alman piyasalannda hasıl 
olan vaziyet yumurta fiat)erini 
cvelki gÜndenberi &iiratle düşür . 
müJtür. 

Yumurtalarımıza sif Baralon tes
limi 1440 tanelik sandıklarımıza 
340 ·- 380 frank verilirken bu fi
at 300 - 320 franga. clüşüriilmüş. 
tür. 

Alman yumurta ithalat dairesi 
,,Reishstelle für Cier,, in geçen 
hafta sonuna kadar teklif ettiği 
58 mark 50 marka indirilmiştir. 
Bunun neticesi olarak lstanbul pi. 
yasasında ihraç için işlenmemiş 
bulunan 1440 tanelik sandıklar 
iki gün içinde 24,5 liradan 20 lira· 
ya düşmü§tür. Bu vaziyet devam 
ederse gele<:ek hafta fiatlerin 17 • 
18 liraya da düşeceği muhakkak 
görülmektedir. Düıkünlük dün de 
perakende yumurta piyasasına te. 
sir etmiştir. Bu vaziyetin iki sebe. 
bi bulunı:naktadır: 

1 - Alman yumurta ithalat 
dairesinin fiatleri kırması. 

2 - lıpanyada siyasi va.4:iye • 
tin karışmasından dolayı ayın on 
beşinde veı·ilmesi icap eden ikinci 
parti yüzde 14 kontenjanın veril· 
memiş olması. 

Piyasanın yarın için ne vaziyet 
alacağı şimdilik kestirilememek . 
tedir. 

b l atik davranan aşağı at1a-

~$~:~~~·;~~ur yağmak· 1 E s N A F İ c • 1 ~~~\1ldayddevriklebkiliyo1?11uş, 1 ve ~: ______ _.._ .... ________ ...,. __________________ _.'.'.E ... -. ........... ~-------------~-----' 
~-~ a a sı - sı yagı§ o ur. - =- • 

\\ı~·Yolcularıbirdemir par- Aşçıların derdi. 
~ arkasınd~ kilitlemenin ne 
~ 1 \1ar? :Sirkecinin büyük lokantalarından birisini işleten Sonra işin en mühim \"C dokunaklı tarafı da şu ol 
~~bu demir parmaklıklar, ve isminin yazılmasını istemiyen bir ahçı diyor ki: du. Eskiden herkes fiyatından evvel yemeğin nefase 
~tn inip binmege mani teşkil ., Ben hu piyasada 20 25 senedir çalışıyorum. Hiç tine, kullanılan malzemenin mükemmeliyetine ehemmi 
~lll~ktedir. Yalnız bir panik bir zaman lokantacılann vaziyeti bu son seneler gibi yet verirdi. 
l ,~llda kaçmaga engeldir. bozulmuştu. İşler gün geçtikçe kötüleşiyor. .Amma şimdi bu d~ tamamen değişti.BÖyle şeylere 

dikkat eden müşteriler çok azaldı. Herkes (ucuz olsun 

~ ~u b d • Yemek ) iyenlcr filhakika eksilmiyor, fakat, mese e el! mı toplanıyor? 'ene olursa olsun) diyor. Ve 5 kuruşa pla\'. 10 kurusa 

' 

..ı.. la eskiden 70 80 kuruşluk yemek yiyen nice mü§terlleri ' 
~ ~ İ1119t levhası! et yemeği yemenin yoluna bakıyor. 
\l~ miz vardı ld, şimdi, 20 22 kuruşla karmlarım doyurup ı 
~-ıza oetı·p anlattılar·. · · t ı bak l şte bu yüzden artık, o eskiden yüzde yüz karlar 

'4Ql 0 ışı savuş ormanın yo una . ryor ar. 
, Harbiyeden kalkan bir bırakan ışler şoyJe dursun, şimdi geçinmek için küçük 

h. . B1l J:ii.zden günlük ltaatlatlar ~dan apğı~ dil' b~r kazanç c;rkarmak bfJe güçleşti. Artrk, bu vaziyet 
-ı.a...~-'-_...~ ...... ....ı.;.ı1:1o&.1.1.1.Q....u..ı.....:ıı;...&u.ı.....,,l;lj'---------------------..ı...ı-1ııA.1ı..1a...ı:1.a:ıı:--1.......A.rı...'.GA u-ı, ...ı .... wı---~~-

Cezasuz kanan -cDrnayetoeır 
Orhan Selim yazıyor: . . 
ilk.önce lıaheri gazeteler verir. lfpt. 

tesi gün "fıkracı,.lar işi ele alıp birer 
"dokunaklı., gazı yazarlar. Sonra ,,.. 
ne "talıkikal,,,a dair haberler çıkm-. 
Dalıa sonra iş unutulur. 

Bundan aşağı yukan 15 yıl öruw 
Veznecücrde, 8-9 yıl önce A.ya&ofy• 
önünde, 4-5 yıl önce bankal.ar golaı. 
§Unda, iki gün önce de Altıncı dairedt! 
frenleri tutmayan tramvay crrabal~ 
kaza çıkarddar. 

15 yıl önce de, 8-9 yıl önce de, 4.S 
yıl önce de gene yazılar yazıldı. Şlr• 
kete hücumlar yaprldr. $fmdf. tlt! yazı
lar yazdıyor ı·e ya..-ılacd, şlrkefc Tt& 
r11111Iar yapılıyor ırc ııtrptlaetdl.. 

Fakat bütün bunlardmı hlı; bir 
netice çılimıyacaTdır. Bir rrı:i g.f, ~ 
bir iki !tafta sonm gt!Tlt! frenler tut. 
nuyacak, geni! blr iki ı:atandapn &«. 
cakları 1'·esilecck, kollan kmlacak tt 
gene ölenle.,. olaca'ktrr. 

Cezasız kalan einauetlerin en ki& 
slk örnekleri lstan'/Jul Trll1l'llCal/ flri• 
tlnln tarilıfmkdlr. 

* E<dleblyat ve 
ıreJnm -Matbuat Umum müdürlüiiinb 

beJU başlı müntesiplerinden olan Bur 
han Belge, antolojiyi mfidafaa içia, 
Cumhuriyete bir makale yollamı§. Ge.· 
zete, makaleyi "ihtiva ettiği bütün fi
kirlere, olduğu gibi, iştirak ettiğim.is 

için değil; fakat, fikir hfirriyetfne hftr 
metimizden dolayı., kaydfie neşredi· 

yor • 
Burhan Be1ge•run söyledlklmnf t 

}iee anlayabildik mi bilemem. ÇihıH 
makale~ k\ibik yazm1~. i~e bir kac sa· 
fTrı: 

Bugünkü lcii ve nıaııtık 1nal:cnııE· 
sindeki karmak(lrlfıklıba,tltwrıdan fes 
yll ve illtilıkarlaruı, ayn nesiller na
mına ayni tarihte yapılma&ındun ileri 
gelTIU!ktcdir. 

Birinin Ah~t Ha~imle bir lu.'8ahı 
ııcırdır. · 

Bir diiıcrinin Falih Rıfkı ile ya.. 
hut "Edebiyatı Cedide,. cilerin, km· 
dilerindcu sonra gelenlerle; 

yahut, 
.tlebus olmtf;an/m·ın mebuı; olabi· 

leulerle, ' 
yaTıut. 

Şu rııı.·rıalomanm, burn.ana gijr~, 
bir yeri bir türlü CmlamamtqiJc bir hf'-
sabı cardı,-, . 

Ye, Burhan Belge şunu da ilan 
ediyor: 

Ezcümle ••rejim muhalifleri, r~· 
jinı tara/tarlarına,, .<1aldırmak için bu 
r:esilerli bulmut>ılar .. 

Jleşlıur "Der:let bcn'im!., ~özüne 
bundan daha ifli misal bulunamaz! .. 
Ha11di bakalım, Hiiseııüı Rahmiafn,. 
den, Orlıan Seqf isine kadar 1ıerninl 
1·ejinı muhalifi sartın da, bir Relik 
Halid rejim taraftarı olsun! .. 

Burhan Belge, bizde, edebt niifuı 
n salıi.lıiyetin kimsede hiç bir zama.t'l 
teessüs edemediğini de ilive ediyor. 
Halbuki sorarız: 

Bir Tevfik Fikret, bir Ziya Gô'k 
Alp, kendi ilemterinin sa13.hiyet, sa· 
bibi simaları değil miydi? Şimdi mese
la Yahya KemaJ böyle bir şahsiyet 

sa~,tmaz nu? 
Onlar sayılmazsa, - M. Turhıt.1' 

Tan'ın zarifane anlattığı tarzda -
tarilıde olduğu gibi Su1tanü~uera dn 
let ku~etiJe mi tayin edilecek:' 

(Hat-.Sür) 

Fırıncılar 
cemiyetinde 

Fırmcılar cemiyeti idare lie,... 
ti ıeçimi geçen ay yapılmı§ fa.kat 
seçim eanaımda bazı - arzu .. 
dilmiyen - kafl!1Dalar oldup 
için seçim feahedilmi!\i. Seçim hım 
ayın on ikisinde tekru edilmift 
la.kin bu defa da ekseriyet bula • 
naıİıamııb. Şimdi bu cemiyetill 
seçimi bugün cemiyetin Havyar • 
hanındaki merkainde tek:İm' •• _,...; 
:1--La.--~: ______ _ 



Habeşlstandan gelen 

Eski zabit Mehmet 
Vehbi anlatıyor 
ıtalyanlann bir ermeni vasıtaslle 
verdiQI attı milyon llra rüşvet 
neye yaradı ? 

Vehip paşa ne alemde ? 
Dundan üç buçuk ay evvel, Habe 

ıistana giden \·e orada cepheleri ıeıe 
.rek bütün harp vaziyetini yakından 
ıören Mehmet Vehbi Kanter uminde 
bir 'fürk evvelki gün §ehrimize 11!ldi. 

Habetfstanın nıiUi ve askeri .kud· 
rdi, bilhaasa burünkü durumu hakkın 
da çok iyi malumat edinen bu zatla 
konuştuk. Dize şunları anlattı: 

kim harekatın başlangıcından beş ay 
sonra İtalyan ordusu bu hakikati an· 
lamış ve Eritre cephesindeki mühim 
kuvvetlerinden bir kısmını bu sahaya 
~urınüştUr. 

ltalyan - Habef harbinln merke~ 
sikleti, bundan eonra daima bu aha· 
da olacaktır. Burada mevcut muhtelif 
kervan yolları ve Sidamo'nun 400 ki 
lometrelik bir şose ile Adi.saba.baya 
merbut olması da harbin bu mıntaka· 
da yapılması için kUi bir sebeptir. 

ı-~akat ... - Habeş milleti n ordu 
~u, harbin 10 Mne duam edeceffnl u
marak buna göre hazırltfını yapmı§" 

tır. 

Dağıtılan rUşvetler 
ltalfan devleti Habeşistanı kolay· 

5.000 
ltalyan yenildi 

Londradan gelen haberlere göre 
Habeşler şimalde İtalyanlara karşı 

büyük muvaffakiyetler kazanmışlar

dır. 

Ra8 Aye]e ltaJyan kumandanı 

Klamandinin kumandasında bulunan 
5000 kişilik bir İtalyan kolonu imha 
etmfştlr • 

.Marepl aBdoglio'nuıı Ambalagi· 
ye karşı henüz taarruza başlamaması 
Romada endişe uyandırmağa başla· 

mıştır. Habeş hava topları, ltaJyan 
tayyarelerine karşı çok isabetli atı§lar 
yapmaktadırlar. 

imparator hasta mı? 
Roma, 28 (A.A.) - Havas ajanaı 

muhabiri bildiriyor: 
Picolo gaıetesinfn Cibuti muhabl· 

rfnfn son derece kaydı ihtiyatla karşı · 

lanan bir telgrafına göre Negü.siln 
hususi doktoru, müstacelen Adi.saba· 
hadan De.ssieye çainlmı§tır. 

Bu gazete Negüsün ya ağır sure~ 
te yaralı, yahut hasta olduğuna dair 
rivayetler dolaştığını ilave etmekte· 
dir. 

hkla İM"al edemiyeceğini bir çok müş· --------------
kUtlta ınaruı kalacafını bilmiyor de İtalyanlar deniz 
illdt. Bunun için de harpten eTYel f 
Adisababadaki elçisi Kont Viçni ve 8Ddl&Şm88101 mz& 

Japonya a vazıyet 
düzelmiş değildir 
Askeri bir ka ine teşekkUI 

etmedikçe üçüncü alay 
teslim olmıyacakmış 

imparator ihtiyar prens Saion]lyl 
Başvekil mı yapacak? 

Yaralanan maliye nazırı öldU 
Japonyanın payitaht•rnda çıkan is· 

yan bastırılmış gibi görünmekle bera· 
ber, iJyana iştirak eden UçüncU alay 
henüz teslim olmamıştır. 

Askeri makamlarla bu alay ara 
ıında müzakereler cereyan etmekte· 
dlr. 

Işral ettikleri mevkii, ancak mi· 
litatist bir kabine teşkiline karar ve 
rildiği takdirde tahliye edeceklerini, 
her türlü emre itaat edeceklerini sör 
Iemişlerdir. 

Bütün hldisenfn, Japon emperya· 
Jiznıini tatmine mani. olan "mutedil 
ler,, hükCimetini devirmek üzere çık· 
tığı bir kere daha anlaşılmaktadır. 

İmparatorun riyaseti altında top · 

lanan divanıharp, toplantdu•• 
sık devam etmektedir. 

Kendisine başvekllet " 
eski dahiliye nazın Goto impuatt 
rica!ı Uıerf ne bu mevkJl bir ••• 
daha muhafaza edecektir. B1ll'b 
nl bir kabine kurulaeafı da ....... 
yor. 

İnıparator ihtiyar Prtna 
nin mütaleasını sormak içla 
Tokyaya getirtecektir. 

örn idare devam ediyor. T 
Yokohama, ve Osaka borsaları 
dır. Vaziyetin sallhtan çok 1ll9IE • 
ğu söylenmektedir. 

İsyan esnasında yaralana 
nazırı ölmüştür. Asilere ne yoNıa 
mele yapılacağı henüz belli Millltll' 

"llabq ordusu, medeni orduların 
te§kiHitına asla benzemlyen bir usul· 
le vücude getirilmiş kuvvetlerden mU 
rekkeptir. Her Ras topladığı kuwetin 
kumandanıdır. \'e ancak kendi eyaleti 
ni \'cya kom§usu olan diğer bir rasın 
mıntakasını müdafaa tder. Bir ordu 
menzil teşkilitile kudret n kablJiyeti 
ni gösterebilir, halbuki Habe§ ordula· 
rmda bizim bildiğimiz ve anladıfımn~ 
menzil teşkilatı yoktur. Her Habeşli 
kendi ailesi namına ayda 100 kilo ar
pa, yahut bufday unu n bunlarla ka 
rışmış çeşitli baharat n bilhassa ka 
fi miktarda kırmızı biber hazırlayıp 
kulUbesinln kapısı önünde bulundur
mafa mecburdur. lhtlyatta bulunan 
kuvvetler her köyU dolaşarak bura 
Clan err.ak yıfınlarını toplarlar ,.e 
harp etmekte olan kuvvetlere yeıi~U· 

rirlet. 

tercümanı SUryan (ermeni) vasıtasile etmiyor C' t .. F 
biltiln raslara ve diler büyüklere ,,,,,ovye ransız 
TUrk parasile altı milyon liradan faz · L"ondra, 28 (A.A.) - Eden .. 

Bir Habc10 ne! erinin bir haftahk 
erzakı bir kilo arpa ve bir avuç kır
mızı biberden ibarettir. l\faamafih Ko 
da. denilen \•e Habeıi.stanın her yerin· 
de mebıulen bulunan ağacın köklerini 
yemek suretiyle ı:eçinenler ekseriyeti 
te§kil ederler. 

Habeşler umumiyetle çırıl~ıplak 

ur. Şehirlerde Şöme dedikleri Uç met 
l'Clik bir Amerikan btıini vücutlarına 
sararlar. Hariçte ,.e orduda i.H btiyle 
bir örtü meycut değildir. 

Habeş askerleri hararetin gerek 
40 dereceye çıktığı ,·e gerekse !!lıfıra 

indifl zamanlarda daima hariçte ya· 
tarlar bunun için Habeş ordularının , " 
daimi bir karargiihı yoktur. Bir ıun· 
'de 90 kilometre yürümeyen HabeŞ as· 
keri crktk sa) ılnt:\z. 

Habeş a keri modern silahtan zi· 
"\·ade kendi mızrak , .c kılıcına itimat 
;der, çok büyük n seri manevra ka· 
biliyctler! ''ardır. Düşmana dalma küt 
Jc ha linde hücum ederler. Çarpışma· 

farda clalina yakından boğaılaşmayı 
t e rcih ederler. Bunda. hayatlarının 
~üviik bir kısmının vah:ji hay\'an avh 
\va;·ak geçmesinin bUylik bir t'-.c;irl nı
~lır. "Harpsiz veya mUcadele~iz geçen 
"'akitler. ötu 7.amandır!., sözünü kendi 
;erine dnrbı me..~cl ynpmışlardır. 

Habeşler bU yüklerine ,., bilhassa 
lı ·ru tarına knrşı !'On derece muti \'e hür 
m ct!di rdırlnr. 

Harp vaziyeti 
Yukarıda lfnbeş ordus u ve uke

ı·inin kabiliyeti \'e her Hirlü mü•kUla· 
ta karşı mukanmetini. anla.ttık: .Şlm 
di birar. da cephelerdekı vaııy~tı nah 
d elim: 

SlMAL CEPHESİ 
lta.Jynnların sun'i ,.e Ha~şlilerin 

tabii tahkimatına karşı, tarafeyn or· 
dularından hiçbiri c;i d iğerini )'aramaz 
, c geriye ı>ll"kü r t~mcı. MakaJJe kr1'" 
m ı ncta ~ık sık devam etntekte olan t:ar 
p ı~ma la r daha 7.İyade havanın birisin· 
el en bir isine yal'dım ctme:;;inden husu· 
le gelmektedir. Jlnnıi tarara yağmur 
yağarsa, o tarar o gün mutlak mağlOp 
n ric'ate mecburdur. Çilnkü ani ya 
Jau yağmurlar o kadar seri ve mUthiJ 
lelJer \'Ücude getirfr kf, ekseriyetle 
vahf i hn)\"anlar hfle hu sellere kapı· 
Jırlar. 

CENUP CEPHESi 
lki y Ü7; ki1ometre dahilinde, saatte 

ancak bir litre .su t'erebilecek memba· 
İara maHk olan bu cephede susuzluk 
Te araiinln anı.'llı olmasr burada. yal· 
ntı Veli Şl'be1i ,.e Diruar nel1irleri ara 
pdakf iıaı.ada ukert hareklt ya pıla· 
'Mlmesini mümkün kılmaktadır. Ntte-

la para daiıttırmııtır. Grandi müllkabndan sonrat ltal- • k F l • 
ltalyan taarruzu başladıft zaman, yanların, hali hazırdaki vazi_Yet mısa ını ransız mecıı 

bütün bu raslar - yalnız imparatorun dahilinde, deniz anlatmuını ım· ·-
damadı ~ Gwa hariç - hepsi müt f ki · h t d • J _ tt • 
tehi& bir cephe kurarak Negüs'ün (im· zadan i~ti~~ etti erı reımen a- as lK e l 
paratoron) etrafına toplandılar. Bu ber venlmıftır. 
ittihat o kadar kunetlidir ki, bundan -------------
yirmi cün evvel Neeüa'ün İtalyanlar · Zecri 
la anlaşma hnadisine karşı bütün bu 
raslar, btikllllerinden ve vatanların· ted birler 
dan tedakirhlı: yapılmak şartile hiç 
bir Dlua'hede akdedilmeeine kat'iyyen T 1 t •• 
ra11 oıamıyacaktarmı v• böyt• bt.. OD an 1 On aun _ 
ltal vukuunda ken<lisini de tammıya· kadar sürecek 
caklarını Negü.se bildirmişlerdir. lsveç flidde'tli 

Bu da gösteriyor k1 Habe~ mllli 
vahdetine kar~ı İtalyanların saçtıkla· 'ted b İ rler 
rı milyonlar kendi aleyhlerinden baş· ls'tlyacekml• 
ka hiç bir i~ yaramamıl'lır. itte bu· ltalyaya kartı alınan zecri ted· 
nun i~indir ki ltaJyan sdiri Kont birler için yakında Cenevrede ya
Yiçni harbin ilk ıünlerinde Hab~ş~ pılacak toplantıların on gün kadar 
tandan bir türJU çıkmak istememıştı . 
ve kendi topraklarına dörterken, daha süreceği haber veriliyor. Yalno: 
Almarada nezaret altına alınmış ve mevcut tedbirlerin tatbik tarzile 
hlll da \·atanına dönmesine müsaade değil, bunlann genitletilmeaine da· 
edilmemiştir. ir hazırlanmıt raporlar da gözden 

Ras Guksa geçirilecektir. 
ltalyanlara iltihak eden Ras Guk- Bu toplantıda lsveçitı ıiddetti 

sanın lkibetine gelince, bu ras kendi tedbirler iıtiyeceii anlatılmakta· 
kuvvetlerinin kefaleti olarak ltalyan· dır. İngiltere ekıeriyete uymak ni
Jar tarafından neuret altına alınmış 

··k yetindedir. ,., ıene ltalyanlar tarafından mu em -====--=--· ;;__ _______ _ 
mel bir surette techiz edilen kuvvet· 
terin tekrar Habe~lere iltihakı üzerine 
te\·kif olunmuştur. 

lta1yan a.c;kerl k·udretine gelince 
huna dair hakiki bir şey söyliyemem. 
Ancak De~ie ve Adisababadaki ltal· 
Yan ii~el'a8ile göriiştlim. Bunlar har
bin nihayetine kadar Habeşistanda 
kalmağı memleketlerine avdet etme 
ğe tcrrih etmektedirler. Bu hal lta l· 
yan a.._kerlnin mane,·iyatını anlatmağa 
kAff dir 7.A nnederim. 

Veblp paşa 
Gelelim Vehip paşaya: 
Yehtp paşa, sai' cenahı Veli Şebcli 

nehrine n ıııol cenahı İngiliz Somnlisi· 
ne dayanan bir hattı müdafaada bulu 

EDEN 
ltalran • Habef anıa,mazhlını 

konufm•k lc;ln emir almıf 

Roma 28 (A.A.) - Giornale , . 
o•ltalya gazeteıi tarafından verı-
len ve Londradan gelen bir habe
re göre İngiliz hükumeti, İtalyan • 
Habeş anlatmazlığını hal için her 
fırsattan iıtif ade etmesini ve bat· 

ka devletlerin bakanları ile tema
sa airi!erek bu anlaımanın dı§ın
da kalan meıeleler hakkında ken
dileriyle müzakerelerde bulunma· 
sını Lord Edene tavsiye etmiştir. 

nup ve hiçbir zaman harp vukubulmak R brön Musollnlyl ziyaret etti 
ihtimali olnuyan bir mıntakada Ras· .,.am .. . 
Na.,ibunun ordusunda, rasın yardımcı Roma, 27 (A.A.) - Dun Dıtı§· 
~' Te nkAnı harbi vaziyetindedir. leri MUıteıarı B. Suvichle uzun bir 

Bu ct'phe Dir Da.c; şimendifer is mülakat yapan Fransız büyük el
ta~yonuna ı:t60 kilometre mesafededir. çisi B. de Chambrun bugün akta· 

tfab•• harbinin uzun sUr•ceğl ma doğru B. Muıoliniyi ziyaret et• 
nereden anlafıhyor ? mittir. 

JtaJyan - Habe§ harbini yakın - - ----- ------
dan takip edebilmek üzere Habeşl~L"· ispanya Faşlstllğl 
na ıiden Röyter ajansı lstanbul mu d lli 
habiri Collins, btanbuldaki karısını pay OS e 
da Adiubaba)a çafırmı~tır. 

Yabn.ncr gazete ve ajans muhabir 
teri Halle§ harbinin uzun sürereğine 
kanaat rf'tirdiklerinden ailelerini de 
Habetiatana töttirmet• baJl&mışlar 
dır. 1 

Madrid, 28 (A.A.) - Madrid
deki "Phalange Espagnole,, adlı 
f a,ist partisinin merkezi ve şube
leri emniyet direktörlüğünün em
riyle kapatılmııır. 

Ayan meclisinin kolayhkl 
tasdik etmiyeceği sanılıyor 
Uzun &amandanberl münakaşası 

vanrlo• P-.. .... . . 

yardım misakı Fransız meclisinde dün 
lH muhalif reye karşı 353 reyle tas · 
dik edilmiştir. 

Müzakere esnasında bilhassa Ra· 
dlkal sosyalist saylavlardan Piyer 
Kot şu sözleri söylemiştir : 

Sovyet ordusunun son manevra· 
larında bulunan zabitlerin verdikleri 
raporlara istinat ederek söylerimki 
Kızılordunun harp kuvveti muazzam 
dır. Yeryüzünde Rus ha,·a kuvvetleri 
ka'dar harp levazımını bir noktadan 
diğer bir nokt.aya nakletmek kabiliye
tini haiz diğer bir kuyv~t yoktur. 

Bu ehemmiyete Fransız erkanı 
harbiyesi de kaildir.,, 

Şimdi Sovyet - Fraaqız misakı-

nın Ayan meclisi tarafından 
....... - ..cAavnıJ'ur .. ounan 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Berllnle Varfova ar-a-"' 
lllr p•kt ; 

Pariı, 26 - Enformu,.. ':ır 
zeteıinin Va11o•adan dlif .. 
habere göre So-yyet R ~ 
Franıa araaındaki pakt ~ .... 
tasdik edildili takdirde ~ 
Varşova araımda yeni "~ 
nazaran daha §umiıllü ~ 
daha imzalancaktır. Bu f/I" 
Alman - Leh bloku Fra- ffll'. 
yet Rusya blokuna ce.,.P 
mi§ olacaktır. 

·cp~ 
--~~~~-----~~-~~-~~--~~-----

Siyasi ziyaretler 
Bek Belgradı 

ziyaret edecekmiş 
Belgrad ıiyaıi muhitlerinde do· 

latan haberlere göre Lehistan Dıı

bakanı Bek yakın bir zamanda Bet 
gradı ziyaret edecektir. 

Bundan baıka Jtalya Dı,işleri 
Müstetarı Suviç de yakında Peşte· 

ye ıidecektir. 
-~ (Vreme) 

General Far öldü 
Millno, 26 - General Far dün 

77 yaşında olduğu halde ölmüt
tür. 

Far 1896 ilk Haheş • İtalyan 
harbine, Trablusgarp, ve Umumi 
harbe iştirak etmif, en sonra da 
1922 ıeneıinde bir kısım siyah 
gömleklilerin başında Roma üze
rine yürümilttür. 

(Vreme) 

Hodza 
Vlyanaya da gidecek 

Pnc, 27 (A .• ~.) - G=.2~d~ • 1 

rin yazdığına göN, Ba,bakan B., 
Hodzanın 9 Martta Yiye.naya git
mesi kararlatbrılmJftır. 

Ve l ç e f' in ida 
MUhlm mesele 
teşkil ediyor .,, 

Valçef'in idama nıa~ ... 
meıi doleyııiyle Bulı ~ 
vaziyetin çok ince old ...... ~ 
hyor. "Doyli Herald,, ıo ~ .... ti' 
göre ejer Velçef id~ • ... ~ 
dunun ıenç zabitlerının d ~ . ., .. .,,-
sek makamlara kartı 1'"-

ıi muhtemeldir. ...., ., 
Bu •yaklannıanın kıör ~ it 

rafından mü:aaheret ~~~ .. "/,J ' 
ihti1?1al ~eril~bi.~ir~. 'K:.0~ ;J,,ılllfl 
çef'ın dıktatorlüiiiDU. · ~ r' 

ak •. h t....
evvel ve aonr ı ıuıı 

cih etmekte inıitler. ıJll".' 
Kral Velçerin idallli.:,.U. f' 

ıa, gene tehlike vardıVr. ı-J'I il' 
k.ld de ·~ _... , zetesi, bu !e ı e • edeO r:iJ 

şürmek planını .~~~ıp ek ~ 
rallerin kralı duıurnı ]ct .. lr. 
ihtimalinden bahıetılle M 

Velc;ef h••talarl dil6t - ' 
"Bulıariıtanın dikta ~ 

• 1 krala kart' .....-_., 
mıyle anı an ve id•-~ 
tertip etmek suçuyla v.t;tl ~ 
ttec c:f!!:::. fCd-_..,,.t e11 .. tr 
lanmqtrr. Hapl.sh~ned asi~ "" • 
neye kaldırılnı}Jl1~· V 
himcedir. 



F lYI 'fi: lQ> o D <dl a 

Vefa Lisesi 
Alman Lisesi 

9-0 yendi 
.. Geçen gün Taksim ıaha -
aında Vefa lisesi ile Alman lisesi 
futbol takımları hususi surette 
kar§ıla§hlar. Vefa lisesi üstün bir 
oyundan sonra Alman lisesini 
9- O yendi. 

Bu haftaki 
snaçlar 

29 - 2 - 936 CUMARTESİ 
YAPILACAK MAÇLAR 
ŞEREF STADI: 
Beşiktaş - lstanbulspor B. ta· 

kımlarr. Saat: 15 hakem: Samim 
T~G. • 

T AKStl\I STADI: 
Gahıtasaray - Vefa B. t~kım

lan. Saat: 14,30. Hakem: Şazi 

Tezcan. 
1 - 3 - 936 PAZAR 

Y APJLACAK MAÇLAR 
ŞEREF STADI: 
Altmordu - Doganspor, A. ta

krmları. Saat: 12. Hakem: Kemal 
Halim. 

Karagümrük - Beylerbeyi A. 
takımları. Saat: " 13,50. Hakem: 
Şazi Tezcan. 

TAKStM STADI: 
F cneryılm11z - Kasım paşa A. 

takımları. Saat: 11. Hakem: Sup
lıi Batur. 

Hele şükür 
Olimpiyatlara 

girebilmek için 
lllC!, ••• .::.ı 5 R.::allc rl rı lard;:a 

17'1:1vaffakıyet 
kiizanııacak 

Betlin olimpiyadına ittirak e • 
debilmek için spor tube!erimizin 
olimpiyadlardan evvel Balkanlar
da yapacakları temaslarda mutla. 
ka muvaff akiyet göstermeleri e· 

&aı olarak kabul edilmittir. 
Bırlkan birinciliği ve nihayet 

Balkan ikinciliği gibi bir dereceye 
Yükselmiyen ekiplerin olimpiyat · 
1ara iştirakine müsaade edilmiye . 
c:ektir. 

Futbolcularımızın altı, atletle. 
tiınizin üç Balkan müsabakası 
)a.pmaları kabul edilmiştir. 

Eskrimciler de bu kayde tabi 
lutulacaklardır. 

Beyoğlundn Osmanbeyde Ahmet 
bey sokak 46 numaralı hanede iken 
bulunamayan Didar, Rezan Melahat, 
Cevdet taraflarına 

İstanbul dördüncü icra memurlu 
fundan: 

Galatasaray 
boksörleri 

Bu hafta Ankaraya Yazan: lHSAN ARiF -3- Hatıralannı anlatan·: EFDAL TALA.T 

gidiyorlar ~-----------~----.---------------.-~--------------------------------------

AnkC::~;:•;:;~ca':;k:ü;:::~~~~~ Nöbetçi zabiti halimden ürkmüştü~ 
~'.:ır.~pılan teklifler kabul edil. - Geç içeri, beni bekle! dedi 

G&latasaray boka takımı 3 
Martta Ankaraya hareket edecek· 
tir. Orada 5 ve 8 Mertta iki müsa
baka yapılacak ve takım 9 Martta 
lstanbula dönecektir. 1 

Galatasaray boks t-akımında,I 
Küçük Kemal, Melih, Klark, F ah

İTiZAR 
Romanımızın dünkü tefrikası 

karışmıştır. Busün, bu yanlışlı
ğı düaelterek 3 numara! tefri ı 
kayı yeniden veriyoruz. Okuyu· 
cularımızdan özür dileriz. 

ri, lhsan, Levend bulunacak, bir -------------
Harbi kaybetmit tik. Bir bal · idareci ve bir de meneçer takımla 

beraber Ankaraya gidecektir. yoz ıibi kafalarımıza inen acı ha
kikatin darbesiyle müthit sersem-

8 al kan kupa Si lemi,tik. Hele ben, en feci bir iha· 
t u r n u va s 1 na net ıahneıi kartııında kalmıı bir 

G·ırecekm·ış·ız adam çılgınlığı içinde kıvranıyor· 
dum. Şakaklarım zonkhyor, avuç-

Sofya, 27 ( Cumuriyet) - Sof- }arım alet içinde yanıyordu. 
ya gazetelerinin yazdığına göre, Ve düfDl&n vatanm bağrı~a 

bu sene Bükreıte yapılacak olan girmişti. 

Balkan futbol turnuvasının 17 • 23 Senelerce, onun temiz göğsünü 
Hazirand·a yapılmasına karar ve • kirletmemek, onun !erefini koru· 
rilmiştir. Turnuvaya Türkiye de mak için smırlarde. oluk gibi akan 
ittirak edecektir. ve içlerinde babamla kardetim de 

Bulgar gazetelerine göre, Tür- bulunan yüz binlerce kardeı kanı 
kiye vaktiyle bu turnuvadan ıe • bu hai~ ve küstah hamleyi boğa · 
Jtepsiz olark çıktığı için kendisine mamı,tı. 

tarhedilen 3 bin dolar cezayı na.k· Ve bugün vatan topraklan, va-
liyi ödemesine ihtiyaç yoktur. tan suları eıirdi öyle mi? 
Çünkü bu sene Bükreıte yapıla · fakat, bu, dütünmesi bile in· 
cak olan turnuva yepyeni bir tur- sanı öldüren bir fecaatti. 
nuva olacaktır. Bu turnuvaya Yu· Dalmıt, kendimden geçmittim. 
goılavya iıtirak etmiyecektir. Toplanma borusu çalmıı, arka· 

Türkiyenin bu yeni turnuvaya datle.rım birer birer yanımdan 
ittiraki münaıebetiyle Bulgar fe • ayrılmıılardı. 
aeraıyuuu LUllunaJc:uı Cl' .-c.l İo • 

\an bul da bir Balkan kupası ko., &a:JU~ ~,f.rınhda ol • 
gresinin toplanmaıım iıtemittir. mamııtım. Uykudan birdenbire 
Bu kongreye Bulgariıtan namına uyandınlmıt bir adam sersemliği 
Federasyon umumi katibi iştirak içinde idim. 
edecektir. 

Yüzücü kız 
Londrah Mie 

Olive Sertle ya· 
zıhane itile yüıc· 
t11ek ara•mda 
r.eçmek mecbu . 
riyetinde kalın · 
ca, kendini büı
bütün yüzmeğe 

bırakmağı tercih etmittir. 

Ağır adımlarla yürümeğe ha§· 
ladım. Fakat, bu, !uurlu bir yürü
me dejildi. 

Bir .airüfilmenam gibi karan· 
hklar içine dalıyordum. Nereye 
bastığımı, nereye ıittiğimi dÜ§Ü -
nemiyordum. Elimdeki gazete, ıi
yah bir bayrak gibi yerlere aürü
nüyordu. 

Birden, ıert bir sesle kendime 
ıeldim: ,ı. 

- Efdal! Nedir o elindeki? 
irkilerek durdum. Nöbetçi za • 

bitlerinin durduğu nöbet kama • 

Bu üç kelimede çok acı ıikiyet
ler vardı. O halimde adamcağıza 
telmihan: 

- Ben mektebe bağlı bir tale
be idim. Ve hakikati bilmiyor · 
dum. Sen, benim gibi değildin. 
Niıbeten ıerbeıttin. Ve kulakların 
bu faciaları duyuyordu. 

Evet (acı hakikat) i biliyor -
dun. Biliyordun da niçin burada 
kaldın? Neden sen de döğüJmeye 
gitmedin? Neden bu misilsiz f e -
li.kete mani olmaya sen de vücu -
dun la çalı!madın?,, demek isti -
yordum. 

Şiddetli bir asabiyet mahsulü 
olan bu dütüncemin o buhranlı a
ni münhasır olduğunu söylemeye 
lüzum var mı! 

Nöbetçi zabiti halimden ürk -
müJtÜ. Onun da yüzü teessürden 
karma karıtıktı. 

Batka hiç bir ıey söylemeden, 
JU kua ve sert emri verdi: 

- Geç içeri ve beni bekle! 
Bu emre mutavaatkarane bo -

yun eğdim. Ve bana bir yük olma • 
ğa ba,lıyan ayaklarımı adeti ıü -
rükler aihi bezıin bir halde nö -
betçi kamarasına girdim. 

Divanıharp önünde 
M_.:tep inzibatı nam ve heıa -

Mektepte bila kaydü §art herkee 
bu muhakeme ile alakadardı. Ba
na gelince, bu ummadığım hadi-
selerin ruhumda yaptığı tiddetli 
aksülamellerin tesiri altında idim. 

Bana bütün bu yapılanlar yan • 
hş ve gülünç ıeyler geliyordu. H~ 
bir ıeyle alakadar olmuyordum. 

Benim bağlı olduğum en büyük 
varlığın çökmesi, benim inandı-

ğım en büyük kuvvetin göçmeai 
karıısında ıahsi ıztırabımı hisse -
decek halde değildim. 

Divaniharp heyeti azalariyle 
mektep zabit ve muallimleri beni 

kurtarmak kararında birletmit • 
lerdi. Çünkü, §İmdiye kadar melf. 

tep nizamını bozacak en uf ak bir 
hareketim görülmemiıti. Ve ba 

gazeteyi benim ,aldırdığıma ina• 
mıyorlardı. 

(Devamı var) 

Kızılay Eminönü idare heyetin
den: 

Kızılay Eminönü kazasının scnr 
lik umumi meclisi 29-2-936 t'Umarte· 
si günü saat 14 de lst.ınbu1da ~ ünd 

Yakıf hanında Ticaret odası salonun
da toplanacaktır. 

Çene dahilinde cemiyete kayıtlı 

brna uyak bir ciJrih'n •ay•n bu Uyelerfn toplantıda hazır buJunmalan 
vakayı örtbas edemezlerdi. ilan olunur. 

Vatanının gözle görünen bü • 
yük ve milli felaketi kar111mda n=•nuı:c;;=t:~=:i~i:::::::::::: 
heyecana düşen bu Türk çocuğu H • •• 
eline bir gazete aldığı için mües - ii Ratıp Turkoğlu 
sir bir surette cezalandırılmalıy - n Ankara caddesi Mes11rret 
d Ü otell Kar~nsı numr•ra (88) 

ı. ..:::::::::::::-.:::=::::• aaı aman== 
Ve divanıharp kuruldu. 
Evet, !aşmayınız! Gazete oku -

duğum için beni muhakeme et -
mek üzere, Bahriye Nezaretinden 

ZAYi - Istanbul ithalat gümrü· 
ğünün 24-10-935 ve 10-12-935 ta· 
rih ve 10484 ve 14275 numaralı ithalit 

gelen yüksek birkaç zabitin de iş - beyannamelerine ait 319:.>60 n 3179" 
tirakiyle mektep talim ve tedris sayılı ve 24.10.35 ve 12-12-935 tarihli 
heyetinden terekküp eden önemli 
bir heyet derhal İfe baıladı. 

Divanıharp, mektep tedrisat 
müdürünü odasında çahııyordu. 

depozito nakit makbuzlarını za)i et" 

tim. Yenilerini alacağımdan eskileri
nin hükmü yoktur. 

J'cni Kontrplak limited şirketi Fud 

Bu kızın son haftaya kadar bir 
bankada oldukça iyi bir memuri
yeti vardı. Kendisi ıeçen ıene 
kadınlara mahsus ulusal yüzme 
yarıılarında 220 yarda 4ampiyon
luğu almıttı. 

~Pnın önünde idim. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Şimdi de olimpiyat yarıtlar1n • 
da lngiltereyi temıil etmek üzere 
çalıımaktadır ve bu çalıımaları 
için de vazifesinden istifa etmit . 
tir. Bu soğuk mevsimde bile her 
gün buz ıibi .tulara atılarak an . 
trenmanlarına devam etmektedir. 

Nöbetçi zabiti Bay Kenan (son 
zamanlarda Samsun mevki lru . 
mandanı idi) kartıma dikilmiş 

dur!1yor, hayretten açılmıt gözler· 
le elimden sarkan gazeteye bakı -
yordu. 

Ali Jtizanın zimmetinizde S-1-936 
tarihli ve 9:ı.t-937 No. h rehnin yet 
lttemesi vesikası mucibince alacağı o· 
lan 2957 lira 31 kuruşun haciz yolu:r 
la vaki takip talebi üzerine tarafınıza 
~deme emri gönderilmiş ise de mezktlr 
1dre.ste olmadığınızdan ,.e clye,·m i ı-------------
~antetgahınız da meçh61 kalmış oldu· 
llından ilanen tebligat ifasına karar 
'"eritmiştir. trnn tarihinden itibaren 
0tuz gün i&indc borcu masraflarile 
bitlikte ödemeniz Ye borcun bir kısmı· 
"a Yeya tamamına veyahut alacaklı 
"

1n takip talebine dair bir itirazınız 
:l\tsa gene bu otuz giin Jçinde 936-IOS 

110s_ya numara.cıına şifahen veya yazı 

Nöbetçi zabitlerine, hocalara 
tesadüf edince derhal vaziyet alıp 
ıelim durmak usuldendi. Ve ben 
hu hürmet vazifesine bilhassa çok 

e ıcra dairesine bildirmeniz \'e bildir
~~diğiniz takdirde gene hu müddet i 
t"de 74 üncü madde mucibince mal 
>·)-'anında bulunmanız Hlzımdır, be 
,~lldn bulunmazsanız hapis ile tazyik 
)' llnacağınız ,.e hakikate muhalif he 
ı~'llatta bulunduğunuz takdirde hapb 
~ tezaJandrrılacağınız "e borcu öde 
>atı. \"@ya ftfrazda bulunmaz.ıısanız gr 
'- brnrzda t'ebrf icraya de,·am oluna· 
~ <ideml' l'mrinin tebliği makamına 

1tt olmııtk fü:ere ilAn olunur. 

HABER 
AKSAM 

0
POSTASI 

ıDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
' Poıta lcutuıu : lstanbul 2lf 
Telgraf acınası: ıstanbu1 HABER 

Yazı lşıerı teıoıonu 2!1H72 
idare ve ııan .. uaw 

ABONE ŞARTLARI 
Tl1rH11r Euırltt 

&eneıik 1400 1<• 2700 K•. 
• •vıık ?>o .. , .. ao .. 
3 •vhk •OO .. aoo .. 
' avıık 1.50 .. 300 ., 

iLAN TARİFESi 
T•ceret ııan••rıntn ••t•rı 12,SıO 
Ae•fTll ıı•nı• .. n 10 9'u•u•tu•. 

Sıılııhı ııt Nt~nvat Müdürii: 

Hasan Rasim Us 
Boııldıtı 11•" (ll AKIT) matbaa.t 

itina ederdim. 
Fakat 9imdi, ne ellerim, ne a . 

yaklarım irademe itaat ediyor . 
du. Elimde gazete; saçlarım biri
birine kerıtmı§; yüzüm tap!arı 
zabitime bakıyordum. idam seh
pası kartıaında 4ahsiyetini kaybet. 
mi! bir mahkuma benziyordum. 

Yalnız, dudaklarım meraret 
dolu bir ifade ile kıo:rdryor: 

- Siz de okudunuz mu efen . 
dim? 

Ve gene o !Uursuz hareketle 
elimdeki gazeteyi zabit"me doğru 
uzatıyorum. 

Sesim titriyor. Sözlerimdeki 
iğbiran bütün uy-atukluğuma rağ-
men, ben bile hi11ediyorum. 
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~!~ Sesil Soreı 
~ BH~~.:!:~ı;:.·~e!'.~~~:!d. Güzelleştirme ameliqalı 

;Radfo 
BUGÜNKÜ 
ISTANBULı 

PROGRAM 
Ml:LEK 

17: İnklllp dem. üniversiteden nakli. lPEK 
Hikmet Bayur. 18: Hafif musiki parçala•ı -*SARAY 
(plA.k.) 19: Haberler. 1.,15: Daruı musiki.;! 
(pl!k). 19,f5: &lgan havalan (pllk). 2u: •TtJr .. "l 
Halk türkWeri (Osman pehlivan tarafından}. (:SÜMER 

20,80: Stüdyo orkestraları. 21,30: Son haber 

BEYOCLU 
ı Anna Karenin 
: An.na Karenin 

Bir aşk rUyaaı ve GU!dUren 
gözler. 
Çingcue tarou ve Pepo 
ı.·ırtmadan sonra ve kadm 
lar g51U 
Mayerltng 

bir tüccardan dul kalan ve •• •• J 
timdi 72 ya,ında ol~n Mad.am Rad lJUZUnu en 
mila Popov tam ellı aenedır doku· 

makta olduğu bir halıyı geçen haf- Bir davaya girişti ! 
ta bitirmittir. Bu halı 54 metre lhtl 1 fi l f 1 il JJJğl 
murabbaıdır. yar aşan ar s az a g ze 

Radmila 1885 yılında gelin olur pahalı bulmuş olacak 
olmaz i§e baılamı§tı. Şimdi bu ha- gazetelerince bir alay mevzuu O• YILDIZ Ier. Saat 22 den sonra Anadolu ajanamm ga· 

El.HAMRA zetelerc mahsus havadis servisi vertıecektlr. 
BÜKREŞ: (8%S Kh.) - (864,6 m.) 

Vi lıyı istediği fiatta satamıyac()ğını lan, hayli ilerlemit yatının vücu-
bildiği için ölümünden sonra Sof- dunda ve yüzündeki tahribatı ta"t 

Kadınların sevgili n 
yana &§k beldesi 
Kemanlar çalarken ve şu . 

bertin &§kı, 
19,15: Radyo orkcstras konseri. 19,15: 

·xonserln devamı. 20,15: Org kon.seri. 21,10: 

TAN 

Kırık bayatlar 
ya milli müzesine konmak üzere mir ettinneği muvafık bulmu§ ve 
vakfetmittir. Asderi isminde bir kadın doktora Koro tegannisi. 21,45: !.!ozartm eaerlertnden 

konser. 22,10: ~arkı. 22,f:S: Oktett (on kl§tllk 
orkestra} tarafmdan (ŞuberUn eııerlerl). 

BUI>APEŞTE: (Mtl Kb.) - (649.6 m.) 

ŞIK 

ALKAZAR Meksika hayduttan 
Şanghay lhtllA.11 " -Radyo makinelerı hat vurmuttur. iki kadın görütmüt 

ŞARK 

ASRI 

GUnahım aşktır ve A§ıklar 
oteıı A merika umum statistik direk· ler ve doktorun, 2400 Türk lirası 

törlüğünün neırettiği istatis- mukabiHnde artistin gözlerinin İ· 20,~: lsta.syon orkestrası. 22,5: Buda 
peııte kooııer orkcatruı. 23,15: Cazband. 
\'ARŞOVA: (ttl Kh.) - (l.889 m.) ASTORVA 

Patron olııaydım ve Alllan 
Tarzan tiklere göre, Amerika4a 26.221. fadesini değiştirecek tekilde bir a• 

18,20: Oç ldşillk orkestra. 21: Operadan 
nakil. 2,,:S: Hafit mUzlk. 

A1'k senfonisi ve görünme. 784 radyo makinesi bulunmakta · meliyat yapması, ayrıca boynunu 
yen adam. dır.Bunların 25.500.000 danesi yal ve gögw sünü güzelleştirmesi karar-OUMURll"ET : Korkunc canavar ve meç. 
hQt §amplyon nız Şimali Amerikadadır. lattırılmıttır. BERLl.~: (SU Kh.) - ("6,7 m.) 

21,10: latasyon orkestraamm kll.sik kon 
seri. 23,30: Stllttgarttan opera havalan nakli. ISTANBUL Avrupada ahizelerin sayısı 23 ilk ameliyat gözler için yapıl· 

FRANKF'ORT: (1.l~ K.b.) - (251 DL) *AZAX 

21,10: Halk havalan 28,·U~: SUlttgarttan *lltLAL 
konser nakli. 1: Serenad orkestraaı. 

İngiliz ajanı 

Siyah gözler ve 

milyon, Asyada 2.500.000, Cenu- mıt ve artistin de kabul ettiği veç· 
Saygon bi Amerikada 1.500.000 dir. A.fri. hile muvaffakiyetli olmuttur. Fa-

kada ise radyoların aayııı ancak kat Sesil Sorel bu ilk ameliyattan 
HA.\IBURG: (IH).l K.b.) - (SSl,9 DL) 

Zl,10: tata.ayon orkestra ve ca.zbaıid ta· 
rafından eğlenceli yayım ve varyete. 23,30: 
Orkestra. 24: Hatif mUzik. 

LAYPZIG: ('lS:S Kb.) - (S82,2 m.) 

KEMALDEY 

- güzeli 
Alibaba ( tUrkçe kopyesl) 
ve GönUller blrleıılnce 
Tom'un lnUkamı ve Şey. 
tan· Uçurum 

KADI KOY 
22,10: Dre.eden filarmonik konaer nakli.· 

2f: StUttgarttan naklen hafit mUzik. HALE Hayat acılan ve M'Uslktfi 
naa Llsz'Un hayatı. PARtS P.T.T. (69Ş Kh.) - (481,'l m.) 

21 38: Parla senfonik orke.stramım kon 
seri. 22,ao: Komedi. 
PARtS (Radlo.Parla): (18% Kh.).(1.618 m.) 

22,flS: Baya.der opereU. 24,f:S: KJblk mu 
Zlk. 
TULlJZ (Fr:uuıa): (918 Kh.) - (sıB,6 m.) 

22,10: Hafit mUzik. 22,2:S: Şarkılar. 23,10: 
Konser. 2f: Orkestra. 2f,11S: Operet havala 
n. 2f,40: ArjıuıUn orkestram. 1: Fantezi., 
l,40: Film mUziğt. 2: Hat!! mUzik. 
ViYANA: (159Z Kh.) - (l508,8 m.) 

21: Senfonik orkcııtra. 22,35: 
24,25: OBzband ta.kmu. 
ROMA: ('llS K.b.) - (429,8 m.) 

Valsler. 

18: Piyano konseri. 21,35: Varyete aaatl. 
23,15: Keman konseri. 

BRESLAV: (9ŞO Kh.) - (Su,8 m.) 

18: Lirik garkılar saaU. 19: AkflUD. kon 
seri. (Stlldyo or'kestrııBI tarafmdaıı). 21,10: 
sollsUer ve orkestra taratmdan eğlenceli halk 
§arkılan. 23,30: Stuttgarttan konser nakli. 
Kö!lı"'tGSBERG: (l.OSI Kh.) - (Z91 m.) 

19: BUyQk prkılı kon.ser. 21
1
10: Eğlence· 

ll halk ııatkıları. 23,20: Amerika (Vaahlng
ton)dan naklen konferan.9. 23,80: kuartet 
"Fchse,. \Şubertin eserleri). 2': Halk mUzi 
ğl. 

AIOSKOVA 1: (174 Kb.) - (l.7U m.) 

20: Kon.ser. 21: Şarkı ve mu.slld. 

Ki SA DALGALAR 

LONDRA: (Kıaa an.lıklarta, mnbtellf a. 
zunlııklarda J1bıUn ber uatlnde mütemadi. 
yen çabpr.) 

16,f5: Orkestra. 17,f5: Varyete. 18,50: 
Viyana vallıleri. 19,15: Dans orkeatruı. 21,15 
Şarkı. 2'.20: Cazbancı. 1: RevU. 1,80: Vlyolon 
eel konseri. 2: Mllzlkll komedi. 
ZEESEN (Almanya): 

(l[ıaa aralıklarla, 1D11Jııt.ellf uznnJuldarda 

rnnıın her aa&tlnde mtltemadlyen çal.ıfD'.) 

16: Bando, 19,'5: Konaer. 21,30: Orkes 
tra. 22,llS: lloartın eaerlerinden kouer. 
23,~5 Şark~ar. 24: Orkestra. 1: Orkeatra ve 
p.rkı. 

:eutZEN (Dolanda): (U,5'7 m.) 

15,30: Multld ve k0!1Uf1UL 16,30: Piyano. 
17,20: Piyano. 
MOSKOVA: (Kna dalp): (ti ve 60 m.) 

19,f5: Şarkı ve muatkl. 
RO:\IA (Kua dalp): (25,4 ID.) 

16 dan li,30 a kadar: "Rlgoletto .. opera 
sının ' Onc11 perdeaf. 18,30: "Kanon Lesku., 1 

operasının UçUncU perdeııi. 1 

YILDIZ (VD.): Hayat budur ve Tekau 
kuırgaaı. 

ÜSKÜDAR 
: Attın zincir 

BAKIRKÖY 
.MtLTlYADI : İltlkJAl ufrunda 

1.ifakolat. 

(Saat 20,30 da) 

PERGONT 

Türkçeye çeviren: 
SCnlha Bedri Göknil 

r'RANBIZ TİYATROSU 
(Sa.at 20.ao da) 

ŞEN DUL 
uoıı Yunanlııtanın kıy. 

metli artl11Uer1, Zozo Dal_ 

mu ve Konflnyotlain lşU_ 

raklle.) 

• • • 
(*) Yanında ip.ret bulun.an sinemaların 

oynryacatı eeerlere alt tafııll&tı llAnlarunız 

araamda bulursunıı7~ 

ıt:alyanıarın ahımı 
1:ut:t:u, ? 

Habetiıtan ıa

vatına bir kaç 
gün kala Adisa
habaya yaptığı 

seyahat dolayı · 
siyle bütün dün
ya gazetelerin -
de birçok dedi -
kodulara !ebep 
olan me~hur 

petrol imti vaz • 
cısı F. W. Riket. 

in bu hafta Londradaki apanıma
nına giren hırsızlar, karısının 12 
bin 500 Türk lira11 kıymetindeki 
mücevherlerini çalmışlardır. Ma -
dam F. W. Riket Londra sosyete
ıınin çok sevilen bir üyeıidir . 

Gedikpaşa AZAK sinemasında 
28 fUbat cumadan itibaren ç•r•ambaya kad•r 

1( 1 • ı · A · Lesll Fra~~is ngl iZ JBnl Howard 

Ayrıca: Revlllil komik ve dünya haberleri 
Bayramda bir sürpriz hazırlanıyor 

-------------------~----~~--~~~-----------~~--~~ 

_. ~DRK sinemasu 2 film bırden 

PEPO Çingene Baron 
Fransızca emsalalz operet 

=iaaii Val!lbruell .. Jaque!I~= 
Fr•e•H ·· •1tr1eı 8abrlo 

Danlel Parol• 
Seanelar: 2,3o • &,45 • 9, 15 

BUyli k şark ope~etl 
1 Şark mUzljll ve raksları 

, 1 H. Nersesyan 
1 ! Haamlk • Mahmuryan Malyan 
· ! Seanslar: 4,15 • 7,45 

200.000 dir. sonra diğerlerinden vazgeçmi~, 
Asyada bulunan 2.500.000 rad- Seail Sorel ( doktora mutabık kaldıkları para -

yonun 2.200.000 i Japonyadadır. nın üçte biri olan 800 lirayı vermit-
Kad ı n ı darılt:maya lstanbula da birkaç defa gelip tir. Doktor ise: 

gelmez temsiller veren meşhur Fransız ak- - Bana 2400 lira vermesi la· 
p aria polisi "Fransı:zlarm 1 trisi Madam Sesil Sorel aleyhine zımdır, demektedir. Gerçi diğer İ· 

numaralı halk dütmanı,, bir kadın doktor garip bir dava ki ameliyatı yapmadım amma bun· 
~ denilen bir haydudu tevkif eder • açmıthr. Mesele ıudur: }ardan kendisi vazgeçti. isterse 
lerken İngiltere ile Fransa arasm- Sesil Sorel son zamanlarda mü- gelsin, o iki ameliyatı da yapayllll• 
da yapılmakta olan aşmlmıt oto· zik holda da oynamağa karar ver- Fakat her halde bana tam para 
mobil ve motosiklet ticaretinin ga· diği için, son senelerde Fransız vermelidir. demittir. 
yet geniş bir tetkilitiyle karıılaş-
mıştır. 

Kaçakçının hapishaneyi boyla
masına güzel bir kız sebep ôlmuş· 
tur. Bundan senelerce evvel Tıp 
fakültesinde tahsilde bulunan 
J an Botçako bu kızla tanışmıştı. 
Delikanlı doktorluk mesleğinin 

çok 1akin ve heyecansız olduğuna 
kare.r -.re~p .1. ;..~ ~ • .,,..ı ... 1'a9• ..l;.;. 

künce kız da peşinden takip et · 
mişti. Kız!n anası hakikati öğre · 
nince, duyduğu keder ve •~ıdan 
ölmüştü. 

Botçakomm mesleği çalınıp da 
yeni baştan çeki düzen verilı.niş O· 

tomobilleri lngiltereye aşırmak 
ve oradan ayni tekilde çalınmış 
otomobilleri Franıaya kaçırmak· 
tr. Bu adam Pariıte olduğu kadar 
Londranm dalavera yapılan ma -
hallelerinde gayet iyi tanınmak. 
tadır. Çünkü sanatini yapmak için 
lngiltereye sık ırk gidip gelir. 

Botçako eski aşkından artık 
bıkmış olduğu son zamanlarda 
yeni bir canan bularak çeıni de -
ğiftirmeğe kalkış.mıştı. 

Polis güni;n birinde tüphelenip 
de Botçako aleyhinde tahkikata 
girişince reddedilmif sevgili hüku
met adamlarına yardıma koşmu~ 
ve bütün bildiklerini söyledikten 
sonra kaçakçıyı yakalatmak için 
de her gece bildiği ve eski işıkiy-

Ne sakin bir o-BU 
d '"l . ., turuf... egı mı. 

Acaba bu asker 
tekaüde mi sev
kolundu, yoksa, 
senatoryumda is. 
tirahat mı edi
yor: 
Hayır, bu a

dam, ltalyan baş 
kumandanı Ba
deglio' dur. Ko
lonyal şapkasmı 
masa, hatta ta
bak gibi kulla
narak cephe ge
risinde karnını 

adanı kinıd i r? 

_::.d~o~yu=-ru=y~o_r_. ____ ~------------------------------------------------

Saray Sineması 
aavram münasebet:ile tamamen 

TUrkçe slzlU 

Mevsimin en bllyUk ve en ihtiraslı ttı111t 

Ateş Kraliçes' 
bUyUk ve zengin fllmlnl takdim edecektir. 

le beraber dolaşmış olduğu bar ve ili••• Bu haftanın en gUzel ve en bUyUk prolramı 

Sinemasında meyhaneleri gezmeğe batlamıştır S C M E R 
Bütün bu gece gezintilerinde de 
sivil poliıler onun yakmlannda 
bul•mmuşlardır. 

Bir müddet bu ara.ıtırmalarm 
hiç bir netice venniyeceği aanıl · 
mrştır. Geçen hafta iıe gecenin 
birinde Botçako en sevdiği bara 
girivermiş.tir. Krz hiç vakit kay -
betmeden polislere İ$aret vermis. 
bunun üzerine ü.s polis müfettişi 
kaçakçıya doğru ilerlemişlerdir. 

Botçako mfil'ettişleri tanımış 

ve eli hemen siJ~.hma gitmiştir. 

Fakat arka ceb;nden tabanca çık
mamıJtır; çünkü kız bu ele yaprş
m~ ve t?bancl\vı almıştır. 

Genç krz yalnız tabancayı kap
makla kalmaml'f, ayni zamandrı 

dır. 2 büyük film birden: 

1- Fırtınadan Sonra 
(Aslanlar adası) 

Esrarengiz Şarkta cereyan eden bir macera c:J 
2-KADINLAR GO~,,t:·u 

Simone Simon-..Jean Pierre Aurn
0 ••• gUzel temslllerl. Gece saat 9 da Kadınlar Gll __ ... 

--------------~ 

Yarından llibaren 

Şebzadebaşı H t L AL Sinemasında 

SEFiLLER 
haydudun beline sanlarak polis - Yeni çemlen türkçe sözlü ıaheser film 

ler gelip tevkif edinceye kadar c ı••••••• 2 devrenin tamamı birden gö.terilecektir ........ ..... 
nu tutmağa mu"ftLffak olmuflur. 





Ta'frlka No. 53 · Yazan: Murad Serto§lu 
Genç Ali Pırlantaları tekrat ke·ı - Kim bu adam? 

seye, Ye keaeyi de cebine yerleıtir- - F eo .... 
di. Dümeni idare eden koraana - ..•. don! 
lizım ıelen izahat verildikten son- Zayıf nahif adam bu ;~fer bem-
ra her üçü dar merdivenlerden a- beyaz oldu. Kırmızı sakallı Jalua 
taiı indiler. Apflda ateı yakılmıt bu son söz karşısında hayret ve se. 
çıra metaİeler tublfturulmut, elha- vincinden tatkın bir hale gelmit· 
ııl sefere çıkan bir aemide alınma- ti. 
ıı ıereken bütün tedbirler alınmıı- Kör olası! Ne talidi bu be? 
tr. Yerde elleri kolları sıkı sıkıya Evveli iki Türkten üç bin altın 
baib üç adam yatıyor. Ve bir kor. vurmuıtu. 
ıan bqlarmda yalın kılıç nöbet Mükemmel, tam kendisine ıöre 
1*diyordu. hem yeni, hem küçük, hem de yol-
Kmnızı sakallı Jak, Kara Ha- lu bir gemiye sahip olmuıtu. 

san ve Genç Ali içeri girince bun- Bu gemi Akdenizin en zengin 
lann bajlannı çözdürdüler. Ve tüccarına aitti. Ve ambarları her 
kendilerini aorıuya çektiler. halde kumat -;esaire kıymetli ca.I. 

Eeirlerden ikisi iri yan ve kıya- )arla dolu bulunuyordu. 
fetlerinden ltalyan oldukları an- Geminin içinde de F eodon, Ak
lqılan iki ıemiciydi. Uçüncüsü za denizin zengin tücca~·ı esiri bulu -
yıfnahif, kısa kır sakallı kıaa boylu nuyordu. 
ve t&:car elbisesinde bir adamdı. Bu adam onun nazarında 

Saallere bu adam cevap veri- en az yirmi bin altın duka kıyme-
yorda. tindeydi. Kırmızı &akallı Jak b;t". 

- Kimin malı bu gemi? denbire zenıin olduğunu hissetti. 
- Floramalı bir tüccarın. Ne iyi, ne talili adamlardı bu 
- lami ne bu tücarın? Türkler? 
-Feodon! 
Kırmızı ıakallı Jak sevinçle hay 

ımdı: 
- Müliemmel .. Taliimiz var de

memit miydim ben ıize.. F eodon 
ltalya ile Adalar araıında it yapan 
e~ zengin tüccardır. En yollu ıe
~iler onun malıdır. Yemin ederim 
ki geminin anbarları bot değildir. 
~atasın, turnayı gözünden vurmak 
l:Rına derler. 

Sakallı adam yüzü sapsarı suıu· 
yordu. Kırmızı aaliallı Jak a&zün.. 
de devam etti: 

- Sen kimıin? Bu gemide ne 
ııf atla bulunuyorsun? 

Adam cevap vermedi. 
Kara Hasan bu sefer iki aemi-

ciye hitap etti: ~ 

- Eier bu adamın kim oldu· 
junu aöylemezseniz sizi ıece vak· 
ti köpek balıklanna yemlik yapa· 
cağım. Zaten anlatılan ıarabı faz
la kaçırmıısmız. Let gibi koku
yorsunuz. Bu suretle sizi yiyen kö
pek balıkları da çakır keyif olur-
lar. .... 

iki ltalyan gemici l:n. tehdit kar-
9ısında müthit bir korkuya düttü· 
ler. Eauen gece yanıı balık gibi 
yüzerek aemiyi ellerine aeçiren bu 
adamların korkunç manzarası Ü

zerlerinde hiçde iyi tesir yapmı
yordu: Hele ıu kırmızı sakallı, kor
lcunç_ bakqlı, iri yarı adamın ıöz· 
leri Jıiç de pkaya benzemiyordu. 
Doğru eöylemekten baıka kurtulu! 
çaresi ıaremiyorlardı. Biri, öbürü· 
ne ipret etti: 

- Söyles~ne ! 
- Sen niy~ söylemiyorsun? 
- Biliyorsun ya kardeıim, sen 

benim büyüiümıün. Böyle feylere 
senin cevap vermen lazım. 

- Benim mi? Amma da yaptın. 

Miskin miıkin tahta bacağın 

meyhanesinde pinekleyip şarap di. 
ye ispirtolu, çamurlu su yutacakla
rı yerde, itle mükemmel bir it ( !) 
tutmuılardı. Ne iyi etmitli de iki 
Türkün teklifini kabul etmi9ti. 

Vakia bu kabulde Türklerin 
korkunç kılıcı paradan daha ziyde 
rol oynamıftı. Fakat Jak timdi o 
kadar memnundu ki adet& haya
tında ilk defa olarak kılıcının Türk 
lerinkinden zayıf olduiuna ıevin
mitti denilebilir. 

Bu sırada vakit de iyiden iyiye 
gecikıiıiıti. Nerede ise ıefak ıö· 
kecekti. . Kırmızı sakallı Jakm a· 
damlan da bu müddet zarfında i
yi kötü yiyecek bir ıeyler hazırla
mıtlar ve reisleriyle iki Türk için 
kamaralarda yataklar yapmıılar· 
dı. On bet dakika sonra nöbetçi
lerden baıka hepsi derin bir uyku
ya dalmıı bulunuyorlardı. • 

~ ~ ~ 

Ertesi günü öğleye doğru uyan
dıkları zaman ilk iıleri güverteye 
fırlamak oldu. Hava çok güzeldi. 
Oldukça kuvvetli bir doğu rüz.ıi· 
rı gemiyi pupa yelken garp istika· 
metinde sürüklüyordu. Rodos dağ. 
ları tamamile ortadan kaybolmuf· 
tu. Her tarafta gökle denizin bir
lettiii ıörünüyordu. Yalnız aittik
leri istikamete ufuka uf ak beyaz 
bir noka vardı. 

(Devamı var) 
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P ren s ibrahim ikinci gece de eve 
gelmeyince, annesi polise müra-
caat etmişti. Hadiseyi meşhur lngiliz polis 

hafiyesi T omson takip ediyordu. 
Leyli vücudünde hafif bir ür

perme duydu: 
- Ne münuebetle buradan ge. 

çecek? .• Ömerin onun yüzünden 
evden kaçtıiını bilmiyor muıun? 
O böyle bir çocukluk yapıp bura· 
ya ujraaa bile, ben onu evden içe· 
riye sokar mıyım? 

Sonra birden muhakemesini 
toplıyarak ilave etti: 

- Aiabeyin bana çok şiddetli 
emirler verdi: (Zeynepten maada 
kim ıelirse, kapıyı yüzüne kapa • 
yacalum !) dedi. Onun arzusu hi· 
lifınd• hareket edebilir miyim, 
Zeynepçiğim? 

Zeynep, Leylinın yalan söyle
diğini hem sözlerinden, hem de 
gözlerinden anlamf!tı. Fakat, 
çantasına koyduğu kol düğmesini 
çıkarıp göstermeğe cesaret ede . 
medi. Zeynep, Leylanın zeki.sın . 
dan daima korkar, onu incitme -
meğe çalııtırdı. 

O gün fazla bir feY konutına· 
dılar .• 

Zeynep Leyladan ayrıldı: 
- Ömer ağabeyim geldiği za. 

man, tekrar uğrarım, yengeciğim ! 
Cinayetin esrar 
perdesini kim 

yırtacak? .. 
Prenses Fatmanın eiltelij1çın-

deydi. Prens lbrahim ikinci gece 
de eve gelmemiıti. Zeynebin kafa. 
ımı korkunç dütünceler sarmağa 
ba9lamı1b. 

Prenses Fatma telefonla polise 
müracaat ederek: 

- Oğlum lbrahim iki gündür 
meydanda yok. Onu arayıp bulu
nuz .. Meraktan deli olacağım! 

Dem itti. 
Zabıta bir taraftan yılanı geti

ren hizmetçiyi, diier taraftan da 
Prens lbrahimi anyordu. 
Meıhur poliı hafiyesi T omaon 

lıkenderiyeden Kahireye gelince, 
Prens lbrahimin ortadan kayboldu 
ğunu öğrendi: 

- Mis Nelson vakasile alakadar 
olduğu için saklanmııtır. 

Hükmünü verdi. 
O gün garip bir teıadüf eıeri o· 

J larak Miıter T omıon, Prenı Ömer-

le bir trende gelmitlerdi. 
Prens Ömerin Mis Nelaonun ö

lümünden haberi bile yoktu. Tom-
son: 

- Beni Kabireden bu it için ça· 
ğırdılar .• 

Deyince, Prens Ömer bu haber 
karıı11nda söyliyecek ıöz bulama· 
mııtr. Sevinse, polis hafiyesi fÜp
heye düıecekti. Fazla teessür ıö~ 
teremiyordu. Bunu yapmak elinde 
değildi. Prenı Ömer hakikatte 
çok sevinmi9ti.. Miı Nelıon, onu 
senelerce takip eden, her yerde ra
hat ve huzurunu kaçıran bir ka
dındı. T omaon, Prenı Ömerin en
tellicens servis memurları tarafın
dan takip edildiğini biliyordu. E
ğer vaka günü Prens Ömer Kahi
rede bulunınuı olıaydı, Tomson 
ilk önce onun yakasına yapııacak
tı. lakenderiyeye niçin geldiiini 
sordu: 

- Burada nerede kaldınız? 
- Prenses Şayestenin evinde .. 
- Kaç günden beri buradası· 

nız? 

- iki gündür .. · 
- Kahireden niçin geldiniz? 
- Noterde bir pamuk iti muka-

velesi imzalamak için .. 

T omıon, Prens Ömerin l>u cina
e i ler ıp e ece kafüliyet e bir 

adam olmadığını anlamıftı. O Miı 
Nelsonu öldürmek isteseydi, ken
disiyle kar9ılqtığı yabancı memle
ketlerde bu iti kolaylıkla yapabi
lirdi ve cinayet siyasi bir mahiyet 
alarak derhal kurtulurdu. 

Prens Ömerin Kahirede bunu 
yapmağa kalkışması çok zayıf bir 
ihtimal ile kabul edilebilirdi. 

Tomson icap edenlerin ifadele
rini aldıktan sonra, yılancı fellah
ları sıkıtbrmaktan bir netice çık· 
mıyacağını öğrenmişti. 

- Prenı lbrahimi bulmalıyız. 
Onu ele geçirmeden, bu vakanın 
esrar perdesini yırtamayız. 

Diyordu. 
Prens Ömer .evine gelir gelmez 

Leyli.dan vaka hakkında epeyce 
taf ıilit almııtı. Leyli üç günden
beri gazeteleri merakla takip etti-
ğini söylüyordu. · 

Ömer ihtiyaten Leyliya ıunlarf 
sormaktan kendini alamamııtı: 

- Ben ıittikten ıoma aokai9 
çıktın mı? 

- Hayır .•• 
- Evimize kim1e ~ten ıntT 
- Dün Zeynep uiradı.. Birat 

oturdu, gitti. lbrabim nwf):; ıed 
eve ıelmemİf.. Bundan bahsetti. 

- Baıka bir ıey söylemedi nıi ! 
- Hayır .• Biraz Miı Nelıon v•-

kuı etrafında konuıtuk •. Tabii bıl 
ölümden çok memnun ıörünüyor• 
du. 

- Ne dedin, memnun mu ıörii
nüyordu? 

- Öyle ya.. Acıyacak mı aŞJI" 
dm .. ? Elbette sevinecek. ( Bö1I• 
bir akrebi öldüren yılanı bul .. r 
dım, aizmdan öperdim!) dedi. 

- Haydi aen de .• Bırak fd bll• 
dalayı. Bu lafları ötede beride "1" 
lene, kendi batını ate,e ya'lll-'• 
T omson esen rüzairdan nemka.,a' 
bir adamdır. Onun aevincini dır 
yarsa: ( lıte, katili yakaladıtO !) 
diyerek Zeynebin yakuma raf" 
fır. Hemen ona gidip afzmı kaP'· 
maıını aöylemeliyim. Ba itin oed 
sonra bana da dokanurr (~il 
Nelsonu Prens Ömer öldürtllıiİf !) 
derler. 

Omer bey telaıla sokağa 'ı~-
mııtı. Anne.inin evine ıide~ 
yoldan koıarak seçen gazete ~ 
vezzileri (Nelıon hidise.inill W 
yüzü) diye baiırıııyorlardı. __.ı 

Prens Ömer çok heyecanl11'"' .. 
Sokakta giderken baıtıiı yeri ,ar
müyordu. ..._ 

- Acaba Mis Nelsonu ldlll " 

dürtmü9tü? • "'" 
Herkes gibi, Prens ömerı~..dd· 

fasını da bu dütünce kurcal!Y'11j jı 
Ömer annesinin evine ~ ~ ... 

zaman, sokak kapısında palı• 
fiyesi T omsonla kartılaıtı. 

1 
"'" T omson manalı bir tavır • 

du: d,r 
- Prens Ömer! Annenisl• ~ 

gınmıısınız. Ba9ka bir ev tutlll I• 
Öf 

nuz .. Ayrı oturuyormUflUO"'' 
"? mı. . 

Kocam meraklı gözlerle bana baktı: için içerimde tiddetli bir arzu vardı. . . re• 
- Bu çocuk kim? Ben onu tanıyorum. 
Kendisine gösterdiğim fotoğrafa kısa bir göz a-

tınca şaımlı. 

Hayretle: 

Fakat prap içerken benim daha 
bÜy~ olduium aklına gelmiyor
du. Şarap kUpalarını birbiri arka· 
sından dikiyordun. 

-·senin miden ajTıyordu. Faz. 
la f&rap içmenin midene çok za
rarlı olacaimı unutuyoraun. 

Kırmızı sakallı. Jak daha fazla 
tahammül ede..-edi: 

Ben lambanın önünde eğilmit bir prova işiyle 
meşgul oluyor Arif Nedret de mutadı üzere düzü
nelerle sigara içerek gazetelere göz gezdiriyor, bat
makaleleri bana anlatıyordu. Bu akpm ipeğim kal
madığı için prova itimi erkenden katlamağa mecbur 
oldum. Kocam derin bir surette okumaya dalımı gö
ründüğünden ben de bir fotoğraf albumünil çekerek 
bakmağa başladım. 

- Bu çocuğu tanıdınız mı dedi. 
- Evet eskiden tanıyordum. 
- Nereden? 

- Şüphesiz Anadoluda iken .... Çocukluğumda .. 
inanmadığını gösteren bir hareket yaptı. 

- Çok küçüktüm. O kadar küçük ki hangi şe· 
birde bulunduğumuzu ve adamların adlarını hiç ha· 
tırlıyamıyacağım. Fakat şu çocukla birlikte bulun· 
duğum zamanlarda yaptığımız en küçük şeylerin ha· 
tırası iyice akhmdadir. 

- Size çok küçük olduğumu söyl~~ıtt";uyU"' 
bilmiyorum. Belki dört bet yaflannd~ ıd~ r or1c1' 
beyaz bir ev görüyorum. Belki de bır ko 50ııl'I 
çok geniı teras olacak .. Birkaç basaıtıak·.1. e b" 
çimenlikler .. Yetil bir balı gibi göz alabildi ~=ri1111' 
yük ve geni§.. Kısa bacaklarım durmadın .. ~ s~ 
gömülüyor .. Çimenliğin önünde, solda buöııetİJ1d• 
büyük, ıuk yapraklı bir aiaç .. Bu ağacın i urısıllf ~ 

y altında ot bl' 
serinliyen adamlar .. Hep bu agac dırPlc 
damlar görmeden bu eski hayali canlan 

nim için ka~il değil! y ı.r·· ~ıt 
< • k Agıç ..Jfl 

"Gene uzun çok uzun hır oru.. bir ı-
' yokta 

- Ulan ne ıeveleniyorsunuz? 
Söyleyiniz diyorum size, yoksa ... 

iki ltalyan gemici bu tehdit kar-
11ıında titremeie bqladılar: 
. - Merlıamet ediniz! Bizi öldür

meJlnls. Ne iıter1eniz ıöyliyece-
~ .. 

Fotoğrafların çoğu eskiydi. Bunların araaındaı , 

kocamın akrabası olanlardan en baflıcalannı tanı

yordum. ötekilerin hirçokları bana tamamen yaban

cıydı. 
Bir sayfayı çevirirken birdenbire gözlerim bir 

resme takıldı. 
Bu on yaılannda bahçede oynayan bir çocuk 

fotoğrafıydı. 
Bu çocufu, daha doğrusu ıu portreyi tanımıt

tım. Hafif bir nida koparmaktan kendimi alamadım. 

- Sizi dinliyorum. Küçük çocukların masalları 

pek hoşuma gider! 
Benim ylizUm iyice aydınlıkta idi. Kocamınki 

gölgede kalmııtı. Bunun için anlatmamı söylediği n
kit benimle alay edip etmediğini göremedim. Sonra 
içerimde büyük bir anlatmak ihtiyacı vardı. Bendeki 
bu duygu maziden sıçrayan tatlılıklardı. Ne oluna 
olıun onları anlatmak, bu haunlan canlandırmak 

miyen ağaçlar .. Sonra su .. Irmak mı. 
mü? bilmiyorum. ._ ~t 111 

·• ilk bir kayra.·· "." _,.,, 
"Bu suyun üzerinde küç por P..--

nim gözlerimde büyük, çok bOyük ~:r b; -~ 
&örilnen cevizden yaprlmıt çok hafı ilk arkada~ 

.. Bu küçük 1rayıfm içerisinde kilÇ duytP-
karpaında oturdufumu derin bir heyecd 

batırla7amiyorum. ~(~ -'" 
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!8 ŞUBAT - 193! • 
Patronlar, hatta ecneb·ı patronlar 

U.rk işçisini haksız 
·yere işten 

A1.0MKAVNAK 
EYVATuıu Haftalık Siyasi Gazete 

çıkaramamalıdır! 
Halbuki ne yoktan sebeplerle 
ne bahanelerle kapı dışarı 
ediyorlar, okuyun ... 

Buıün)rii mevzuumuz bir iıçi
~ ite alınması ve itten çıkarılma
" bahsi etrafındadrr. Maalesef 
~n Türk itçilerinin dört gözle 
'eJdedikleri, ve İtçİ hukukunu ıer
~~e ve patrona karşı kuvvet ve! 
L'dretle koruyacağı muhakkak o
~İt kanununun henüz ç.ıkmamıt 
~ı yüzünden patron şimdilik 
._ İtte tamamiyle hürdür. istedi
~ İtçiyi, iated:ği ücretle ahr. Ve 
\atı İstediği zaman da kolundan 
~iu gibi kapı dıtarı eder. Ne\ 
~diaine bundan dolayı bir taz -
~t öder, ne de bunu kendisine 
-.L~ ~el h~ber vermek tenez • 
'"'Qllü göttenr. 

'"' nasıl çıkarıhr ? 
Yalnız bazı pek nadir insaflı 

~nlar keyifleriyle iıçi ~ıkar
~ar ve kendileripi çıkarırken 

\ir hafta, on gün önceden bu
~ haber verirler1 yahut da İtÇİye 
ı.ı. lllilrtar tazminat öderler. Gene 
~ ediyorum, bunu da sırf iyi 
~ar olduklarından dolayı ya-

lar. 
~ ltçr,e en büyük yeis veren o
ı..... eıı büyük bedbiniye düşüren 
j! itte hu yarınlarından, istikbıı.1-
'lll'lılden emin olmamalarıdır. 

'-'Ye. patron, yahut usta beni i§-
çı ?~~~~ 

\ Qu JC8rk, ve bu müthiş fikir, 
~erce Türk işçisine uyku u~t
~Rn, her an knf al arına kara bir 
~ ribi kakılan korkunç bir ka-

Sonra ben yanm. takat bir ada
mımdır. Ağır it yapamam, ayak
larım aksak. 

Geçen gijn dükkan aahibi elin
de bir kağıtla içeri girdi ve: 

- Gündeliklerinizi bir nıiktar 
indireceğim. Hava kurumuna ver· 
gi vereceksiniz, dedi. 

Ben bundan ıüphelendim. Mali· 
ye tahsil tubesine gidip sordum. 
Meğer bu verıi doinıdan doğru· 
ya dükkin sahibine aitmif. Fakat 
biz gene bu vergileri kabul ettik 
üzerimize aldık. Çünkü hava ku
rumuna her vatandat yardım et· 
meli. Borcumuzdur. 

Halbuki dükki.n sahibi benim 
bunu sorup öğrenmeme fena hal
de kızdı ve beni kapı dıtan etti. 

Mahvolmuttum; ne yapabilir
dim. Doğru nahiye müdürüne gi
derek tavassut etmesi için rica et
tim. iyi kalbli nahiye müdürü be
ni bir polisle birlikte dükkana 
gönderdi. Polis orada aldıiı di
rektif üzerine: 

- Bu çocuk kabahat.izdir. Eğer 
bir cahiJlik etmiıae uata: affetsin! 
diye söyledi. 

ln••ftn dereceel 
Fakat poliı gittikten soma~ 

ta: 
- Mademki ..m..ın,.mütıiW.\ıi 

göndermi§, aylıtmı da o Yenin, 
diyerek suratıma bir tokat atıp be
ni kapı dıprı etti. 

Şimdi ben ne yapayım? Yalva· 

Ah ruz 

ı<ABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden birer saat son· 
ra alınırsa Hazımsızlı~ı. 

mide ekşılik 
n yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
sızlığı ve kokuyu izale eder. Şişesi 

75 ,.e 120 K. H o R o s 
Markasına dikkat 

Majik 
Sinema ve film T. A. T. den: 
Şirketimizin hissedarlar umumt 

heyeti 2;; mart 936 tarihine miisadif 
~rşamba gUnü saat 11 de Taksimde 
vaki idare merkezinde adiyen topla 
nacaktır. En az :tirmi hisseye malik o· 
Jan "e asaleten ·veya nkiJeten iştirak 
etmek istiyen hissedcrların, toplan· 
madan evvelki on gUn zarfmda 10 dan 
U ya kadar senetlerini banka Komer 
çjyale ltalyananın İstanbul, Galata. \'C 

Beyoğlu şubelerine tevdi ederek mu· 
kabilinde duhuliye \'3.rakalannı alma.· 
lan Jizrmdır. Aşağıdaki raznamede 
yazılı blnço ve karuzarara hesabile 
mtlrakipler raporu şirketin merkezi 
idaresinde salifürıiklr saatlarda his 
sectarlar tarafından tetkik edilebilir 

ROZNAMEIMOZAKERAT 
ı - idare heyeti ve mOrakip rapoı

larıam kıraati. 
2 - Münhal idare azalığına intihap 

edflmlf olan zatın intihabmm tasdfkJ. 
3-935 senesi blançosuyla karu7.arar 

hesabınm tasdiki. 
..... .Mi-..•<iw•JWıa.\.M~illlMaa~..._ 

!l - MUrakfpJerfn lntfhabr. 
6 - ldare azasilc rnürakiplerin 935 

~enesinc ait hak].., huzur ve ücretle-
rinin fo.sbiti. 

1 dare Meclisi 'lur. 

~ lialbuki vazifesini hakkile ya
~~· •uiistimal, hırsızlık gibi ,ey
,1'1'\iki.p etmiyen namuslu bir in
~~ f evkalide bir hal olmadığı 
~ •rde ç.alııtığı müessesede ya-

rırım size bana yol öfretin ! Bizim -------------
hakkımızı arıyan ve koruyan bir Şirketi Hayriye 
yer yok mu: Y ~kaa hep ~yle ipiz hissedarları heyeti 

. 'lldan emin olması ne kadar ta· 
"c-.t.. ne lmdar hakkıdır. Şüphe 
~ı dünyadaki en büyük azap 
~ dur: 
'"nıından emin olmamak ... 

~.~lunan sebepler 
~r\lftüğüm yüzlerce itçinin bir 

1-lubtelif fabrika ve müease-
"2~ IUUnualariyle çalışırlarken 
.~ Jilzünden iılerini kaybet

kalıp serserı mı ~lacainn· . umumiyesi içtimaı 
Bu mektubu ııze yazarken emın 

olun ki ağlamııımdır.,, 
Kimbilir daha böyle ne kadar 

çok facialar cereyan ediyor ki bun 
ları duymuyoruz, bilmiyoruz. it 
kanununda böyle keyifleriyle ha
reket eden patronların burunlannı 

Hissedarlar umumi heyeti 1936 ae • 
nesi martının 30 ncu pazartesi günil sa
at (15) de Şirketin Galatada Fermene• 
alerde kain merkezi idaresinde alelade 
surette içtimaa davet olunur. işbu iç -
timaa 50 ve daha ıiyadc hisse sahibi o
lan hiasedarlar iştirak ederler ve rey sa
lıibi olurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1935 senesi heıabatı hakkında 

meclisi idare ve mürakip raporlarının kı• 
raati ve mczkfır hesapların tasdiki ile 
meclisi idarenin ibrası. 

Yarınki Cumartesi 
günü ilk sayı çıkıyor 
Haftanın mesele ve haberlerine aıd 
yazılardan ve ıcmallerden başka bu 
sayıda okuyacaaınız yazılardan · 

bazıları: 

Kaynak niçin çıkıgor? 
(Baş makale'> 

Mehmet' vatandqla candan 
bir derdleıme (Memleket mese
leleri hakkında samimt bir mü -
nabıa) . 

Hayat kırkından aonra J;a,lar ! 
(Oç dört yüz bin nüsha satan bir 
kitapla ortaya atılan bir iddiaya 
ait malCimat). • 

.Şarki Groenland' dan Kaynak 
okuyuculanna selim (Hiç bir der
di ve ihtiyacı olmıyan ve buzlar 
arasında daima gülen tabiat in
sanlarının hikayesi). 

Amerikada iki milyon Türkçe 
bilen var (Osmanlı ordusundan 
ıili.hile kaçan Manisalı bir Rum, 
vatan ha~ni olduimıu yirmi tene 
sonra nasıl keşfediyor?) 

Ecnebi doatlar: ~ ..ılrB
finden çekildikten Hnra memle
ketindeki ptosunu bırakarai la • 
tanbu)da yerleıen Türk doıbınun 
hikayesi. 

Gurbette yerleten Türkler: 
Londrada İzmirli Bay Ali Rıza
dan bqlıyarak hariçte yqıyan 
Tijrklere dair bir yazı serisi. 

Amerika devlet bankası mü • 
dürünün Türk iktisadi sistemine 
ait mühim raporunun ilk kuım 
(Kaynak) ın ilk aayısındachr. 

İzmit kiğıdhanesinde bir aey
ran (İzmit kiğıd fabrikası ziyaret 
intibaları) . 

Beı ahbap çaouş 
(Bq Türk ıencinin Amerika· 

da çok maceralı tahsil hayatına 
ait hatıralar). 

Jlmt diif~e (Bay Rauf A~ 
medin aüzel bir yazısı). 

Japonya, Aayada tarih yap-
m•Jda mctaul (Son Japon buhra
nmm mahiyetini anlatan bir ya
zı) . .-

:Antoloji münakataaı :(Yan.at 
Nandlah Ataç). 

Fener~hçe - Galatuaray 
(Bay Eıref Şefiiin son maça dair 
dikkate deler yazısı). 

J:aniri diifündüren if~er: (İ•· 
mir valisile bir müli.kat), 

Deli fitekler (Ketelin üç lian 
aiJlhtoruna ait heyecanlı ve tatlı 
l'Cllll"Dmm ilk iman). 

Hac, Hicu için iktüadt bir 
me1ele oldu (Resimli bir JUi). 

8 fnıı :.as' d ı lilı, ....... , 
ıinema, kadın - erkek, tuhaflık, 
çocuk aahif el eri. · 

Türk tipi nasıldır ? 
R•nmlar Ye okuyacular ara· 

• 
ımda mükifatlı bir müsabaka ve 
herke.in alibsını uyandrracak 
bir münak•ta· 

Harpte kadın aıker: '(Ciha11 
harbinde döiüfen Raı kadmlan • 
na dair resimli hatıralar) • ' 

(KAVNAK)ın ilk sayısı 
20 Sayıf adır. 

Dört sayıfası re•lmli bir 11avadlr. ••••· 
tenlzı müvezzllnlzden alırken navenın 
için de oıup oımadıQına dikkat: ediniz. ir. Kimisi çehre ve tip iti

. e Patronu memnun etmemi!, 
),~Yerine bqka bir (iltimaslı) 

kıracak tiddetli hükümler buluna
cağına eminiz. Patron, bu mem
leket itçisinin de nihayet bir insan 
olduğunu, onun da kalbi, onun 
da hayat mesuliyetlerini üzerine 
almıt olduğu bir takım fertlere sa

2 - Müddeti biten reis ve azaların ,----------111111!----------------• 
-~k İçin itinden çıkarmıtlar. 

i....._- o kadar çok, o kadar çok 
t~~llcla tükenmez. Yalnız mu

olan nokta §U ki pek çok 
~ Patronlar tamamiyle bir 

lcapris yüzünden işçilerini 
~ lerinden atmaktadırlar. 
~nede, Karaba§ mahallesi. 
~llda 25 sayılı evde otu-

1 I İd Öncel'in i~inden nasıl, 
dıfntt hikaye eden şu mek-1j 

~l•zdirin, bakalım yüreği 
~ıyacak mı? 

~•zın bir mektup 

"'-..- 'bugün iıçünciı gündür ki 
·~unuz itsiz, boşla gezi-
~Una. sırf ufak bir hakkı
~ in sebep oldu. 

l.i buçuk senedir ki Beyoğ 
..:. ecnebi tarafından işleli
l lra salonunda İ§Çi idim. 

-.:. •aat çalıııp 70 kurut gün 
~•rdtnn. Ve bu para ile 1 
• İzni, hem de mektebe gi-

lcar . . . 

hip olduğunu bilmelidir. 

lfçl klpek d•llldlr 

Bu bahse son olarak bazı pat
ronların itçiye yaptıkları köpekten 
fark11z muameleler girer: 

Şehrimizde gene bir ecnebinin 
idaresinde bulunan büyük bir kır
tasiye mağazasında çalıtan bir İ!· 
çi, patronun kendilerine her sün 
ağız dolusu küfür1er savurduğunu. 
ve hiç bir işçinin haysiyetini gö
zetmediğini söyledi. 

Çıkarmak istediği İtÇİye kartı 

ise ağzını büsbütün bozuyor, ve o
ru canından, hayatından bezdire
rek istif aya mecbur ediyormuf. 

Hiç fÜphe etmiyoruz ki it ka
nunu bu cepheden de itçinin hak
kını koruyacak, ve itçiıine böyle 
muamele eden patronlan gayet a
ğır cezalarla cezalandıracaktır. O
na itçi ile bir seviyede olduiunu, 
ayni insani Ye içtimai haklara ma· 
lik o)duklarmı öfretecektir. 

yerine reis .... e aza intihabı. 
3 - latifa eden azanın yerine bakiyei 

mUddetini doldurmak üzere aza inti -
habr. 

4 - Müddeti biten mürakiplerin yer
lerine mürakip intihabı ve ücretlerinin 
tayini. 

* * .. 
Fevkalade içtima 

Şirketi Hayriye 
Hiasedaran heyeti umumiyesi 1936 

senesi martının (30 ncu) pazartesi gü
nü saat (16) da Şirketin Galatada Fcra 
menedlerde kain merkezi idaresinde 

fevkalade surette içtimaa davet olunur. 
işbu içtimaa ticaret kanununun taallQk 
eden maddeleri mucibince bir hisseye 
malik olan hissedarların dahi iştirake 
sclahiyetleri vardır. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Şirketin Bahri inşaat ve tamirata 
mahsus fabrikasının teşviki sanayi ka • 
nunundan istifadesini tazammun etmek 
üzerine şirket mukavclenamesine bir 
fıkra ltbcsi. 

(!livesl teklif olunan fıkranın şekli: 
- Şirketin bahrt inpat ve ta mira ta 
mahsus fabrikası Te!Jvı"ld Sanayi kanu-

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonu ilanbrı 

Maltepe Askeri Liaeainde bir 
Arteziyen kuyuıunun açılması 

münakaaa11 29 - 2 - 936 Cu • 
martesi günü saat 12 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Tıahmin bede
li sekiz bin lira olup ilk tem:natı 
altı yüz liradır. Keıif ve prtna • 
meai her gün öğleden evvel komi.. 
yonda görülebilir. Bu ite gitmek 
istiyenlerin evveli. Komutanlık 
İn§aat tubesinden bu tarzdaki İf· 

• 
lstanbul llari<·i 1\s-
kerl kıtaatı ihinlorı 

Malkara için 103 ton kuru et 
13 - Mart- 936 Cuma ıünü ..,. 
at 15 de Tekirdaimcla Satmalma 
komisyonunda açık eksiltme,. 
konulmu9tur. Muhammen fiat iki 
buçuk kunıttur. Muvakkat temi • 
natı 193 lira 12 kuruflur. lstekli
lerin belli saatte komiayona ıel ,. 
nieleri. (607) (1122) 

leri yapmış ve yapmaia muktedir =============~· 
olduklarına dair alacaklan vesi · 
kalarla birlikte teklif mekt~la • . 
rmı muayyen gün ve saatten en az 
bir aaat:evveline kadar Fındıklıda 
Satınalma komisyonuna vermele. 
n. (833) · 

" . . 
Gülhane Hastahanesinde yeni· 

den yapılacak olan bina kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

radır. ilk temim.tı 2446 liradır. 
Eluiltmeai 9 - Mart - 936 Pa .. 
zart•İ aünü uat 16 dadır. Eksilt
meye gireceklerin ilk teminat 
makbuz yeya mektuplariy)e 2480 
NoJı kanunun 2. 3 ündi madde .. 
!erindeki .... ilde birlikte teklif 
mektuplanm ihaleden eıa u hİI' 
IMl eneline kadar Fmddd• 
Komutanlık aatnWma kıomiqe .. 



GFE fi • 
1 Martta Tekrar 

Çıkıyor. Veni çıkan: ................ ~ .............................. ~ ......... .. 
Renkli, güzel bir kap.U içinde 100 sayfadır. Js,i.de ayrıca iki ta· 

. . 

ne dört renkli tablo ila\lesİ vardır. Her sayının 1 formuı "Yerli Ro
man,, - 1 forması "Polisiye Roman,, tefrikalarına. ~rdmqtır. Hik&Pı 
Röportaj, Yurd Ye Dünya hadiseleri, Spor, Sinema, Meda Milah 
Karikatür ve Bilmecelere ayrılan diğer sayfalar zengin resimlerle 
auılüdür • 

-- -......-~ 

Kuftıb8İ'a siıhiplerine: 

Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Raokasıoıo 
ikinci tertip ıo.ooo ıtra mDkAfatlı 986 
kumbara keşldelerloln birincisi 1 Nisan 
986 da ANKARA da noter huzurunda 
teklleeektlr. Bu kur'aya iştirak edebll:
mek için kumbara sahiplerinin 1 Mart 
986 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol
malan .lhımdır. 

• 

- ..-- --
-----•ı 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma 

Komi s yon u ilan 1 arı 
lıtanbul Levazım imirliiine 

bağlı müeueaeler için 30 ton zey
tinyağı 16 - Mart - 931 Pazar· 
lesi günü saat 15,30 da 1stanhulda 
Tophanede Sabnalma komiıyo • 
mında ~apalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. Tahmin 'bedeli 16 
bin 500 liradır. llk teminatı 1237 
buçuk liradır. Şartnaıneei komiı-

, yonda görülebilir. lateldilerin ka -
nuni veıikaluiyle telcliflerini ilıa. 
le saatinden bir saat eTTel komiı· 
yona .. ermeleri. '(441) (1096) . . .. 

Istanbul S Dncft icra Memurluğundan ı 

sandığına~ 
930 liraya 1 inci derecede ipotekli ve yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tama•ma 2120 lira kıymet takdir edilen Bakırköy Kartaltepe lncir-
li cad. 84, 55 mükerrer •• halen 58 kapı No. lu maa bağ bir bap ha
ne açık artırmaya vazedilmif olduğundan 1 - 4 - 936 tarihine mü· 
sadif çarıamba ıünü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttır· 
ma11 icra edilecektir. Arttırma be deli kıymeti muhammenenin % 75 
ni bulduiu takdirde mütterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en ıon arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 16-4-936 tarihine müsadif perıembe günü 
ıaat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin .% 75 ni bulmadığı 
takdirde satıı 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bD'akılır. 
Satıt pqindir. Arttırmaya iıtirak etmek istiyenlerin kıymeti muham
meneain % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu sicilli ile 

' sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alakadaranın ve irtifak hak-
kı aahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarif e dair olan 
iddialannı eYRkı müspiteleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren ni
hayet 20 ıün zarfında birlikte dairemize bild~eleri lazımdır. Ak

ıi takdirde haklan tapu ıicilli ile sabit olmıyanlar satıf bedelinin pay 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma KoınUyoıvı /tiJla«irJ•: 
1 - Talimin edilen bedeli 42.000 lira olan 20 tan kal&Jm ,.-ı: 

hkla münakasa11 12 Mart 936 tirihine müu.dif perfQlbe pii ,.,at 
14 de Ankara Milli Müdafaa Vekaleti binasında Japdacaktır. 

2 - 210 kurut bedel mukabilinde prtnameaini almak iatİJdlr 
rin her gün, münakasaya iıtirak edeceklerin de 3150 lirahk t~ 
mektubu ve 2490 numaralı kanun ahki.mı dahilinde belıeleri 
yevmi mezkiirda komisyona mürac:aatlarL (1101) 

Miktan Cin.i T alımin BJ. M. Teminat Paarlafı .-,. H ~ 
Lira K. Lira K. 

11000 Kg. kösele ~ 17050 00 1278 75 10/Mart/ 936 ı' 
6000 ,, vaketa 11400 00 855 00 10/ Mart/936 14 

Yukarıda yazdı kösele ve vaketa yazılı günde pazarhkla al~ 
tır. Şartnamesini görmek için her a-ün ve pazarlık için yazılı M. t_." 
nat mektup veya makbuzlariyle Kasımpaşadaki koınisyon ba~~if' 
na müracaat olunmaaı. (991) ~ 

Millt Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komi•~ 
dan: . • . . ·. · · ' 8 

1 - Talimın edılen bedelı 90.000 lira olan 5000 ton Velet ıc.ı_, 
kiSmürünün kapalı zarfla münakakaıası 2 Mart 936 pazarteai ,.,,
saat 14 de MiUt Müdafaa Vekaleti binuında yapılacaktır. ~" 

2 - ~kurut mukabilinde verilen ıartnamesini almak iıti~~ 
rin her gün, münakuaya ittirak edeceklerin de yevmi mezk'P ... 
5750 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuna ıöre ...,., 
leriyle komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 Mart 936 günü azami saat 13 e ka~ar . ko~~ 
verilmif bulunacaktır. '( 801) 

Mlllf Miidafaa Vei&leti enız er z ~a ınalmil Kom~ ' 
dan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 100.500 lira olan 300 ton benziJI ~_!!İ 
b zarfla münakuaya konmuftur. Münakasa 9/Mart/ 936 ~ 
günü ıaat 13,5 da Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binaımcla 1-

lacaktır. • Jıı' 
2 - 503 kurut mukabilinde Şartnamesini almak isteyenJert~ _,ı 

ıün münakaauına rireceklerin de 9/ Mart/ 936 PazartMi ,a.u ; 
13,5 da 6275 liralık teminat mıktarlnrı ve 2490 numaralı kanu,..O 
kimı dahilinde vesikalariyle komisyona müraeaatlan. fr 

3 - Zarflar 9/ Mart/ 936 günü ıaat 13 e kadar komit~
rilmit bulunacaktır. "896,, 

ti ' 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komi•foll'I 

dan: • ,.ıı 
1 - Tahmin edilen bedeli 140.000 lira olan 350 ton benSI~ ,uod 

zarfla münakasaya konmuıtur. Münakasa 9/ Mart/936 Pasart~, 
saat 15 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yspl __ ..,.ı,ri' 
2- Yedi lira bedel mukabilinde prtnameaini almak •-. ı' 

her gün münakasa11na gireceklerin de 9/ Mart/ 936 ,arı-~ 
at 15 de 7350 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı~ 
Ahkamı dahilinde veıikalarile komiıyona müracaatları. ,,-"' 

3 - Zarflar 9/Mart/ 936 aünü saat 14 de kadar KOIDİd 

lıtanhul Levuım lmirliiine 
bağlı müeaaeseler için 2500 liralık 
atlierf enafta zeytinyqı 29 -
~t - 936 Cumarteıi s\inü saat 
1 r 'de Tof)hanede Satmalma l&o • 
miıyonunda pazarlıkla almacalc .. 
tır. ihale sünü tMlim f&rliyle alı
nacak olan itbu zeytinyafı için 
isteklilerin. helli aaatte komisyo · 

lapıa11ndaıı hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden rilmit bulunacaktır. "897,, _____.,,, 
mütevellit belediye ruıumu ve vakıf icaresi ile 20 ıenelik vakıf ica- ----------------------- ,-rt o' 
reıi tavizi bedeli müzayeCleclen tenzil olunur. Daha fazla malUnıat lıtanbul Dördüncü icra memur- ğerin yüzde 75 ini bGI~~ 
almak istiyenler 17 - 3 - 936 tarihinden itibaren herkesin görebil- lujuna: lup aksi halde en'°" aJaaak ~ 
meai için dairede açık bulundurulacak artırma ıartnamesi ile 34/ 2924 Yeminli üç ehlivukuf tarafın · taahhüdü yerinde k arak t1 / 
No. lu dosyaya müracaatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki görebile- dan bütününe (3612) lira değer arttırma 15 ıün uatıl O" 
cekleri illn olunur. (1131) biçilen Kalpakçılar baıında Se. 4 - 936 tarihine r~fdtte .-tr 

na ıelmeleri. (443) (1093) 
••• 

600 bin adet Fermejüp 30 -
Mart - 936 Pazartesi günü ıaat 
14 de Tophanede Satmalma ko • 

miıyo$Jnda açık eksiltme ile ah- ============= 
nacaktır. Tahmin hedeli 2220 li · 
radır. ilk teminatı 166 buçuk lira· IVI BiR 
dır. Şartname ve nümuneıi komis
yonda görülebilir. lıteklilerin bel
li saatte komiıyona gelmeleri. 

(416) (817) 

1 GUzeİ Y ~rler n R3mhle Edirnekapı caddm Ur.erin 
de Bağ ve bahçe ve köfk yapmafa 
elveri' Ji sırf miilk bir mahalde n 
mukQr cadde üzeri•de yüzleri yir
mişer metre, Ü(er dönUm miktann 
da üç tarla satıJacaktır. Toptan da· 
hl Mtın aJınabtıir. Taliplerin Siley 
maniye mannh Tfryatf ~rpnn· 
da 5T 11aman1r ah~ı Ha.!llan ustaya 
müraraatıan. 

Terzi mi 
arıyorsunuz? 

itte size bir adresi : 

iHSAN YAVUZ 
Kadm Y• Erkek T erzist 

lstaab•I - TtalposıHe kartıtıııdı 
Foto Nar )"Hl•dı Lrrıret hanılClı 

Pektorin· 
Pektorin 
Pektorin .. 

- Oksürüiünüi mO var ? 
- Nezle mi oldunuz 7 
- Bronşite mi tutuldunuz 7 

Pektorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
ıınm.ısu - aauı 

IE$111Elll4Hlll um mımı. SİHEtl 

petçiler hanı üıt katında eski 1, günü ayni yer ve aJDI ... • ,.U- • 
yeni 1 sayılı odada ayni yerde, I lacak ve bu sefer de del- ft'o-~ 
eski 16 yeni 16 sayılı oda ve eski I de 75 ini bulma»• satıl ıeri bl 
22 yeni 22 oda. 1 kanun hükümlerine ,are poıJl'.a' 

Ayni handa eski ve yeni 1 rakılacaktır. 2004 1&Y1~~!..dl ~ 
d . acı.,.._- ıl• 

2 No.h dükkan dairemizce açık 126 ıncı med eıı m d~ ~ 
arttrrmaia çıkarılmıt olup ıart - tek sahibi alacakblarl• kla ,.Jı•~ 
namesi 16 - 3 - 936 gününden kadarların ve irtifak h~serissO~· 
itibaren heBeıin görmesine açık }erinin gayri menkul. u.,. ,..,,~ 
bulundurularak 2 - 4 - 936 ta. haklannı buMMi1le ~': fllll _.4.iJt'.JI' 

bul "deli .. • • 
rihine rastlayan Perıembe günü fa dair unan 1 

• yitlll' .,ı 
saat 14 den 16 ya kadar dairemiz. bet evrakiyle bir_JiJde ~ild~J ., 
de sablacaktır. Arttırmağa gir - içinde dairemıse. )lalde 11-1' ~ 
mek için yüzde 75 teminat akçesi 1 lazım olup, ab• abit o~ • 
veya milli bir bankanın teminat lan tapu sicill~rifl~11 •,.,.ı~ 
mektubunu yatırmak lazımdır. dılcça ıatıf he .e 

1~.ıırtar· ~ 
Birikmiı vergi, belediye resimleri 1 ma11ndan fı&l'IÇ ek ittİ,- cı-1· 
ve vakıf icareıi ve yirmi senelik genit bilgi öfre11111 ratllrs~, 
vakıf tavizi müıteriye aittir. Ar -j' 93511245 dosya nuın• •JIO .,....-

d reml.ze L-· TU,_alart' tırmacla ıapi menkule biçilen e· u-s 

7 
h 

a 

le 

li 
ai 
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. P~f~t · I?e .. ~ .yoll~ı ~E Lif!Ianları 
. işletme . Uiiium idaresi Ilanları 
' ' .,.... t.. 

60YAŞ1 N DA 
olduQum halde 

Burusukluklardan nasıl kurtul sı• Z 
dum. Ye 2o yaş daha genç görünmeğe ·' de onun gibi yapını 

Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ve verenler 
7/ 4/936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada idare 
binaımda satın alınacaktır. Bu işe g '. rmek isteyenlerin 2196,52 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tay in ettiği vesikaları ve teklifl~rini 

aynı gün ıaat 14,30 a kadar komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 145 kurut mukabilinde Ankara ve Haydar~afa vezne 

lerinde ıatdmaktadır. "841., -----Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aıağıda yazılı (2) 
&rup mabeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında 

Yazılı gün ve ıaatlerde Haydarpaşa da gar binası dahilinde 1 inci işlet
hıe komisyonu tarafından açık ek~iltme ile satın alınacaktır. 

muvaffak oldum. 

• --m~ 
\ ' • 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla eks!ltme günü saatine kadar komia
Yona müracaatları lazımdır. Bu ite ait ıartnameler komisyondan pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 13500 kilo Babl T, U, müaavi ve gayri müıavi köte. 3500 Kg. 
Yuvarlak, 5900 kilo lama, 2600 kilo 4 köte adi ve lıveç ve 11500 kilo 
bıuhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 1/ 2 lira ve 
tnuvakkat teminatı 255 lira olup açık eksiltme 17 - 3 - 936 ıalı 
ıünü saat 10 da. 

.. Den 60 yaşımı bitirmiştim. Bu 
yaşta olan bir kadın artık kendini 
cazibeli göstermeğe uğraşamaz. Fa· 
kat, ben merak saikasi1e tebeddülitı 
haniyeden solmuş ,.e baruımuş yü· 
zümde cildin unsuru olan Tokalon 
kreminin tesirini tecrübe etmek iste 
dim. Bir aylık tedal"iden sonra "siz 
gençleştiniz,, dediklerinde hi~ettiğim 
hayreti tasavvur ediniz. Bu müjdeden 
cesaret alarak tedavime devam ettim 
ve beş ay sonra harika tamamlan· 
mıştı. 

Ba,ka kadınları:t beyaz ve parlak diılerini kendi lekeli, çürük 
diılcrile mukayese edip ye'se kapılmaktansa 

2 - Muhtelif eb'atta 40008 kilo demir levha muhammen bede
li 4000 lira 80 kurut ve muvakkat teminatı 300 1 / 2 lira olup açık ek
•iltme 17-3-936 ıalı günü ıaat 10 da. (1134) 

RADVOLiN 
Kullanmayı tercih etti ve kısa bir zaman içinde onlardan çok 

daha beyaz, çok dahaparlak ditlere sahip oldu. 

Beni görenler, ancak 40,4:> yaşla· 
nnda olduğumu söylüyorlardı. Tenim 
açık ve cazibeli ve hafifçe pembeleş· 

mit yüzümde hiç bir buruşuk kalma 
mıştT. 

RADYOLIN, kir tabakcuınclan Jaha ıert , lalıat mine tabalıtıJ 
•ından daha yumuıak olduğu için diıleri 'İzmeden temizliyen ve 

parlatan yegane Jiı macunudur. 

Bayramlıklarınızı 

Bızden Tedarik 
Edin 0P 

Bu şayanı hayret tesiri nazarı iti 
bara alarak, her kadın cildin un.~uru 

olan yalnız Tokalon kremini kullansa 
artık ihtiyarlamış büyük anneler bu· 
lunmıyacaktır.,. 

Hamiş - İsminin neşredilmesini 
lstemfyen şu yukarıki mektubun aslı 
mahfuzdur. Cildin unsuru olan Toka 
Jon kreminin terkibinde son derece 
besleyici unsurlar bulunduğuna ...... 
Jiraya karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumuşak 

ve buruşuksuz kalması için elzem o· 
lan hayati unsurlarla istihzar olun· 
muştur. Akşamları yatmazdan enet 
pembe renı:inde i , . .e sabahlan beyaz 

BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAY Gazetesi 
ÇIKACAK1/R 

Mündericatı çok zengin olan bu gazeteyi okumakla ve ilin
lannızı vermek!~ hem kendinize ve hem de KIZILA Y'a yar
dım etmİ§ olacaksınız. 

Fiatı ıon sahifede santimi 30 kuruttur. Müracaat yerleri: 
İstanbulda: Postane karşısın da 'KIZILAY Satış Bürosu. 

;ı;f~l2P.: 22 • 
ostane arkasında İlncıltk Şirketr. 

Telefon: 20094 - 95. 

OMEHAttK:.__l~ .. ·~··~ ~....-· ... ~ 
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Sent Anj şatosundan toplar atıldı. 
Son dereceye Yaran bir sevinç göste 
rlldl. 

Kardinal dö Loren sevincinden 
kendisine amiralin ba§rnı getiren Mo 
ı·ü,·ere bin altın ekü \'erdi. 

Moröver bir kaç gün kalacajını 

umduğu Romada tam bir sene oturdu. 
Acaba bu bir sene içinde ne yap 

mıştı? Şüphesiz servetini hazırlamış 
tı. Belki de bir çok kişilerle arkadaş 
olup clbirliği etti. 

1573 senesi eylülünün birinci gü 
nü Parise dönmek üzere yola çıktığı 

zaman gözlerinde bir sevinç izi be· 
liriyordu. Şövalyenin yaraladıiı yüzü 
nü okşıyarak: 

- Ey Pardayan, şimdi biz bize 
im.Idık! diye mınldandı. 

Hügetle usta Greguvar akrabala 
nndan bir.isinin evindeki mahzende 
ıizlenmişlerdi. Paris kapıları tekrar 
açılarak öldürülecek Hügno ve şüpheli 
kimseler kalmayınca Hüget tekrar o 
tele dönülmesini istedi. 

Lakin korkak l.Jindri, Parisin ha· 
Jıi tehlikeli olduğunu ve hergün adam 
öldürüldüğünü, Parislilerln, saray hal 
kının hatta Şarlin bile bacaklarmdan 
asılı olan amirali seyretmeğe gittik· 
1erini, din değiştirmedikleri için Brik 
moy'a ile Kovan grev meydanında a· 
sıldıklanoı, halkın bu manzaradan 
pek hoşlandığını, kendisi çok şükür 

gayet dindar bir katolik olmakla be 
raber kafirler tükendiği için: 

- Sen bir gün Pardayanların kaç 
masına vasıta oldun! diye a..culmak ih 
ttmalf bulundufunu, bu ytlzden de 
lf Uget kederinden öleceği için pek ya· 
zrk olacafını ileri sürerek bunu ka 
bul etmedi. . 

Hüget, bu sözlerin son kısmına o· 
kadar aldırış etmiyerek çaresiz koca· 
sının sözlerine itaat etmeğe mecbur 
oldu. \ ' e deviniyerden kaçan Parda · 
yanlaı· meselesi unutuluncaya kadar 
Paristen uzak bir yerde yaşamağa ra· 
zı oldu. 

işte bu suretle Hügetin doiduiu 
yer olan Provense gidilerek orada üç 
sene kalındı. Bu müddet sona erince 
usta Greguvar artık geçmifin unutul· 
duğuna ve tehlike kalmadıfına kanaat 
getirdi. 

Bunun üzerine Greıuvar ailesi 
tekrar Parise döndü. 

1575 !lenesi 18 haziranında vaktile 
Raböle tarafından bu isim verilen De· 
viniyer lokantası tekrar açılarak kısa 
bir zaman içinde eskisi gibi fşlemeğe 
başladı. 

Korkudan zayıflayan usta Lindri 
gene şişmanladı. 

Hiigete gelince, her zaman güzel, 
şen ,.e neşeli olarak Deviniyerin süsü)" 
dü. Fakat güzel yüzünde bir acı ese· 
ri görflnUyordu. Baz.an otelin merdi· 
veninde durarak Sendenis sokağına 

hazin hazin baktığı görülilr ve hiç gel· 
miyen bir yolcuyu bekledifi sanılırdı. 

Papaz Tibo, Sen Bartelmi paza· 
rrndan üç hafta sonra tuhaf bir şekil· 

de öldü. 
O pazar, Küçük Jan Kleman lno· 

san me:zarhfına gitmek istedi. Akdi· 
ken ağacı mucizesinin doirusunu or· 
taya koymasından korkulduğu için 
her sözü dinlenen çocuğun elinden 
Tibo iutarak onu mezarllfa götürdü. 

Hava pek sıcaktt. K~ük Jak Kle
man, Akdiken dallarını bulamadığı 

için ~k mllteeafr oJda. Tlboya sordu. 
Papaz bu111arrn annesinin tılemiı ol· 

.. ~ . ,. . .. 
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- Oğlum .. Marşal .. Burada mı"! 
Monmoransi yaklaştı: 
- Buradayım mösyö! 
Luiz yaralının üzerine eğilerek: , 

- Ben de buradayım baba! dedi. 
Yarah söze haşladı: 
- Marşal. Çocuklarımızı biribiri 

ne \'ereceksiniz değel mi? Bana söz \"e 

rinlz.. Obür dünyaya içim rahat ola
rak gitmek isterim .. 

Zaten yaşamama lüzum kalmamış 
tı. F'akat söyleyiniz Marşa), siz Kont 
dö Marjansiden bahsetmiştiniz .. 

- Evet, kızıma ondan iyi bir koca 
bulamadığımı da söylemiştim. 

- Sonra? 
Monmoransi şövalyeyi göstere· 

rek: 
- işte kendisi! Marjansi benim 

malımdır. Bunu, şövalye dö Pardaya 
na ,·eriyorum. Bu Luizin çeyizidir. 

Jhtiyar asker gü1ümsedi ve: 
- f:lini ver şövalye! dedi. 
Şö\·~ıyC: zorla diz çökerek babası· 

nın elini tuttu ve öptükten ~onra göz 
yaşlarını artık tutamadı. 

Artık tamamen kızaran günün ı 

şıklan altında bu mert Yüzden süzü· 
len damlalar barutla tozlasryahlaşan 
~·anaklarında beyaz \"e knTıntıh yol· 
lar çiziyordu. 

Pardayan ağlıyordu. Babası o 
nun ikinci kere olarak ağladığını gö 

rüyordu. Birincisi Tampl zindanında 
işkenceye mahkum ,.e hiç bir kurtuluş 
ümidi olmadan bulunduk1arı !ırada 

idi. ikincisi ise kendisi ölürken ... tık 
gördüğü gözyaşlan yeisten ve hınçtan 
dı. Buysa Umitsilik n acıdan doğu 

yordu. 
- Ailıyor musun, çocukl .. Bak, . 

a rtık !font dö Marjansi de oldun .. ~ 
ni tebrik ederim! .. Git .. Oğlum. Mes'ut 
olacaksın . Çiinkü saadete llyıksın .. 
Sen de kızım. ikinizi de yanımda göre· 
rek ölüyorum. Ömrümde böyle güzel 
bir rüyayı aklıma bile getirmemiştim. 

Şövalye hıçkırıklarla boğularak: 

- Baba, sen ölmiyeceksin ! Baba. 
Oh babacığım .. Bizi bırakıp gitme! ctr 
ye hağırdı. { 

- Şö,·alye, benim son durağım,~ 
bedi dinleme yerim burası olacaktır. 

Halbuki sen beni bu dinlenmeden mah 
rum etmek istiyorsun. Çok hodbinsin 
ŞÖ\'alye .. Ben ki bütün ömrümde rahr 
tın, saadetin ne olduğunu tatmadım. 

Onu t.atacağım anda beni gene haya· 
tın bin tiirlü güçlükleri ve acılanna 

cağmyorsun ! Fakat, hayır .. Artık ye
ter •. El\"eda Marşal.. Elveda Luiz, 
sevgili kızım. Eh·eda şövalye. 

ihtiyar Pardayanın elleri buz gibi 
soğumuştu. Ölüm yaklaşıyordu. M'ôs
yö Pardayan biran kadar gözlerini 
yumdu. Sonra tekrar açarak etrafına 
bakınıp: 

- Şö\·alye, ben burada dinlenmek 
istiyorum .. Burası çok güzel bir yer .. 
Bu pınar, hu gürgen ağacı çok güzel. 
Bütün ömrümce handan hanı atılan 
ben i~in burası son han olacak .. Ölüm 
<;ok misafirperverdir •. Beni kovmıyr 
cak .. Haydi şö,·alye, kapıyı çal .• Ah· 
ret hanının kapısını çal. A .. lşte kapr 
yı a~ıyorlar .. dedi. 

Müthiş bir hıçkırık .,ö,al)enin dr 
dakları arasından fırladı . 

Babası bunu du) du. Beyaz dudak
larında tuhaf bir gülümseme belirdiJ 
Güler gibi bir hal alarak: 

- Ha, aklıma geldi .. Şö\'Blye, Htl· 
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İstanbul Posta T. T. BaşmUdtlrlUğUndeo: \ 
lıtanbul Paket Poıtahanesinin üst katında yaptırılacak tadilat a· 

pk eksiltmeye konulmuıtur. Ekıiltme 9/ 3/ 936 Pazartesi günü ıaat 
15 de Galataıarayda lstanbul Posta T. T. Baımüdürlüğü Alım Satım 
Komiıyonunda yapılacaktır. Keıif bedeli 739 lira 48 kurut muvakkat 

ZAYi KÖPEK ı 
Sater Gordon Dok ismindeki 

ve 832 markalı av köpeğimi t;ulur. 

haber verenler memnun bırakıla 

caktır. 

Kiralık büyük rner'a 

teminat 56 liradır. 
lıteklilerin ıartname ve ke,if namesini görmek ve muvakat temi · 

zınatlarını yatırmak üzere eksiltme gününden evvel Baımüdürlük Ya. 
zı itleri Kalemine müracaatları ve eksiltmeye ittirak edeceklerin ek
ıiltme gününden en az sekizıün evvel İstanbul Nafia Müdürlüğüne 
müracaatla ehlivet vesikaaı alma~ar1 tlznndır. (886) 

Devlet_ ~aıımevi Gereç iıyarı 

Yeıilköy civarında eıki Aya Mama Alem Berdos yeni adı 

Mecidiye çiftliğinin mer'aıı yeni ıahibi tarafından 1 Mart 936 
zar günü saat 14 de Beyoğlunda Suriye çarııaında 4 üncü 
katta 15 numaralı avukat Muıtafa Tunalı yazıhaneıinde 1 Ey
lül 936 tarihine kadar kiraya verilecektir. Fazla malUınat al
mak iıtiyenler her gün yazıhaneye bizzat veya 49192 ye tele
fonla müracaat edebilirler. 
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&ete olan borcumuzu unutma! dedi. 

Sonra bakışJarını göğe dikti. Artık 
yıldızlar birer bİrer, donuk donuk pa· 
nldıyorlardı. 

İhtiyar Pardayanın elleri oğluyla 
Luizin elini sıktı. 

Büıüten dudaklarının aruından 
son bir mınltı daha duyuldu. Gözleri· 
ni lacivert götün derinlifincle parla· 
yan bir yıldıza dikti. 

' - Oh! Uzun yollar .. At sırtında 
, geçen günler .. Yağmur .. Rüzgir .. Gü 
ıteş.. Güzel yıldızlar. Sakin gökyüzü. 
. Hafifçe bir sarsıldı gözlerini yıl· 
dızJarJa bezenmiş göğe dikerek dudak 
Jannda tatlı bir gülümseme belirdiği 

\halde hareketsiz kaldı. 

Mösyö dö Pardayan, bUyllk: Fran· 
ırz tarihçisi Hanri Martenin kahra· 
man Pardayan ismini verdiği ihtiyar 
asker ölmüştü. 

*** 
Şövalye dö Pardayan. geceyarısı 

11a doğru kendisini Marşal dö Monmo 
ransinin kucağında buldu. Luiz nişan· 

lısının başını tutarak ağlıyordu. Pi· 
po da ayaklarının ucunda hafif hafif 
uluyordu. 

Marşal: 
- Oğlum. Kendini biraz topla .. 

Monmoransiye varmadıkça nişanlının 
tehlikede bulunduğunu düşün .. Onu 
vuran mel'unu aklından çlkarma, dedi. 

Şövalye boğuk bir sesle: 
- Moröver ! diye mırıldandı. 
- Evet, yanına adam alarak tek 

rar gelebfHr. 

Şlvalye babasının cesedinin yanr 
• dfz ~tti. Batmı ellerinin arasına 
alarak at•amaia bqlacb. Bir saat geç 

t i.. ~öval)e etrafına bakınınca meşale
ler ve kazma küreklerle bir kaç köylü· 
nün gelmiş olduğunu gördü. Şüphesiz 
bunları .M.arşal çağırtmıştı. 

Dudaklarını babasının alnma ya· 
pıştırarak son bir vedada bulundu. 

Sonra ayağa kalkt. Köylüler bü· 
yük gürgen ağacının altındaki pınar 

rın kenarına bir mezar kazıyorlardı. 

Şö\'alye kazmayı yakalayıp gözlerin· 
den yaşlar akarak babasının mezarını 
kazmağa başladı. 

Köylülerden birisi, mezarı meşale· 
nin ışığıyla aydınlatıyor, öbürleri de 

şapkaları ellerinde olduğu halde ses· 
sizce bekliyorlardı. 

Bu yürekler acısı man1.aranın üze
rinde yıldızlı gök parlıyor. Altında i· 
se, sırtın eteklerinde, tarlaların öte ta· 
rafında Paris, büyük bir fırın gibi 
kıpkırmızı bir halde görünüyor ve 
bütün kiliseler kahraman Pardaya• 
nın cenaze çanını çalıyorlardı. 

Sabahın saat ikisine doğru mezar 
oldukça derinleşti. Şövalye artık ağ· 
lamıyordu. Fakat yüzünü müthiş bir 
sarılık kaplamıştı. Babasını kucağına 

alarak mezann içine yatırdı. Yanına 
da sağlıiında yanından hiç ayırmadı· 
ğı kılıcını koydu. 

Sonra, mezarı kapamağa bashya· 
rak eliyle yavaş yavaş toprak:.: atıp 
doldurdu. Yarım saat içinde bu da bit 
ti. 

Marşal ile köylüler mezara yakla· 
şıp hürmetle eğildiler. Luizle şövalye 
diz çökerek ellerini birleştirdiler •• 

Luiı: 

- Babacığım, senin son derece 
sevdlffn of lunu dalma se,·eceğime 

>:emin ederim diye mırıldandı. 

HAYRI 
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Sonra ikisi de ayağa kalktılar .. Lu 
iz, bir köylünün kopardığı iki daldan 
haç yaparak toprağa dikti. 

O vakit doğru arabaya girdi. Mar 
ıµl atına bindi. Şövalye de hayvanına 
atladı •• Monmoransi yolunu tuttular. 

Güneş doğarken, eski derebeylik 
§atosuna girdiler. 

Şövalyenin kazdığı mezara gelin 
ce Luizin diktiği haç, sonradan köylü· 
]er tarafından daha iyi yapılan bü 
yük bir haç ile değiştirildi. Daha son 
ra küçük köyde, bu yerde neden bir 
h ıç bulunduğu unutuldu.. Nihayet 
büyük ak gürgen ağacı kayboldu. Pı 
nar kurudu. Fakat bu haç nesilden 
nesile geçti. Eskidikçe yenilendi. 

En sonra, bu haç, büyük ve mü 
kemmel bir haçla değiştirildi. Ve bura 
ya Kalver, yani üzerine haç dikilen 
tepe ismi verildi. 

Bu şeylerin hatıra.~ı 1.amanımıza 

kadar gelmiştir. Bugün bile, ihtiyar 
Pardayanın öldüğü yerde küçük hir 
meydan vardır ki oraya Monmarter 
Kalveri denilir. 

-49-
KRAL ôLDlJ YAŞASIN KRAL 
Romanımız burada bitiyor. Maksa 

· dtmız, on altıncı asırdaki sosyal yaşa· 
yışın bir kısmın göstermek, böyle ka 
rışık bir devirde bir delikanlı•un nasıl 
olup da silahı ve aşkı saye.~inde yük· 
sek bir mevkie çıktığını anlatmaktı.Bu 
d el ikanlı hayat, !'3adet Ye zenginlik 
kin zamanımızda şüpheo:: i zki başka şe 

kilde hart>ket ederdi. Herhalde kalhl 
11in temb:li~i. dUşUncesinin sağlamlığı, 
'dofrolu~u onun lcin her de\·irde kul 
)anılabilecek bir smıhh. 

Bu kanlı ve karanlık devirde dün· 

-------------------------.} ayı dolaşan bu serserilerin yaşayış
lanna dair de bir fikir verdik sanırız. 

Kısaca dört yüz sene evvel insan· 
ların dini ve siyasi bir tesire kapılarak 
işlemiş oldukları büyük bir canavarlr 
ğı anlatarak vazifemizi yapmı11 oldu· 
ğumuza inanıyoruz. 

Ne yazık ki bu fena düşünceler 

her devirde az çok bulunur. Yalnız '
hafif hir medeniyet örtüsü bunu ör
tüyor. Bu da tıpkı şimal ıklimlerinde 
denizi örten ince buz tabakalarına 

benzer. Bir fırtına hasıl olunca buz ta· 
bakası hemen kırılır. dağılır, ve de
niz eski vahşiliği gene ele alır. 

insanlar biribirlerini boğazlamak· 
tan ne vakit vazgeçecekler? Bu öyle 
bir sorgu ki cevabını belki - ebedi 
hayata malik olduğu halde-Tarih bi• 

le bekliyemeden sona erecektir. ..... 
Romanımız sona ermekle beraber 

şahısların ne olduklarını okuyuculan 
mızın merak ettiğini düşünerek bu hu· 
susta biraz tafsil it vermeği fay dalı 
bulduk. 

Bilhassa, J.an dö Piyen, Luiz, şö
valye dö Pardayan ve Fransuva diJ 
Monmoransinin bu romanın ilk başlan 
gıçlarının ge~miş olduğu şatoya var 
dıktan sonra ne olduklarını söyliyecr 
ğiz. 

Fakat ondan evvel bu facianlll 
kahramanlarından bahsedelim. 

Moröver, dinsizlerin tamamea 
mahvedildiği haberini Romaya götür 
dü. Fransadan geçtiği sırada her yer 
de kan döküldüğünü gördU. 

Romada Morö,·erin getirdiği mUt
hiş müjde üzerine bütün kiliselerde 
tedeom dualuı oknııdu çanlar saımdL 

• , 


