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IYanlar beynelmilel kaidelere 
t etmiyerek açık şehirlere 
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Habeşistan nasıl 

Siyaii çevenlerin tahminlerine 
göre Bay Laval ile Sir Samuel Hu· 
ar arasındaki görüşmeler Fransız 

ve lngiliz noktai nazarlarını bir
leştirmeye yarıyacaktır. 

Fransa bütün Tigrenin ltalya· 

ya terkini teklif etmekte İngiliz · ı 
ler Jtalyaya yalnız Ogame ile Adua 

nın verilmesini istemektedirler. 

İngilizler geri kalan yarı Tig 
renin Uluslar kurumu tarafından 
idare edilmesi ve üç sene sonra re· 
yiamla halkın ya Habetiıtana ilha 
kı yahut da Kurum tarafından ida 
re edilmeyi kararlattırmaıını is -
temektedirler· Ayni zamanda Ha
betistanın bazı kıaımlarında ltal
yaya bazı ekonomik imtiyazlar ve 
rilmesini kabul etmeldedir. 

Döviz kaçırılmasının Unilne geçmek için 
~-----------------------------------------... 

Tedavi bahanesile 
Avrupaya gidip ••• 
Para harcıyanlar artık bu 

emellerine erişemiyecekler 
Ankara - Memleketimizden döviz 

r çıkan)masının önüne geçmek için ye -
ni kararlar alınmıştır. Ve döyiz sar • 
fiyatına ait kambiyo kararnamesi e • 
saslı bir şekilde değiştirilmiştir. 

Bundan sonra hastalık bahane • 
sile AYrupaya giderek binlerce lira 
sarfedilemiyecek hastalıkları Türki -
yede teda'i edilemiyecek gibi olanlar 

mek istenen nümayit hareketin: 
tiddetle tenkit etmekte devam et· 
mekte ve nümayitin yalnız klüp 
taraftarları tarafından değil, 

Galatasaray lisesi talebeleri . 
nin de ittirakiyle yapıl -
mıt olduğu iddiasında israr et
mektedirler. 

Beyoğlu kaymakamlığı müra· 
caat üzerine yaptığı tahkikat neti
cesinde Güne§ klübünü taılama.k 

ve kapısını ' zorlamak suçunu i!le · 
mit hiç bir Galatasaraylıyı tespif 
edememiftir. 

Tan gazetesinde, Peyami Sa 
fanın Galatasaray lisesi aleyhinde 
çıkan ve Galatasaraylıları çok 
müteeuir eden yazısını protesto 
etmek, ve lazım gelen tedbiri gÖ· 
rüımek üzere dün de yazdığımı'! 
gibi bugün saat tam 18 de Sara) 
sinema•ı yanındaki Galatasaraylı

lar cemiyetinde büyük bir toplantı 
yapılacaktır. 

Ewelce bu toplantının yalnn 
idare heyeti tarafından yapılma'ı 
dütüıtlilüyordu. Fakat itin ehem
miyeti ve ıümulü üzerine tekmil 
üyelerin İ§tİrakiyle umumi ve fev · 
kali.de bir toplantı yapılması ka
rarlaıtınlmıştır. 

Galatasaray - Günef ihtilafının 
bir cepheıi de dün Türkiye futbo, 
fedraayonu ile hakem komitesi· 
nin birlikte yaptıkları toplantıda 
cereyan etmittir. 

Toplantıda Güne§ . Galataaara)' 
maçında verilen hakem raporu 
tetkik edilmittir. Hamdi Emin, 
Nüzhet Abbas, Kemal Halim, Adii 
Giray, Kemal Halim, Fethi, Kema: 
Rıfat ve Saim Turguttan mürek
kep olan federasyon ve hakemler 
heyeti Güneı - Galatasaray maçını 
idare eden hakem Nurinin oyunu 
idaresini hatalı bulmuıtur. 

Ezcümle Galatasaraylı Lütfiyi 
oyundan çıkarmadığı ve Güneş O· 

yunculnrı üzerine ayva atılmasına 
karşı tedbir almadığı için kenrfüıi· 
la& ajulto& 1936 tarihine knda· 
l>oykot yaprlma11nr kararlat tırmıt 
tır. Nuri bu tarihe kadar hiç bir 
resmi, hususi futbol maçını idare 
edemiyecektir. 

• 

bir sıhhi heyetin önünde muayene e. 
dildikten sonra Avrupaya gidecekler, 
ve yapacakları masraf da bu heyet 
tarafından t~sbit edilecektir. 

Bundan başka Türkiyede çalışan 
yabancılar da paralarını Türkiyede 
harcamağa mecbur tutulacaklardır. 
Bunların dı:_?<ı.rıya gönderecekleri pa • 
ra ayda .>O lirayı geçmiyecektir. 

Bundan batka normal terait 
hasıl oluncıya kadar Galatasaray 
maçları seyircisiz oynanacaktır. 

Federasyonla hakem komitesi· 
nin verdiği karar üzerine hakem 
komitesi baıkanı Nüzhet Abbaa 
buaün bir muharririnıize ıu sözle· 

ri söylemiştir : 

- Heyetin verdiği karar sırf 
teknik mahiyettedir. Bu, maçtan 
sonraki hadiselerle veya maçın 
neticesiyle hiç bir alakası yoktur ... 

Toplantıda verilen kararlar 
dün derhal telgrafla Ankaraya 
bildirilmiı tir. 

Federasyon 
tasdik etti 

1 - 1/ 12/ 935 tarihinde Tak -
sim stadyomunda yapılan maçta 
Galatasaray taraftarlarının Güneş 
oyuncularına ayva atmak suretile 
vaki olan tecavüzü dolayısile bu 
mevsim zarfında bu iki klübün 
yapacakları müsabakaların seyir
cisiz yapılmasına, 

2 - Maçın idaresinde zafı gö
rülen hakem Bay Nuri Bosutun bu 
mevsim zarfında hakemlikten 
meni hakkında Fut bol Hakem ko· 
mitesinde verilen karar F ederas
yonumuzca tasdik ve alakadarla· 
ra tebliğ edilmiftir. 

Bugünkü 
nıaç 

ıstanbulsporla 

Top kapı 
karşılaşıyor 

Bugün saat ( 15) de Taksim 
stadında, Roman yanın T rikolor 
takımı ilk maçını lstanbulsporla 
yapacaktır. Bu maça, gayri f ede· 
re olduğu cihetle, ilerde bazı müı
külatla karşılatmamak için Pera 
takımı iştirak etmemiıtir. 

lstanbulspor ilk defa bir ecne · 
bi teması yaptığı için bugünkiJ 
kal'fıl&§mamn ayrı bir hususiyeti 
vardır. 

Yarınki maç, Trikolorla Gala
tasarayın intikam kar§ıla§ması · 
dır. 

HABER - :A1itam poıta11 

Habeş kun-etlerinin İtalyanlara bardıman etmek hakkını haiz olduğu 
karşı geçmek üzere oldukları bildiril- zannındadır. Fakat Dabat Ye Gondor 
miş olan büyük taarruza dair dün 
hiçbir haber ıelmemiştir. Bu taarru -
zun henüz yapılmadığı anlaşılmakta. 
dır. 

Tigre cephesinde Dolo mıntaka -
sında vukubulduğu bildirilen muha -
rebe ise büyük taarruzla alakadar 
değiJdit'. Bu muharebede 400 kişinin 

öldüğü haber verilmektedir. 
Cephelerdeki bu nisbi sükuna mu 

kahil dünün en büyük hadisesi ltal • 
yan tayyarelerinin Habeş şehirlerini 
bombardıman etmeleridir. Gt>len tel -
graflar hep bu bombardımanların fe
ci tafsilatile doludur. Bombardıman 
edilen şehirler Des.qi ve Gondardır. 
Gondarı altı İtalyan tayyaresi bom -
bardıman etmiş, dört kadın ile iki ~o
cuğun ölümüne sebep olmuşlardır. 

Dessinin bombardımanı ise daha 
feci olmuştur. 

Habeş imparatorunun Des .... ide ol. 
duğunu haber alan ltalyan tayyarele· 
ri bu şehre üç hücum yapmışlar, bin 
kndar bomba atmışlardır. Kırk kişi 
ölmüş, 300 kişi yaralanmıştır. Ölen , ·e 

gibi açık şehirlerin ve mü.salemetper. 
\·er köylülerin mukim bulunduğu kı. 
taatsız ve müdafaasız bir çok köylerin 
bombardımanı, !\adın ve çocukların 
öldürülmesi, kızılhaç seyyar hastane -
)erinin bombaya tutulması hiç şüphe. 
siz beynelmilel hukuka bir tecavüz -
dür. 

Bir hastane bugün Desside de 
bombardıman edilmiştir .Buna doktor 
dassius, doktor Şüpler ve doktor Beı. 1 
lot ile Assosiated Pres.", Taymis Höy. 
ter, Şikago, Tribün ,·e Deyli E kspre 
muhabirleri şahittirler. Bizzat ben bir 
kadınla iki çocuğun öldüğiinü gör • 
düm. 

Dessiede kızılhaç bayrağını taşı -
yan Amerikan hastanesi mühim ha • 
sarlara uğramıştır. İtalya Habeşi.sta. 
na karşı yaptığı taahhütleri hiç bir 
zaman ifa etmemiş olmakla beraber 
beynelmilel kanun '"e teamülle -
re karşı yapılan bu yeni mu -
halefetlerin cemiyet aza.cır devlet 
lere bildirilmesini sizden rica etmeyi 
, ·azife telakki ettik • ., 

yaratanların çoğu, gayri muharip c h • • 
kimseler, yani kadın ve çocuklardır. ep e gerısı 

tık baskın esnasında imparatorun ' 
hayatı da tehlikeye girmişti. Atılan 
bombalardan biri imparatorun pek 
yakınına düşmüş, bir askeri yarala -
mıştır. imparator eYvela saraydan 
çıkmak ye bir yere ~ığmmak isteme • 
miş, hayatının memleket için kıymetli 
olduğu, boş yere tehlikeye girmemesi 
söylenmek suretile ısrar edilerek 
kendisini nihayet ikna etmek kabil 
olabilmi~tir. lmpuator sarayann çık
tıktan bir müddet sonra saraya bom-
balar isabet etmiş, bina ateş almıştır. 

lkinci ve üçüncü hücumlarda im. 
parator müdafaa tedbirlerine bizzat 
nezaret, )'&ralıları ziyaret etmiş, hal· 
kı teskine çahşmı~tır. 

Habef er tayyareden 
aakınmayı öjirenmı,ıerdir 

Niyuz Kronik! gazetesinin Habeşi1ı 
tandaki aytarı yazıyor: 

l'tiakalle önünde toplanan Habeş 

orduları ilerlemeğe başlamıştır. 

ltalyanlnrm Eritre karargahla • 
nndan gelen haberlere göre, Habeşle
rin tasanuru, Makallenin cenubun • 
da Italyanların ay biçiminde olan 
hatlanna saldırmaktır. 

Bundan kırk sene evvel 189;> de 
Habeşler, buraya yakın bir yerclr ı 
Amba Alagide ltalyanları kat'i b: 
hezimete uğra tmışlardr. 1 

Ilerliyen Habeş kolJarmın ardın. 

;- 7 ILKKANUN - 193t. 

--

da, İtalyan Habeş kollarının ardın -
yanı hayret surette gizlenen sıkı ııs • 
beş tahşidatı mevcuttur. 

Ha beşler, tayyarelerden gizlenntt
nin şimdi ustası olmuşlardır. Arazi • 
nin kılığını değiştirmek ve gölgelik • 
lerden istifade etmek suretile kendi • 
lerini nasıl saklı tutabildiklerini tec • 
rübe için kendi tayyareleri uçmu~ 
vaziyeti tetkik etmiştir. 

Tecrübeler, müsbet netice ,·er 4 

miştir. 

Bundan başka Habeşler, baskı'1 ' 
ları tanzim husı;sunda , .e mu • 
ayycn noktalara hep birden yapıla • 
cak hücumları idare işlerinde bUyiilC 
yardımı olan yüzlerce portatif telslS 
takımlarile mücehhezdir ler. 

Bu tels iz a letlerinden bir çoğıJ 
Anupad:ın getirilirken kırılmış ol • 
duğu halde Desside Habeşistanııt 
Londradaki sefirinin o;'?lu doktor M:ıt 
tin tarafından tamir edilmiş ,.e kul
lanıl abilir bir ha le konmuştur. 

De.-.si d~ bulunan imparator, ya • 
ralıları ziyaret etmektedir. Bununls 
beraber, Italyan ordusundan ayrıla"" 
larla konuşmuş ve kendilerine pa • 
ra vermiştir. 

Habeşlerin tayyare bombardrmıı • 
nından korunmnyı öğnndiklerine dıt-
ir havadis ler biribi r i ardından gel • 
mektedir. 

Ogadenden gelen bir Amerikalı 
Adisababada şunu söyled i: 

"Şarki Ogadende!:i çarpışmalar ' 
da 40 ki şi çarpışma t'sr.asır.da ' 'C yn~ 
nız: dört kir.i ha rn bombardımanı ne • 
tice.-;inde ölmüştü r. 

Bütün halk, tayyare hücumu es • 
nasında çalılıklar arnsmda aklanırııll 

~ı çok iyi biliyor ve hayatlarını ~lfr' 
':ırmağa muvaffak cıluyorlnr.,, 

Muhtelit mem l-;!..0 tlerin kızılh.a~ 

:edarikatı akın akın Hnbeşistana ge • 
liyor. 

ltalyan tayyareleri yangın çıka - it 1 
ran bambalar attıklarında 20 bin nü- a yan 
fuslu De.ssi şehri bombardıman esna -
sında hakiki bir alev cehennemi ha - h 

• • 
gemısın 

Jine gelmiş, a~ık ve askeri olmıyan bir 
şehrin bombardıman edihniyeceğine o 
zamana kadar inanmış olan zayalh 
Habeşler alev, düşen bombalar arasın 
da fevkalade telaşa düşmüşlerdir. 

ikinci ve ürüncü bombardıman -
Jarda halk ilk hücumdan sonra kır -
Jara kaçmış bulunduğundan ölenler 
az olmuştur. 

Şehir hemen tamamile harap ol -
muş vaziyettedir. Bir çok binalar yan. 
mıştır. İmparatorun sarayı da kısmen 
yanmıştır. 

ttalyan bombaları hastahaneleri 
bile esirgememiş, kızılhaç işareti ~e · 
ken Amerikan hastanesine de i~abet 
etmiştir. Hastane yanmış, 
bakıcı yaralanmıştır. 

bir hasta 

Yaralananlar arasında yabancı -
Jar da vardır. Belçikalı mülazim T,ef. 
rof ont ile Havaı;; ajansı muhabiri Go. 
, ·on bunlar arasındadır. 
• Son İtalyan tebliği bombardıman
dan hiç bahsetmemekte, sadece ltal -
yan tayyarelerinin "Gondar ile Dabat 
arasında ilerlemekte olan Habeş kolu. 
na bomb3. attıkl:uınr,, bildirmektedir. 

imparatorun telgrafı 
Habeş imparatoru bombardıman

dan sonra 'Milletler cemiyeti genel 
sekreterliğine bir telgraf çekt>rek "l. 
talyanın beynelmilel "e insani şart -
lara riayet etmeme.qinden,, şikayet et. 
miştir. Bu şayanı dikkat telgraf şu -
dur : 

"Muhasamatın başlangıcından be. 
ri, İtalyan hükumetinin tabiyesini 
açık :surette öğrenmiş bulunuyoruz. 
Du tabiye ulus umuzu, bizzat kendi 
kıtnatı vasıtasiyle değil, münha.cııran 

makineli rnsıtalar ve yerli mfüıtem -
!eke kıtaatı kullanmak suretile mah. 
vetmek usulüdür. 

fta1yan hükQmeti askerlerimizin 
ıstıraplarına iştirak Ye toprağımızı 

müdafaa etmiye giderken bizi bom • 

Bdise 
Tayfalar gemiyi götürem~ye-

ceklerini söylediler 
• 
Italyan gemisi lslanbuldan tayfa arıyor 

Köstenceden Yenediğe giden Co • 
rona Ferrea ismindeki ltalyan ,·apu. 
runda tayfalarla kaptan arasında an. 
laşmazlık ~ıktığını Ye geminin Hayır. 
sızada ile Burgazadasr arasında de -
mirlediğini dün yazmıştık, 

Bu hadise etrafında yaptığımız 

tahkikata göre, vaka şöyle olmuştur : 

600 tonluk küçük bir gemi ola n 
Corona Köstenceden pamuk yüklemiş, 

arkasına da halatla içi mazot dolu bir 
duba bağhyarak denize açılmıştır. 

Gemi yolda şiddetli bir fırtınaya 
tutulmuş, bu sırada duhayı gemiye 
bağlıyan halat koparak üzerinde iki 
Romen tayfa bulunan duba da lgalar 
arasında açılmaya başlar.u~tır. 

Kaptan !"anevra yaparak dubayı 
tekrar bağlamak istemişse de dalga • 
)ar buna mani olmuştur. 

Gemide bulunan tayfalar arka -
daşlarınm denizde boğulmalarına ra. 
zı olmadıklarından kaptanla müna. 
ka~ etmişlerdir. Gemi bunun üzerine 

mirlemiş, tayfa ların <::ı lr~mak is te • 
medikl cr ini sövlcmicı'ir. Ada z:ı.Lıta • 
sı kevfi~·eti h~men ·em nivet l'e~iııcl • .J • ) 

şube müdürlüğüne lıildirmiş, gemi: e 
zabıta v~ lima n memurları ile b:rıiı.te 
acentası gönderilmiş. tran~it ~eçerı 
bu geminin prat ika muame lesi yapıl• 
mıştı r. 

Ilu i şten sont'a ger:ıi dUn ge~e 
Ada la r a~ı!;'ındnn kalk:ırak lim:ırıı 
gelmiş, S.ıhpa7.an ön lci'İ!l d e der.t irle1 

miştir. Gece hem kaptanın ve hen1 cıe 
fa:rf al&rın ayrı ayrı ifadeleri a1ınrrı 1' 
tır. -

Tayfnlnr bu k:ıp~nnla gemiyi W• 
netliğe götiiremiye~"'':'crini, Romnll • 
va va dilnmc'r io;;tc•ll' ı>rini sö' lemi' • 
0

leı:dir. J\::ı pto n da im ~ayfnln;ln nnlll<' 
şıp genfr i g-ötürcmi:·c:c~ini s:;yJc; 
miştir. Bu Yrti~ et l:zerine geninin ~ 
centası lf,tı.nbuldan ta:·fa buJ~!' 
rnecburiyrfr&de kalmıı:ıtır. Tayfa bU ; 
lununca lt:ı lynn gemisi hareket ec!c • 
ccktiı·. 

Burgaza dönmüş dubanın ftkihetini --- -----------
bildirmi:;;, denizde hay li anıştırma 

yapılmışsa dn dubaya t esadüf edi -
l erncrniştir. Gemi t ekra r füua denize 
açılmış, kara ularımıza yi rmi beş mil 
kala gene fırtınaya tutulmuştur. 'l'ay_ 
fahır bu fırtınayı da atlattıktan son -
ra gemi Karadeniz boğazından gir • 
miştir, 

On dördü de Romen olan tayfalar 
arkadaşlarının akibetlerinden haber 
almadan yola devam edemiyecekleri • 
ni kaptana bildirince Italyan olan 
kaptan gemiyi Adalar açığında de • 

Cev11hir Cemile 
m a hkt\m oldu 

Bundan bir buçuk ay önce, Jtr 
mide Zümrüd isminde bir kad111111 

evinden muhtelif e~yalar çalııtl 
Cevahir Cemile adındaki kad•:' . ae 
bu sabah yapılan muhakemesı~ . 

• • ah> e sabıkası da bulunduğu ı~ın a 
1 üçüncü ceza taraf mdan dokuz & 

hapse mahkum edilmi§tir. 
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liaık, mlYlkabeDe 
•tmeyn bDDDyor, 
fakat etmnyoır R 

Şitli - Beyazıt tramvayınday
dun... Her yer tıklım tıklım... Q. 

nun için, aıağıki muhaverenin yü:z 
kiti kadar dinleyicisi olmu!tur sa
nırım ... 

Hatta bunlar arasında bir de 
kontrolör vardı. Eğer vazifesini i· 
Yi Yaptıysa, dinlediğini ıirkete bil· 
dirıniı olması iktiza eder. 

Bankalar yokuıunu çıkıyorduk. 
Biletçi: 
- Baylar, bayanlar... Azıcık 

Ylna çekilin de geçeyim! . dedi. 
Bir müıteri: 
- Nereden geçeceksin? Tepe

rııiıdc.n mi? Yer yok ... 
- Fakat ilerde biletsiz müıteri

ler var ... Bilet kesmezsem olur mu 
)'a? 

İkinci bir müıteri: 
- Kumpanya zarar eder; değil 

IQi? 

Oçüncü bir müıteri: 
- Zarar!? ... - diye burnundan 

'oluyarak alay etti. 

Dördüncü bir müıteri: 
-Çok kar etmek gayretiyle bi· 

lİ böyle cendereye soktuğu için 
ki.rından zarar etse de yeridir! 

İtte o esnada, beıinci bir mü§· 
leri ıeıini yükseltti. Bu, beyaz ve 
hile lüle saçları açık sarı imiı lesi· 
"İni veren iyi giyinmiı ve ruhu
l:lun tazeliği sayesinde yaımdan 
Pek genç gösteren bir bayandı. 
lieyec:anla dedi ki: 
. - Kumpanya fazla kar etmek 
•çirı bizi böyle tıklım tık:;-:n ara
la_-Iara dolduruyor. Resmi makam
~. bunun ön~ine ı·eçmedi; geçe
~i. Fakat, bizzat biz bu baka· 
tele ve eziyete mani olabiliriz .•. 
l(\lınpanyayı cezayın°akdiyeye Ç3i" · 

hlıın! 
...._ !? ... 
~ lfe.rkes dört kulak kesilmit din· 

"l'du. 
'( alnız "konıı olör: 

- Bunu nasıl yaparmı,sm, ba 

)an? - diye merakla sord~. 
- Şimdi biletler, parasını ver· 

diiiıniz istasyonların en sonuncu· 
'"na kadar gitmek üzere iıaretle· 
hİYor. Fakat biz, Şiıliye gitmek 
&kkını haizken meseli Galataıa 

"'Yda iniyoruz. Oradan yeni bi
~enJere biletimizi verelim. O bi
detie diğer bir vatandaı yoluna 
tltam etsin ... Tramvay ıirketi bi · 
~ bu a.zabı ettiği müddetçe bu u
'llle devam edelim ... Ne zaman ki 
:ir~et lüzumu derecede araba iş
b!'•r, o zaman biletçiler, inen ve 
•nen müşterileri ıerbeıtçe gör· 

~ele imkanını bulacağı için, iki 
'"-fm ıeraite riayetsizliği onu-
~ 1 ·ı· y k . d"l . . eçı ır... o sa, ıım ı tı vazı 

!~tte, ıade halk tamamiyle dü
~•ltür, •irket ise bizim sabrımız,, 'lik6 'S' d numuzu son haddine vardır· 
ı.r ... 

Moskova radyosu 
Türkiye için 

Karmen 
Operasını bu akşam 

TOrkçe izahatla 
neşredecek 

Moıkova radyo iıtaayonu bu 
akıam bilhaaaa memleketimiz için 
olmak üzere "Bizet,, in "Karmen,, 
operasını neıredecektir. 

Nqriyat Moıkova operasından 
naklen yapılacak ve 1500 metre u
zun dalga, 50 ve 25 metre kısa dal. 
galar üzerinden verilecektir. 

Perde aralarında Karmen hak
kında verilecek izahat türkçe ola
caktır. 

Balat musevllerlnin 
HABER'e 

BUyU.ldllk Ahmet Haflmln 
neresinde? 

Haliç sosqefesi zarar 
ziyan istiqor ! 

Selami izzet (S.K.) imz<J8ile ya• 
zıyor: 

"Ahmet Ha§itn öldü. Türkiyenin 
en büyük şair öldü u . .;e yanıp yakı • 
lanlar Ahuwt Haşim günü, Alımet 
Uaşim ge<,c;si, Ahn.d Haşim il:tifali 
yaptılar. Kürsüler ı•:ıruldu. ~iyah 
kordelalar üzerine A •• met Ha. ımin 
minyatür fotoğrafı ilışlirilip dc.yıtıl. 

dı. Hatipler söze ba§.ladı. Ahmel Ha· 
şimin gür;dc kaç türlü yemek yedi. 
ğini, kimlerle dargın, kimlerle dost 
olduğunu, kimleri çe:.:iştirip kimler 

Belediye üstelik vapurların 
hasılatını da sosyeteye 

vermeli imiş 
Adı tarihe karışan Haliç vapur ·] 

ları sosyetesi tekrar sahneye çıkarak 
Haliçte vapur işletmek işinde hak id
diasına kalkışmıştır. Sosyete bu ka -
darla da kalmıyarak bugünkü vaziye· 
te düşmesinin müsebbibi diye göster -
diği belediyeden, kendi vesaitinden 
istifade ettiği her geçen gün için, za. 
rar ve ziyanla bugünlerin hasılatını 
istemektedir. 

sebep olmadığını bildirerek belediye için acı nükteler gaptıı·ını söylediler. 
hissesinin yıJI:ırdanberi verilmeme • ~kat Hc. .im neden b:iyük şairdi: 
sinden dolayı belediyenin her zaman 'ı iirk c•o-. atında ne 11enUik ya,'Jnuş. 
zarar ziyan istemeğe hakkı bulundu - tı? Hangi elwldendi? /(imlerin tesi .. 
ğunu, kaldı ki sosyetenin işini terket· rindeydi? Kimlerin üzerinde tesir 
nıcsine kadar belediyenin vapurlara yapmıştı? Yazmadılar .•• ,, 
haciz koydur~adığını iHh·e etmiştir. Selami, diğer misaller zikrede • 

Fakat öğrendiğimize göre Haliç rek zevahirperest olduj umu:u nükteli 
sosyetesindeki kanaat başkadır. Sos. bir surette tenkit edi/;or. 
yete faaliyetini tatile mecbur edildiği. •• lmtlyazlt ,, de§ll, "' MUmtaz " 
belediyenin otobüs rekabetine mey. mektep i 

Haliç sosyetesi .,-apurlarına haciz dan ''ermesı'nı"n buna ba"'lıca sebep 
:>' ZAJJIAN gazetesi. hu imza ile bir. 

konulduğunun akabinde sosyete no · olduğu iddiasındadır. Bunun için be· makalesinde diyor ki: 
ter vasıtasile belediyeyt! bir protesto tediyenin protestoya mukabil cevabı _ Galatasaraya ir.zUyazlı mef:tep 
çekmişti. Belediye de, sosyetenin bu sosyeteyi tatmin etmemiş olacak ki d" 1 I ı· l l - ·· ık 

g HOderdlkJerf ıyor ar. m ıyaz ı ıgı mumtaz ı n:a. 
U protestosuna, gene noter vasıtasile simdi de De\•let ŞOrasına müracaate • nasına alacak olursak, Galatasaray mektup cevap vermiş ve böyle bir protestoya hazırlanılmaktadır. memlekette kendi derecesindeki mck -

Balat Türk Muıevi Cemiyeti G I tepler arasında hakikaten en imtiyaz. 
Reiıi Dr. Şaul ile Balat Türk kül· ayr milbadlller Tramvayların Un lı olandır. 
türü heyeti idaresi &Zati Ihsan Ankaradakl teşeb- sahanlığında durmak Peyami Safanm sertllll azm dll 

Özkan, dün gazetemize bizzat ge· bftslerfnf D netf cesfnf k 1 IJugün de Galatasaray - &üneı yasa amma i meselesine dair yazmakla beraber, 
lerek fU mektubu vermiılerdir: bekliyorlar Tramvayların ön sahanhklann Peyami Safa esaslı ı•eni bir fikir ileri 

"Dünlıii Haber nühacınJa Ba· G b da durmak bir ay evvel yasak e atmamaktadır. Fakat, perde dünküM ayrimü adilier namına ıeçi· 
lat Mmevileri aleyhinde bir yazı. I 1 dilmi•ti. nazaran pestendir. Diinkü pcrder.in 

İp An.;;:araya giden heyet azasın- ~ 
nızı oltudulı. Mmeoiler SOO •ene· Dün bu yasag" a vatmanların de evvelki günküne l:ryasla a~ağıdan 

dan cemiyetin genel sekreteri Şa- ld - b 
Jenbai Türk kard.,leriyle birlik· hab dömniiftür. dikkat edip etmedikleri, ıehrir. o ugu gi i... • 
te rahat ve mürelleh bir tarzda Ö muhtelif noktalarında duran za Üniversite profosörrerlnd~n 

g"rendi~imize göre, Finans d "" b ı 7 
Yn•aın•• oe bö·.ıe ---~a deoam • b 1 f d .. d um u.,umuzu u amıyor muyuz 
~ '"3' r ,,~-·-s Bakanhg"ı bonoların dii•meıi kar- rta memur arı tara ın an goz er Y N d' T f '··ıt . . t 
tm ~ tm=-• .ı• B her -,. . .1 . • unus a ı ıp aıaı. esını en : 

e ese cume aperaır. ana ıııında fazla mal :ıatııa çıkarmak geçırı mııtır. kU ediyor. Burada, talebenin pratik 
zaman Tiirlrlük lehinde vermekte Bu arada bazı vatmanlara üçer ye"':•mesı'ne meydan vcrı·1 ... ;yorTnu•. ıuretile tasfiye çarelerinin artı • "~ "" ~ 
oldafamuz mü.amerelerle bir ke· lira ceza yazılmı•, ön kapıların d:J Acaba bu ekseri yeni profesörlerin Al rılması dütünceaindedir. Heyet, :r 
re daha iıbat etmif oluyoruz. B;. _ _.~ tetebWi.ün bt'i netieuini bundan sonra daima kapalı bu • man olmasından mı ileri gclip_or. Çün. 
wlilllqla,ı ... ... ........ ~ .,_. JunduruJmaaı icap ettiği ihtar e kiJ A.lmanyada mektepde tatblk~!ian 
zehrini saçmalı atihclal eden bir bekleınektedir. Bugünlerde gayri d"I · ti ziyade nazariyata ehemmiyet ueı·ir -
ferdin aalnz ihbarını nazarı dilı mübadiller cemiyetinin idare hey- ı 1111§ r •. 1 ler. Fakat mekt~p bitince iki sene 

et.1 toplanacaktır. Bu teftı§ erde vatmanlara ceza prcıt'k rd n· d . d _ d 
h al lı • . . ı va ır. ız e ısc ogrıı an 

ate mcunanızı ve te zıp etmenı· İcab ederse heyet yeniden An- yazılırken tramvayların ıç taraf- doğruya mecburi hizmet başlar. 
zi Balat Türlı Maıeoileri ncunına larının tıklım tıklım dolu olup ol ı·unus Nadi, bazı fakülte profe • karaya gidecektir. 
rica eyleriz, elendim.,, madığı gözönüne alınmamakta sörlerinin hocalıktan ziyade dok!or • 

HABER: 
Bahıedilen bu yazıyı, biz esa

-n ••liıi aüzel yazmamq, bir mu· 
harririmizi gSndererek mahallin
de tahkikatta bulundurmuıtuk. O 
yazıdan da anlqılacaiı üzere, 
Musevilerin Türk dükkinlanndan 
"hiç,, alı,verit etmedikleri doğru 
değildir. Fakat ıuraaı muhakkak
tır ki, Musevilerin ana unıur olan 
Türklerle daha fazla kaynqmala
rı lazımdır. Bizim nqriyatımız da. 
Türk Musevi Cemiyetinin faaliye 
ti de bunu iıtihdaf etmektedir. 

İnhisar idaresinin 
memurlar kursundan 

çıkanlar 
inhisarlar İ<~reainin bu ıeneki 

memurlar kursundan çıkan me · 
murların hepıi yeni vazilelere ta · 
yin edilmiılerdir. Kuntan en iyi 
derece ile çıkanlar merkez tef • 
kilitma almmıılardır. Yeni me 
murlar kurıu ıah günü faaliyete 
geçecektir . 

Halkı aldatan dır. içeride hiç yer olmadığı içirı lukla uğraştıklarını sö:ılüyor. Bunla,. 
1 ·· h 1 ... rın diğer ı•aitlerini r'r yerine getir • 

fırıncılara Ceza tramvay arın on ıa an ıgına çı- d'kl .. b h 1. b"" 1 d me ı · erım u a m 0:1 e evm:: e -
k:;-.-:ıların bunda mazur oldukları demiyeceğini ve mulla:m müsbct bir 

yazılıyor da düşünülmemektedir. netice elde etmek Uı::ımneldiğini ı:üy. 
Amele ve fukara ekmeğinin çıka- -o- lüyor. 

rılması etrafındaki çalışmalar devam Musta h bel şehir Halit Ziyanın lmllsı 
ediyor. Bir fırında belediyenin kon.. JA Halit Ziya Uşaklıgil konsere dair 
trolu altında bu çeşniye göre ekmek P D 1 blr yazı yazmıştır. Fal:at, biz onu saz. 
numuneleri pişirilmektedir. Belediye imar müıaviri Vag - dan ziyade söz üstadı bildiğimi: irin, 

Belediye memurlarının fırınla · ner, tehir planına hazırlık olmak musikiye dair fikirlerilc değil c:lelıl· 
rı teftişleri de sıkı bir surette yapıl- üzere tetkikler yapmağa baıla • nwm ibarclerile alakadar oluyoruz. 
maktadır. lki fınnın birinci ne,·i ek. ilk · l k d (k ) <C t) 

mıttır. Bu tetkikler sonunda bir · ış 0 ara · a onscre on:;rr 
mek şeklinde ikinci çıkarttıkları gö· demesine itiraz ediııoruz. Gerçi ismi 
Ül ·· h lk k d b f 1 rapor hazırlanacaktır· r MUŞ, a 1 an ıran U ırıncı a - hasların l'C arsıulusal tabir/erin asft 

ra ağır ceza nrilmiştir. Mustakbel tehir plannıda bir imlülarile yazılması di,ıe bir mesele 
Bundan başka bazı fırıncıların, "Merasim meydanı,, ayrılacak · var ama. (konser) bunlar arasında 

bilhassa Balat, Fener ch·arrnda bir - tır. değildir. Mesela Almanlar (Konzert) 
kaç fmn noksan olarak ekmek çıkar · -o- derler. 
tıp seyyar satıcılarla evlere sattıkla- Diğer garp kelimelerini yazısın • 
n tesbit edilmiş, bunlar çevrilerek ek. Zehirli gazalar karşı dan da, üstat Halit Ziyanın garp der. 
mekleri müsadere olunmuştur. Zehirli gazlar komisyonu aza ken yalnız Framayı anladığı :::rnnı 

---o- ları ve kaymakamlar dün vilayet· hasıl olurıor. 
Koca Mustafa paşa te toplanmıılardır. Kaymakamla· Temlzllk merakhsı bir muharrir 

medresesinin tamiri tubelerinde zehirli gazlara kar~ı .. Ni~~~ttin. Nazif, bir Ud~ı ne bü-

B 1 d. K M f w k 1 b·ı k 1 · b' yuk bır ıtına ıle hazırladıgımızı oe e e ıye, oca usta a paş ! sıgına o a ı ece yer erın ırer h t nd • 1 t T 
. . . . • • as aya su ugumuzu an a ıyor _, ef 

medreıeıini, eski kıymetli eserle"· lıstesını komısyona vermıılerdır. bihte hata olmaz: Yemekleri de ayni 
den olduğu için, tamire karar ver Komisyon azaları ve kayma surette gırtlaktan mideye doğru i~ • 
mit ve bu it 3000 liraya bir mü kamlar salı günü tekrar toplana dirdi~imiz için itina tavsiye ediı•or. 
teahhide ihale edilmiıtir. caklardır. Ve Nizamettin Nazif, temizli/.' is. 

temelde, temizliği müdafaa etmekte. 

d, ll~_Ya~ saçlı bayan, belki daha 
.._ •oylıyecekti. Fakat, istasyonu· 
4 "arnuıtı. Arkasından baktım: 

lllblen dolu arabayı büsbütün ka · -------------ııp--------------------9!.~mso--....._ı 
h .. llrkla~hran yeni müıterilerin [ ş E H R •ı N. D E R D L E R 1 
t~cllrnu kars1~ında bir an tereddü~ ı 
Oaterdi. • .. __ N".'l:'.;~ .. --------~.;_-._ __________ ..__ıııııiru....:na ----.---11 

dir. ! 
Karanlıkta göz kırpmak gibi ... 

B. FELEK çok zarif, hafif ve hele 
vazıh yazılar pazan bir muharrirdir. 
En geniş halk tabakalan, onun gazı • 
lanm zevkle okur. Ban mııharrirlerln 
garip huyları vardır: Her nedense bl· 
rine içerlerler; fakat kızdıkları hti • 
diseyi ve fahsı zikretmeden kina11en 
kina!ıeli bir şeyler yazarlar; okuuan • 
lar da meseleyi anlayamazlar .. Fele • 
ğin de bugünkü yaz~ı o kabil.. Bir 
şeyler olmllf ama, ne? .. 

Sonra. . ' 

._;;- Lihavl!,, manasında batını Postane arkasıı~ daki dilenciler 
lllt 1Yarak biletini buruıtrdu, yere 

ı. 

• 
....._ ~~lllek ki, halk, mukabele et
~sı h"t• ~ 1 •Yor. Fakat etmiyor. Kum· 
lrd:a. handan ibret derıi alma· . 

{ 

Bugün bahsedecefhaiz mevzu bir çok defalar tek
rar e.dilmiş. buna rağmen bir ttirlU düzelmemiş bir işe 
dairdir: 

Yeni Postane arkaamdakl dilenciler! 
Bilhassa sabah ve akşamlan buralarda kucaklann· 

da bir takım çocuklar olduğu halde bir t1ürit dilenci 
kadın vardır ki hunlar gelip geçenlere, ldeta yollarını 
keser gibi, musallat olmaktadırlar. Hele ~on günlerde 

bunların sayısı büsbütün artmıştır. 
Belediye memurlarının bunları fasıla vermeksizin 

takip etmesi, cidden muhtaç olanlar varsa, bunları Da. 
rülacezeyc, sahtelerini de mahkemeye se,•ketmesi Ja • 
zımdır. 

Bu nevi kucakları çocuklu dilenciler Yenicamiye 
de sirayet etmişlerdir. Daha başka yerlere de sirayet 
etmeden bir dn evvel önüne geçilmelidir. 

Karanlıkta göz kırpmak hikayeıi 
gibi" 

Maksadın negıe açık söyle, be bi. 
rader! 



.. 
Sulh gene suya düştü 
-..-ı~ - - .- _, ~ --~--~ 

1usolininin yazdığı sandan 
bir makalede: 

HABER - 'Akşam postasr 

Başbakan dün 
Ankara ya 

döndü 

--·- - .,..... - - ~ 7 lLal\.A. .J.N - 193b 
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Çin işi Japon işi 
• - ~zwwwz-= - ,.,.._~...--

Çin Mil1etler Çemi-
"Zecri tedbirlere müracaat eden devletlere Şükrü Kaya ve yetine de başvurdu 
icabında yardımda bulunmaktan istinkaf 

edeceğiz.,, deniyor 

nqiliz-F ransız bakan
. arının görüşmesınden 
birşey çıkmıqacakmış 

. B~l.:aç gü.:::!enberi buluşacak 
Jarını yazdığımız İngiliz ve Fran 
· •ız dıt bakanları bugün Paristt: 
karşıla~ıyorlar. 

Fransız baş ve dıt bakanı La· 
val İngiliz dı§ bakanı Samuel 
Hor ile Habeş harbine bir son ver
mek için yapılmıt projeler hak· . 
kında konuşacaklar, arada pek 
büyük görü§ ayrılıkları varsa, bu· 
nu kendi aralarında gidermeye ça 
htncaklardır. 

Fakat italyanca "Popolo,, gaze· 
tesinde Musolini'nin yazdığı sam . 
lan bir makalede deniliyor ki: 

"Avrupanın sair aksamiyle me 
sai birliğinde bulunmaktan imtin"' 
etmekle kalmıyarak zecri tedbir· 
lere müracaat etmi§ olan devletle 
·re icabında yardımda bulunmak 
tan da istinkaf edeceğiz. ,, 

İngiliz dış bakam Pariste La· 
val ile konuştuktan sonrn İsviçre · 
ye geçecekse de, daimi sekreteri 
Sir Vanistrat konu§malara devam 
etmek üzere Pariste kalacaktn. 

ııuı;maler.dan pek fazla bir 
,ey beklenmiyor 

" , 
Londra, 7 (A.A.) - Röyter a 

jansının aldığı habere göre, yarın 
B. Laval ile Sir Hoar arasında 
yar "' •cak müzakereden pek faz 
la bir şey beklenmemektedir. Hi!: 
bir kat'i plan hazırlanmamıt ol · 

Devr: daim 
mak~nesi 

duğu ve Romanın barışı görüşme 
ye amade olduğuna delalet ede 
cek hiç bir emmare mevcut olma 
dığı Lnndrada öğrenilmittir. 

Eden diyor ki : 

Şimdi Londrada İngiliz dış ba 
kanının yerine vekaleten bakan 
milletler cemiyeti bakanı Eden a 
vam kamarasında Habeş harbine 
dair şunları söylemiştir: 

"Milletler cemiyetinde aza ol· 
mıyan devletlerin de elbirliği yap 
malan lazımdır. Bu vaziyet petrol 
a.mbargosımda da caridir.,, 

R.l!et Attnaya gitti 

Bundan iki ay kadar evvel Ha · 
bet imparatorundan büyük bir im 
tiya!: kopardığı ıayi olan meşhur 

iş adamı Riket bu defa Roma dar· 
Atinaya gitmiştir. Niçin gittiğini , 

ve ne maksatla seyahat ettiğini hit 
bir gazeteciye söylememiştir. 

Amcril:a petrol kumpanyala • 
rından "Sokoni,, Napolide bir pet
rol tasfiy:!~~nesi vücuda getir
meğe kn.raT vermittir. Fakat bu 
1937 de bitecektir. 

Kumpanya bu kararı vermesi 
ne sebep olarak ltalyaya karşı ko· 
nulması ml!htemel olan petrol am
bargosu değil, ltalyanın gümrük 
resimlerinde yaptığı tadilatı gös
termektedir. 

Serseri 
köpek er 

Bu icadın tecrübesine Sahipleri kim olursa 
. izin veril mest için olsun öldürülmeli 

müracaat edildi 
Mehmet Kemal isminde bir 

makinist belediye fen heyetine is· 
tida ile müracaat ederek çok mü
Dıinı bir ketifte bulunduğunu iddia 
etmi§\ir. 

Bu zat bir "devridaim maki • 
nesi,, icat ettiğini söylemekte, bu· 
nu Galata nhtımında tecrübe ede· 
bilmesi için kendisine müsaade 

Esaslı tedbirler alınmış olma· 
sına rağmen şehirde kuduz vak'a· 
larının önüne henüz tam.amile ge· 
çilememiştir. Kuduz köpeklerin 
ekseriya köylerden geldiği ileri sü 
rüldüğü i~in mücadele bilhassa şe. 
hir hudutlarında teksif edilmiştir. 

Dün Taksimde heykeltraş Ke • 
nan Alinin çocuğu, sahipli bir kö
pek tarafından ısırılmıştır. Köpek 
mütahede altına alınmıştır. 

Dün haber verdiğimiz gibi Şeh_ 

Tevfik Rilştil Aras da 
gittiler 

Havanın birdenbire bozması 

üzerine Zonguldak seyahatini ge
ri bırakan Batbakan General İs · 
met İnönü dün akşam beraberin· 
de Şükrü Kaya ve Tevfik Rüttü 
Araı olduğu halde Ankaraya dön 
müttür. 

Zonguldaktaki Türk Antrasit 
fabrikaaını açmak üzere Ekonomi 
Bakanı Celal Bayar, hava müsait 
olursa yarınki posta ile Zongulda· 
ğa gidecektir. 

Dniversıteden 
paltoları çalan 

r talebe 
DUn cilrUm halinde 

yakalandı 

Bir aydanberi Üniversite fen 
fL:cültesi talebelerinden bazıların· 
nın paltoları meçhul bir hırsız ta
rafından çalmıyordu. Talebeler 
hırsızı yakalamak için aynca ted• 
bir aldıkları gibi fakültenin ka -
pıcılarına ııkı emirler verilmitti· 
Buna rağmen dershanede uıh 
bulunan paltolar birer birer eksi
liyordu. 

On gü.n evvel dershanenin bot 
olduğu bir aırada fakülte talebe • 
!erinden lsmail Safanm deraha • 
nede dola.ıtığı görülmüı, bazı ha
reketleri de talebeler arasında şüp 
he uyandırmıştır. 

Bunun üzerine lama il Safa za• 
bıta tarafından aorguya çekilmif, 
kendisine isnad edilen hırsızlık 
suçunu tamamen inkar ebnittir. 

Sorgudan sonra ıerbeıt bıra • 
kılan lsmail Safa bir kaç gün üze
rindeki şüpheyi kaldrracak şekil • 
de hareket etmit, fakat dün suç ü• 
zerinde yakalanmıştır. 

lsmail Safa talebeden Semih 
ile Yaşarın dershanede uılr bu • 
lunan paltolarının ceplerinden bi· 
rcr çift eldivenleri16 boyun atkı
larını çalmıf, dershaneden çıkar • 
ken arkadatları tarafından yaka • 

Çin lşlerlle Amerika yakından 
alakadar oluyor 

Çinde askeri Japon harekatı 
hakkındaki haberler yalan mı? 

Şimali Çinde olan bitenlere 
dair havadiıler, gittikçe dikkate 
değer bir mahiyet almaktadır. 

Japonlarm Çini alakadar eden 
dokuz devlet muahedesini ihlal 
etmiı olduklanna dair, Çin hükU
meti tarafmdan muhtelif devlet
lere yapılan müracaat, bugün Mil
letler cemiyetinde nihayet bul · 
muıtur· 

Çin, ayni mevzu üzerinde Ja -
ponyayı Milletler cemiyetine §i • 
kayet etmittir. 

Ancak 1931 senesinde Japonya 
Mançuriyi almakta olduğu ;aman, 
Çin, Milletler Cemiyetinden pek 
yardım göremediği cihetle, bu de
fa bu yardımı önceden temine ça· 
lqmaktadır. 

Ancak ıurası göz önünde tutul
malıdır ki, Japonya Milletler Ce • 
miyetinden çekilmit bir devlettir. 

Çinin bahsettiği muahedede Mil 
Jetler cemiyetine dahil devletler • 
den bir kısmının imzası vardır. 

Amerika Çin hadlaelerlle 
yak1ndan alakadardır 

Amerik~ Çinin Şimalinde her 
hangi bir deği9iklik husule getir
mek i.tiyen tetebbü.Iere katiyen 
muhalif olduğunu gösteren bir ha· 
rekette bulundu. Amerika Dq Ba
kanı Hul bir ıöylev verdi. Bu söy
levinde diyor ki: 

"Amerika hükUmeti, diğer dev. 
!etlerden atağı kalmryarak, Çinin 
mukadderatile bilha11a alakadar 
olmakta ve orada cereyan etmekte 
olan heyecanlı vukuatı huaui bir 
dikkatle takib etmektedir· 

Bütün dünyanın, gittikçe artan 
siyasi bir endiıeye kapıldığı bir 1 

zamanda, her hükUmet arsıulusal 

taahhütlerine harfi harf ine riayet 
etmekle mükelleftir. 

Bu itibarla Amerika hükull'leti 
muahedeler altına imzalarını ko:f 
mut olanlara müracaat eder <1t 

kendilerine, taahhütlere riayetİ11ı 
her türlü arsıulusal güvenle eko • 
nomik istikrarın temeli olduğurııs 
hatırlatır., , 

Amerika Dı~ Bakanı, Şimali 
Çinde değiıiklikler yapmak tefeb 
büsünün, "Açık kapı,, prensibi b3' 

kımından beynelmilel anlaşına • 
lara ve Amerika ile diğer devlet' 
)erin menfaatlerine mugayir ol -
duğunu ·teslim etmektedir. ) 

9 devlet mlsakır. ı :ı tatbik 
kablllyetl yokmuş 

Japon Dı§ işleri bnkanhğı ~: 
mına ıöz söylemeğe mezun biris• 
de beynelmilel anl~mndan kaJ • 
tedilen dokuz devlet misa.hını1' 
tatbik kabiliyetini haiz ~mad :ğ•t11 

anlatan bir diyevde bulunmu~ ,e 
şöyle demiştir : 

Dokuz devlet misnkının, baş ' 
langıcından beri hiç bir te iri ol· 
mamıştır. Japonyanm, bu misakı1' 
Uzak Şarkta değişmiş olan ah .. •11 
ve §Craite uymamakta olduf,or." 
iddia etmesi muhtemeldir.,, 

Yine Japon Dı§ Bakanlığındıı.t• 
verilen diğer bir izahat: 

Şimali Çindeki hadiseler, ta 
, 

mamen bir Çin dahili meseJcııİ • 
dir. Japonya tarafından buna t tt 
karıtma mevzuubahis o)alllş1' 
Şimali Çinde Japon ordularıııJl'I 
harekttı hakkındaki şayialar bııf 
tan başa uydurmadır. Bütün bo1'' 
lardan çıkan netice §Udur ki, 9 

devlet muahede!ini ileri sürr.ıe1' 
için hiçbir !ebep mevcut değildit•ı ı 

lanmı§tır. ------------------- ----------

lsmail Safa ~abıtaya teslime. Sinopta lzmı·r ve Ege 
Bu .. yu·· k b·ır dilmiş, sorguya çekilince muhtelif 

zamanlarda yedi palto çaldığını Bundan S3nra 
ve bunlan Beyazıtta koltukçu Hu. yangın Karadenlze işleyece1' 
lusiye sattığını itiraf etmiJtir. 90 ev ve iki ~ocuk L · eıı d ü y imanlarımız arasında işhY 

Koltu~u Hulusi e yakalan • d Türk vapurlarından bir kısının•" 
mıştır. İsmail Safa adliyeye veri· yan l · 
l kt 

kadro harici çıkarılması, diğe• 
ece ir. Sinoh, 6 (A.A.) - Dün gece 1 Jet' 

H 1 1 b h bir kısmının da tamir edifr.ıe . 
ırsız ık yapan ta e e ak.kın· ıaat 1 de bqlıyan yangın 30 ev 17ıt 

d f k f olması yüzünden memlekette 
a a ülte meclisi tara mdan da yaktıktan sonra söndürülmüştür. lıJ 

b k h vapur buhranı başgöstermit b\l 
İr arar verilmesi mu temeldir. Yangın çıkan evde iki çocuk yan· f ' 

verilmesini istemektedir. iddiasına 
göre makine yirmi bin beygir kuv
vei muharrike istihsal edecektir. remininde Arpaemini mahallesin· -------------

nuyor. Bu sebeple cumartesi P0

1 dı. Yanan evlerin çoğundan ef ya 1 l l k d f 1 · le& ta ariy e s en eriye se er erı 
1

, 

Belediye fen heyeti bu iddiayı 
fennen kabili tahakkuk görme • 
mekle beraber Ekonomi Bakanlı
ğına havale etmeğe karar vermit· 
tir. istida bugün Ankaraya gön •. 
dcrilecektir. 

Kara-hava ve deniz 
fabrikalarında 

fazla mesai yapa
cak amelelerin 

ücretleri 
Ankaradan bildirildiğine göre 

kara, deniz ve hava fabrikaların· 
da icabında geceleri çalııarak faz. 
la mesai yapacak olan ameleye ve
rilecek ücretler hakkında bir tali
IDatmme hazırlanmıştır. 

Amele, aıua71en mesai ıaatin
den fazla çalışırsa her saat için 
muayyen yevmiyesinin çalışma 

·saatine isabet eden miktanndan 
yüzde 25 fazlasını alacaktır. 

de Nurinin oğlu, Ali isminde biri
ne ait bir köpek tarafından ısırır 
mıştır. Beş alb yerinden ısırılan 
çocuk kuduz hastahanesine gö • 
türülmüş, köpek müşahede altına 
alınmıştır. 

Bu hadiseler, belediyenin ~on 
koyduğu yasakları hakkile tatbik 
edemediğini göstermektedir. Be • 
1 e diye, sahibi olan köpeklerin a • 
ğızlarma "burunluk,, takıln:asım 
mecburi kılmıştı. Bu emir eğer tat· 
bik edilmiş olsaydı dünkü hadise
lerin vukua gelmiyeceği muhak • 
kaktı· 

Belediye bu işle çok sıkıbir su
rette alakadar olmalı ve serbest 
dola~n köpekleri; ıa.hipleri kim 
olursa olsun imha etmelidir. 

------~~~--------------
Çocukları 
HABER, sizin için her cumartesi gü -
nü bir ilave veriyor, takip ediniz. 

Mısır Milletler 
cemiyetine 
girmiyecek 

Kahire, 6 ( A.A.) - Romadan 
gelen ve Mısırın milletler cemiye--
tine girmek talebinde bulunmu§ 
olduğuna dair haber, burada kat'! 
surette yalanlanmaktadır. 

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

Türk yurtdaşll{lın· 
dan çıkarıldı 

Rus siyasi mültecisi sıfatiyl.! 

Türkiyeye gelerek 1930 seneaiude 
Türk yurtdaşhğma alınan Pavti 
oğlu Nikola Bahke::;ir vilayeti nü· 
fus kütüğüne Tur gut Deniz adiylr. 
kaydedilmi_şti. 

Bu adamın Türkiye cumuriye · 
ti aleyhine hareketlerde bulundu 
ğu görüldüğünden Türk yurtdaş · 
hğından çıkarılmasına karar ve· 
rilmit ve çıkarılmıştır. 

çıkarılamamııtır. dırılmı§tır. lskenderiye·hattıııcı 
'11' 

çalııan İzmir ve Ege vapurları f\ 
Bazı belediye 

memurları nasıl 
ceza keserlermiş? 

Belediyede ceza zabıtlarında mü
ruru zamana uğrıyanlan tetkik etmek 
üzere müfettişlerden seçilen komis • 
yon işini bitirmiştir. 

Komisyonun elinden ge~irdiği yüz 

lerce eski ceza zabıtları arasında bir 
çoklarının eksik ve yanlış tanzim e • 
dildiği anlaşılmıştır. Bu arada evinin 
damı naçinko döşiyen bir adama ceza 
yazıldığı, vaka mahalHne gidilmeden 
ve yalnız şikayetle iktifa edilerek za· 
bıt tutulduğu, ikametg!h senedinde 
suçlunun fotoğrafı yerinde başka bi • 
rt~fnln resmi bulunduğu, suçlulara aL 
tr ay ~onra tebli~at yapıldığı görül · 
müştür. 

dilik Karadeniz hattına işliycce 

lerdir. ··J<ii 
Kabotaj hatlarının asıl "ıı i 

üzerinde olan deniz yolları idıtre; 
timdi çok müşkül bir vaziyetl f 
dir. Vapurlarından biri bntrı>'/ 
d .... . b" . htaçtı . 
ıgerı uzun ır tamıre mu . 

1
, 

Diğer bir vapuru kadro harict ~r 
. d t rı1 1 

karılmıştır. Bır vapuru a ş ,ıJ 

dedir. Bu vaziyette dört vaP\J 
eksilmit bulunmaktadır. ır 

Bu sebeple idare Bursa "~t' 
runu kiralamıştır. Müdanyıl &' 
tındaki vapuru da tamire motıt ıJ: 
bulunduğundan baıka bir v1JP 
daha kiralıyacaktır. p 

Deniz yolları idaresi yeni ~ılıJf 
tıracağı vapurların en çok 1 elr 
içinde teslim edilmesi için tef 
büslerde bulurunuıtur. 
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Yemin· 
Son lapanyol ihtilllincle ..,ce 

lcantddıklar ve kanlı hidiseler ol
cba... Bir ~ uılzadeleria malları 
hlma edildi .... Bu adamlar, eTle
'İlli bırakarak canlarım hudut bi · 
?İcine attılar ... 

Biretolo Konbı ela fellkete uğ
tayanlardan birisiydi. 

Sarayı mubuara edildiji ea
laada, kendisi, karısı ve çocukları 
'1'b kapıdan ve sizli bir yoldan, 
lrapajı dıp.n attılar. 

Koat: 
- EJYab .•. Koltuiu kaçırama 

cllk ! - diye açlarını yolmap hq 
laclı. 

Karwiıe: 

- Bütün &ile miicevherlerimi-ı 
'- koltuiun içindeki sizli b1ada 
laklıdır ... Şimdi aarayımızdald mal 
lan }":.\~s edecekler ... Bu arada 

-di1e eordu.--eier bunda muvaf· 
fak olursak mesele yoktur. 

Kontes, çocuk!ariyle birlikte 
yola çıkarken bu cümleye isyan 
etti: 

itizar 
(Barbaroedaa lntlb•) tefrika .. 

• mıs bqtln konulamamqtır. OhJa· 
culanmndan öztir dileriz. 

Naıit - Ertufrul S•tli 
BALID• 

Şehzadebtıfı TURAN Tl-,fllroeuntla 
Bu ıeee saat 20,:m da 

HtlLLECt 
Komedi 4 perde 

Yazan: Rept Nuri 
Cumartesi • Pazar 
yalnız matinelerde 

- Siz ...h•kkak delirdiniz!.... HAMLET 
Bir etkiJ'IUllD edeceii yeminden Her tarafa tramny. Telef un: 2212'1 
ne çıkar? .• Bir milyon lnciliz liruı ------------
deierinde hir aerYet hir haydudun Bugün saat 
sözüne terk edilebilir mi? 15 de 

Kont ve Kihya: ';ocuk Tiyatroıu 
- Yemin ebe, elbette ona iti- Akşam saat 

mat edilir !...-dediler.. 20 de 

••• SAZ, CAZ 
Yazan: 

Fakat, dakikalar kıymetliydi· Ekrem Reşit 
izahat almalt imkin"'Joktu. Müzik: 

Kadın, köylü kıblma airdi. Cemal Reşit 
-----~----__;~~~:..;;.:...--

l ki otlu, bir kızı ve üç hizmetçi - Fransız ti1}atrosu 
aile birlikte, bir at arabuına bin • HALK OPERETi 
di. Kırlardan, ormanlardan ıeçti.. Badn matf•e 
Fransa hududunu tuttu. Saat 16 da 

Ba akpm 20.30 da 
SEVDA OTELi 
Blyiik fantezi 
Operet 3 perde 

Son hafta 

ı. r .·\ 
. . ( 
'\ . ( 

L __ J 
HALK OPERETi 

Gi11 gUndUz açıktır. Telefon: 41819 
Ff)'atlar :~75-100 Loea 400-300 

Pek J&)anda 'l'ELLI 'l'URNA 
Yasan: llalurwt Yeaarl 

Mtlzik: Sezai M Se11letldi.n Aıal 

Kenan Rult\sl 

Bir yarasa 
Bir kıza •••k oldu 

Y•kınde kltllp hallnde 
ÇlklYOr 

E !• 

Birinciye bir •aat, ikinciye boyun 
atkı••· OçüncQye bir cazdan 

Buıünkü bulmacamız, 12 kib· 1 ~;;;;;;;~gs;;;;&;ll 
ritle yapılmıt 4 murabbadır. Kib· fi 
ritlerden bir tanesini bile çıkar 
madan hu 12 kibritle bize 3 tane 
murabba yapabilir misiniz? 

Bunu doiru bulanlardan hi 
rinci, ikinci ve üçüncüye yukar· 
daki mükafatlar, 4 üncüden 200 
üncüye kadar da muhtelif hediye 
ler vereceğiz. 

Bulmacan:m müddeti on beı 
ıündür. Bugüden 19 gün sonu 
ıelecek olan perfembe günü bu 
lanların isimleri gazetemizde çı · 
kacak, bunu takip eden cumarte
si ıünü öileden sonra da hediy~ 
ler idareh?.nemizde dağıtılacak 

tır. 

Ostüıte iki cumarteıi hediyele
rini almaya gelmiyenlerin hediye 
leri artik verilmez. 

Şimdiye kadar büyük hediyele
rimizi kazanmıı olanlar bize re
simlerini gönderirlerse negredilir. 

Yalnız resimlerinin arkasına ••İla
lerini, mekteplerinin adım Ye han. 
ıi tarihli bulmacanın hangi he6 
yesini kazandıklarını yazmahd~ 
~~ . 

HABER 
ÇOCUK SAYIFASl 

Bil~c~ kuponu 
7-12-93;) 

lnkılAp dersleri !ucuz taban belvalan 
Bu yıl Üniversitede okutulacak Taban helvaıının bazı y.,._ 

inkılip denlerinde profeeör Yu - de 65 kuruta satılmasına mukaWt 
ıuf Kemal sekiz saat, profe.ör Hik bazı helvacılarda da 30 kunqa • 
met on bet saat, Mahmut Esat on 
sekiz saat derı vereceklerdir. 

HABER 
AKeAM fltOS!'fAal 

IOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddeli 

Posta katua ı ı.ta .... nt 
Telgraf adresi: ıstanbUI ~ 

Vazı ısıerı teıoronu ı Ulft 
idare ve ııan .. ı Mite 

ABONE ŞARnARt ,,,,.. .... 
&eneme t400 ICr. 2'100 Kr, 
e eyllk 7~ " t•90 .. 
3 eyhk •oo •• eoo .. 
' •vtlk •SO .. aG0 .. 

tLAN TARiFESi 
Tıc:a,... teanıerının -t'" ta.80 
Ae.,..ı uanıerın tO kunı ..... 

S.lti6i w N.,,.,,., MiMri: 

Hasan Rasim Us 
Boaltl•I• ,,., fY AKm ...,-., 

KUPON 

328 
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.. ~. . 

'- •,#• • \ • "' ' ... 

s a (Nakil, tercüme ı·e iktibas hakkı malıfuzdur ., 
~ 

Paşa kendi kendisine: 

"Acaba bu mukaddeme neden 

icabetti. Hilmiye ne yapacaklar?,, 
diyor, fakat susuyordu. Babeyinci 

devam etti: 

"Paditah Hilmi beyi Şam vali 

muavini tayin buyurdular. Tabii 

fahri bir muavinlik. Hilmi bey blr 

zaman için §ehirde ikamete me

mur. Padişah sizi memnun etmek 

için yakında gençliklerine atfet-

. tikleri bir kusuru affedecek, başka 

bir memuriyete tayin buyuracak
lar.,, 

Selim p&§anm vicdanı hakika

ten biraz müsterih oldu. Öteki 

sürgünlerin kusuru Hilmininki ka

dar bile meydana çıkmamıştı. Fa

kat buna rağmen boğazı kurumu,, 

elleri buz gibi olmuıtu. Mabeyin

ci gene devam etti: 

"Bunların hepsi yarın erken

den irkap edilmeli, pafa ida. 
renin "Şevketi derya,, sını tahsis 

ettireceğiz. Lütfen siz icabına 

bakın. Hünkar cuma selamlığına 

çıktığı zaman, vapur boğazın dı· 
ı şında olmalı ... ,, 

Selim paşa hala susuyordu. 

' 'Tabii hazırlık yapmak, ailele

re haber vermek istersiniz. Kimse 

ailesini beraber götüremiyecek, 
vapur hareket etmeden evvel ai!e

Ier vapura gidebilir. Hünkar h~r 

şeyin sükun içinde ceryanını temin 

etmenizi irade buyurdular.,, 

Paş!l resmi bir temenna etti: 

"Zatı şahanenin emirleri harfi

yen icra edilecektir.,, dedikten 

sonra kapıya yürüdü. 

Bugün arkası adeta iki büklüm 

olmuş gibiydi, fakat kafa hala o 

mütea2zım kafaydı. 

Mabeyinci kapıya kadar geldi: 

"T erfiini münasip gördüğünüz 

memurları inha ediniz.,, dedikten 

sonra elini paşanın çökük omuzu

na koydu. Gözlerinde ve sesinde 

gene Vehbi Dedeyi andıran için

den gelen bir yumuşaklık vardı: 

"Pek içine koyma, pafa. Hepi

miz geçici birer gölgelerden ba~· 

ka bir ıey değiliz.,, dedi. 

Pata saraydan çıkarken mağrur 

dudakları acı acı bükülmüş: 

"Mabeyinci gelsin de Sabiha'ya 

oğlunun bir gölge olduğunu anlat
sın bakayım.,, diyordu. 

Yıldızın uzun bir yılan gibi kıv
rılan beyaz tozlu yollarından ara

basının siyah atları uçar gibi ine•

ken, o, karısını, bilhassa karısının 

çok çocukca bir hareketi~i gözüy

le görüyor gibiydi. Her aki'am ka

dın beyaz elini oğlunun yakasının 

içine sokar, arkası nemli olup ol

madığını tetkik eder, çamaşır de

ğiımesinde israr eder ve rC\utlak 

bir fincan sıcak ıhlamur icirird; . . 

run kaptanı Galata meyhaneleri

nin birinde, tayfaları Kasımpaşa

nın muhtelif köıelerinde arandı , 
bulundu. Her şey hazır olunca pa

şa eve döndü. 

Aklı Hilmide, daha doğrusu og· 

lunun sürgün gibi Şama gideceği

ni anlatmağa mecbur olduğu Sab~

ha hanımdaydı. 

Evvela Hilmiyi odasına çağır
dı: 

''Zatı şahane seni Şam vilayeti 

vali muavinliğine tayin buyurdu ., 
dedi. 

" Beni af buyursunlar. Vali mu

a vinliğinde arzum yok, liyakatim 
de yok.,, 

"Orası malum. Fakat liyakate 

lüzum yok, hatô it bile yok. Ma

liyedeki katipliğinden farklı de

ğil. Bir devamdan ibaret.,, 

"Yani paşa oğullarına mahsus 
bir sürgünlük. .. ,, 

Hilminin dudakları ne kadar 

müstehzi, ne kadar acıydı! 

"Pap oğlu olduğuna tükret. Ö

tekiler Yemene ve Fizana gidi-
yor?,, 

"Tevfik Nereye gidiyor?,, 

"O da Şama ... ,, 

Hilmi, göğsünün üstünden 
bir çeki tatı kalkmıt ıibi hafifi". 
di. Orada kendi yüzünden mağ-

dur olan bu zavallı adama çektir

diklerini unutturacak, belki Ra

biayı da aldırtacaklar ... Adeta a-
cele ile: 

"Ne zaman hareket ediyoruz?., 
diye sordu. 

"S · b enı en yarın sabah çatana 
ile vapura yollarım. Emir verdim 

' 
kamaram bu akıam temizliyecek· 
ler.,, 

"Hangi vapurla gidiyoruz?,, 

"Şevketi Derya ile.,, 

Hilmi sarardı. 

"Kadıköyüne geçerken bile be-

ni deniz tutar, o kırık tekne ile 

Bahrisefidi nasıl geçerim? Annem 

o kırık tekne ile sonbaharda de-

nize çıkacağmıı duyarsa yüreğine 

ıner.,, 

"istisna yapacak değiliz ya ... 

Hem "Şevket Derya,, yı ne beğer.

miyorsun? Yirmi senedir Yemen<? 

asker ve sürgün tatıyor!,, 

Hilmi cevap vermedi, odadan 

çıkmağa hazırlanıyordu. 

"Seni gitmeden görmek iste-

rim, Hilmi.,, 

"Ne lüzumu var, efendim? E. 

mirlerinizi timdi verdiniz. Ben bir 

kaç dosta veda için sokağa çıkaca-

ğım.,, 

"Evden doğruca vapura gide-

ceksin, daha evvel çıkamaksın.,, 

"Ya... Pek ala ... Öyle ise beni 

aktam annemin odasında bulunu-
nuz.,, 

11mm--... sa------
Polis müdürü, Tomsonun imzasını görünce 
sevindi : " Onu bulmak şerefi Türk polisine 

aittir.,, Arslan Turgut, henüz yer altından 
yukarıya çıkmamıştı ! 

Polis hafiyesi 
Tomson 

diriliyor mu? 

Gazeteciler bu havadisin ak -

şam nüshasında neşrini istiyor -

lardı. Bu kadar esrarengiz bir şe

kilde vak'a takib eden bir maki -
nenin meydana çıkardığı esrarı ga· 

zetelerle ilan etmemek nasıl olur· 

du?. 1 

Gazetecilerden bir kısmı ida -
rehanelerine dönmüşlerdi. 

Bir kısmı da mühendisin ma • 
kinesi başında bekliyordu. 

Su yolcusu ve yardımcı memur

lar suni hava yetiştirmişlerdi. Ye. 

dek oksijen depoları da menfez • 
lere gönderilmişti. 

Mühendis Grift, makinenin 
plakasını gözünden ayırmı • 
yordu. 

Polis müdürü: 

Epeyce zaman geçti. Acaba 

T omsonun hayatı tehlikeye mi 
düıtü? 

Diye sorarken, plaka üzerinde 

tekrar geriye dönen iki çizgi be • 

lirdi. Ve tıpkı birinci dönüş gibi, 

biraz sonra telefon çalmağa baş· 

lamıştı. 

Polis müdürile komiser arasın· 

da herkesi hayrete düşüren şöyle 

bir konuşma geçti: 

- Gönderdiğimiz memurlar . 

dan birisi, su yolcusu ile birlikte 

döndü. Memurun elinde size hi -

taben yazılmış bir pusula var ! 

- Aman cabuk oku bakalım! 
- tık ön;e imzaları okuyo -1 

rum: Arslan Turgud·. Tomson .. 

- Ne diyorsun?! Gelen pusu

layı T omson da imzalamış, öyle 
mi? 

- Evet Mister! T omsonun im

zasını çok iyi tanırım. Sizden şu -

nu rica ediyorlar: "Bulunduğu -

muz noktanın üzerinde bir evin 

temelleri ve bu temellerin orta -

sında bir kapak görünüyor. Su 

yolcusu, bulunduğumuz noktanın 

üstün-:leki yeri kolayca bulacağım 

söyledi. Orasını hemen bastırınız. 

Ve bu kapağı aç.arak, bizi iple yu· 

karıya çektiriniz. !,, 

Polis müdürü bu maliimatı alır 

almaz, müdüriyetteki şeflerinden 

birine icab eden emirleri vermiş 

ve su yolcusile birlikte gidilerek, 

haber verilen evin hemen basıl -

masını söylemişti. 

Mühendis Griftin odasında hu-

kikalar geçtikçe • soğuyor, donu

yordu. 

Cim o güne kadar takib ettiği 
işler arasında, kendisini bu kadar 

sıkan ve üzen bir hadise ile karşı

lattığını hatırlamıyordu. 

O, T omsonun ölümüne o kadar 

çok inanmııtı ki ... Bu yüzden At,. 

lan Turgudla bile arası açılmıştı. 

Şimdi onun yüzüne nasıl bakacak
tı? 

Gazetecilerden biri ayni za -

manda kuvvetli bir karikatürist 
idi: 

-Mister Cim! Bir kaç dakika 

kımıldamadan oturursanız, yap . 

tığım karikatürde. çok muvaffak 

olacağım .•. ! 

Diyor ve küçük bir not defte • 

rinin kabında dolattırdığı kale • 

mini süratle apğı Y,Ukan oynatıp 

duruyordu. 

Cim bu gazetecinin takasına 

da ıinirlenmiıti: 

- Bir insan hayatta daima ya. 
mlabilir! Fakat, timdi karikatür 

yapmanın sırası değildir ... 

Diyerek, polis müdüründen, 

kendisinin de bu yapılacak bas • 

kına gitmesine mani olmamasını 

rica ediyordu. 

Polis müdürü, T om.sonun ha -
yatta olduğunu duyunca çok se

vinmişti... Şimdi Cimle alay et -

mek sırası ona gelmiıti.. Piposu -

nu tüttürerek: 

- Sen çok yorgunsun, azizim! 

Buradan bir yere gitmene müsaa

de edemem ... 

(Nevyork Taymis) ın zabıta 

muhabiri, Cimin yanına sokuldu: 

- Yeni bir §Öhret daha 1111 Jia• 

zanmak istiyorsun? Fakat, T oııı • 
sonu bulmak ıerefi mühendİI 
Grift ile Türk polisine aittir. On • 
ların bu hakkını yemek, ökıüz ç<I 

cuklann yemeğini elinden almak• 

tan daha günah değil midir? 

Cim gittikçe f enalqıyor, hid· 
detinden kabına sığamıyordu .• 'f• 
vaı yavaı yelkenleri ıuya indirme" 

ğe batlamııtı .. ilk önce gazetecile
,·e döndü: 

- Sakın benden bahsetmeyin r 
Görüyorsunuz ki bu işte ben de 
sizin gibi bir seyirci vaziyetinde
yim. 

Sonra polis müdürünün yanı~ 
sokuldu: 

- Beni çok sevdiğinizi bili • 

rim, MisterGrim ! T omt::mun ha • 
yatta oluşuna şüphe yok ki her • 

keıten çok sevinen benim ! Çünkiİ 

o benim uıtadımdır· Ben onıuz, 

kollarını kaybetmiş bedbaht bit 
insan vaziyetine düşmü~tüm. Bası 

kuvvetler vardır ki, ancak k'ül 1\-s' 

linde bir mana ifade ederler. Gü
lünç bir misal: Pat - PataJon ! Buo 

lar hayatta yalnız kaldıkça kiın • 

seyi güldüremezlerdi. Birleştiler• 

Dünyanın bir tek komiği ıekliP,... 

de tanındılar. Pat - Pataıon ~ı\ 
bir ~hsiyetmiş gibi tanınmı~' 

iıte biz de Cim - T omson böyle bir 

varlığız. Biribirimizder. ayrılınca" 

(Nevyork Taymis) in şehir 111\1" 

habiri bu cümleyi tamamlaırıa1' 
için derhal söze l_<arxştı: 

- Evet, siz biribirinizden ar· 

rılınca, solda kalan sıfırdan çol< 

daha manasız bir mevcudiyet olıf 

yorsunuz! 

Cim kaşlarını çattı: 

- Sana li.fyetiştirmeğe vaktirO 

yok, dostum! Ben çöl develeril• 

yarı9a çıkmağa razıyım· Fakat, 

sizinle, hayır .. 
- Gazetecilerden bu kadar çok 

yıldın, öyle mi? 

Bu sırada karik:ıtürünü 

mamlıyan muhabir sevinçl; aya • 

ğa kalkarak: 
- itte, ben gidiyorum, doatl•" 

rım ! dedi. Bir saat sonra inti~•r 
edecek olan gazeteme bu karik•" 

türü yetiıtirmeğe mecburum. 

Cim yerinden fırlamak ve s•· 

zete muhabirinin boynuna sarıl ' 

k · d. F k l' ··diitii ma ıate ı.. a at, po ıs mu 

onu kolundan tuttu: 
• tr - Ne yapıyorsun? Bir gaze ·r 

c:yi, yapmak istediği herhansi b• 
. - l"h' t• ~-' 

Daireye gelir gelmez hin bey

girli bir dinamo gibi faaliyete ge::-

Bu peltek, bu kansız oğlana bu 
lunan gazeteciler Mister (Cim) İn 

vekar birdenbire nereden gel:niı-
yüzüne bakarak gülüşmckten ken· 

N eı·yorklular dünyanın en büyük 
lıeykclinin artık kendi ~ehirlerinde 

bulunduğu düşüncesiyle iftihar ede. 
nıczler. Çünkü Jlekıikada Janitzio iz. 
land'da Meksika istiklali kahraman • 
lanndan Don Jose Haria Moreloı i. 
çin yapılan abide, Nevyorkun Hürri. 
11et abidesinden daha büyüktür. 

ıtten mene~mege sa a ıye ırı • 
r1· 

mı? Gazetede çıkacak olan k• 

" katür haysiyet ve şerefini kıracŞ _ - ti: 
tL Evveli "Şevketi Derya,, nm 

denize çıkabilmesini temin etmek 

lazımdı. Kaç zamandır Haliçte 

teknesi midye bağlamıştı. Vapu-

"Sen annene haber vermeden 

gitsen, ben ıonra anlatsam, olmaz 
? mt .,, 

(Devamı var) 

dilerini alamamışlardı. 

Cim, mütemadiyen elindeki 

mendilile terini siliyor ve istimi 

botalmış vapur kazanı gibi -· da. 

bir mahiyette iıe, ancak mahke 
meye müracaat edebilirsin! 

, r) 
(Devamı ıJO 



Son maç ve bir yazı münesebetile ' --- ~ ~ ,,_. ,_, --· ,,_., .-. ~._.-~----

Fut b o I seyircilerini 
Palyaço .sanan bir 

muharrir! .. Ve ... 
Senelerce eıeıe çalışan Galatasaray
F='ener dostluğunu bozan kundakçı? .. 

Türkiyenin en doğru havadis 
~eren ve en büyük gazetesi oldu
lllnu ilan ettiğiniz gazetenizde 
Calatasaray _ Güneı maçı için yaz 
dıiınız; baıtanbaıa yanlıf ve ıa· ı 
hıatar için çok çirkin kelimeler 
kuUanılmı§ yazınızı maalesef o
tuduın _ ve kendi tabirinizle . Tik
•İtıdiın. 

Üç buçuk sütunluk yazınızın 
da.ha ilk cümlesine "kaç sene var 
ki bizim meıhur Galatasarayı gör
llıeıniıtim,, diye batlıyorsunuz. 

Geçen sezon sonunda Galatasa 
tayın . Güneıe çıkan takımının 
heıııen hemen ayniyle - klübünü
~ meıhur takımım sıfıra kartı 
~Ö~t golle mağlup ettiğini zatı a
llıız ıeyretmit ve hatta bu maç 
"-ıtkmda bir sürü karikatürlerle , .. 
~~lenmiı yazınızın da o zaman 
• •r ınecmuada intiıar etmit oldu
~nu, galiba fazla me§galeni'Z yü
r· Unden unutmu§ olacaksınız .. 

Galatasaray takımı §Öyle, Gü-
1\eı takımı da böyle teıekkül et· 
~İtti, diye yazmak - ve bunları o-

Mevcut ise niçin pazar g~nü 

sahada görülmediler? .. 
Eğer olsaydı, öyle zannediyo -

rum ki bu (B) takımı dediğinizi, 
bir gün evvel yani cumartesi gü
nü Galatasaray (8) takımına kar
tı çıkarırlar da bir maç yaptır:rlar 
dı. Halbuki cumartesi günü Ga
latasaray (B) takımı sahada ra
kipsiz kalmıştır. 

ıt- •• 

Yanınızdaki arkadaşınıza "Ga
latasaray altı gol attı amma, hey
bede iki gol var. Bir fey değil, Ga
latasaray yendi demezler de, Gü
neıten iki gol yedi derler,, demiı· 
siniz. 

Öyle zannederim ki bu taheser 
saçmayı ancak siz ıöyliyebilirsi-. 
nız. 

Haydi maç esnasında Galctta -
sarayın kazanmasiyle fazla asabi
leştiniz, bunu kabul edelim. Fa
kat yazınızı yazarken de asabiye· 
tiniz hali. devam ediyor muydu? 

Bu ne çocukça söz. Mesela: Ay
ni gün Fenerbahçe Kadıköyi.•nde 
Anadolu klübünü sekiz sıfır yen
di. Kazara Anadolu takımı biı gol 
atsaydı, ve maç 8 - 1 Fener lehine 
bitseydi. Sizce Fener bahçe - yani 

Ladournegue 
nıuzikhol sahnesinde 

Fransanın ve diir.yanın en meşhur atletlerinden Ladoumegue, Fransız f edcrasyonunun bir kararile, prof esy6 .: 
nel ilan edilmiş, ve yapılan bütün tc~ebbfisler, lıatlci Fransız efkarı umumiı;inin arzusuna rağmen bu karar değiş· 
menıişti. Son gelen J?ransız gazetelerin den öğrendiğimiz bir lwııadise göre ar tık Ladoumegue de, amatörlük iddiasın 
dan vazgeçmiş ve profesyönelliği kabul etmiş olacak. 

Çünkü Fransız halhının çok sevdiği bu meşlıur atlet tanınmış lnoiliz (Girls )ler Turupu ile Paris müzik lıollerinde 
numaralar yapmağa karar ı·emıiş ve lıu kararı derhal meukii tatbika koynı uştur. 

Resmimiz, büyiik bir lıalk kütlesi toplıyacağına şüphe olmzyan bu numaralara, Ladoumegue üe yeni ve latif 
Partincrlerinin hazırlanmak için yap L"lrı provaları göstermektedir. 

Meşhur Tenisli 
Perry'in 

Hastalığı ağırlaştı 
Geçenlerde birdenbire haıta -

)andığını haber verdiğimiz dünya 
amatör boks §ampiyonu Perrynin 
sıhhati günden güne fenalaşmak • 
tadır. 

Perry'nin sert adaleleri yır -
tılmıştır. Bu yüzden fevkalade iz -
tirab içinde kıvranmaktadır . 

Yatağa uzanamamakta ve ge· 
celeri kanape üzerinde pinikle • 
mektedir· Etrafındakilerin bütün 
ihtimamlarına rağmen bir türlü 
iyiletemiyen Perry kendisini esa! 
lı surette tedavi ettirmek için ilk 
iş olarak halen bulunduğu Avus • 
turalyadan Londraya naklettire -
cektir. 

Sovyet güllecisi 

POF OF 
Halterde 12·1,5 kilo 

silkme kaldırdı 
Sovyet tüy siklet haltercilerinden 

Pofof Moskovada yapttğı bir egpersiz 
de silkme suretile 127,5 kilo kaldır -
mıştır. 

Dll kategorinin dünya rekoru 12G 
kilo olup Avusturyalı Richtere ait bu 
Junuyordu. So,·yet haltercisi bu su -
retle dünya rekorunu bir buçuk kilo 
kırmıştır. 

Bu şayanı takdir derece SoYyetle· 
rin beynelmilel federasyona dahil bu
lunmamaları dolayısilc maalesef rcs.. 
men tescil edilemiyecek ve yeni bir 
dünya rekoru olarak tanılamıyacak -
tır. Pofof yirmi sekiz yaşında Okran
yah bir ameledir. Jkl .senedenberi 

Dinarh Mehme
din hakkı 
varmış 

Ilrendel dfskallfe 
edildi 

Okuyucularımız hatırlarlar; 
Dinarlı Mehmetle Amerikalı Bren 
del çarpıştığı zaman Dinarlı Meh· 
met hasmının güreşirken fazla fa• 
vul yaptığını iddia etmiş fakat 
sözünü dinletememişti. Bu vaziyet 
karşısında Dinarlı Mehmet müıa • 
bakadan çekilmi§ ve hükmen mağ 
lup addedilmişti. 

Meğer Dinarlının hakkı varmıı. '-Yucularınıza okutmak zahmete 
~'inıez. Bunu kabul ediyorum; 
d~at geçen sene Fener bahçe ata
k •nın küıadında ve bir İsviçre ta· 
~ifle oynanan oyunu ikinci tabı 

)~p~rıak - mühim bir h(\vadis veri
)orınuş gibi - halka satmak zah
ltıete değer miydi? 

halterciliğe başlamıştır. 
~zinmensupbulundu~nuzklüp- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mağlap mu sayılırdı? Gü 1 leci R igoutot' fla. 

Bu sefer de İtalyan güreşçisi Le • 
one ile maç yapan Brendel ayni 
hileli güreş tarzını tatbik etmeğe 

başlamış ve İtalyan pehlivanının 
itirazına sebebiyet veruıjıtir. Br.e)l 
del favullerini o kadar ileri gö • 
türmüştür ki bir aralık hasmı bo-

Pq.zar günü balkondaki yerini
~i değittirip "futbol seyircisi deni

e_11 acaip mahlUkun kendinden ge· 
!:~e neler yapabileceğini göre
)' ' "'81P.necek, gülecektim,, di-
Otıunuz. Bu \;ıı;.._.,.. doğrusu .. 

. O :reyirciler sizin eğlenmenı;,; 
~~İrı getirilmi§ palyaçolar değil-
"'· -

Onlar, memleketimizin iftihar 
~t'" I •gi Galatasaray ocağının çocuk-
\riydi. 

~·Gene yazınızda: "Spor itleri -
,. •~in ıtıyın idarecilerinden biri -
··~: 

~ '": Eğleniyoruz, demitsiniz de o 
•ııe: 

d' - Öyle; çocuklar eğleniyor.,, 
~!e cevap vermif, ıiz de bunun 
) 'nasını anlamadan gazetenize 
'ıtyorıunuz. 

,,.. ,,.. . 
~ lkind haf tayma kadar : gene 
~ tabirinizle - zavallı Nihadı 
'ti da görmemenize gülme!; mi, 
t .. 'malı mı, bilmem? Nihat, o 
~rı kendini sizden başka herke-
~k iyi gösterdi. 

'• •kat ne yazık ki top oynama
,~~'? evvel adam sakatlamak u-
1~ erıııi öğrenmiı olan ıportmen
._1 ( ! ) yüzünden ikinci devre or
~ lltında ıai bacağından yarala-

"'k •abayı terketti. 
~ :/- :,. 

o .. b 
~ , ~ç uçuk sütunluk yazınız-
"-t ... ınutemadiyen bahsettiğiniz, 
~ Yazınıza batlık yaptığınız l 
~1-taray (A), Günet (B) ta
clıa.;, tından bir ıey anlıyama-

~~Uıün Güneş klübünün resmi ·ı 
~ra ittirak ettirebileceği bu 

' d-.)ri on birinden batka • J 
Uıu var mıdır? 

YhlC .. Güa.tin 'laey'be.i çok bol 

altı golü kabul ediyor da Galata- QÜ reşe başlad 1 
sarayın hepbesine iki gol sığmı
yor mu? .. 

Velhasıl anlatılmaz bir saçma!. . . ~ 
Yazınızın batına {yazının mu

harriri ne bir Galatasaraylı, ne bir 
c.~ ... ,Ji' dir.) diye yazdırıyorsu

nuz. Nihayetinde Cle Fenerbahce
ye karıı çıkacak Galatasaray takı
mının Güneş klübü mevkiine düşe
ceğinden bahsediyorsunuz. Bu sa
tırlar insana: "Küçük kardeıime 
gücün yetti, adamakıllı dövdi.:n; 
benim kartıma da çık da, görü
ıelim !,, diyerek sokak ortasında 
kavga eden mahalle çocuklannı 
hatırlarlar. Herkes F enerbah
çeyi ve Güneıi ayrı ayrı iki k1üp 
olarak tanıyor. Bugün Güneş ldü
bünü bu kadar iltizam etmenizin 
sebebi nedir? 

Balkanlardaki methur seyaha
tinizden evvel bir gazel~ de 
Galatasaray aleyhtarlığı yapmıı 
olduğunuzu unutmadık. 

Fakat yazılarınızla Gala tasa -
ray klübüne değil de, daha ziyade 
o zamanki idare heyetine çııtar, 

ötekino, berikine isim takardımz. 
Bu çattığınız, isim taktığınız 

insanlar bugün Güneı klübü pat
ronlarıdır. O zamanki haıım!arı
nızla bugün ne çabık canciğer dost 
oldunuz? 

Sebebi nedir, açık söyleyin de 
herkes anlaaın? Çünkü bu kadar 
dönek olmanızın herkes üzerinde
ki tesiri iftihar edilecek bir ıey 
olmasa gerek. .. 

Galatasaray klübü zatı i.linİ7İn 
spor sahalarına teırifinizden bir 
baylı zaman evvel Nedimli, Refik. 
li, Caferli, Belrirli,Nurili, Mürıim
li Altınordu takrmiyle rakip idi. 

Sonra ittihat ıpor klübünün tef-

Bir zamanlar dünyanın en kuv-ı 
~etli adamı olarak gösterilen Fran 
ıızların meşhur gülle kaldırıcısı 
ve dünya rekordmendi Charles 
Rigoulot şimdi de serbest güreşe 
başlamıştır. 

Geçen haf ta ilk defa sahneye 
çıkarak İngiliz serbest güreş us . 
tadlarmdan Clark ile çarpışan Ri· 
goulot hasmının bu güreşteki us -
talığına rağmen kuvveti sayesin
de onu pek kısa bir zaman içinde 
ve herkesin hayret ve takdirini 
mucip olacak bir şekilde mağlub ı 
etmiştir. 

kili ile Altınordu zayıf düştü. 
O esnalarda da f enerbGhçe 

Galatasaraya rakip olmağa başla
dı. 

Fakat bütün bu rekabetler. ta 
sizin bu işlere parmağınızı soktu
ğunuz zamana kadar hep kardeş
çeydi. 

Sizin bir gazetedeki ne~ 
riyatmız bu kardeşliği bozan ye· 
gine kundaktır. 

Rigoulot birinci devreyi bir kol 
bükmeıinclen sonra bat makasla· 
maıı ile 7 dakika 24 saniyede ka· 
zanmıttır. Herkes ikinci devrede 
İngiliz güreşçisinin fenni sayesin. 
de galip geleceğini kuvvetle ümit 
ederken di.inya kuvvet şampiyonu 
Rigoulot hasmının şiddetli hücu • 
mundan kendini kurtardıktan son
ra bir bacak ve omuz toplamasile 
işi daha c:,:abuk bitirmiş ve 6 da . 
kika 25 saniyede lngiliz güreıçiııi· 
ne pes ettirmİ§tir. Resmimiz bu 
güreşten bir sahneyi eöstermelcte
dir. 

Birkaç sene evvel Istanbuldan 
uazaklaıtınız. Herkes de rahat ne
fes aldı. Şimdi görülüyor ki tek· 
rar sahneye çıkıyorsunuz. 

Size son söz: 
Klüpleri, sporcuları birb:rine 

tutuşturmaktan vazgeçiniz ve ga

zetenizde spordan . biraz olsun 
anlar - muharrirlere yazı yazdırı
nız ..• 

O. M. K. 

ğulmak tehlikesinden güç kurtul. 
muştur. Hakem bu yüzden kendi
sine iki defa şiddetli ihtarda bu • 
lunmuştur. 

Bu ihtarlara kulak asmadıktan 
maada üstelik bir de hasmının na• 

zik yerine bir yumruk vuran 
Brendeli hakem müsabaka harici 
bırakmış ve ltalyan güre§Çisini ga. 
lip ilan etmiştir. 

Meşhur lnglllz takımı 

Sheffield 
ilk defa Avrupada 

yenildı 
İngiltere kupası şampiyonu meş • 

hur profesyonel Shcfficld takımı ilk 
defa Anupada mağlfibiyet acısını ge
çen hafta şimali }'ransaya karşı yap • 
tığı maçta tatmı_ştır. 

lngilizlerin teknik üstünlüklerine 
rağmen Fransızlar bu mühim mü • 
sabakayı 3-2 kazanmışlardır. Scheffi
eld bugüne kadar Avrupada yirmi 
maçtan fazla maç yapmış Ye hepsinC:e 
galip gelmişti. 

Herbiri mükrmmcl birer atlet 
olan Scheffield takımı oyuncularının 
çok temiz, değişik H kombine bir o -
yun oynadıkları görülmüştür. Hasım. 
Jarınn nazaran daha büyük oldulcları 
açıkça görüldüğü halde sahayı mağ • 
lüp terketmelcrinin sebebini seyahat 
yorgunluğunda aramalıdır. J<'illıakika 

Jngiliz oyuncuları maçtan iki saat 
evYel tayyare ile Fransaya gelmişler. 
ir. Ye dinlenmeğe vakit bulmadan 

soyunarak sahaya çıkmı~lnrdır. 
Bir de Fransada oynanan topua 

lngilterede o:rnanan toptan daha kU
çük olduğunu f ddia ~tmcktedirler ki 
lJaşka İngiliz takımları da bfr çok de
fa ayni iddiada bulunmuşlardır. 

Du acı mağlıibiyeti bir türlü ha7.
medemiyen Schefficldr takımı reYanş 
maçı için şimaU Fransayı lngiltereye 
davet etmiştir. 
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lYHsfrtiHMIBki! 

HABER - ~ıam poıtaır 

(KARYOKA)yı gölaıede bırakan 

yeni dansın se,·imli ahengine uyan 

K ONTiN A NTAL 
Etil patates 

Etli papateı f611le pifirUir: f 
Bir kUo patates ayıklanır, Hela yı_

1
. 

kanır. 2SO aıram et, 50 gram Hvan,50 
gram )'af, 13·20 ıram salça bir lence. 
reye konur, kavrulur, sonra üzerine 
bir kilo su konarak et pifinceye kadar 

. filmini yaratan: GlNGER ROGERS ve FRED ASTAIRE 

SARA Y S iNEMASINDA 
bütün seyircilerini eğlendiriyorlar .... Gözlerini kamaştrnyorlar ' 'e hay

••••••••••ran bırakıyorlar. 

Vücudümüzün en 
mühim quddesi 

kaynatılır. Et pi1tlkten sonra ayıkla.. 8-----:m:smalAftlmll 11 1~ 10 ve 15 liraya 

:::::~:ı:~ncereyeatılır.Be~gram H p E p o q Kışhk palto ve 
Patates kaynarken üzerinde kö • ff H pardeS •• 

Küçücük, adeti. nohut bü· 
yüklüğünde bir guddey' 

tetkik etmek üzere on yedi ülke 
den bilgin ve müteha111slar Lon
drada toplantılar yapmaktadırlar. pükler ha. .. ı1 olur. Bu kepçe ile alın -1~ Dün Akşam U U 

dıktan sonra kapağın albna yağh bir I• T c· R K 1 20 ve 25 liraya 
klfıt konur, yarım saat kadar kayna- 0 ı · ısmarıama kostom 
tılır. Yarı~ ~at sonra kapafı açıp !ı . .·· .. . . . . _ 
patate.411frın pı,ip pişmediiine bak - H Sinemasında 1 Safı )Un muntehap çeşıth )erh ku-
malı lazımdır. fo'azla kaynatılır~ pa· 5i maşlarımızdan en son moda iki prova 

Bu güdde beynin altında ve 
kafa tası tarafından her türlü ze ı 
delenmeye karşı korunmaktadır. 

Bu kadar küçük olmaıına rağ , 
1 

tatesler· dağılır. . . . ı• Görülmemiı bir muvaffaki • temiz malzeme iyi iş yapılır. 
~ t k d ş k 'k· ·n Ankara caddesi Orhanbey han bi. 

men o, bütün vücudumuzun en 1 
1 ağlı kılfıdın tencere kapağının ye azan ı. ar musı 111 

altına lionmuının seöebi, ' patafesin • · (Hüzzam, Suzinak, Hicazkar~ rinci kat. Terzi Halil Kamil. 
mühim guddeıi olarak tanınmak 1 
tadır. Büyümeyi kontrol eden bı· ı 
guddeye "Balgam guddesi,, adı ve 1 

rilmektedir. 

kapakta~ dökülen buharı~ kararma • • fasılları) ile bestelenen bu er·H 
masıdır. . menice operet çok güzel tark Atliye 6 ncı Hukuk Mahkeme· 

\ 1 \1) ili<. ı. r.H 
: :=: ı -P_erak_e....,nd_e_ 
-ıw: l . ~ :f F.D U f.• ÇO\ 

- 1\ rs. !': rs 

ıinJen: 
rakısları ile battan bata nete Muıtaf a tarafından karısı Ak· 
ve zevk filmidir. Filmin sözler· 

ıaray Murat pafa mahallesi ve ıo · 
görenlerin kolayca anlıyacağ1 

kağında 9 sayılı evde annesi Ay
fekilde türkçe izahatlıdır. llive-

____ R_A_K_K_A_L_l_Y_E_, ___ , ten: Uf A dünya haberleri... -Hft 
Ra1pr ı~ 17 3 11n -

~ • "' --• ı ı ı&mmaaawaammaı 

te nezdinde Zehra aleyhine açı · 
lan bopnma davaıında: Müddea

. aleyhin ikametgahının meçhuliye· 

Bu gudde insanı dev gibi, ya
hut cüce yapmakta, cinsiyeti tayin 
etmektedir. Daha doğruıu vücu
dun bütün guddelerini idare al· 
tında tutan kraldır. 

Yüz kitiden ibaret olan mü 
teha111slar ıinir hastalıkları için 
dünyanın en büyük tedavi ve tet
kik merkezi olan Londranın ulu
sal haıtahanesinde konferanslar 

F"aaulra ('alı 

I·"uolya bOrOt 
~·2,33 15 2.3 
15 18 ~ 

Far.tlya ufak 

Merci~ 

Nolııut 

·~ . 14 115 
~ 2'2 25 
9 12,5 _17,5 

Sobut .:aaıünl 

Pf'ynlr B. yatlı 
p~ 12.5 15 

26 35 40 
K!!,ar '•tlı 5() 

Ka1ar Udncl 40 
üy~nyaj eks. ek• lg ." 47 

Yemeklik • J2 • 40 
Yal Traltr.on • 5S . ~ 
TereyaJ '20 • 200 
l 'aJ yemeklik . 50 • 80 
\ 'at blrtnd lJr!• 70 
Pl;lnç ' 8 • 35 

;\llıııkarna 

'-'-'~tin 

15 • 18 
15 .. 29 

60 80 
~ 7J 
5o 59 
40 M 
70 80 

140 220 
75 90 
M 100 
15 48 

22 26 
11 - 45 

. 'iJEBZELER 

Ö K S Ü R 0 K 
NEZLE VE 
BRONŞiTE 

KARŞI 

tine binaen ve davetiye ilanına 

rağmen muayyen günde mahke
meye gelmediğinden hakkında 

verilen gıy~p. kararını~ on bet gün vermekte, uzun uzun münakaşa 
müddetle ili.nen tebliğine ve tah · lar yapmaktadır. Esrarengiz gud. 
kikatın 11_ - 1 - 936 cumartesi denin ne vakit ve niçin bozuldu 
saat 10 a talikine karar verilmiş ğunu tetkik etmektedirler. 
ve ııyap kararının bir ' nüshası da Aldatılmış kadınlar 
mahkeme divanhanesine aıılmıt cemiyeti 
bulunduiundan muayyen gün ve y ugoslavyada, kocaları ta· 
ıaatte mahkemeC:le bulunmadıiı rafından aldatılmıf kadın · 
takdirde gıyabın~a yapılan bütün lar, "münaıebetaiz kocalara had· 
mua~elelerin muteber addoluna- )erini bildirmek,, için bir birlik 
caiı tebliğ yerine ilin olunur. kurmutlardır. Bu birliğe aza ola · 

Davet (173Ş6) bilmek için.bir kadının kocasın· 
KaJıltöy Aıkerlik ŞubeıinJen: ·------------- dan botanmıt, veya ayrılmıt bu-

lunmaıı, yahut boşanma için d 
etmek üzere olması şnrt~ır. 

Bununia beraber birliğe k 
samimiyet duyan herkes fahri 
mütarik aza olabilir. 

" Kadm düşünceleri,, gazel 
nin sahibi Madam Duşanka Mil 
koviç ile tanmmıt feministler. 
Madam Rada Drag=çcviç celll1 

tTr;"' müessiıleridir. Merkez, 
bis~anm Kragojevatz §ehrinde 
Cemiyetin amaçları şunlardır: 

1 - Bofanma da··,!armı kol 
la,tırmak için veıai~ P.min e 

2 - Bctanma dt. \]arını 
yıldan fa-zla ıürmiyecck kadar 
salbnanın çarelerini temin. 

3 - Kadın için elveritli n 
ka ve tazminat almak için ted 
ler bulmak 

4 - Çocuklara elveri!li 
fet çareleri temin etmek; ( 
lar için evleninciye kadar, er 
çocuklar için yirmi bir yatına 
rıncıya k~dar). 

Çocuklara veli tayin edilen 
rafın vazifesini layikiyle yapl 
nı kontrol altında bulundunna 

5 - Çocuğu ebeveyninden 
sıhhatli olana vermek için mah 
kemeyi ikna etmek. 

Cemiyt'lin ilk toplantısında 
lon ağızağıza dolmuştur. içtim 
yalnız bir erkek bulunmuştur. 

da vazife için toplantıya gönd 
mit polis memurudur . 

Kırmızı bibet 

8 . 10 10 12,5 
3 - . 5 
-6 ~ 7 .. 7,5 10 
2·3 · - 5 

lıtanbul liman tirkelinde çalıtır

ken ayrılmıı ve timdi nerede oldu· 

iu bilinmiyen yedek otomobi! 

yarsubay Kemal oilu Adnanın ls

tanbulda ise nüfus cüzdanını ala

rak tubeye ıelmesi. Hariçte ise 

bulunduğu mahal askerlik tubesi· 
vasıtasiyle adresini bildirmesi. 

Dik kat 
Erkek ve kadın farkı olnugarak 

Ademi iktidar, dermansızlık ,.e 
belgevşekliğinizi tedavi etmekte ü. 
midiniz kesildise, ya 

' Tt:JQ.KiVE 
Dolmahk 

R&\"UÇ 

Prau 

Ulıaaa 

3. 4 .. 4 5 
3,5. 4 . 5. 7 

Yetil tualya 15 • 18 17,5 20 
Yaprak 

PatatN 

aopn 

10 15 20 
. .W: 6.5 .9 12,5 
~5,5 6 7,5 

KereYI& 6-~ 7,5 12,5 
TttU domita 1,5. •· 2 . . J 5 

_<oısu __ n ........ _omatM--=->---3_,5_·_4_7_,5 __ • .... 5 -1 
l' EMIŞLER ı 

--------------'------~------
Ayn 81to ent. 6 · 8 10 15 1 
Ayn bitlnel 5 • 6 6 
Ayn ikinci 3 • 3,5 5 
Nar ekıt. ekıt. 6 7,5 
Nar ikinci 4 5 
Elma Karadeal& 4 • 5-6 5 
Elma S.panu 5 7,3 
r.1- Vnye 4 · 5-9 5 
Uzlln alyab 6 • 1 l 12,5 
tizüıil m&fkWe 11 • 24 15 
Manlallaa 1,5 5 2 
Portakal • 1,5 5 2 
<Jevl& 11 • 18 12,5 
Keataae 6-8-10 10 
ll11t111ula 3-3,5 5 

MAHRUKAT 

1; 
7 

10 
7,5 

12,5 
10 
15 
15 
35 
7 
9 

20 
15 
7,5 

Odıın (~ki) 2.10-385 . 1,5 4 
Kömtlr 2,5 3~ 2,5 4,5 
Kok 

Köml kok 21 

Ev geçindiren ler: 
Gazetemizin bu sütununda herıün 

böyle bir cebel ve işinize yarıyacak o 
lan bir yemek tat ifi ve buna benzer 
faydah bir mal6mat bulacaksınız! 

Ev ıalıibi. 

Şermin 
terzihanesi 

. Teh~ ,rop,. manto, tanor 
lar. 5u~amun Camcıbatı 
ban numara t birinci katta. 

Operatör Dr. 
SelAb SUN 

Deniz haıtanesi Cerrahi Şefi 
1)iş Tabibi Kemal SUf\ 1 
ıstlklAI cadd esi 

N o: 322 1 
< a evoQl u Y erli 

M allar Pazarı 
üst ü> 

Fiyatı 100 Ciltlisi 125 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kuruta ders 

GLANDOKRATıN 
kullanınız yahut ilaç ku11anmaktan 
,·azgeçiniz. 

Türkiyede acentası: ZAMAN Ec. 
za deposu, lstanbul. Her eczanede 
200 kuruşa satılır. İki tertibi mat
lup neticeyi verir. 

Ste. HORMONA A. G. 
Berlin • Allenıagne 

Doktorlara: Hastaları üzerin 

de tesirini tecrübe için nümunelik 
talep üzerine meccanen gönderilir. I 

iyi bir terzi mi 
anyonun uz 
işte size bir adres: 

'-iHSA N YAV UZ 
Kadın ve Erkek T erziıi 

lstn bul • Yrn ipo~rane kar~ısınıla 

foıu :\ur yanında Lttarct hanında 

Saç dökülmesi ,-e kepeklerden 

kurtulmak için en müessir ilaç 

F elaefe ve edebiyat prof elÖrü 

bir Alman beher dersi elli kuru· 

fa olmak üzere ıeri bir uıulle Al· 

manca ln,ilizce ve Fransızca liıan 

derıleri vermeie taliptir. HABER 

.Je K. E. adresine mektupla müra· 

. caat edilmeti. 
.... .................... .... 

l·IQ~~T 
BANKA51 

i =Ad~;iiktid'~71 
V El · ı 

Bel geveşkliQine 

Hormobin ın 
Tatalllt: Galata poata 

=-= ku"::~. '!:a=-=:t: 1 

Ylfti HOHM 
F. STROVSKt 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RIFAT _ 

D. w Y. T. K. No : 47 
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b.lYıpe Veue~ 
IJd>aırnste bnır fRBm 

yapacak 
Meksikalı yıldız Lupe Velez Pa 

riate bir film çevirmeğe davet e -
dilmi§tir. Çevrilecek filmin adı 

"Paris valsi,, dir. Filmin mevzuu 
Pariste bir müzik holda geçmekte
dir. Artistler Lupe Velezden ha§· 
I·~ Fernand Sala, Moris Mayyo, 
Habib Benglia, Alin Dürtal ve 
Nikol Krek'tir. 

if'avbeır 06palvçooa 
cooacak 

İskoçy;-. ~~a turneye çıkmış o . 
~- .,· me~ !tur muganni Rihard Tav· 
:. ~r yak!nda Londraya gidecek ve 
o ·:ida Leonkavallo'nun meıhur o· 

• ı:crası "Palyaço,, nun mevzuu üze. 
r ine yapılacak filmde ha§ rolü ala. 
ca.ktır. 

Filmde operanın mevzuu eıa! 
olarak alınacak, fakat teferrüat tıı 
mamile değiıtirilecektir. Operam;~ 

musikisinde bazı deği9iklikler yr.: 
pılacaktır. 

Tavberle beraber filmde Viya . 
nalı methur bir muganniye rol a
acaktır. 

l KUçUk haberler 1 
* Mikif are filmlerinden biri 

Almanyada yasak edilmi,tir. Se
bebi bu filmde Mikinin sivri uçlu 
miğfer giymij olmasıdır! * "A!k ıeceıi,, filmi ,ehrimiz 
de de yerinde bir rağbet gören 
Greyı Mur yakında "Sesila,, adlı 
bir operet filmi çevirecektir. 

lt- Geçen sene lstanbulda . al
manca kopyeıi gösterilen "Mas· 
keli ti ,~-,ilminin İngilizce nU -
hası geçen gün Londrada göıteril
mittir. ln.gilizce nüshada Vilyam 
Povel ile Vircinya Brus oynamak · 
tadırlar. 

....... .-............................................ . 
RESiMLER : . 

ÜSTTE: /ren H~vey 

ORTADA: Yeni yılJızlarJan 
Lorna Lowe 

AŞAGIDA: Mirna Loy . ·-- --·················~···· · 

......................................... ---
RESi MLER: i . i 

iOSTTE: Amerikan lilmlerinJe~ 
~ ıörülen Janıö:; kızlardan İ 
i b=r kaçı S 

i ORTADA: C onni Vaysmüller S 

~ALTTA: Yeni Amerikan yılcltz·i 
i larrnJan Eleanor Stevart film E 

i . çevirirken ~ . : ........................................................ 
* 1935 seneai içinde Birle,ik 

Amerika hükiimetleri dahilind~ 

yeniden 260 sinema salonu açıl . · 
mıttır. Bunlardan 24 ü Nevyor' : 
hükUıneti dahilindedir. * İngiliz aktörü Çarla Loglo<. 
Londrada "Sirano dö Berjörak., 
filminin hatrolünü oynamaktadı ... 
BU mttı\m tansı:i'Zh. k<ffiya.ıı Pa. 1 

• -" .. .,...... -·····=••! 

-... . - .. -·. 

riate çevrilecektir. ll * M. G. M. sosyetesi İngiltere- _ ,,,., 
0

de film çevirmek Ül:ere bir stüd~ :1 

açmağa. karar vermiştir. Ameri 
kanın en büyük sinema kumpan· 
yalarından biri olan bu müessese 
ilk defa olarak Avrupa toprakla · 
rında ıtüdyo açmıt olacaktır. Bu 
karar son zamanlarda çok terakk\ 
etmi, lnıiliz sinemacılığı alemin-
de heyecan uyandırmıttır. * Çoktandır film yapmıyan 
Corç Bankroft yeni bir filme b ...... 
lam19tır. Filmin adı "Cehen•· 

tır. * F ransızlarm meJhur sinema 
komiği Madle:ı Gitti'nin torunu 
Klodine on üç .-.ylıkken sinemaya 
başlamıştır. Çevirdiği film!n adT 
"Üç elma boyunda! . dır. "* Mevzuu Hanri B~rnştayn'. 
nin "Samson,, piyesinden alınaral4 
çevrilecek filmde oynıyacak ar · 
tistler seçilmiştir. Ba.~ roller f. "tbi 
Mor]ey i]e Harri Bor ve Arc·- j 
ge'ye vcrilmi§tir. * r !eri Pikford 'un reisi ı 
d ~ . 1 1 ugu sınema cumpanya:n Holi 
vud'd:.ı. "Kıız.ınova,, adiyle bir film :~ 
yapmn.~:ı karar vermiatir. Bu mes· 
hur V ~nedikli sergüz~ştçiyi fil~ ı 
de kimin temsil edeceği henüz bel. 
li değildir. · 

* Kate dö Nagi'nin son filmi 
" Madam dö Pomp:ıdur,, ile Pola· 
negrinin ''Mazurka,, filmi Berlin· 
de g5s~crilmiş ve muvaffakiyet ka· , 
zanmıştı r. * Me,hur Fransız aktrisi Ra· 
~lin hayatı F ransada çevrilecek 
bir filme mevzu tefkil edeeektir 
Filmde Ratel rolünü Süzan Ris· 1 

~lrtır. · 



ıo HABER - Mem poata!ı · ... 

HASANSAB LAID kuru, netis, sıhhidtr 
Hasan zeytinyafmdan ve Hasan ıtrıyatından ve Hasan kreminden yapllmı, çok mükemmel sabundu. Türkiyede bunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik cildli kadınlarla çocuklar ve bebek 
ler mutlaka Huan sabunu ile yıkanmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi Ye saç için çeşitleri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL. 
BEYOCLU. 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun .................................. 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SOR EKLi YANAN 
KCMCJR TCJRK ANTRASITIDIR 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun --....................................... .. 

ENÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
VE YANARKEN PARÇALANMIY AN KOMCR 

Tltlırk Antrasntndnr 
Reklama inanmayın 

Alanlara Sorun ....................................... _ 
HER SOBADA VE MALTIZDA YANAN, FIRA 
VERMEYEN, EN HAFiF . VE EN UCUZ KCMCJR 

Türk Antrasntndnr 

Yenicami işhan Maden kömürü işleri T.A.Ş. 
Galata iş Bankası şubesi 

Satllık v• kirahk 
Beyot}lu!.lda latildll caddesinde Yı' 

cftz sinelllUI karpnda bekir soka. 
tında 10 namaralı 11 odalı Ugir ha 
ne satılık ve kiralıktır Almak ve ki
raİamak istiyenlerln ''V AKIT,, mües. 
wtlhle miiracaatlan. 

Keman hoeası 
Anupada tahsil etmif bir an

atklr kanan derai Yermek istiyor. 
Den •lmak iltiyenlerin her sün 

•bah saat 1 l . 13 arasında 
( 41823) numaraya telefon ede • 
r~ (keman hocası) m iatemeleri 
klficlir. 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Oreloo - Opnot,lr 

Bewllıe MUtehaaaıaı 
1'"""'1 - Elculıl110r ,,..,,,_.. 

, ... ,.... Ber oün iill«len tonra 
ı. tin 8 • • iatlar_ Tel: 41!1$ 

ldanbul befinel icra mmwrlujun· 
dan: 

Bir borçdan dola11 maheaz ve pa. 
raya l9ft.llmeeine karar verilen muh. 
teut dM Ye boylarda mllataael p -
rap fıplan, eamedan vesaire 10-12-
935 tarllalae ... dil ah ıtlnl saat fiç 
lapaktaa din baçufa kadar, Beyotlu 
........ ,..... .... ela 1'7 811 -

•rah tlepoda ~ık arttırma Aretf ile 
atıtaeatman taliplerin vakfl mes -
kirde mahallinde lc:ra memuruna mil 
naatları. 

Devlet Demiryolları ~E fjmanları 
• • • 
işletme L"mum idaresi Ilcinları 

Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta alaç yj. 

dası rondela ye ppi17a 6/lkincikinun/1938 Pazarteai tünü saat 
15,30 da kapalı sarf 1111116 ile Ankara idare binasında sabn alma , 
cakbr. . 

Bu ite ıirmek iateJenlerin 909,39 liralık muYakkat teminat ile 
kanunun tayin eltili Yetibları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komiıyon Reilliiine •ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parum olarak Ankarada malzeme daireainden. 
Haydarpqada Teaellüm ve aek müdürlüfünden daiıtılmaktadır. 

(7875) 

ilk eloiltmeai fethedilen ve mub•mmen bedeli (22725) lira O · 

lan 32 kalemden mürekkep tef yAzıbaneai, etajerli ve etajeniz me 
mur maauı, telıraf makineai masası, orta maıası, etajerli küçük me 
mur maauı ve etajeri; komodin, telefon etajeri, doaya, kurfun, J&D 

pn, abon&nan karneleri Ye ihtit at bilet, eczane için illç dolaplan 
aandalya, tefdit.ren, nnds, imdadı ııhbi f&llld8r., alet ve mektup 
sandrklan, tahta kliıt atllC&ir, 2 ve S metrelik tahta rampa, fiçı ram 
pası, ilin tahtası, etiket lnhuı, 4 metrelik tahta merdiven, tahte 
ayak altlıiı, liburatuftr için çal~tma, eczacı için çalqma ve eczacı 
yazı masalan 20 - 12 - 1935 Cuma ıünü saat 15,30 da kapalı 
zarf uıulü ile Ankara• idare binumda satın alınacakdır. 

Bu ite sirmek itteJenlerin 1704.38 liralık muvakkat teminaı 
vermeleri ve kanunun t&JİD ettiti veaikalar ve tekliflerini aynı sün 
aaat 14,30 a kadar komiqon Reillifine vermeleri lbımdır. 

Bu ite ait prtnamel• ADkancla malzeme dairuinde ve Haydar. 
pqada T eaellüm ve leYk müdil• lüiünde parasız olarak dajıtılmak 
tadır. (7675) 

Geceleri 8lk 8lk abdllte lraDmalar 
rahat etmek içla 

KATRAN HAKKI 
hllanmalıdırlar. Zira Katraa ı• . 

rar yollannın nezle Ye Utlhaplanm 
lyilqtfrlr. 

BAYLARA LAzı.-. OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZANEDE SATILIR 

1~'Jf?1Z"! IJI 

TIKTI" 
·KV,o•HTII' 

Va~eli.lt:CJ!..dal 
. . ... 

AÇIK ARTIRMA 
Fevkalide müzayede ile eabf bardak takımları, kriıtal ıürahi' 
ilk kiDUllUD 8 inci pazar ıünü ler, poraelen çay talomlan, Fra' 

saat 10 da Beyoilunda Tepeba • je markalı ıayet tüzel bir aeasa• 
ımcla Belediye babçeai kartıam - ver, metal bonbonyerler, Çin ., 
da Pasaj Dmdria ~inde Danclria Capon va.olan, kriatal nzolat• 
aparbm&nllfıDI 4 numaralı daire - kriatofl tepıiler, yemitlikler, bilr 
ıincle mtm:Ul muteber bir aileye lolar, yaidanlık, salata tabaklal'ff 
ait~ ~ ~ ~- duvar tabaklan, elektrik a\fis .. 
ma lureiiTe'satı acafı itan olunur. ler, likör takımları, Preziozi rat' 
Muif CeYizden mamul kriatallı zalı yallı bop tablolar, bdif1 

vitrinli ve raflı çok tüzel ve zarif perdeler, kolonlar, orta mualal'ff 
9 parça Yiena yeoıek oda takımı, kanape ve koltuklar, duvar_..,, 
akaju kaplama ıayet güzel bir portmanto, aynalar, London ~ • 
yatak oda takımı " bronz karyo- cuk arabası, aalamandra eoba 'il 
la, 15 parçadan mürekkep ipek ku aair hayli lüzumlu etYalar. Dild' 
mq kaplı zarif hir salon takımı, yanın raibetini kazanmıt (arat" 
130 parçadan ibaret kriatofl çatal rian • Steinwes de Braunıweif) 
blÇ&k takımı aynca 1.8 parçadan marbb ve çok temiz tutub11df , 
mürekkep puta takımı, çay ka . Çaprut telli " 3 pedallı mül:.edl 
tıklan, bakara ve kriıtal tayye ka- mel bir piyano Anadolu ve ~ 
dehler, düzineyle ve perakende halıları ve seccadeleri pey ıüreO
muhtelif müteaddit poraelen ye- )erden 100 de 25 teminat alaad'• 
mek Ye tabak talamlan, kristal Satq petindir. 

2 ve 20 komprimelilc amb.laı_ilenle 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halislllin timsali 
olan €B marlca11nı aray.naz. 
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Izmir zelzelesini 
Telgraftan ô"nce 

Haber veren ruhlar 
Meşhur spirtizme mütehassısı 
Ruhi Tine/ ile nasıl 

boğuşmuş/ar? 

u.uhi Tınel, muharririmıze ruhlarla nasıl boğuştuğunu anltıtıyor!.. . 

t) Ruhi Tinel İsmini duydumn 
.• 'U._? Pek zannetmiyorum. Ancak 
~l>JtL • • • ' 
~ 'ızma, manyatı2ma, ıpnotız-

I a. ile meşgul olanlar, o da bazı
arı bu ismi duymuşlardır. 

R.uhı Tinel bilha!ita ispirtizma 
~erinde etütleriy?e tanınmış, is-
1~1 nibi ruhlarla alış verişi pek faz. 

0lnn bir zattır. 
\' ~uhlarla bu kadar yakından 
~ Çok münasebeti olmakla bera
~~t dünya işleriyle de pek fazla 
~taşan Ruhı Tineli bulmak, ve 
~· lldisiyle konu2mak benim için 

1
1
" ha.yli yorucu oldu. llk ~malim 
~Ydu: 

) .._ fspirtizma, ipnotizma, man
&.~iznıa denilen şeyler nedir? 

~· .._ Bana öyle bir şey sordunuz 
~ bunlarla uğraşan en büyük bil
~~!tbr bile henüz buna kestirme 
dıt cevap veremezler sanırım. Biz
i t de bunlnrla esaslı surette uğra
~ll bir bilein olmadığı gibi Av 
\ ~a. bjlginlerinin yaptıkları ince 
/'ş~m..Iarı bilenler de pek -az-
tr. Bunun icin birçok kimseler 
~~lerimin do.ğruluğuna inanmı · 
~'caklardır. Maamafih size kısa -

tevap vereyim: 

, İapirtizma, bunu yapanlardan 
..,"l~ı Ve bilinmiyen bir şeydir. Bir 
,:tlrktır. İpnotizma, uyuyan bir 
i •ltıın ruhunu harekete getirerek 
~ iörınesi, manyatizma ise bir 
l' ~dYumun altında kaldığı bir. le· 
1tdir. 

.._ Bunlnr ilim midir? 
lt ......._ lspirtizma henüz ilim saha· 
\!~.girmemiştir. Büyük İngiliz 
d 11ttı Olive Loç bir konferansın· 
ı,&. &.lirnlere bu hadisenin kanun
~ rını aramalarını tnvsiye etmi~, 
b~ buntar bulununca insanlığın 
ı,'~başka bir hale gireceğini an
tıı lıkıı!tır. İpnotizma da henüz tam 
~~lla.aiyle bir ilim olmamıştır. An· 
v lhanyatizma ilim olmuştur. 
ft~ bir ç.ok doktorlar, bu ilimden 
"kal&de istifade ebnektedirler. 

ertesi günü gazeteler yazınca bü 
yük bir hayrete düştüler. 

Sonra gene bir ispirtizma tec 
rübesinde, yola çıkan kayınbira 
derimin şapkasını vap~rdan de 
nize dü~ürdüğünü bana ayni giz i 
kuvvetler ht\ber verdi. Ve bu ha 
dise tamamiyle, noktası noktasın:\ 
cereyan ettiği tekilde tahakku~< 

etti. 
- Ruh nasıl davet edilir? 

- Buna ruh demeyin de "ser 
best zeki,, deyin. Bunu getirme~ 
için evvela insanda kabiliyet olma· 
lıdır. Bu herkeste yoktur. Bundar· 
sonra muhtelif tekillerle kendis; 
ni manyatize etmeai, yani otosüje3 
tiyon yapması yeter. O zama 
"serbest zeki,, yahut ruh dediğ; 
miz varlık tecrübeyi yapanla te· 
masa gelir. 

Umum müvacehesinde yapılan 
tecrübelerde hile yapılmaması i · 
çin çok dikkatli davranmak lazım
dır. Sonra tecrübelerde bilgili in
sanların bulunmasma dikkat edil~ 
melidir. Cahiller, a2: bilgili kim
seler bu gibi itlerle uğratmama},. 
dırlar. Çünkü onlar bu işi tabia
tin dıtında zanneder, yanht yolla· 
ra saparlar. Her §eyden önce ta
biat dıtında hiç bir fey olmadığı

m bilmek lazımdır. Bu it de ta-

Ruhi Tincl'in fotoğraflarında yuzıt 

lıer nedense görünmüyor! Fakat 
bu bir ruhl tesirin neticesi değüdir, 
sadece Rulıi'nin kendisini tanıt

mak istemiyecek kadar mütevazı 
olmasındandır, 

blılt'ln içindedir, yalnız timdiye 
kadar gizli kalmı§tır. 

- Rultlar, yahut sizin tabiriniz. 
le "serbest zeka,, lar arasında fark 
lar var mıdır? 

- Dünya yüzünde kaç türlü in
san varsa o kadar karakterde ruh 

Bedava sinema nos nam ke§i!i bedmeni§, bu her. 

Sinema bugün yalnızca bir eğ- re kalıri nayabı cahime sefer et· 
lence olmak mahiyetinden çıkmıf, meğle bilumum kelere, ve ammei 

lecere nezdi müliikaneme bilmübir ders, kültür ve terbiye vasıta-
sı haline girmi§tir. Her medeni racea hakipayı şahaneme yüz sü

rerek diğer bir ke§İ§İn tayinini isinsan için bir ihtiyaç olmuıtur. 
tirhczm ve istirca eylemeleri üzeri

Bumm neticesinde dünyada he-
ne zatı hümayunum dahi lôbis: li

men her türlü müesseseler ziyan e-
bası katrani, hamili külahı §eytader, iflaslar geçirirken sinemacı-

......_ B • 1 k tt' · ? ni, ma!rııdu dergahı Rabbani Hris. u ıte nası mera e ınız · lar durmadan para kazanmakta-
~......._ Bu hadiseyi evvela muhtelif dırlar. tos T omos nam kqi§i laini tayin 
"tup 1 · d k d Ok için emrü ferman eyledim.,, ~ a eser erın e o u um. u Bu vaziyet kartısında diyoruz 

~i ~a. merakım arttı. Fakat ken- ki, ne olur, sinemacılar da biraz ""{::( * i::r 
~ı bir türlü tatmin edemiyor, insafa gelseler de memleketin kül· Voronof tarafından 
d~e bir hadiseye. inanamıyor • türünü yükseltmeğe yardım ede- ihtiyarları gençleştirmekle ta-

. Fakat Şarl Ri~enin: cek bir hareket olarak sinemaları-
lj ;--.. ?Iacak ıeylerin hududu bel- nın kapılarını haftada bir seans 
~tq~~~ldir. Geçmişte nice o!amaı PARA ALMADAN fakir halka 
~k~~flıniz şeyler vardır ki bugün açsalar! Ne iyi olur, değil mi? 
d, .. 

1
kat olmu§tur. Sözüne inan · * iC. * 

~ lhtndan çalı§malttan geri dut- - • 
~Yorum N'h t t' d 1. Tarıht:en bır yaprak 

\ık . ı aye ne ıce e ga ıp --------------

nınmı"! Rus doktoru Voronof'un 
zecri tedbirlere karıı mücadele 
eden İtalyan komitesine bir kilo 
altın göndermiş olduğu yazılıyor. 

Eh, bu da diriltici birşeydir. 
Hem gençlik a~ısı kadar kıymet
li. 

vardır. Yani hilekar, yalancı, çe
nesi dü§ük, ağır başlı ... Bunu söv· 
liyen gene tanınmı§ spiritlerden 
doktor Okoroviç'dir. 

- Bu ilmin mahzurları, fayda
ları var mıdır? 

- Bugün için zararı faydasın· 
dan çoktur. En büyük faydası . bil
ginlere dünyada henüz ke§fedil -
mcmiş birçok gizli kuvvetlerin 
mevcut olduğunu göstermesinde -
dir. Bir gün bunların asıl mahi -
yeti öğrenilir, kanunları lceşfedi · 
lirse insanlar bundan çok fayda 
göreceklerdir. 

- Bizde bu işleri tetkik etmek 
için ilmi bir sosyete kurulması mu· 
vafık mıdır? 

- Avrupnda bu gibi işlerle en 
büyük alimler uğrı:ışmışlar ve uğ . 

raşmaktadırlar. Büyük kimyag~r 
Vilyam Kuli:s, büyük fizikci ve rad 
yumun kaşifi Küri'ler, büyük fiz 
yolojist Şarl Rişe, büyük feylezof 
ve heyetçi Kamil Flamaryon gibi .. 

Bu, ve bunlar gibi yüzlere'? 
yüksek kafaların inandıkları, fa. 
kat kanunlarını tespit edemedik
leriôu hadiseleri bizde kim tespit 
ve izah edecek. Yalnız kUvvet~i 
medyumlar bulunduğu takdirde, 
ilmi bir yolda yürümek ve müşa
hedeler tespit etmek gayesiyle böv 
le bir sosyete kurulabilir. 

Ruhi Tinele son bir sual daha 
sordum: 

amma, o zaman çok meraklı bir 
insanın ,yalnız bacaklarını görüp 
de yüzünü görmemiş gibi oluyor
sunuz. 

Fakat bizim diyeceğimiz bu 
değil. T opkapı müzesinin 400 yılı 
aşan bir tarih1 var. Orada eski 
şeyleri, eski manzaraları görmeh 
insana yabancı gelmiyor. Bir ta -
rihsel şeyin eskiliğinin de mrba· 
faza edilerek göz önünde tutul -
masından hatta memnun oluyor -
sunuz. 

Her birine "Saray,, adı verilen 
li:üçük binalar, döşeme takımları, 
duvar ve saçak sünleri, her şey es
ki, her şey tarihsel... Fakat bir ıey 
insanın gözüne yakından çarpı -
yor. Topkapı !arayı müzesinin 
"Saray,, adı verilen bin:ı~armdan 
bir çoi:'Unun camları da toz için
de .. Acaba bu tozlar da tarihsel ttkl:tll. Ve yavaş yava! ilerliye Kani tarihinde okuduk, ho!U· 

t1ıt Ço~ mükemmel ve şayanı hay muza gitti. Siz de okuyun, umartz 
f\k lletıccler eld~ etmeğc muvaf ki sizin de hotunuza gidecek. Os- * midir? Onun jçin mi el sürülmü

Ta rihsel t:ozlar yor? Bir türlü anlıyamadık! 
oldunı. manlı imparatorluğunun en zorlu Topkapı sarayı müze olduktan 

lı\j: Bunlardan bir ikisini söyler devirlerinde kanuni Sultan Süley- beri bir lirayı bulan ve eski şey· 
'•tıiı? manın, Yanya peıkopoau iken ölen ler görmeğe merakı olanlar, her 

~I !v!c:ıela İzmir zelzelesini, be:, bir papasın yerine bir di;erini ta· halde gidip bu ç.ok dikkate değer 
t~el~ akıamı lstanbulda yaph - yin için yazdığı oferman bakın na· yeri gezmiılerdir. 
t~l> hir tecrübede öğrendim. Tec- aıldı: Evet, oraya girmek1 timdi hat
~ ~de hnzır bu'umı.nlar ilk önce "Nice eyyamı ıenin Yanya baı ta bir liradan da biraz fazla. Ya-

rı, inanmak istemediler. Fak.ıt peıkoposluğunda bulunan Yerma· rım liraya kısmen gezmek de var 

Habeşistana --------
yayılmış modalar 

Habeşistana "me
deniyet,, in çoktan girmiı olduğu
na hükmedilir ... 

Avrupa ve Amerikada ''sun'i 

- Bu hadiseye İnanmanıza se• 
bep olan ilk tecrübenizi anlatır 
mısınız? 

- Bu ç.ok garip olarak cereyan 
etmiştir. O zamanlar okuyor, fa 
kat inanmıyordum. Gene bir a!i
şam tecrübe yaparken masa şid
detle sarsıldı. Bu sarsılış ruhun 
geldiğine itaretti. "Serbest zeka,, 
dediğim bu ruhla aramızda uzu:1 
bir münakaşa, hatta size· daha ga
ribini aöyliyeyim bir kavga geçti. 
Yani sizin anlıyacağınız ruhla dö
ğüştük. 

•-Yumruk yumruğa mı? 

- Artık orasını sorma .. Ve iş~e 
benim sözlerime taban tabana zıd 
cevap!ar vererek beni kızdıran v~ 
harekete geçiren bu varlık beni 
kendisinin mevcudiyetine inandır· 
dı. 

Ruhı Tinel'le konutmamız bu
rada bitti. Bizimle beraber bulu
nan Foto Ali gerek ikimizin, ve 
gere:~!ıf' yalnız Ruhinin birçok re· 
simlerini çekti. 

Fa •·at inanır mısınız? Resimle
rin banyosundan sonra cepheden 
alına~ı bütün resimlerde Ruhi Ti
nelin )'Üzünün bembeyaz ve bcıl} 

çıktfğ;nı gördük. Ancak yüzünün 
görür.roediği, arkadan alınan re -
simler normal çıkmıştı. 

İsterseniz buna tesadüf diyeM .. 
lirsiniz. 1'!. S. 

' -

Yazanlar: 
Hikmet Münir 

VE 

Murad Sertoğlu 
surette sarışın olmak,, kadar mo
dern bir hadise sayılahilecek "za
yıflama merakı,, na ne dersiniz? 

Habeş kadınları arasında bu 
moda da yayılmış mıdır? 

Bir yerde güzel bir tiire rasla
dık. 

Jijiga'lı dolgun bir Habeı kızı 
için deniyor ki: 

',Tombul rıe güzel bir habcş kızı, , 
Almıştı hızı. 
Bol yemelder yiyor, yiyor ... 
Gün geçtikçe şişiyor 
Dalıa gelişiyor • 
du. 
l 'akta l:i beyaz Avrupalı kızlan göz. 

lcdi, 
Onlar gibi narin yapılı olmayı öz. 

ledl. 
Başladı pchrizlerle zayıllamıya, 
T' c çok geçmeden güzel bir endam. 

la öldü. 

* * * Sarışın Habeş 

Ajan:; havadisle!"İ arasında sa
rışın bir Habeı kadınından bahse
diliyor. Ve bu kahramana "Habeı 
lerin Jandarkı,, adı veriliyor. 

Siyahtan nasıl sarışın çıkabi
leceğini soruıturuyorduk. Biri şöy
le dedi: 

- SAÇI OKSIJENLIDIR .. 



12 HABER - 'Ailem po:tuı 

Kadın casuslar hiç bir 
işe yaramazlar ! 

Entellicens servis'in eski reisi 

~ 7 tLKKANUN - 19).. 

Kaçırılan çocuk 
Çocu{lu kaçıranlar 

nasıl ele geçti 
Haber veren iki tAllll 8200 lira mUkAfatl 

aralarında taksim edecekler 
1 

böqle iddia ediyor . \ Basfin selen Paris pzetelerl ge. ı 
çenlerde ManfJyada kaçırılıp aonra l 
bulundutunu haber verdltlmlz pro • 
f eeör Malmejakın oflunun nuıl bu · 
lundaiunu anlatıyorlar. Çocatu ba. 
lunmasında kadının yol göstermesi 
çok kola1lık verml§tlr. Matmazel Mor 
tagu ile Madam Lakan Parlste çıkan 
Parls Soir pzeteslnin yol gösterecek.. 
lere verilmek tizere ortaya koyclufu 
40,000 franklık mtlklfatı tfmdl arala· 
rmda taksim edeceklerdir. 

Ev basılıyor. Hakikaten ma~ 
Montap ve Madam Lakanm Jll8""'..a 
madıkları meydana çıkıyor. :S:flP""'" 
Rollaad sat salim o evde bulUll.,tı• 

"Ent.Zlu.n. S.OU,, in alıi itte buu için ili Mtiller onlara ka bir şey yaratmaz. 
Ru Su Bail Tomaon )'CDl)'Or: maltmat Yermete devam etti ve canlı Bunların en kötiisfl kendi yurdu.. 

ıtı• .,_toeunun ilk sünlerfade Mtlller eskiden yaptJtı bol bol para nan esranm para mukabllhıde dilpna 
hsllterede apfı yukan30,000 Alman lstemeie koyuldu! 018 MUllerln ıia.. na satan mel'ulardır. Bereket venrin 
nrdl. Da ta\'ihten u ince de harbiye derdlif haberler o kadar umulmadık ki bu kara vicdanlılar pek azdır. 
nezareti kendi hUkOmetlerine kıymeti ve şaşırtıcı idi ki paralar lngiltereye * 
o1a'b11eeek kzı sU.el mal6matı topla • yafdı. Casualuk bir memleketin mildafa. 
müta olan ftlphell buı Almanlann inanılmaz gibi ıörilnmekle bera · ası bakımmdan lbım olan bir lflir. 
yakından takip edilmeleri için ktiçUk ber bu it hakikatin ta kendisidir. Al. Bunu hiç bir anmlual anlqma orta. 
bir şube tesisine karar vermişti. Bu mantar kendilerine verilen uydurma dan kaldıramaz. Harp amanında ol· 
ıube çok ge~eden bir takım isim ve malOmata tam Uç ay kanarak itlerini dutu kadar bant ıtınlerlnde de mem 
adreslerin bir listesini yaptı. ona söre tuttular. leketler kendi eellmet .,.. m8dafaalan 

Harp bqladılı zaman ise taam • -tıc için eaaua kullanacaklardır. 
mıı yirmi kadar Alman cuuaunun Harp günlerinde dU§lllan casusla. Kadm euaslann faydaluı ve teb 
bir4enbire ortadan aıvıpuı olduğunu nnın tahkik için pnderlldiil mevn· likeleri haklmıda blll umn uzadıya 
ıördiik. Fakat bunlann yerine yeni. lar uhil muhafaza tertibatı, donan • mUnakap drUp gitmektedir. 
lerlnla pleceklerinl biliyorduk. Nite.. ma hareketleri ve ahalinin maneviya. Hakikatte ise kadınlar hiç de teh-
'1m parlak mazili ve gerçekten muk • tı idi. likell deilldlrler. Bunların mal6mat 
Udlr bir denlı zabiti olan Kari Hau Bu cuuslar lngilterenln sahJI almak için erkekler Ustiinde aynca 
Lody çok ıeçmeden ele ıeçlrlldi. mahafuasına dair pek ehemmiyetsiz f iiaan ve eulbeJe malik olmalanna 
• Bu adamm lsticvabını ben 7&P -! haberler alabildiler. ÇilnkU mtihlm ratnsen elde ettikleri neticelere pek 

11m, ve stenografi ile tuttatum zabıt noktalarm beP91 çok mlu bir muhafa· ehemmiyet verllemes. Bular maval· 
•nnare harp divanında yapılan mu- za altında idi ve ba bilselere yaban • fak ola~rlar; ~lnktl ne aoracakla. 

emele esas olarak k11llanıldı. Ba cılann ciddi tehlikelere maruz kal • nnı bilmiyorlar. Yüat cnabl aldık • 
p divanı bir bahriye, bir kara za. maksızın glrebiJmelerf fmklnsrzdı. lan aman hna .... ı rapor edeeek • 
btr de benden miltqekkildL Bu Ahali eumlafan ne demek ol • lerlnl becerelllb'orlar. Kadmlana tek· 

idik mahkemede Mata Bari " duğunu iyice takdir edemez. Yurbe • nlk tahlUlerl eberlya )'Oktur. Top • 
&lr Roger Cuement gibi insanlar ver bir casusla para için çahpn bir lann 11~8 Te kalibreleri, mhlann ka· 
s~l~tlr. adam arasındaki farklar hlll iyice lmbtı onlara ille bir mua ifade et. 

Holbclab bir damlz olan Mata anlaplamamııtır. ml10r. 
Harf 15 blrlnclteşrin 1917 de Fransa· Alma,. bahriye ihtiyat zabiti Karı l'abt lıer lraldealn bir la&tlnuı 
da bir Alman cuau sıf atlle kuquna Hans Lody gibi yurduna hizmet et. ol dala slbl .. rtkallde kablH7etU ca. 
!'disilmlftl. ASii ismi Marpret GertrUd mek için kellelerini koltuklannın al· sus kadmlar da vardır. Umn Hileler· 
Zelbe 141. Sfr Roıer Cuement ise AL tına alan adamlar, kendlalni muha • de edlncliiim tecrabelerle df7t'blllrlm 
•anJJUla lrlaadab harp esirlerini bir keme ve idama mahkGm eden adam • ki Mata Bari 1fte '* JaarDnılldeler • 
alay tefkll ederek Almanya için sa • larda bile hürmet ve hayranlık dana den biri idi. Ba bdl8 "* Bilar ol • 
vaşmafa kandırmııtı. 3 at-tos 1916 lan uyandırırlar. Para için çalıpn dutu kadar Wuük teferruatı da an· 
._vatana Jalyanet suçuyla Pentonvil cuu ise nefret ve tiksinmeden bq. Jıyacak kabllb'ette idi. 
bplshanealade asılmııtır. --------------------------

'*' * lt:ian casuslarının kabiliyetleri • 
ne hiç de inanmış bir adam defllim. 
Banlar anki dUnyada kendilerinden 
dalaa akılb klmae yokm111 sibl mai · 
rur insanlardı. Alıqn cuaa tefklll • 
tının icat ettltf muhabere vasıtalan • 
nm meydana çıkanlamıyacatını san • 
mıılardı. Mukabil casaa te~llltmm 
kendilerini kapana diifiirebilec:elini 
akıllanndan bile geçiremezlerdi. Bu · 
na gtlsel bir milal olmak tizere, cum 
Mililer vakumı tekrar edecetlm. 

Mililer çok iyi tahsil ıörmüş bir 
prld Pl'118J&lı idi. lqiltereye kendi • 
sini Ru mahaeirf diy• ıöstererek 

glrmiftl. 
Bir kaç haftadır, eUmize gizli 

mürekkeple yazılmıt mektuplar ı~I · 
)'ordq. Hepalnde de dUtmana faydall 
dokunaeak maıemaı bulanan bu mek. 
taplar !.oadradan POltaJ& atılmakta 
idi. Bir da tutulan ve mutat el JUi· 
.Ue olml)'U bir mektup "C,, nln NI • 
)iikutele lfttlllnf ve bmlaa "331 ta. 
nfından,. ya11ldıinu blldlri1ordu. 
Mektup Deptforddan postaya atılmlf· 
tı. 

"201,, bir evin numap11 olabllece. 

Bir batında 
dört çocuk 

il rlbl, belki de detlldL Polis mer. Bir kamyon 
kezine teı,f on ederek arqtırmalannı 
81yıetllk. t>rada b11l• aamaıatı bir şollrDnDn karısı 
"balandutanu ve adı Almu adla - Bugu··n 
rmı anclıraa bir fmnemm barada o • 

turmakta oldutanu bildirdi. Bir 6atuula dllrt ~ öluran ka. lngı·ıterenı·n B1I adamm aönlik fırmmda yapı· dulla'""*'.,. perı1darı. 

Parls aolr razetesfnfn muhabiri 
Matmazel Mortqtlye çoeutun izini 
nasıl buldutcinu aormq o da ıu maltl 
matı vermittlr: 

- Çoeutu kaçıran madam Rol • 
land .,.. otlana bundan bfrka~ sene 
evvel tamdım. Onlara bir boyacı dük.. 
kbnn vardı. ona satml§tım. Paramı 
tam aldnn. Yalnız dlWada bazı eş· 
yam kalmıştı ki bunlar satıldıkça 

Matmazel Mortapya çocutan izini 
ceğini vadetml!JtL Bir çok defalar 
istedim wrmedller. Vazseçtlm. Bir 
daha da ıeçen sene1• kadar onlan 
ıörmedlm. 

Geçen eyl61 Beaumoat • Salnt • 
Gallene bir taıudıtı zlyareU ıltmit • 
tim. Evini iyice bllmeditim için o d · 
varda bir 'rilllnm kapmmı çaldım. Bir 
de karpma kim ~ıksın befenlnlniz? 
Madam Rolland. Kendlsile öteden ~ 
rfden biras kon11ftaktan sonra ayni -
dım. 

Ktl~k Claude'ua kaybolma hldl. 
..mi pıetelerde alaka ile takip edl. 
yordum. Yaftf J'&T&f pzetelenlekf 
z.m1ea Made ba ip madam Ro· 

olmaia bqladı. Rolandlar ana otaı 
zaUn bua emniyet telkin etmemlt · 
lerdi. Gtla seçtik~ ba kanaat o kadar 
kDTI'eUendf ki dayanamadım, sittim, 
po.ise haber verdim. 

••• 
Polfa matmazel Montap'alin l . 

fadeelnl aldıktan sonra buna o sa. 
bableyin ıelip ihbaratta bulaaan Ma· 
dam La.kanın lf ad esine ekliyor. 

Madam Lakan Beaumant • Saint • 
Gublene dvannda psetelerdekl çocuk 
kaçmcmma benzlyen bir kadma rut· 
pldltlnl söylüyor. Ba kadm iki ıB•
dUr o dvarda bir cllikkhdan alıt ve • 
rit etmtye ıellyorm111o Madam Laka· 
nm ıUpMalnl celbeUiil için arkalına 
takllıp evi ijfrenmif. Polise pllp ha. 
ber wrmlf. 

Slıah• dflten Ud kadın taratın • 
daa ..-nen ev ayni oldata ipe 
polis tenddlt.fi& faaliyete ı~or. 

6UITtSi' 
-.w tVTuN 
OKU~UC.V. 
. u-. • ., .. 
MÜ.İDiii ••• 11 ... .-...~!"\. 

* * * 
Bulunan çocatu Mantı)'& "! 

mfidüriyetlne götürüyorlar. ora ..... 
profesör Malmejakm oflu oldafO 
Japhyor. Babasına haber vermek::; 
evine telefon ediyorlar. Fakat za 
baba ortada yok. 

Profea8r Malmejak o esnada ~ 
gazete müdüriyetine gidip otlun~_., 
bakılmuı ve hiç bir felüete 1J191~ 
kalmaması için gazeteye yeni bir-~ 
yum vermektedir. Gazete mildP .. 
ayafa kalkarak: '1 

- ihtiyaç yok. Gelin beni•le. 
yor. Bedbaht baba önce anlamıyor• 

- Niçin? 
- Gelin benimle, canım. Çocafd 

bulundu, cevabını veriyor. 
Profesör bunu ltftir işitmez 

!erinden yatlar akmafa başlıyor• 
lia müdüriyetine sidiyorlar. ot 
ıörür görmez.: 

- 0, diye atılıyor. Bin bir 
kucaklıyor. 

Babasının ıözyatılan ile uı 
yavrucuk: 

- Anne, anne, dfyebfllyor. 
Annesine haber vermek lı\znll· 

kat birdenbire olmaz. Polis mild 
Madam Malmejaka te'efon ediyor• 

- Çocutunuzu şimdi ıörll 
ne yaparsınız, diye soruyor. 

Kadın: 

- Alay etmeyin. diyor. 
- Gayet ciddi söylüyorum. ol 

lu ~z b~lundu. Babasile ev. el 

• 
Evin kapıaı açılır a~lauz, -1 

mejak elinden tuttuğu oğlu ile 
slrlyor. Anne: 

- Oflum, otlum; diye cı. 
kucaklıyor. Onunla yılnız kal-1'~ 
çin kollannda ona oduma pdlP 
yor. 

• •• 
Çok ı~eden hayırlı haber t' : 

ttla Marıilyaya yayılıyor. Halk fi' 
tesirin kapllllnın öntlne yıtrlJ10~ 

- Yqasın kUçUk Claude, ~ • 
Malmejak esleri her tarafı 9191' 
tıyor. 

Profeaör otlu ve brw bal~ 
çıkıp ahallyi eellıabyorlar. BTI• 
hısa çiçek baketleri ile doJayor:-ıt 
nl umanda antrede p.mpanya ..,.-~ 
rl 11ith7or. Mes'ut aile pmpa111' 
ram ediyorlar. Çocatun buhmd -. 
•erkee eevtnl10r. B{lhasa her 
1800 lira alan iki kadm. ,,,,,,/; 

lan arqtırmada içi gizli yazılara 

~~e~~~m~Enmeıhur anasıdır~~~~~~~~~~~~~ 
ft 1mt1I ı..ıuda. Fınncı Hau bir Jn. min edilmiıtir. ı 
sWz ~ idi: dhlç bir maltmat lqilterede Volter yls adlı Dört çoculun birden doimau Çocvlılarm babuı olan bm1on 
verı;._.:a;a .;:.,t IOar& "C,, ip.. llir kamyon fC)förünün bir batında üzerine lnıiliz kralına telıraf ç• toförü Mayls, timdi halsiz düt· 
retinln 11111_.. alt old-ta me1dana dört çocuiu olmuıtur. kilmif ve 'bu fnkal&de blcliMden =~ olan kanıı baklanda diyor 
pbnlarak adam nkelaadı, Londra· Bunlara "bcizler" cilli "Dör- saray ailesi haberdar edilmiftir. 
ya getirildi, mahak .. e olunarak lda. düzler,, denilmektedir. Çocuklara ilk apzdan isim ko- "Karımla pek iftihar edi7orum. 
ma mallk6m edildi. Laadra kaleeinde Çocuklardan üçü oilan J,iri kız- nam•mq, ve banlara rakamla ad Şimdi yesbe endif8111, onu \o • 
.. kaqm dizildi. s d f d a.. ı k culdarmua 1-.bcak llir sı1abat Fakat lfln uıl meraklı tarafı dır. on e a o •• n ol an çocu · vermiıler. "1, 2, 3, 4 numaralı ço-
lllllerla lllmbden IOllr& bqladı. lardan biri pek zayıf doimuttur. cuklar,, demiflerdir. derecesine getirmektir. Pek me111· 
Oaa tok ko1a7 taklit edilebilecek Wr Dolum ııruında bulunan bir ba- Fakat isimleri töyledir: elam. •. Bu IMifiik llir sirprizdir.,, 
JUl8I qrdı. Kendisini kullanmakta lncı ile dcl·:or, yeni dolan çocu- An, Pol, Emeıt, Maylcal. Dardüzler, timdi doktorutı e-
olall Atman mıkımlan ise maltmat ia münav6be ile sun'i nefeı al- Ve bu dört çocuk daha aıbhf aa· Tinde çok sıkı laıfznaıba tecn.frle-..,lulak .=::;:: v: ~tek dola. dırarak çocuiu kendine getirmit- rette bakılabilmek için Harriaon rl altında yapmaktadırlar. 
:.":: mabmlan ilztintll;e a;;: ~ lerdir. Bu ltillarla "Dördüzler,, in isminde llir doktorun evine tqm- Bakıcılar f&Dllld&D lllr l.U.ze 
_. ~ ~I dördü de aajdır. mıt ve dart ayn ~ llaJacgı te-, aynhmJorlar. Bulundukları ocla • 
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l _____________ P_r_e __ n_s ___ A_b __ d_u __ n_a_h __ •n~_h_a __ z_ın __ e_s_i ___________ a __ =ı 

o:. .... 

' 

X :9 Yahut Dekster, evvelce müthiş bir haydut olup bilihare mlahı hU etmiş olan Mişelden bir mektup alıyor. Mişel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun Nevyorkta bulunan ft 
diinyanın en zengin adamlarından biri olan Prens Abdullahın milyon değerindeki hazinesini çalmak için tertibat aldığını bildiriyor. X:9 daha fazla izahat almak için kendiainl bul. 
duğu bir sırada Maroninin adamları Mişel öldürüyorlar. Ye kız kardeşi Şilly:ı öldürmek için de tertibat alıyorlar. 

X :9 Buna mlnl olmak için nhtım boyu serserilerinden sarışın Liri kıyafetine giriyor ve Maroninin adamları lwndisini şef l\laroniye takdim ediyorlar. 
1\faroni kendisine işin ehemmiyetini ve bunun tarihte en büyük hırsız1Ik olacağını söylüyor. Sarışın Liri, yahut hakiki ismile X:9 bu işi yapmayı kabul ediyor. ___ • 

Bu sırada şişman Jorjla Şlllnm zenci hizmetçi.!i Meri, Şilly1 götürmek için gelmi~lerdi. Şila buna ehemmiyet verip Jritmek istemiyordu. Tam bu sırada l\fa roninin adamları da ŞilAyı ka~mu i
çin onların bulundukları otele geliyor-lar. 
nu sırada haydutlar şişman Jorjun birhiylesi .saye8inde ŞilAnın yerine zenci hizmetçi Mariyi kaçırıp "efin önüne getiriyorlar. 1',akat .!\fari abdallığı yüzünden X:9 u ele veriyor. X:9 derhal ta. 
banc3Sını çekip, ışıkları eöndUrüyor. Bu sırada polisler de relmişlerdir Haydutlar kaçmaktan başka çare bulamı~·orlar. a 1 

........._ _______________________________________________________ ~-------------------------------------------------------------------------
Türkiye ,, 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Eakitehir Şeker Fabrikaaından ve lzmit yoliyle denizden 
l 936 aeneti zarfında lıtanbu la ıetirilecek tekerlerin nakliyesi 
21 llkkanun 1935 Cumartesi günü ıaat 11 de Şirketin lıtan
buJda Bahçekapıda Tat Handaki bürosunda kapalı zarf ueulile 
t-libine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafıilA~ Şeker Bürosundan alınabilir. 

- Mu~nyyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dünyada emıa)ıi.1.dir .. Her yerde arayınız. 

Pari• yazılı etiketlere asla aldanmayınız.. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Gümüı Mecidiye ve aksamının 1 - Şubat - 936 tarihinclea 

itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vaııtaıı olarak kullamlamı
yacağı ve bunun hilif ında hareket edenler hakkında da takibat J'&· 

pılacağı 2257 No.lı kanun mucibince ilan edilmiıti. 

Müddeti hitamına az bir zaman kalmıt olmaıına melini liaJD. 
mızın elinde mevcut bulunan eski gümüş paraların gerek vergi bo.,.. 
larına tediye edilmek Y e gerekse ilan olunan fiatler üzerinden teli;. 
dil ettirilmek için Malıandıklarına müracaat etmeleri telCrar Hin ohf. 
nur. (3524) (7627) 

~~====~~~~===========~======~=:=====:===-==:ı=::==~==============================-=-=~~ ... 

424 l"ARDAYANT .. AR 
-------------------ı.t"Wrl- _......_.._...-----.------------..---------
Jarsa artık bu kefalet ve sözün hül< • 
mü kalmıyncaktr. Pardayan bunları 
tekrar kavgaya mecbur etnıek için 
kendinde kuvvet hissediyordu. Gözleri 
paı Jadı burun delikleri açıldı: 

- Böyle daha iyidir! diye düşün
dü. 

Faknt hemen gene endişeye düştii. 
Şim 1ilik el'den çıkmağa na.eni nrnvaf
falc o laralttr. 

Babası: 

- l\lar~ııli aramak için neden üç 
gün mühlet istedik, dedi. 

~öva iye başını saıtadı: 
- "Oç giin istemekliğlme sebep, 

yaralarımı tehlikeli sanmamdrr. Fa • 
knt kuv,·etli olduğumu hi.s5ediyorum. 
Bu yı:raların k:ıpanması halbuki da -
ha kısa sürecektir. Herifler kıhç 'Vur· 
mafı bile bilmiyorlar. 

- Ne yapacağım. Başka ~.are 

yok! Haydi baba, bana kısa bir rnerdl 
ven yapınız da şu deliğe çıkayım. 

Babası oğlunun elinden tutup: 

- Son bir söz söyliyeceğim şöval 
ye, Sen yalnız burnunun doğrusuna 
gidiyorsun. Bellediğinden ~şmıyor • 
sun. Yanılmıyorsam nasihatlarımı da 
tamamen unuttun. Ben sana her za -
man, kendine ait olmıyan i~lerc ka • 
rışma ! demez mi idim. ı,ıe sözlerimi 
dinlemediğin için ikimiz de mü§kül 
bir mevkide kaldık. Ah, iyi kalplilik, 
yüksek kalplilik ne adar haY"·anhk • 
tır. lşte sen de lşıksın ya ellerini, tır
naklarını öyle kemirip durma. Hay<li 
ne ise, geçmişi unutayım. I.1uiıe karşı 
olan aşkını da hoş göreyim. Çünkü 
senden daha katı kalpliler de bu kızın 
kumral ımçlarına JAcivert gözlerine 
gönül verebilirlerdi. öbür yaptıkJa -- Evet, bizim ,·uru§larımız adam 

akıllı ldi. nndan da vazgeçerek diyorum ki, 
sen bu kızı seviyorsun. peki bırak -
sana i§ler kendiliğinden yoluna gir • 
sin. Marşali buraya getirmek isteyor-

Bunun üzerine ihtiyar Pardayan 
Ol1unun hafif olan yaralarını temiz. 
lemeğe ve sarmağa başladı. 

- iyi ama, nasıl çıkabileceksin? 
Ben düşüntiyorum da bir çare bulamı 
)'Orum. Bilhassa gündüzün olur mu? 
Bari bekle de gece olsun. 

Mar~al bugün muhakkak buraya 
gl'lmelidir. 

lhtiyar Pardayan bir av hav~ı 
nı ı.!lıkla çalmağa n oğlu da etrafı 
araştırm:ığa başladı. 

sun. Ne halt karıttırmağa düşünmü • 
yor musun ki Fransuva bir reverans 
yapacak, bir te§ekkür ederim? diyecek 
sonra kızını alarak basıp gidPcektir. 
Söyle, niçin hAll bu işlerle uğr&fIT • 
sın? Etrafı sarılı bir evde bulunyor -
sun, damlarda kemiklerini kırmağa 
seni kim mecbur ediyor. Şövalye, ma· 
demkl seviyol'!un, sev .• Fakat U8lu o· 
tur. Seni çağırmayan MarşııU de ra· 

Bir saat kadar sonra: hat bırak. Bu f§ sana ait değildir. söz-
- Buldum, dedi. lerlnf !Öyledl. 

- Ne buldun bakayım. - Aldanıyorsunuı baba, bu ft 
Şövaly9 dama açılan bir delik gös bana aittir. 

tfı :li. - H!ll ihtiyar babana itaa~izlfk 
- Ne? Çatılardan, damlardan mı te mi bulunuyonı;un ? 

geçeceksin? - Bana kıs:ı bir merdiven yapmız. 

P it' R D A YAN J; A A 

diğim cinayete göre hiç derecesinde o· 
Jan bir iyilik olduğu için sizin ncfre.. 
tinize ll:>'lkım. Yaktile bana lanet et· 
tiğiniz gibi gene ediniz madnm. 

Jan dö Piyen: 
- Luiz, seni annene geri nrdiği 

için müthiş bir senyörün hiddetine uğ 
rıyan yüksek kalpli adam budur. Ken 
disine can ''e gönülden teşekkür etti
ğim şu Anı Allah takdis etsin! dedi. 

Luiz ihtiyar askerin yanına gide -
rek iki elini tutup beyaz alnını ona u. 
zattı. Pardayan, kızın alnından öper
ken göılerinin yaşardığını hissetti. 
Şüphesiz, ömründe bu kadar şiddetli 
bir heyecana uğramıştı. 

- Kızım, benim gibi kırlarda, ha. 
yırlarda dolaşan bir adamın duası, 
bir saadet tılsrmı olamaz fakat, sizi 
mes·uı etmek için canımı Yermek ıa . 
ztmgelirse bu fedakarlık benim ıçın 
büyük bir se\incin yerine geçecektir. 

Bunun üzerine Jan, kızının par -
mağına elmas yüzüğü geçirdi. 

- Ben, bu yüzüğü hiç yanımdan 
ayrrmamağa yemin etmiştim. Kızım 

bu yemini yerine getirecektir. 
Ru andl Luizle şövalyenin bakış. 

ları karşılaıştı. Luiz, parmağına ta • 
kılan yüzük bir nişan yüzüğü imiş gi· 

, bi ufancından kıpkırmızı ke!=:ildi. 

:(. :(. :[. 

İlk saat böyle heyecan içinde geç 
tikten sonra söylemek sırası şövalye.
ye geldi. Siyah elbiseli kadın, :Prnn • 
suva dö Monmoransiye götürülmek ü· 
zere kendisine göndermis olduğu mck 
tubu alıp almadığını sordu. 

Bunun üzerine şövalye, nasıl tcv .. 
kif edildiğini, Bastile nasıl hapsolun· 
duğonu Ye buradan, ne şuretle kurtul 
doğunu anlattı. 

Luiz, bu hikayeyi can kulaiiylt 
dinliyor ve Şarlman devrine ait ma .. 
sal gibi bir şey duyduğunu sanıyor • 
du. Şövalye, Monmoranslnin mek.ta • 
bu aldığını, okuduğunu söyleyince 
Jan dö Piyen: 

- Ah, demek ki bizi itham etti 
öyle mi! diye bağırdı. 

Şövalye, bu acı sözlerin hakiki 
manasını anladı. Tuhaf bir gU1Umse • 
mei~: ' 

- Madam, anlattığım hiklyenfa 
alt tarafını tamamlamak l~in mzdea 
iiç gün izin isterim. Jki gün, bu yara.
ların kapanması biı· günde başka bir 
iş için lazım. O vakit, Marşalln mek· 
tubunuzu nasıl kabul ettiğini öğrenir 
~iniz. sözlerini söyledi. --Bu sözler pek müphem idi. Fakat 
J an bunlardan biraz ümitlendi. Sara• 
ran yanakları kızardı. Kimsenin du • 
ynmıyacağı gayet yavaş bir sesle: 

- Ey benim Fransuvam. Bir da· 
kikalık sevincilft on yedi senelik aeıla· 
rımı dindirecektir, sözlerini mmldan. 
dı. 

Bundan sonra iki Pardayanın yer 
leşmclcrile uğraşıldı. Gerçi yer var 
ise de eşya yoktu. Nihayet baba ile o
ğul, otlarla dolu ambar gibi bir yer• 
le oturmağı istediler. Ve Jan dö Pi. 
yenle kızının şiddetli itirazlarına raf 
men buraya girdiler. 

lhtiyar asker: 

- Madam, oğlumla ben çok def.; 
lar katı yerlerde, açıkta yattık. Onua 
için bu ambar bize mükemmel bir Y• 
dir, dedi. 

Gece olunca, baba ile oğul bu am• 
bardaki otların üzerinde yattılar. Şö. 
vnlye şimdiye kadar böyle mes'ut bir 
uyku uyuduğunu hatırlamıt0rdu. Ge-
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333 - Ha1k Jorju alkışlıyor, yaptıklarına hay. 
ret ediyordu. 

334 - Ahali krali~enin artık çekilmesi için mi . 
ting yapıyor. 

:3:l5 - Salamon da yarasa adamlar arasında pro. 
paganda yapıyordu. 

3:t6 - ,Jorj Salamonun omu:1.unu tutarnk: 

- Ne yapıyorsun diye sarstı. 
---~-----,337 - · n kral olur an bUt.. altın ve elmM • 

Iarı alırız. 

338 - Yanh yapı orsun? Yarasa adamları 

kandır da bizim küreyi kabloya hağla.smlar. 

ı sox_ :s 
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rek yorgunluktan ,.e gerekse ı~ının 

rahatlığından dolayı yatar yatmaz de 
rln bir uykuya daldı. 

Fakat ihtiyar Pnrdayanı bir türlü 
uyku tutmamıştı. Adeti olduğu üzere 
hemen bulunduğu yeri gözden geçir -
meğe başladı. Ambarı aydınlatan ve 
sokağa bakan ufak bir pencere gözii. 
ne ilişti Sokakta gördüğü şeyden yü
zünü ekşitti. 

Bir subayın, kumandasında bulu· 
nan yirmi nefer caddede duruyorlar_ 
dı. Yaktıkları meşalelerin ışığı gölge
lerini aydınlatıyordu. Bunlardan bü· 
yük bir kısmı kaputlarına bürünmüş 
oldukları halde uyuyorJar ve dört' 
tanesi ise tüfeklerine dayanarak .ka _ 
pının önünde nöbet bekliyorlardı. lki 
tnncsi ise mızrnk1arı omuz1arında ol· 
duğu ha1de sokakta aşağı yukarı do · 
Jaşryorlardı. 

lhtiyar Pardayan, uzunca bir ıs -
Jık öttürdü. Bu ıslık beğenişinin veya 
endişesinin son dereceyi bulduğunu 

gösterirdi. Çünkü o, bu askerleri ta . 
mamen unutmuştu. 

Oğluyla kendisinin, Jan dö Piye -
nin kefaleti ile kısa bir zaman ıçın 
serbest bulunduğu aklına geldi. Bu • 
nu düşününce, böyle mükemmel bir 
mahpusluk olamaz diye söylendi. Ha
kikaten, çıkmak için bir ümit yoktu. 
Çünkü siyah elbiseli kadının kefaleti 
kabul edilmiş olduğu için kaçmak, ken 
dilerini kurtaran bu kadını suç altına 
sokmak olacaktı. 

Şüphesiz, şövalye de bunu unut • 
muştu. Çünkü rahat rahat uyuyordu. 
lhtiyar Pardayan yakmış olduğu fc • 
ncrln ı şığı içinde oğluna şefkatle balt 
t r. 

- Zavallı şövalye. Hiç bir ,·akit 
çıkamryacağımız bir kapana kı.sılmış 

olduğumuzu sanıyorum. Senin için n
sll felaketin bu eve girdikten sonra 
başlamış olmasından son derece kor : 
kuyorum. Ah, zavalh şövalyedğim, 

sana kaç kere aşktan çekinmekliğini 

. öylemiştim, diye mırıldandı. 
Bulundukları hal, bu iki kahra -

man için son derecede tehlikeli ,.e 
müthiş, hatta üzerlerine yirmi kılı -
cın çevrilmiş olduğu andan daha fena 
idi. O vakit kendilerini müdafaa e • 

debiJirlerdi. Şimdi i~, elleri ayaklan 
bağlanmıştı, Danjunun muhafız a.c;ke· 
ri kumandanı kendilerini almağa gel
diği zaman siyah elbiseli kadının va.. 

dini yalancı ~ıkarmamak için hiç kar

şı gelmeden te.ı:ılim olmağa mecburdu
lar. 

Şövalye, anne ile kızını böyle bir 
leke ile kirletmemek i~in yüz kere öl. 
meği göze ahrdr. 

İhtiyar asker, başını sallıyarak: 
- Aşk, aşk! işte senin de acı lığın 

meydanda. Artık tamamen mahvol -
duk. Bu sefer muhakkak a.cıılacağız di-
ye homurdandı. • 

Tekrar pencereye giderek nöbet 
hek1iyen askerlere baktı: 

- Bu askerler beklememiş olsa -
laı·dı bile gene mahpus bulunmıyacak 
mı idik. Aşkı, kefaleti şeytan alsın! 

.l 'e yapmalı? Hatimiz neye varacak? 
Sizi cellat bekliyor diye haber Yere -
cekleri zamana kadar bekliyelim mi? 
Ne yapahm, beklemekten b.'lşka çare 

yok . . Bu zaman içinde de balta bileni
yor, ip yağlanıyor! Ad::ım sen de! Her 
ikisi de bir? Bugün yaşadığım şu tat. 
1ı dakikalar için ölmeğl cana minnet 
sayarım . diye düşündü. 

ce:; - :;sa -==-· 
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Bunun üzerine ihtiyar Pardayan 
oğlunun yanına otların üzerine uza • 

narak, şövalyeyi uzun müddet seyret
tikten sonra uyudu. 

-50-

~1CILARIN SONU 

Ertesi sabah, ambarın toparlak 
penceresinden içeriye giren gün ışığı 
ihtiyar Pardayanı uyandırdı. Dir -
seğini dizine dayayıp çenesini elleri i
çine alarak dii~ünmeye dalan oğlunu 
gördü. 

D~likanhnın yüzünde ~ok büyük 
bir yeis görünüyordu. Babası kendi · 

sine uzun müddet baktıktan sonra: 
- Ne oluyorsun? Nen ,·ar şöval -

ye? On d::ıkikadanberi gözucuyla sana 
bakıyorum. Gerçi bir şey söylemiyor · 
san da düşüncelerini anlıyorum. Dar 

ağacının ipi mi yoksa celladın balta · 
!"I mı canını sıkıyor? dedi. 

- Onu dü~ünmüyorum baba! 
- Ya ne dü~ünüyorsun? 
- Kapıda bekliyen a.o;;kerled .. 

- Onları gördün mü'! 
- Evet, bununla beraber her haL 

ele gidip Mar~ıl dö Monmoransiyi 
bulmalıyım. Onu buraya getirmeliyim. 

- Ah, ah ... 
- Buna da muvaffak olacağım 

baba! Hattii sokakta bin nöbet~i olsn. 
bile gene muvaffak olacağıma emi • 
nim, Çünkü Luizin anne.c;ine etmiş ol. 

duğum nitleri yerine getirmeliyim. 
- Bunu başarabilecek mi.sin? 

[ - Evet baba, Marşali buraya ge-
1 tlreceğim. Ve o vakit .. 

- O vakit ne olacak?. 

- O ''akit nzif em sona ermiş o. 
Jacak baba. Marşal tabii kızını götü • 
recektir. işte mesele bundan ibaret! 
Görüyorsan ya, bunda dediğiniz gibi 

yeise kapılacak bir şey yok. Bundan 
Matmazel dö Monmoransinin se;eceği 
zengin bir senyörün evlenişinin töre • 
sonra da baba, üzerime düşen vazife, 
ninde hazır bulunmaktır. Sonra ar. 
tık serbest kalacağımız için dünyayı 
dolaşırız. 

- Galiba, grev meydanını dola • 
şırız, demek istiyorsun'! 

- Ne demek istiyorsunuz baba? 
- Eğer Pa risi terektmek kısmeti 

mizdc varsa bizim için dünyanın sonu 
Monfokon olacaktır. 

Yüzünde tuhaf bir buruşma pey • 
da olan ~övalye: 

- Ah, ah .. Hakkınız var baba. Ben 
bunu düşünmemiştim. E\·et, pek doğ• 
ru ! Bi7. burada, Luizin annesinin sö • 
züne inanılarak, hapsedilmiş bulunu. 
yoruz. Ye çıkamayız, dedi. 

- Oh, yalnız Jan dö Piyenin sö • 
zü mü ya? Nöbetçiler de var! ı 

Şövalye, babasının söylediği sö • 
ze değil, kendi düşüncesine cevap ver
mek için omuzlannı silkti. Bu nöbet. 

çilerin dışarı çıkmasına n Marşall 
bulmasına engel olacaklarını düşün • 
dü. Buradan çıkmak n nöbetçilerin 

arasından geçmek için dünyada her 
ne yapmak mümkünse yapacaktı. Fa• 
kat, eğer geçemezse.. Gözünün önünde 

yeni bir mücadele canlanıyor ve Da• 
dö Piyen ile Luizi Parlsln dışına ~ • 
kardığını görüyordu. O vakft ... 

Jt'akat. Jan dö Piyenin kefaleti, 
nrmiş olduğu söz! Eğer askerler tek· 
rar kaygııya baş1ı~l'ak sulhü bozar -
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~ Bay LAklak'ın maceraları 
llay lAkllık bir cambaz.hanede kollarının kuvvetini, daha doğrusu kol adalelerinin §i~klnllğiıjl göstererçk }>ara kauuııyordq. Gene bir göe. . ..... . .. - .. .. 

tcrl sr.ruında foyllllı meydana çıktı. Meıtcr kol ndalelerlnl şişkl~. göstcrn '.ek için !fıstık bl\lonlar ba~ll\dıı'fı, ~ı palonlardan birinin patlamaall• • 

ortaya çıkmıştı. 

Yaza n : N. M . - 6 -
Bir Türk 
adasında 
başın,dan 
geçenler 

gencinin Seylan 

Hanri; 

~ "Açlıktan ölUyorum. Kaç g'Un 

dilr .ıt~7.ınııza bir şey koymadı~, 

dedi. 

• ErcUment de aç ·oldul<l&rınm 

1arkına Ta~dı. Suyu içtikten son. 

:~ açlık baş göstermişti. Aranm&_ 

y& başladılar. Etrafta bir şey yok. 

Ba§lıı.rını kaldırdılar: 

•Hanrl: 

• - Bak~ bak meyveler. Yuvar _ 

1_ak Yuvarlak. Bak maymunlar& 

'bak. Cı'(ıltıları~ı .işitiyor mu.ııun. 

f11ti!!C. şey şimdiye kadar dikkat 

etmem~tlk. 

Ercüment: 

.:_ A~lıkla susu:ı:luk bizi hem k~r. 

~em ss,ğ~r etro4. O Yl,lvarl&k şeyler 

,J!inıliııtan cevizi. Tam ağzım11.a ltl._ 

yık. Onları na.sıl koparmalı! • .\ğa. 

Cıı. çıkmak kolay lleğil. Blr l&§ at. 

sak bıt.rl! 

llanrl: 

- Yüksek ama bir tecrUbe e_ 

delim, 

Ercüment yerden bUyUlu;" b&r 

taş alarak fır.111.ttı. 

·--- Yazık. Yel!tliremeoik ... De • 

meye kalmadı, yukardan be.şiarı .. 

na Hintflııtan cevizi yağme.ğa b&§ • 

laJı. Maymunlar oıilann tq at • 

tıklannı görUnç_e. Hln<.\lıılan oevlz

lerini kopardıkları gil>i fırlatmaya 

başlamışlardır. 

• *** 
Irmak kenarından ayrılah bir 

buçuk iki saat oımu~tu . HtUA. yU • 
1 

rüyorlllrdı. Buldukll\rt yol onla? 

.muhakkak ln~n otura? bir yere- çı 
karacaktl. Ormanda kuş cıvıltılann 

dan ba.1k:ı bir ~s .ifitilmlyıırJu. Bir 

denbirc bir §~Y patı&Jı • 

Erctimeııt: 

- Tabanca sesi, dedi. 

GilrllltUnlln gelcliği tamca koş. 

malt~ başladılar. Önl.erine bir mt'y_ 

danlık c;:ıktı. ortasında Avrup& ev -
lt'ıini andıran bir ev vardı. 

HAnrl sevinçle: ı 
- Bayındırlık.. yaşum .medeni. 

$ 

Bııy Cabl komparliıne.n arkadaşıiun iı;tı~l piponun gittlkçe - 1',atlıı.I~. 

ııan dumanınıJ~ mUteesıılr olunca he~en gu maııkeİin& ~tldı. 

yet! diye b&ğır.ıı. 

Ercüment: 

- Su.t, sus, de<.11. 

."F.v kapıııının :ız: ilerisinde yere 

yıkılmış bir ad&nı görmUştU. Tam 

o aırads da k&rşı ça.lılıl!'a eli ııllt.h* 

lı biri dalıp kaybolmuştu. 

Al.lam c;ocukları görünce elite i

;ıaret etti. Galiba 'arkamdan gel!' • 

nl.r.!,. dl'mek istiyordu. 

ErcUment Hanriye: 

- Ren kal, ben gideyim dedi. 

Koşarak ormaıılıkt .\ adamın kaçtı~t 

larıı.fa doğruldu ıız sonra da gÖ7.•Jt>n 

l<l\yboldu. 

Hanri yerde lnliyen adanuı yak. 

laşırken Ercüment kayboldu. 

Bu gibi yerlenle, sık qrmanlık_ 

l..ıi'da. gezmeye alışmamış olan F.r. 

cUment için ilerlemek güç oluyor_ 

du. Her adım ntışınd:ı ayaklarına_ 

dikenler batıyor, çalılar yüzünü 

yırtıyN·du. Biru. gitti. Fi.kat· a4a--t 
- ~ -~ 

mı göremedi! Haydudu burada 

bulotak lmkAn.sı.z<iı. Durarak et .. 

rafına göz ge7.dlrmeye başladı., 
1 

• 

(Arkuı var)' -.. b 

Mektepli okuyuculara 
Bize kendinizin ve 11ınıfrna:da 

llrkadıı.şlarınızm güul birer 

reıımini göndermeyi tenıio. e 

diniz. HABER - Ç-Ocuk sayla. 

sı sizin ıı;ln . y<'!l~'enl ve eğlenceli 

bir şey hazırlamıştır. Re~imleri 
nlz gazetemize.le ııeşredil~ek ve 

neticede kıymetti hediyeler ka

unac.ıkaınız. BfitUn ::r.ııhmelinlr: 

yalntr. resminiı:i ı;:-l)ndermekten 

ibaret olacaktır. 

Mckt·~P adrcııi, ıımıf,nız ve 

numllnı.nızı rc.'limlcrln arkum!l 

yuzmayı unutmuymız. 

- -Harflerle resım yapıyoruz 

'e9 
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.SAATi~ Su HIRSı2.t..ı K 
V~ PACAKTı~. BÖ'r'l..E 

l-llRSıZ.L.IK EOECE'K 
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Her hafta rumnrtt>.si günleri llA'BEH g-a7.etesine ~kli olarak parasız \erilir. No.6 

BA'f' DOKTOR, 
EŞ'(AL~qlN\ 
..,R~ll.L~RtN 
ÇALOl~lNI Soy. 
L.E. VO Q OV· MEl,l 
l<EN Dİ..Sİ ~Alı· 
YORMVŞ •. ! 

t11RSl'"l.LıK '<APM-'~INA 
:S--.6ı;B Bu V\.•Ru$ 

PvR ••. 

-

- --·----··-·······-- ·---·-·--- MI ki i 1 e Vak va k 
E ~ıı.ra Konca demek ki kentli nıallannı kendi çalıyordu. Mlkl bunu 

, 
polis hafjyesi : , ti ·--······· .. ········--···-········-·····-

C!\ dııyı şimdi uyuyor. Jyll~tirmck lc;:in ·ne yapmalı! dedi. 

E kendi gözlerile görnıUştl.i.. 
§ Kara Kancayı b:tgla.yıp götllrllrlerken o "bırakm beni! .. diye bağı_ 
e rıyor, Vakvak c!a "bir p<>li3 c;:ağ'ınuış olsaydık vay halimize .. diye Ur. 

i lıliyorJu. Miki bunun bir nevi ha.'ltalık 0(1Juğun11. kanidl. Bu yUzden: 

E " Yol< o hırım: deıtll,h:ısta... On11 doktora götllrUyonım., tllye ~vap 
ver.Ji . 

DoktorA gittiler. Mikl : Bay doktor, r.!edi ~yıı.ıanm hırstzın ı;al. 

~fiki : "Ses çıkarmıı. Yarın akıı:ıı.ın 7 buçuktl\_ dUkldl.nJa. bulun, bir 

fikrim var. 

Ertesi akşam s:ıat 8 de .Mikl ile Valn·ak dUkkılnda kanapenln ar

kuına saklanmışlardı. l\.likl kapının açılılığmı duyunca: " .Sus işte g el. 

dl., dedi. Hakikaten K&ra Konca gelmlııtl. Gene paltoları çı.dacaktr. 

Tam paltolarda.o. ikinclsiııl 11.lacağr sırada :Mikl ucunda gcnlıı bir lAstik 

lııılunan sop:uun lftstlğlnl Kara Koncanın başına geçirdi, ve hızla çek_ 

dığmı s6y1Uyordu. 'Meğer kendisi c;:alıyormuş . ., ti. Cıqıt1a ı:eçirdlği ıo:a!UGl!I Kara Konca "ay!., çektiği za.nıan da "polis! 

- Anlaılım, son zamanlanlo. hic b~ına vuruldu ruur, _ PıJlia! kurtar!., diye bf.~rdı. Sonr~ l15Uk blub diye Kara KıJncanm ba-
. ı 

v~~kv.:.tk hııtırlııdı.: gmıb.n çıktı. Bu sıraıJ& o: 

- Evet, eveL. llk hırııı:r;lık olduğu gece, lledl. - .1''ıık&t banı.sı ~nim dUkkAıuuı. Ben buraya ne zama.ıı geldim. _ 

- Hırsızlık yapmasınıı sebep bu vuruştur. \. diyordu. 1 
- Acaba onu nasıl iyileştirmeli. · ) Bunu Mlkt lşlt.mlşU. ı 

. - Bu imldl.nsı~ .. Her gece bapna vurulJuğu saatte bu b0"81Zhgl ! " • - Feno.l bir UBU1 değildi ama lJtl. etU. dedi. "l . I 
: yarJ.cıtklır. \ \ 1 :Vakve.k ta.adlk. ettl~ .. tyUeşU. tyl\eşU... ·~....... • ,,., 

\_.::.~~~::::~~~ .. ~:~~:~~-~:~.:~~:~u\,~::.:.~!lllı. V\t.~k~ "Kant. Kon.. Kan. 'Konce.~ ~ dD.ldd.nım~ ·b M( ...... 1'e &711'· 197! ı 


