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ltalyanlar harbe 
hazırlanıyor 

Petrolden başka bakırla pamuğa da 
ambargo konulması dUşilnUIUyor 

• 

Italgan askerleri 
4"usturya hududundan Fransı 

hududuna taşınıyormuş 
........... ________ . ____ _ (Y azııı 2 nci ve 4 üncüde) 

Yurtda§, 

TüTk toprağının üstü ve altı değeru·ani( ! . ~ 

kiteler, anıtlar ve tartht eMrlerle doludu~. Ba§bakan §İfe /abrikaıınaa açma ıöylevini ven;ken, ve . labrilıanrıt 
Bunlar, TUrk ulusunun dünyada kültUrii 'kaP.ın.nclaki kuraelayı keıerken .• (Yazısı 4 üncüde ve rerimleri 7 ncl 
kurduğunu, ulusumuzun bqka ba§ka ulus • · . · ıaylaJ«dır.) ( 
Jant külttır önderl(#i ettiğini bntün . acurıa 

tanıtacak ııahltlerdir. İnsanlık killt1lrUn\lıı 

kurulugunda, geli§iminde ve llerleyifinde 

TUrk ulu.ııunun yaratıcı varlığmt gösteren, 

bu ata aı:ıdaçlannı korumakla, "Türk Tarihi,. 
nl korumuıı oluru:ı:. 

Yurtd&§. Ulu Cumur .B&1kanımız ATA. 

Ttl'RK'Un yQce önderliği altında :"Türk Ta. 
.. 1 

rthi,.nl ba§langıcmdan ba§hyarak incelemek.. 

te olan ve "TOrk Tanlıi,.nln eıkfllğinl l'e.nif. 
Jl#Uıl ve yijkııeklifinl blltUn dQnyaya taıı,at. 

mata çalıpn Türk Tarih Kurumu, bUttın 
çl.IJJm&larmda t&ribl ..erlere dayanm.&kt& • 

ihr. Bu e.aıer, h.eplnıtr.ln uttu.ı. ~leftlc 

tan, harap olmalıtan, ya'lıllncı were ve el1eTe 

ıecmekten °konunak lıcr Tftrk l~ln ulu~ 
bir ödevdir. 

Yurtdq, bu &levi canla, lba§la yerine ge. 

Ant~lyad~ anit . 

Urmefe çaltl. Tarihi eserler bulur, böyle e • ,ıı.;__.;;__...,....,. 

11erJerirı yerlerini görUr veya 11itınıen,'bu e_ Heykeltraı: profesör -Torak'tn "ga::ete: 
ıerleıin ıunun bunun eline gcçmeline mey • miz içi°'; imzalayıp ı·erdiği bir fotoğrafı 

• 

Keresteciler 
otobüsleri 

Haliç bilet: Ocratlerl 
azaıtıtdıkt:an sonra 
Seferden menedilecek 

.. 'gibi 
Zabıta memurları üç ıündenbe. 

ri Kereatecilerle Eyüp araımda İt· 
leyen otobüsleri sıkı bir mrette 
teftİJ etmeye baılamt!!ar<t_ır. 

Bilhassa sabahları ıaat e -7 •· 
rasında ve aktamları betten sonra 
yapılan bu ini yoklamalar netice
sinde bazı otobüslerin muayyen 
miktardan fazla yolcu aldıklan 
görülmü§, bunlar hakkında zab•t 
tutu)muttur. . 

G~ne bu tefti§ler eınaıında o-
(Yazısı 4 üncüde) (Lutlen . ı'ayfayı çevirin;:z) 

UIU!dZ ~~~~~~....,..~~~~~~~~~~~~~~~~:--~~...,. -

dan vermeden mıı:e:ere ve hUkCnıet adam. 

larma haber ver. Kendi kendine 

ve tarih devirlerini altUıt edecek toprak ka_ 

ztlarmda bulunma. 

Böylelikle define arayacatım diye, bula • 
cağın eserler ne sana, n~ de tarihe yarar. 

Sana atalardan kalmıı nya eline geçmio o_ 
lan tarlht eıerlerf de yabanct ellere kaptır • 

ma. BiltUn bunları muaaı :Kurumlara ver • 

mek kutsal amacm omuı. 

Tl'lUt TARbl KUBUMU 

X ·:9 
Prens Abdullahın· 

hazinesirıi nasıl . 

meydan:naçıkar_~ı? Metriste·. t~P .: ,atiŞJiırı 
Bu rom bugun ~ 1• . . . ·~ · .. · :;;,,. T ... '· bac:llyoruz a•aAı• Dün de kısaca :yazdıgımız ·vc bazı resim cnrıı vcrdıgınıı: 11...,1, o~çu ~tı; Pfıcn·· 

• • ~ · tebinin U üncü kurs deııresini bitir,,u.>ıi nıünll3t:betile, •dün Mctrıs . çıftliiind• 
daki kısımdan. ,.. büuük top ;;,tışıd°rı ' yapıldı. · • • . ·· · .. .. • · · 

sonra arkasını . Re~m.~~iz bıl , qtİf.~ar.c;,snasmda, l;ulun,01ı d!fı:ct1ilerle;mek!c~ ~11~~~r •• ı·e. hoc• 
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HABER - :A.ktam poıtasr . "' 24 SONTEŞR1N - 1 
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Habeş haberleri biri birini Çin hükiimeti JaponlJ 
tutmamakta devam ediyor ... IJ_~O~':sfo effi 

Ras Naslbu diyor ki: . iki .!JÇ QUn l~lnde uzak Şar 
'' A k l • muhım hadıseler bekleni 

s er erım Italyanlarla ka!~~~~~.:ç;~~~~ =~~i~~; isti~:,:a:~:~.~~~;i::t::·İN 
c-.arpışmak ı· c-.ı·n can atıyorlar.',, hareketine Japonların süel mahi - vap almadıklarıtakdil"de y Y yette vaki olan iştirakine ve F enı; ı yetin ilan olunacağını bil 

Doğu Afrikadaki karııık va • gelen haberler bombardımanın pek Habe• ordusunun mevcudu tai ve Changyimen istasyonla • !erdir. 
ziyet bili. kat'i surett~ tavazzuh tiddetli oldug"unu ve tayyarelerin R (A rmın Japonlar tarafından imaline Muhtar hükumet, Nan 
d · H b oma, 30 .A.) - Eritrenin kar111 Japonya nezdin.de pı·ote•to· t ·t ..... • · t k f k 

e emenııttir. a etler Şimalde 1500 kadar bomba atmıt olduk · eski ilbayı, Corrado Zolinin tah- lr "' orı ...... ını amyaca ' a a 
Makalleyi, cenupta Valval ve Gor larını bildirmektedir. minine göre, Habeş ordusunun da bulumuştur. mintangın otoritesine riay 
'ıahai'yi zaptetmiı olduklarmı id- Fakat Habet aa.ker)erinin tay mevcudü, yansı Tigre, yarısı da yecektir. 
diada ve ltalya da bu iddialan yare hücumlarma karıı korunma Somalide olmak üzere 220.000 ki- Pekin, 29 (A.A.) - Japon ge Çin mahafili, iki üç gü 

k · d kt nerali Doiharanın Tı"entsı·n ve Pe- c"dd" h d' 1 h te zıpte evam etme edirler.. yı çok iyi öğrenmit olduklarından !İdir. ı ı a ıse er zuı urunu 
İngilizler bu derece biribirini bu bombardnnan hı"r bı"r netı"ce ver kin garnizonları ıeflerile Pekin meh.--tedir· 

~ Marefal lfgal edilen yerlerl b ı d. · · T h h 
tutmıyan havadisler kartısmda : memİ§tir. dolaşacakmıf e e ıye reıııne ve c a ar ilha· Tokyo, 29 (A.A.) - Sü 

. "Tegraf icat edildi edileli avni Cenup ceph .... 1• kumandanlaruı yma şimali Çinin muhtariyetini hğı, Japon aüel kıt'aların 
~-· - Aımara, 30 (A.A.) - Mare • ·ı A 1 · 

hatlardan bu derece biribirine zıt dan Ras Naıibu Röyter aı· amı mu 1 B- ..ı 1 
1 an etme erıni tavsiye ettiği söy taiyi i ~gal etmiş oldukları h 

ta ClıQ&g io, temsil ettikleri ai • lenmektedir. 
havadisler verilmemittir,, demek habirine fU sözleri aöylemittir: yasi fikirleri nazarı itibara almak yalanlamaktadır. 
tedirler. Gelelim cephelere: -Askerlerimi yerlerinıde dur· ı ıızın1 Doğu Afrikasında bulunan 

durmak hemen hemen imkineız· bütün gazetecilere, İtalyanın en 
dır. 350 İtalyan askeri öldürülerek büyük kolaylıkları göstereceğini, 
3 tank zaptolunduğmıdan beri söylemi§ ve ıunları ilave etmiş 

YUNANISTANDA 

Kabineyi kim 
kuracak 

Somali cephesi 
Ha:bef halkı cephelerden gelen 

zafer havadisleri kaJ'f11mda büyük 
1bir sevinç içindedir. İmparator 
Dessie cephesine doğru resmen 
hareket etm~tir. Seyahat dün de 
yazdığmıra gibi bir otomobil ka· 
filesile yapılmaktadır. Asıl cephe 
taarruzunun imparatorun cepheye 
varmaıından sonra yapılacağı söy 
leniyor. 

İmparator cephede iken hükU 
meti veliaht idare edecektir. Adis 
ababyı herhangi bir tayyare ihücu 
muna karşı korumak için ~hrin 
etrafına modern tayyare toplan 
konulmuştur. Negijaün Deniede 
on gün kadar kalacağı söylemnek 
tedir. 

lta1yan1arın 58 numarah teb -
liğlerine bakılırsa İtalyan kuv · 
vetleri Şimalde temizleme hare
katına devam etmektedirler. Bu· 
nun neticesinde Ha:betlerin va -
kitli vakitsiz hücumlannm önüne 
geçilecektir. 

Adigrattan bildirildiğine göre 
Mareşal Badoglio Habetlere bir 
meydan muharebesi verdirmeğe 
çalışmaktadır. 

lngilizler iae vaziyeti büabütün 
ayrı bir cepheden göımekte ve 
yağmur meveimi baflama<Ian ev • 
vel İtalyanların ilerliyemiyecekle
rine kani bulumnaktacltrlar. 

Makal le cephesi 
ltalyan · kaynaklarmıdan gelen 

haberler Yalval ile Gorrabai te · 
birlerinin düttüğünü kat'i surette 
tekzib •der mahiyettedir. Bu cep 
bede ltalyan tayyareleri Degga • 
buru tiddetle bombardıman et • 
miılerdir. Habet kaynaklanmdan 

muhariplerim taarruza ıeçmek ve tir : 
harbetmek için can atmaktadır • "Maretal de Bono, burada mü 
lar. kem.mel itler gömıiiftür. Büyük 

İtalyanlar hava ketiflerinden değitiklikler yapmak niyetinde de 
maada hiçbir faaliyet göaıterem~ ğilim. Bugüne kadar itgal edilen 
nıektediruler. ltalyan tayyarelel'İ· bütün kasaba ve köyleri ziyaret 
ne karıı ben de bizzat ateş ettim. d ""· e ecegım.,, 

ltalyanlarm cenuptan yaptıkları Bazı gazetecilerin verdiği ma
taarruzlarında güttükleri gaye Şi- liiınata göre, Mareşal Badoglio, 
maide yapacaklan hücum için bizi Eritreden gönderilecek bütün ha· 
oyalamak olduğunu zannediyo - berleri sıkı bir tarzda kontrol el· 

rum. mek al'ZUlundadrr. 
Şunu iddia edebilirim iri ltal-

yanlann ne piyade, ne de hava Son dak·ıka • 
kuvvetleri ukerlerim üzeriDde hiç ---------· 
biır tesir yapamamtfbr. Harbm iki 
aydanberi deva.nı etmekte olmuı 
buna bir delildir .. ,, 

Diğer taraftan Raa Destanm 
bu cephede İtalyan aol cenahına 
kartı bir çevirme hareketi yapmak 
ta oldukları haıber verilmektedir. 

Mamafi:li ftalyanlar bu haber 
leri tebib etmekted·wler. c 

Cephe gerisi 

Pamukla bakıra da ambargo 
konacak 

Cenevre, 30 ,(A.A.) - İyi ha
ber alan bir kaynaktan öğrenildi
jine ıöre, 18 lel' komiteai, pamuk
la bakıra ambargo konması mese
lesini petrole ambargo koymak 
meıeleıiyle birlikte, ilk kanunun 
12 ıinde inceleyecektir • 

Komite, önce bu hususta B. 
laval ve Edeni istimzaç edecek
tir. 

Zecri tedbirleTin tatbikini kon
trol etmekle mükellef komitenin 

Kral Kondllisle 
konuştu 

Y unaniatanda kralın mart iı -
yan,1 mahkfunlarını da affetmek 
istemesi yüzünden çıkan ihtilaflt 
durum hala durulmamıttrr. 

Yeni kabineyi kuracak olan De· 
mircisin, kralın istediği ıekilde 
bir genel af ilanına taraftar oldu
ğu anılaıılıyor. 

Bu kabine af kararnamesini neı 
redecek ve yeni seçim yaptıra · 
caktır. 

Kral Knndlll•lo 9BrU•tU 

Kral, genel af ilam hakkın • 
daki arzuıu üzerine yüksek ma
kamlarda bulunan •ubayların ga
leyan halinde bulunduklarına da· 
ir çıkarılan şayialar hakkında i -

zaıhat almak üzere Kondiliale, harp 
bakam Papagosu çağırmıttır. 

Kondilis, bu §ayiaların doğru 
olduğunu, Papagos iae doğru ol • 
madığmı söylemiıtir. 

Kralın, Kondiliıi tiddetle ten
kid ettiği anlatılmaktadır. 

eksperleri, ltalyaya karşı zecri - ---------- --
tedbirlere ittirak eden bütün hü
kiimetlerle temaslarını muhafaza 
etmektedirler. 

Mısır zecri tedbirlere niçin 
ı,ıırak etti 

Kahire, 30 (A.A.) - Kabine
nin huzurunda okuduğu bir muh
tırada batbakan Nesim paşa, Mı
sırın, milletler- cemiyeti üyelerin
den olmamakla beraber, Kellog 
andlaımaımı imza etmit bulun
mak itibariyle ze..,.i tedbirlere iş
tirak eylediğini söylemiştir. 

Mısırın bu iştiraki, onun bal
yaya karıı vaki teahhütleriyle te
zat teıkil etmez, zira İtalya, dört 
ilk tetrin 1931 tarihinde, milletler 
cemiy~tinin, aza olmıyan devlet
lerle de elbirliği edebileceğini ta
nıyan bir karar imza etmiştir. İ
talya - Mısır ticaret andlaşmaıiyle, 
yine iki devlet arasındaki diğer te
cimsel mukavelelerin feshi bu hu
sustaki kararname imzalanır imza
lanmaz meriyet mevkiine girecek
tir. 

ltalya a.tlr"I harp dememi• 

Roma, 30 (A.A.) - İtalyanın 
Paria büyük elçisi Çerutti'nin B. 
Uvali siyaretle, petrola ambargo 

Bulgarist:anda 
--- -ztıwı .... _......_ 

Nöyyi 
Muahedesi aleyhine 
nümayişler yapıldı 

Sofya, 23 - HükUnıetin bü • 
tün tedbirlerine rağmen 27 ikinci 
teşrinde Nöyyi muahedesinin 16 
mcı yıldönümü münasebetile Sof· 
ya ile diğer bazı şehirlerde göste· 
riler yapılmıştır. 

Halk aMızın askeri klübün ya
nındaki meydanda toplanmıt ve 
Üniversiteliler Nöyyi muahedesi· 
nin aleyhinde sözler aöylemeğe 
başlamışlardır. Gösteriler polis 
kuvvetile zorla dağıtılmıştır. 

Utro gazetesi de bu münase • 
ibetle neşrettiği bir makalede şöy
le diyor: 

"Bulgaristan bugün mücehhez 
hükumetlerin arasında silahı alın
mış bir haldedir. Bulgar milleti 
bu muahedenin haksız hükümleri· 
nin pek ~zak olmıyan bir günde 
değişeceği imanile yaııyor· Ve ya· 
şamağa devam edecektir. Çünkü 
yaln12 böylelikle Balkanlarda de· 
vamlı ve hakiki bir sulh olabilir.,, 

konulduğu takdirde bunun lta]ya - ----------- 
tarafmdan bir Karp kaziyesi ad • 
dedileceliai bildinnit olduğu hak 
kmdaki haberleri basın ve propa-

Şapkac nı 
30 lirası 

Çırak kız meğ 
düşilı· memiş 

İstiklal caddesinde ~apk 
zef, yanında çırakhk yapan 
na ismindeki kıza dün 30 li 
mış: 

- Bu parayı §apka ·· 
Markoya götür, demittir. 

Sultana parayı çantasına 
tan sonra yola çıkmıf, Ma 
dükkanına doğru giderke 
datlarından Marikaya ras 
tir: 

- Su!tana, nereye gidiyo 
- Ustam 30 lira verdi. 

ya gntüriiynnnn H.a.11di 11. 

ya kadar beraber gidelim. 

Bu görütmeden sonra 
beraber yürümeye batlamı 
biraz sonra da birdenbire g 
mütlerdir. Sultana, ağlıya, 
ustasının dükkanına ginnit 

- Uata, verdiğin parayı 
dü§ürdüm, demittir. 

Jozef bu ağlayıfın sahte 
ğuna kani olmuf, iti polise 
vermİf, Sultana sorguya çe 
parayı dütürmediğini itiraf 
tir. 

Sultan yolda giderken k 
ne rasgelen Marikanın: 

- Sultana, ustana parayı 
düm de .. Kandır. Para send 
ıun, bir hafta sonra kendi 
zel bir manto alırım, diye k 
dığını da söyleyince Marik 
yakalnmıştır. 

Şapkacının otuz lirasını 
timal eden iki kız mahkeme 
rilmitlerdir. 

Almany 
Dahili' kargaşa 

arifesinde mi 
Berlin, 30 - Havas aybl 

diriyor: 
Dün akşam Hitler taraf 

Deutschlandın resmi küşadı 
nasebetile verilen söylevine b 
bir önem veriliyor. 

Dolaşan §8.yialara göre 
manya 1934 ıen,esinde oldu"' 
dahili karışıklıklar arifesind 
miş. 

Baş baka 
Dişçi mektebin 

Şehrimizde bulunan Batb 
General lımet lnönü bugün 
10,5 da di§Si mektebine ge 
ve ditlerini tedavi ettirmiştir· 

diıini Tıb faküJt:eıi tl_ekanı ile 
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3Jenim t1öciişü1H : ...___.., ~ _ ........... --- .-.~ 

Bakanlar, fabr·kalarda köşe 
kapmaca oynıyor 

HABER - 'Alişam postası ~.3 

Çok mühim 
ruı ... 

1' arihimizin 
ri ... 

günlerde yaşıyo 

en mühim günlP.-

rikalarımız, bol ve feyizli bir yağ
murdan sonra fıtkıran çiçekler gi
bi türedi, üredi, gelitti... Birbi
ri ardınca ve aralarında yantarak 
açıldı. ismet İnönü, Ali Çetinka
ya, Celal Bayar, açılıt törenlerine 

Tramvay 
Sosyetesinin ·ı Ekmek fiyatları 

Hayır, sakın İtalyan muharebe-( 
•İnin geçirdiği son safhalardan, I 
Franaanın ltalyaya "bitaraf kalt'
llltyaca.ğım !,, demesinden, yahu\, 
ile bileyim, Yunan, Japon, Avus
turya, Almanya, Sovyet Rusya hi.
diaelerinden bahsediyorum san· 
?tıayın ... 

Zira, günün en mühim mesel~
lerj yıkıcı, harap edici işlermi'j 
ıibi görünüyor ... 

.y. .ı,; "" • 

Halbuki, - bütün cünya ıçın 
l'lıaalesef böyle bedbin bir manza
l'a mevcut olmakla beraber. -
l'Urkiye bakımından "oh!,, dedir
tici haller göze çarpıyor ... 

Bu, evveli, dı§ işlerimizin gü
ıeı bir müvazene ortnsında sakin 
leıtirilmit bir hale sokulmasmda
dır. 

Fakat, bilhassa, iç işlerimizi, e
konomik i!lerimizi dü~ünün ... 

'Yalnız şu son aylar içinde, fab-

-------
Zekeriya sofı·asındanli 

sonra 
Düşüp ölen yok 

• 
sermayesı 

yetitmek için köıe kapmaca oy- -o--. · 
narcasına yurdun dört bir yanını ihtilAfli mesele 
dolaııyorlar. · bakanlıkca halledildi 

Yeni fabrikalann isimlerini bu- -o-- . 

rada sıralamak bile hayli yer tu- Tramvay sosyetesinin baym-
tar •.. Şüphesiz, bunlann hepsi yüz· dırlık bakanlığı ile evvelce yapı
de yüz semere veremiyor ... Fakat lan konufmalardanberi düzeltme· 
bahar çiçeklerinin bile bazıları so· diği esas mukavelenin sermayeye 
lar, tüveyçleri kurur, yapraklar: ait maddesi nihayet bayındırlık 
zedelenir ... Ümitsizliğe dütmemek bakanlığının arzusu dahilinde haf-
lazımdır... }edilmek yoluna girmiştir. 

Mesele, baharın olmasıdır. Tür- Sosyete, hissedarlarını serma· 
kiye, uzun bir kıştan sonra, bahu~ yenin Türk parasına göre yenider. 
ulaşmıştır ... Önümüz, bereketli bfr tertibi için toplanmaya çağırmış
hasad mevsimidir. tır. Bu toplantı gelecek ayın son 

B:ınun arkasından yaz gelecek· günü yapılacaktır. 
tir ... Ve, yemiıleri toplıyacağız. . Esas mukavelenin altıncı mad-

Dışarıki fırtınaya rağmen, m;;. ~esinin değişmesini icap ettiren 
dafaa dikenleri arasında olgunh· bu sermaye işi şu fekilde oiacak · 
~an ve kurda, kuta yem olmaki~n tır: 
korunan kendi yemitlE:rimizi itti- Sosyetenin yeni sermayesi bi,· 
ha ile yiyeceğiz... milyon 454.027 Türk lirası esas1 

CVl·"O) 

Asker maaşları 
Askeri maaılann yeni barem~ 

göre yapılan tadilibna ait kanun 
projesi Bakanlar Kuruluna veril
mİ§tir. 

Buna göre, binbqıların maaşı 
55 den 60 liraya, yüzbaııların 45 
den 50 liraya, mesken tahsisatı d-ı 
15 liradan 22 liraya çıkarılmakta 
dır. 

üzerinden olacaktır. Bu sermaye 
beheri 17 Türk lirası kıymetinde, 
bedeli tamamen ödenmit 85.531 
hine senedinden müteşekkil bulu· 
nacaktır. 

Lakin ıoıyete l)u sermayeyi, 
sosyete ihtiyacına ve yeni yapıla· 
cak tesisata göre 2.257.479 Türk 
lirasına kadar çıkarmak 'hakkına 
malik bulunacaktır. 

Evvelki günkü bir sabah gaze· 
~İnde Nitantaşmda oturan bir 
l'lıuallim ile zevcesinin Zekeriyy-ı 
&afrası tabir edilen bir gece yeme 
iinden sonra zehirlenip ikisinin 
de a.partımanın penceresinden so
~b duıerek ol dükleri yazılıyor · 

'il. ----~--------------------

Bayındırlık bakanlığı bu ser · 
maye tezyidini hüki'imetin evvel · 
den mu.afalCatini almak prtiyfo 
kabul elmiı bulunmaktadır. Sosye
tenin hi.sse senedi sermayesinh 
bir mislinden fazla arttırılması da 
hükumetin müsaadesiyle olabile -
cektir. 

b·· Ernniyet ikinci şube istihbarat 
'llrosundan aldığımız malUnıata 

töre, lstanbulda böyle bir hadise 
0hııadığı ve havadisin uydurma ol-
du" h · l\l zabıta ta hkatmdan anla 
~tır. 

ZAYi 
d ~'Fen fakültesi kimya şubesinden al. 
l!tt?' mezuniyet vesilmmı zayi ettim. 
.... ~.rıısini alacağımdan eskisinin hiik· 1 

U Yoktur. l 
11 

Eskişehir Şeker fabril:asında kim-
flocr Natık Baykan 1 

Zayi evrak için elif 
lira mUkAfat 

içinde nüfus kağıdım banka evrak
ltı.rım mühürüm, maaş cüzdanım res
mi senedim ve daha bunlara benzer 
bir takım ,·esika1arım ve beraberinde 
altmış lira kadar para bulunan çanta.. 
mı Oslcüdardn zayi ettim. Bulanların 
adresime getirdikleri takdirde çanta. 
cl:tki paradan ba~ka daha elli lira mü· 
kiifat vereceğimi ilan ederim. 

Üsküdarda inkılap mahalleai odnlar 
içi · ı 6 numarada eczacı kıdemli yüz • 
bafı Bali Alımet Hamdi ailesi Hatice. 

--o-

Ankara sürat 
trenlerinde ilçüncll 

mevki 

........... ....... __ _ 
--------~ -----·-~,-------

Her gün Haydarpaşa ile Anka· 
rl\ arasın.la kar!ılıklı yapılmakt.\ 
olan Anadolu sür'at postalarml. 
yalnız birinci ve ikinci sınıf yolcu· 
lar binebilmekteydiler. Devlet de
mir yolları halka bir kolaylık ol
mak üzere ay başından sonra bu 
katarlara üçüncü sınıf vagonlcir 
da ilave etmeğe karar vermiştir. 

Sevda oteli opereti 

Belediyenin yeni yd 
bütçesi 

Belediyenin 936 yılı bütçesinin 
hazırlanmasına başlanmıştır. Bü 
tün belediye şubeleri bir scnelid
ihtiyaçlarını bildirmişlerdir. Büt 
çe muhasebece hazırlandıkta'l 
sonra daimi encümene verilecek 
tir. 

Yeni bi.itçenin §ehir meclisinin 
fubat devresinde görütülebilme~i 
için çalıtılmaktadır. 

• 

PAZARTESi GCJNONDEN iTiBAREN 

70 para iniyor 
Birinci nevi ekmekler, sert bµğday unu 
kullanılacağı için şimdikinden daha 

esmer renkte olacak 
Belediye narh komisyonu dü:ı 

toplanmı§, un fiyatlarına da narh 
koymuttur. 

Sert unların bir çuvalı 792 ku· 
ru~a, yumuşak unlann çuvalı 825 
kuruş on paraya satılacaktır. Bor
sada satışlar bu fiyatlan geçmi
yecektir. 

Una narh konduktan sonra bi
rinci nevi ekmeğin randman me· 
selesi de gözden geçirilmiştir. Şim 
diye kadar bir çuval unda yüzde 
on nisbetinde yumuşak, yüzde 
doksan nisbetinde sert buğday bu
lunmaktaydı ve bir çuval undan 
78 ekmek çıkıyordu. 

Dün verilen karara göre birin
ci nevi ekmek yapılacak bir çu• 

val unda üçte bir nisbetinde se~ 
üçte iki nisbetinde yumuıak huğ•. 
day bulunacaktır.· Bir çuval un• 
dan 80 ekmek çıkacaktır. 

Bu suretle birinci nevi ekme
ğin randmanı değİ§mİş oluyor. Es
kisine nazaran birinci nevi ekme
ğin rengi biraz esmerce olacaktır. 

' 
Komisyon pazartesi sabahın • 

dan muteber olmak üzere birinci 
nevi ekmeğe on iki kuruş on para 
azami fiyat koymu§tur. ikinci ne
vi ekmekle firancalanın narhı pa• 
zarteıi günü değiıtirilecektir. 

Bu arada ikinci nevi ekmeğin 
kaldırılması da mevzuu bahso!. 
maktadır. 

Millet mektepleri pazartesi 
günü tekrar işe baş•ıyorlar 

Yurdu.1 her yanında olduğu gi
bi şehrimi-ıde de millet mekteplf"
ri pazart~1i günü tekrar açılacak 
tır. Kültür savaşında ve alfabe in 
kdabında vazifelerini beklendi 
ğinden d.,,,ha fazla yapmıı olan bu 
"Halk okuma evleri,, nin bu yıl . 
ki çalı§m'!l!iına daha büyük bir e 
hemmiyet verilmektedir. 

Çünkü §İmdiye kadar oln:ma 
ve yazmayı yeni harflerle öğreten 
millet mektepleri bu devrede yeni 
dili öğretmek vazifesini Üzerleri
ne almış bülunmaktadtrlar. Kül
tür direktörlüğü bu hususta alaka
darlara dirf"ktif vermiş ve her ta
rafta açılacak dershanelerin kad
rolarını te~pit etmi§tİr. 

Bu hus.ısta elde ettiğimiz ma
lumat, miHet mekteplerinin ne de:· 
rece muvaffak olduğunu göster · 

Ekonomi müsteşarı 
Madride gidiyor 
İspanya ile aramızda mevcut 

yumurta ihracatı anlaşmasını ge
ni§letmek maksadiyle ekonomi 
müsteşarı Faik Kurdoğlu qu ak 
tam Madride hareket edecektir 
Eskiden İspanya yumurtalarımı -
zm en iyi müşterisiydi. Fakat Tür'" 
yumurtalarına başka Avrupa mem 
leketlerinde yeni müşteriler çıkın 
ca ispanyaya yumurta satı!ımız a· 
zalmıştı. Bu temastan sonra Is. 
panyaya yumurta ihracatı itinin 
yeniden artacağı umuluyor. 

mektedir. 927 yılında memleke
timizde o1;uma, yazma bilenler;n 
miktan ~r.cak 685.040 kiti id~ 
Halbuki yalnız 1932 yılında mil• 
Jet mektep.erine 2.013.255 kiti de
vam ediyordu. Cumuriyetin illi 
on yılının !onunda millet mektep. 
lerinden fl00.000 kiti ve geçeıı 
iki yıl zarfında da 200.000 e ya• 
kın kimse okuma., yazma öğrene
rek tahadetname almış bulunmak· 
tadır. 

Şu vaziyete göre millet meli
tepleri kafi vesaite malik olmama1' 
la beraber çok mühim olan vazife
lerini li~rikiyle görmüşler ve tesis 
edilelidenberi geçen alb yıl için-

de eski mf"kteplerin yetiftirdiği o, 
kuma, y n:na bilenlerin iki misli .. 
ne yeni Tiirk harflerini öğretmit" 
lerdir. 

Yeni konservatuvar 
binasının projesi 
Konservatuvarın projesini ya

pacak olan mimar Pölzig hazırla. 
nan mukaveleyi dün imza etmiştit. 
iki gün içinde vali de imza ettik· 
ten sonra Pölzig projeyi hazırlı\• 
maya ba§lıyacaktır. 

imar bürosunda çabtan ~Üfll• 
vir Vağneı ile de yeni bir ınuka· 
vele yapılmıf tır. 

Çocuklar! 
HABER, sizin için her cumartesi gQ. 
nu bir ilave ,·eriyor. Takip ediniz • 

~, _.Ş E H il 1 N DERDLERİ 

.. ~ .. "' 
ft._,I: ' bCl§ındunbcri, f'ransı:z ı 'liı osunda muraff akıyrtli temsiller veren 
ı.::ıPereti (Es/.l Siircyı;a) Uf giinclenbcri yeni bir operete baılanuıtır. 

tfle 'SEVDA OTEi~) olan bu operet, gerek mü=ik ı·e gerekae eser itiba • 
ttf ~llenl ve herkesin hoşuna oldecck orijinal blr tarzda hanrl~ ve gü • 
~ "."'vaflcil"l//Ct kazanmıştır. 
,, ';'"iz, (SBVDA OTEl.;/NDEN)HÜS{?pin Kemal - Ne~ibe. !--fJtlullf!!!. -

oto araındaki iki sahne11i gösteriyor. 

---
lstanLul çöpçüleri kibarlaşmışlar ! 
Okuyucularımızdan Ynkup imza.5ile aldığımız 

mektupdan: 

"Çöpçiilcr yeni çi:meler ve mu§arnbalar giydikterı 
sonra ller nedense birdenbire kibar/aştılar. Artık evle. 
re pek uğranuyorlar. IJunun için ederin çoğu çöplerini 
M yapacaklarını bilmiyorlar. Ve çöpler cı:lerdc yığılı
yor. ITı:l üç günde bir seslenerek çağırdrjjumz çöpçiilcr

le de hafif tertip bir kaı·11a oluyor. 

Bazan da çöpilden ünıidi kesen lıalk süprüntülerllfl 
boş arsalara döküyor. 

Bu i§in önüne geçmek için benim aklıma f6gle bir 
çare geldi. Çöp arabalarına bir nevi :U r;eya çuıgıralı 
takmalı, arabalar yürürken bwtlann çıkaracakları •ea 
lıalkı çöpçünün geldiğini ha!Mrdar eder. Bu suretle hem 
çöpçüler hem halk çöpçünün geldiğini evvelden duya. 
rak çöplerini verir. Hem de kibarlaşan çöpçülerin a • 
f('re uğrnm<rdan qecı,, mtmf>lerlne mnnl nl11r. ~ 
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Avrupa ufuklarında kalın bulutlar var! 
ltalqa, Fransız hududu

na asker qığıgormuş 
Mekteplerde 

Aç 
Cam fabrikası açıldı 
Başbakan: 
••cumhuriyetin etinde kudret, kese
sinde bereket: vardır, ihtiyacı hltl 
eder etmez vatandaşların imdadına 
koşacak, mümkün olan her şeyi 

Bu haberi itatyanlar tekzip edlyor:ar 
Çocuklar Italya, Mısır elçisini Kızılayın blmmetfle yapacak, çaresine bakacağız,. 

Diyor, 
geri ~ağırdı kısmen gıda Pqabahçedeki cam fabn1'uı· nılan tetekkülün zayıf ve inlô~f" 

bulabilecekler mn ~çılma töreni dün Batbaka.a tan mahrum katmasını intaç edef• 

Onsektzler komttest önümüzdeki 
hafta toplanacak 

Kızılay kurumunun, ilk mek. ismet İnönü tarafından yapıldı. İt Bankası bu fabrikaya bit 
teplerdeü gıduız ç.ocuklardan hiç Başbakanla Ekonomi Bakanı milyon liradan fazla para sarf et· 
olmaza& '!>ir kı1D1IDm doyurulabil · ve diier davetliler saat 14,30 d'\ ti. Şimdi, memleketin :.u ıabad• 

Ualya Mısırdaki elçlalnl Bir 7andan da sulh mesi için bu i,Je alakadar makam- Şirketi Hayriyenin bir vapuriyle muhtaç olduğu her ,eyi buradeıt 
geri çajırdı t konufmalara yap1l11or ~an ve t•kkiilleri harekete ıetir- Pqabahçeye gitmiılerdir. temin edebileceğiz. Tecrübel~ 

Zecri tedbirlerin Mısır tarafından Habeşlstanda muhasematı durdur • mcğe ka!'al' verdiğini yazmııtık. iskele ve nhtım Pqabab~e. çok müsait neticeler vennittir· 
da tatbik edilmesi dolayısile ltalya mak için faaliyet de, geri kalmamak - Bu husu.ata yapılan tetebbüsle · halkıyla dolmuıta.. Fabrikanın ihtiyacı karıılıyacai' 
Kahiredeki elçisini geri çağırmıştır. tadır. Pariste bulunan İngiliz eksperi, müsbet 1 fr neticeye doğru ilerle Bqbakan alkıtlar arasında çık· temi nediliyor. Tahminimiz ocfut 

Öğrenildiğine göre ltalya. MISinn anlaşmazlığın barış yoluyla halli için • • '-"'• 
hareketinden çok münüil olmuştur. hazırladığı raporu Londraya gönder • meğe bqlamq ve bu küçük yavru- mıt ve doğruca fabrikaya gıtmıı· ki, iıtihlik artacak ve biz a&1• 

Bunun sebebi bilhassa ~udur: miştir. ]ardan üç bin kadarmm doyunıla- tir. Fabrikanın avlusuna konan baıka fabrikalar aça.cağız. 
Mısır, l'tlilletler cemiyeti ar.asından Uzerinde çalışmakta olan sulh bileeeii anlapbnqtır. Halbuki künüye ilk olarak Beykoz partl Cumuriyetin elinde kudret 'ff• 

değildir. Bu sebepten, Roma hükume - planlarına karşı, - öğrenildiğine gö • İstanbul ilk mekteplerinde on bm baıkanı Asaf çıkım,, bir ıöyl~ hazinesinde bereket vardır. fhti
tine karşı pek dostane sayı1amıyacak re - Musolini şimdi daha az kaça - kadar talebenin öğleleri hiç ye- aöylemiıtir. Bundan sonra Baıba- yacı bineder ebnez vatandaılatı1' 
bu harekette bulanmaktan kaçmabi - makh davranmaktadır. mek yemediği ve bet bin kadarı· kan künüye sıkarak demiftir ki: imdadına koıacak, mümkün ol .. 
lirdi. Siya.oml çevenler, sulh müzakerele- nm da yüz paralık leblebi yeya "-Geçen Ağustosta .cam fahri· her feYİ yapıp, çareaine bakaca" 

ltalyade sUel tedblrter riai~ petrol ür.erine yasak konulması- lark paralık galeta ile aafralarmı kaamm temelini atırıqtık. Bir .ene g~ız. ' 
1 . d h·ı· d k' .. 1 na giri~ilmezden önce, bitueiini umu ld • d. d 

ltalya, mem eketı a ı ın e ı ue bastırmağa çalıttıklan muhakkak- sonra fabrika açı ı ve tım ı e Fabrika daha timdiden üç e)ôp· 
tedbirlere ehemmiyet vermiş buluna- yo.rlar. tır. resmen iılemeye bqladı. le birden r.Alı•maya başlam,ıtır· 
yor. Bu arada Avusturya - ltalya ha ltalyanan tekzibi D k k d • 1.e_ d r- ~ 

. d d KızılaWTft bu teıebbiisii üzerine eme i en Ültri puwunız a , Fabrı'kanın kurulmaa•ndan pek a:ı dudundaki ltalyan kuvvetlerın en e F a d ask J..... • 

üç frrka'" Fransız - İtalyan hud.u - U.alyanın ransa hu u una er evveli. Çocuk Esirıeme kurumu İt Baııkau deruhte etmit olduğ!l bir zaman sonra aze.mi randnnau· 
~· göndeıdiği hakkındaki yaymtılann kad d d b ·f · b" • · d b ·o dunun Ak denize komcn kı ma gön - elinden g~ldiği ar yar ım e e- 1r vazı eyı ır •ene ıçın e atar· la -A 'ı•maıı, ekonomik vaıiyetı r ttalyan sa.Uhiyetll ~evenlerinin de l ~ 'S' 

dermişttr. tekzip ettiği :rörülüyor .Bu çevenler ceğini bildimıi§tir. Anneler Birli- mıt bulunuyor. Her JeYden evve sağlam temeller üzerine kurulcl&J· 
Avusturya hududunda nekadar de İtalyanın, Fransaya karp hiç bir ği de evvelki gün Fatma Atıfm e. milli bankalarm milli endüstri i- ğuna delalet eder. 

asker kalmış? dn-.. nJık beslemediği ı-e Fransa ta- vinde bir toplantı yaparak hu hu- tinde •azife almaları ve yapacak- A k da l h•pinizi bu •iiıel 
.. ~ . - d.kl • "dd' " a § ar, - o Gelen telgraflar Avusturya - l · rafından da hiç bir düşmanlık bekle- susta tqebbüsler yapmağı karar- lan qte goater ı en cı ıyet ve • d l davet ederim. ICu· 

d. f k b h . . . • eıen o atmaya talya hududunda esasen ye ı ır a u medifi söylenmektedir. latbrmıftır. Diğer taraftan Maa- intizam epımız ıçın pyanı ınem- -h d' 
1 

f b ·kanın fefJ 
Jundugu· nu n imdi bunun Ü'" fırkası l • Ç k . d • ran mu en us er a rı 

Y Bir bafka tekzip rif, Belediye ve Kızılay ıene mer· nuniyettir. o temennı e erım bakımından h .. :rinci derecede bif kaldığını bildiriyor. Üç fırka Fransız • • 11 ,_ __ , __ , b d 
- ltalyan hududuna gitmişken, bir Mançester GardiyaD gazetesi ltal - kulerinden yardım iıtenmııtir. ki mi t oaugaıar ve 0 meyan a eser olduğunu söylemekte müttr 
fırka da cenubi balyaya gönden1mi~ yadan gelen bir yolcuya atfen Muso.. Birkaç yıl önce lttanbuldaki lı Bankaı_ı, ~~da~ sonra deruht~ fiktirler. Bunu ıimdi gözleriıniı1• 
tir. Orada bu fırkaya sahltlerin mnha. Uninin son derece düşünceli bir hal· gıdasız çoc:Wdarm doyunılma.n i- edeceklerı b~tüd? ıt~er.~e de:l aynı göreceğiz.,, 
i! • • h si '-'r vazife verile - • v . ıla l ·ıntizam ve cıd ıyfl'h 1lndeuın eı-

1 
d• ıar.ası ıçın nsu ~• - de bulunduiunu, kimseye gorilnmedi. 11 çin Beledıye •e n;IZ Y gene mar_: ı :.:_:_ · k d l lamet !nönü alkıt ar ara.ın'll , 

cek{ir. ği gibi, en yakin dostlarını bile gör · kezi beter bin "ra 7ermektelerken Ar aemlq ekear, f brika Jiurıüden indikten aoiıra kapın'" 
r Ba ted.blrler n d n? ldmlm Bu m tte cam a 11 ba il' 

raek istemedğini yazmıştır. Salahiyet. aonradan bu tahsisat. ka ıt- ak .. • ,_. iki d f t '-b- önündeki kurdelayı kesmif, 1 
K ..ı:-· ka tr ı ~ ko kurm ıçın Dırı e a eıeD tı.S enllU)ıne rşı pc o yasa.. - tar İtalyan mahafili bu haberi de tek- tr. ld F-'

1
_ h •--bb- ka retle fabrikayı açmıftn'. 

nulmasına mani olmak için yapılacak zip etmekteairler. Bir taraftan da bu tetehbiia İ· yapı ı. a&at ~~-~~ - Bqbakanla davetliler fabrika" 
diplomatik gayretlere müzahir olmak lerleyı·neiye kadar Oıküdar, Be- mele ujradı, İJi _.~.rau Ye I '- ıa~ 
üzere ltatyanın bu sUel tedbirleri al. ------------- idare edilenıiyen bir itte mukad· nın her dairesini, ima at aısun 
dığı söyleniyor. ~~TAL!'~~ ı':ıeabtbu'~s~eKr ~:pgı~::ktef~:r ~ii: der olan akamet bu sahada da ken rrnı ayn ayn gezmitlerdir. !":~ 

Ha\'38 ajansının öğrendiğine göre, -'S' J • • f-1--t, 1 kus İnönü bir iıleme tezgahmm on 

G • • k 1 mektep --·"lamıa acak yemek dini göıtermıtti· .... aaı u- k•Y' ){ıallalU\{ uos ununsnplO 1f.1Ul{ u.<ıtrıı o ere ~ ru o devrin aiyuetinde araıııak li- de, bir bardağa İJlenen mar 
r.inin gayesi, orduyu vukuu muhtemel verilmeğe bqlanmııtır. dikkatle tetkik etm1t: 
lıer türlü badiseiere kat'§I koyabilecek yu·. ksel en anıt zımdır. imparatorluk idareai, en-

dUI .. -·ı, baYITlduhk ye ekonomi ;.... "-Bir marka bu b.d&l' güS"· bir hale getirmektir. d ti l ~ ·~- -s 

B U an 1d1 Kopenhag a care lerinde alibaızbit ve anlaYJfau- itlenebilir.,, demİ§tir. lnglllzlor bu havadlslere M F b ·k · · d B·• • 
inanmıyor ataşellt;a biı ile kendini mahk6m etmittir. a rı a gezısın en sonra -

Heykeltraş Torak 'b·. D·· k beti. ka-ısmda ih bakanla davetliler büfede iza.Z e" Londra matbuatına bakılırsa ltal Türlcofu tecimel aiyasal ınn- unya re a ·~ · 
,_.an süel '-rekatı hakkında rtkan ha. yapacaktır . __ ,_ . f. N---..u-:- Meto tiaauızhk ve anlayıtSIZlık, her ku- dilmitlerdir. 
,; ~·u r cı ae&llYOD fe 1 ~·"""" 
berlerin doğrulnğunu ölçmek pek gilç- Şehn·mı·zde bulunan Alman K ha d • •·•kil edilen ti- İ b 1 f f 

k .. open ı a yenı ; dilm. . Mecidiye ne o o ac ası tür. Çünkü süel esrara ait anuna go_ heykeltrqı Torak'a Antalyada bir caret atqeliğin.e tayın e lftir. ki 1 1 
re, sücı mahiyette en ehemmiyetsiz kt Nec--...:n Meto 1 .... -.... bul .H. ub_ k kUylillerlnin dile er hakkKınadpatanh ·uakr u.,11 bjr haberin dahi ifşası, kanuna rla - anıd yaptırılaca ır. ·~ • ..._. h 1 ..,. dl 
) etsizlik sayılmaktan su~lu cezalan- Bu anıd, 38 metre uzunluğunda Fakültesinden ve Brübel .unrver- Me~llS arzu a amme davası açll 
drnlmaktadır. "edeniz kıyısında olacaktır. site.inden mezundur. Danımarka, encümeninden lmıir müddeiummniliğince ya· 

Bundan dolayı Jtalyan lotalannın Litvanya Letonya, Fenlandiya. finans bakanlı§ına pdan lnebolu faciasl tahk;ptı 
hareketleri hakkında gelen haberlerj Deniz sathından 50 metre ka- Eıtonya, ,ln·eç, N?rveç ve Holan- ~~n~~rlldl ann bitmiıtir. . • 
teyit edecek mühim haberler almak dar yükıek bir kaya üzerine dik~- da ile ticaret iılernıe bakacaktır. Mecıdıye koyünde ~ d" Facı.adan aüvari Mehmet Ah, r 
kabil olamarna'ktadır. lecek olan bu anıd, ti uzaklardan K la l uırer ı -•• 
ta ler komitesi yine toplanıyor 

ltal)"Rya petrol gönderilmemesi 
hakkında muhtemel hir karara karşı 
:ttalyanın aldığı herhangi tehdit ted -
biri, alakalı devletler lizcrtnde bir te. 
si~ yapmıyacak gibi görünüyor. Ce · 
;ne\'rcden alınan bir haber, i in dddf 
tutulduihınu göst('nnek i~in bu kara. 
ıı verecek 18 lcr komitesinin önUmltz.. 
deki hafta i~indc to.rlanması istenil • 
cli~i oıcrkc-:buldir. 

Fran::ıa şimdi ne vazıyet alacak? 

Ş. d:ı.· h ld lstanbulda ha amutaya ve say vara - 1..:_.-! k tan B • ·· ·· ·· ka.~. görüle~ilecektir. ım uı.ı a e 1 '-- diki . • bunda 600 ILUM;I ap esun, uçuncu ·ıac:i 
memleketlerle alakaları olan tüc- ~~. yer d e~ını v~ • analari· Halit, birinci ça.rlıçı Salim, iki ., Antalya anıdınrn kaidesi üze

rinde Atatürkün kabartma bir hey 
keli ile asker ve yurdu temsil e
den figürler bulunacaktır. 

carlar la görilterek arzularını no' aU~~~l • ukogu ev ~ b" &:-• çarhçı Halit meaıl gö~ 
I · d "' d k le ~ enn naca_ U' ••.r- h Jdnnd hukuku ittr 

edecek, sonra z°:1ıre. .e ugra ı - ukabilinde kendilerine temlikini dir. Bunlu• a it 
tan sonra memunyebnın baım& ~ • • • zm...a..l. me da't'UI açdmıf ve evrak l~ ., 

·d kt. istediklerini ya ~ b. · • hakimi..... ven1 gı ece ır. Ankarad el haberlere ıö- ırmcı sorau ıgme 
Bunun üzerine konulacak mu- Bu memleketlerin tütün, kuru M • d. ~ ı:rin 'bu dilek • mittir· 

azzam bir granit sübınunun üstün- f dk ve tiftilderimize iv\ re, ecı ıye 1 Çaıbçılann me.aliyeti vaP1" 
meyva, m ı ki J--'-"'-d }eri beusen nazarı dikkate almmq .. • • . ' den ,o 

de de on metre yüksekliğinde bil' mii•teri olaca arı umu Jll&K'4 ır. ---'-al .. • ta run muvazenesını teınm e 
~ Kamutayın~ encumenı - aı.,,ds'· 

bronz kurt heykeli bulunacaktır. ı---·------------ rafından incelendikten 90nra "di· sarmçO •• l~ım bot brrakm~~ ~ 
Gayet enerjik, uyanık görünütlü . veni neşriyat lekçe mabt.eviyatmm tetkikile çuacukapteomauçu vay---.,. 
bu kurdun batı Akdenize müte- • eki • terYiç tekiJlerinin teebi· letilen fazla mallara i~ _.. 

Orı sekizler komitesi, petrol üzerine vecdhtir. Varlık ıat enn · ·· arinin sıaçu iae meıtl 
b 1 1 1 diüj t"ı ;,.;n., Finans Bakanhğma hava· maıki , auuv·-· ·1 •-- - _L_... • .-..t nm argo conu ra:ısma mrar ver -o A k d Edebi-t ve fikir mecmuası VAJt. ~- - e ~za:J- ~.,. .. -

takdirde, bu karnrın tatbikine karşı Heykeltrat Torak, n ara a J- le edilmiftir. ~ ~gı 1 

d k "k 1 • • LIK'ın ı ilkkbun tannll 58 inci sayı. Yenneaıdır ~ Fransanın hakikf <',~~Her çıkıua~ • Emniyet anı mm e ıı yer ermı K-· bir zaman zarfında Meci- • ____. 
ST y'JIQnr Nabi, Hasan Ali, Cahit Sıt. - d ğu)a ibtimn1 ,·cri',....ft'.l1:!ktedir. tamamlamaktadır. Kendisinin an- ~ hl Ab dı"v.-. köyl.!:!.1_.;_ !-&.-'-1erinin vwrine Vapurlar a 
kı, Cevdet Kudret, Vasfi Ma r, - J.._ nu- ... ·llllCIU J--

Fransız matbua'mın yazdıkları !attığına göre, B. Hanak'm ölümü dülbak Şiııasi, Hıfmrahman Raşit, getirileceii anlaplm•ktadır. kış tarUelerl ..., 
F'ransız !?ll"'""telerı'ndcn Eko dö Pa. dolay1.1iyle tamamlanamıyan Em- Resat Cemal, Andre Maurois, Salt Fa. Akay idaresi Anadolu J. 

.. ..... kl · · • Beyoğlu halkevlnde ' ~" ri gazetesi şöyle :.':ızıyor: niyet anıdının eksi erı nısan ay!- ik, Nahit Sırrı, Sabahaddin Alinin ve y alova hatlarmda ayın b • 
"Buhran şimdi tn had devresine na kadar tamamlanmıt olacaktır. makale, şiir ve hlk1yelerlle çıkmı§tır. konser den itibaren kıt tarifesi tatbik~ 

1 1 - Hh Ayrıca Vedat Nedimin bir piyesi tef- d• ....,. girmis ve an asmaz ıgın mus ane B. Torak, Eskı·ıehı·r ı'çm· de .,. Hcy.WltJ ba!krnnden: decektir. "Şirketi Hayriye,, .a.. 
Omh t nlca olarak verilmektedir. Ta-vsiye e. "'~ ,. 

lw.111 fefn ~ r.ı er! 'Zamanı l b metre yükıekliğinde bir Ata·ı deriz. thdranuıaun birinci pazar ıUntt saati tarifeai için hazırlık yapmıfbl'· I~ 
.. 11111-. h ı Holf vot ı1 ~~ n1m1z sa1on1annda btr musiki by idaresi ayni zamanda ~ • ıln~ınvrin ~~testim" dinen, "nSa)mnıd~, ~nM:~ türk heykeli azır amııtır. şöfoni dO:unlcl nml§tivir.I di ektö' lil irin de yeni bir seyrüsefer tarıfefl 

ı:nı~· .. r.;ııı Bir iki güne kadar Ankaraya Holivutun 206 ncı sayısı güzel resim (',ağrı kart an e m z r r - 7 
;•tanda mulu cremahn durması bekle. · ah ..._ hazırlamaktadır. 
~ d kf · ter ve en son haberlerle çıkmıştır. filnden naeülll• ,~Ur.,, diyor. . önece ır. 

, . 



YanardaQa 
atılan kadın •. 
. - Meliha! 
. - Ne var A -
tıf? .•• 

- Bak, seninle 
ne kadar çok kav 
aa ediyonıi. .. Hiç 
iyi geçinemiyo · 
ruz... Emin ol ki, 
bu, biribirimizi 
aevmediğimizd en 
değildir .. Yekne • 
aak hayatın bd< • 
krnhk verdiğin 
de d' ı "-· n ır .... vn.un 
Çin, haydi, gel, &e
ninle seyahate çı • 
knlnn .. Amalfiye, 
t'-11.velleye, Paler -
tnoya, Sovrenteye 
gidelim ... Napoli civarındaki bu 
Yerler, emin ol ki dünyanın cen -
'b t"d' ' e ı ır., •• 

Genç kadm, kocasının bu aör 
lerini evveli, büyük bir hayretle 
dinledi. 

Atıf, onunla ~imdiye kadar hiç 
hu tonda konUJmamııtı. "zengin 
olduğu için rahat ederim!,, diye 
~ardığı bu 'koca, ekaeriya asık su • 
ta.thydı. Gözlerinde ebedi bir şüphe 
Parladı. Ve doğrusu, Atıf, şüphe
lentnekte de haklıydı. Çünkü Me
liha, Ahmet Talipten Mehmet Ke
~le, Mehmet Kemalden Yusuf 
Raııba, Yuauf Ragrptan Hüseyine 
kadar bir 50k erkeklere dolaııp 
d111urdu. Hayr, biç birine saplan
~rıtr ..• J='alsa.t aon acfcrki Hüa
r•v, ihtimal onu yüz üstü l>Jrak -
lığı için Me ihayı fena sarm?I§tr. 

Meliha, düıünceli dii!iinceli, 
d~i~: ' 

- Babam: "Napoliye gibneli, 
0r•da ölünceye kadar yaıamalı !,, 
derdi. · 

Atıf gülÜ!ltaedi. . 
Fakat kamı bu tebessümaeki 

•insi manayı kavramadı. 
~ ~ JI. 

- Vezüv, son günlerde yine 
Co!kım! •• , 

Küçük geminin b.ptaıu iavla
ı :n ortalığı baıtığrnı a.nlabıyor • , 
l \:, 

Atıf, ;gözleriDde feytanca bir 
dikkat, Meilha iıe, merak içinde, 
dinliyor ••• 

Civarda, Almanlar kamp kur 
l'nUf}llJ'dL •• 

- Biz de o taraflara doğru gi· 
dcı· • nn.. 

Pompei denen ölüler §ehri.nide 
bit lokantada ot.urdular. Tafıili.tlı 
bil- Yemek yediler ... Yanar dağın 
'hından duman savrulduğunu g& 
liiYorlardı. Kadın, çocukca 90ru • 
)'or: 

- Cehennem de böyle mi aca· b,, . ... 
- Evet ..• Mutlaka böyledir, 

'e•gilim... Günahkar kadmlarm 
~alnldtğı cehennem de böyledir .•• 

tn, Dante'nin kita.:bmı okumu§ • 
~ •.• Kocasını aldatan kadınlar, 
0
"ada. yedi~i çukunın içinde ya· 

lll)>or .. 

- Yedinci çukur? ... 
- Haydi bir nrap da.ha iç ... 
- Y ednici cukur ? .. Nasıl §ey 

'Ca.ba? · ... 
:Erkek nqe içinde gülüyordu: 
~ 'Herhalde senin de yanman 
"i .... W:r çu.kurdur. değil 

? .. 
Jc.r kadın, kocatiının kalır. ,,~-.,· . 
\> !Ilnıda, protesto ebniyotdu. 
,,~taka: • .. 

- Amma da yaptın ha? ... - de 
di. 

- Yalan mı? ... Ahmet Talib .. 
Mehmet KemaI... Yusuf Ragıp ... 
Hüseyin... Sonra Hüırev... Hel~ 
Hüsrev .. Ha? ... İyi anlamamq mı
ynn? ... Haydi bir kacleb daha iç .. 

Sarhoıluk insanı naaıl da geve· 
zelettirir ... 

Meliha: 
- Ay, sen farkında mıım? 

• dedt 
-Tabit .•• 

Genç kadın, mahmur aözlerıc 
ona baktı: 

-Demek kıskanç dejilmiıain?. 
Kıskanmıyor musun? 

Abf, "adam ıende. .. ,, manasın· 
Ja mu.hliem bir el hareketi y~. 

- Bu muhit.. Bu tabiat .•. 
Birdenbire değifti:: 

- Cehennemde JaskançlıK o -
lur mu? ... Cezanı göreceğin cehen 
neme geldin. .• 

Vezüvü gösterdi ... 

-Şu Pompei'de, nice imanla'!', 
~le biTlikte lavlara gömül 
mü§ ... Haydi... Bir daha iç ... Çıka
lım, bakalım- Yoksa, gece ortalığ 
adamakıllı bastıracak. .. 

Kadın, sesi hafifçe titreyerek: 
-Peki ... 
- Korkuyor musun? 
- Yok, yok .. Gidelim, baka . 

lım ..... . 
- Yürü öyleyse cicim ..• 
Bu tabiat, bu f&l'&b, bu telkin 

edici sözler, onu manyatizmalan
mııa döndürmüıtü. •. 

Dağın atef saçan doruğuna doğ 
ru çıkıyorlar... Arada sırada bir 
patlama oluyor ... Bir Ianlhk ... Bir 
dwnan• .. Çukurlardan sızan lav -
lar ... 

- Korknuyoraıun. değil mi? 
Yürek çarpmtramdan seai tit -

riyerek, Meliha, cevap vereli. 
- Korkacak ne var? .. 
- lıte, tam kraterdeyiz. .. Tam 

cehennemde... Sen, burada kala -
caksm, pzelim ..... 

Genç kadm çığlık halinde: 
- Atıfcığım ! - diye haykırdı. 
Erkek, lavların içinde bucala-

yan genG kadına arkasını döridi.1. 
Hain, ıinsi bir sesle tekra;hyor: 

- Burada kalacaksın, cicim ... 
Bu cehennemde! .... 
Meliha, inliyor: 
-Atıf... 

Ondan ümidi kesince çılgın gi · 
hi: 

- Hüuevl. •. 
Bir saat sonra, kut beyinli ka

dıncağızdan eser kalmamıştı. 
Abf, gözlerinde ..J~rib b~,r v.!:h· 

tet, dağdan qağı inerken kendi 

B A 
• 

1 1 
Tefırftka 'Dıuuımaırasa : sı Yazan: (V& .. INIQ) . 

Gemicilerin fahişesi olan " saf genç kız ., a ~ 
eniştesi dedi ki ~ "Haydi evladım ... Al şu 

incili de oku, hoşça vakit geçir bakalım ... 
Gemici ITU!yhanelerinde f.aldşelik 1 
ederek "e.ülcrum,, a&ıl ınens :ku 
eni§tesinin yanına dönügor. 

- Gemiciler.. Uzak memle - ye kadar buraya uğramaması ...

Kehribar duvarlı .aalona vardı-
ğı vakit, içerde erkek tetleri iıitti 
ve etikte duraladı. 

Burada, tıpkı çenher sa.kallı -
ya benziyen f a:kat d&ha yatlı, da
ha ~işman biri oturuyordu. Y anırır 
da da Cülyetonun hiç tanımadığı 
iki kaptan vardı. 

Genç kız: 

ketlerm kokularını ve kızıın ıü· • neşini, hasretini l8.§ıyanı;'k gelen 
insanlar! ... Onları sevmemek ka· 
bil ımidir? ... 

ıF akat ihtiyata ıriayeten bu mev 
zu üzerinde fazla durmadı. 

Eniıteıine sordu: 
- Beni buraya bir iş için mi 

çağırdınız? 

- Hayır, yavrucuğum .. Sadece 
göreceğim geldi de görmek iste -
dim• .. Hem merale ettim ... 

şılacak !eydir... Gemiaen derhal 
fırladı. Acele ile gitti. Heffıaltle 

ilk iş olarak zatı&linfae geldi · İa -
nıyorduk ••• 

- Gelmedi ... Gelmedi ... Aca• 
ha nerede kaldı?" Bazan, 114-ukaci
derat in.sanı son dakikada yaka• 
lar ... Yüzüp yüzüp de sah1lcle ;ı,~ 
ğulanlar az mr? ... 

- Ummayız, efendimiz ... H• 
halde Allah sizi kaVUJtur&Caktİr. 

- Evet ... Yeğenim kadar.na "- Demin ummnhanede kar
§ılapp buraya getirdiğim adam, 
sahi, ~ kadar da enİ§teme benzi 
yormUf? • diye dü.fündü. - Naaıl 
.oldu da buna dikkat etmedim!-•• 

- Peki öyleyse, uraya, yanı · olan ve daima bir genç kız kadar 

Hayret. .. ,, 
' Odanın ortasına doğru yürüdü. 

F ernando enitte: 
- O ... Gel bakalım lazmı· .. 

Neredeydin? •• Seni arattmı .. • Çık-

ruza oturayrm ..• 
- Biz, kaptanlarla airr me\"' 

:zular konuşuyoruz. Senin canın 
.sikılmaam... lateraen biraz İncil 
filan oku da oyalan kızun ... 

- Kütüphanenizden alayım 
mı? ... 

- Vok, yok. •• Biliyonun ki, 
mq.am.. oraya yalnız b,n girerim.•. A'b • 

Kaptaıllar, döndüler. lanı bile lbJTalanam... Onun için 
Karıılannda, göz kamqtrrıcı seni de sokmuyonmı.. Haydi, §U' 

güzellikte utl bir kız 8Öriince, rada Tafta duran tndli al ..• Güzel 
davrandılar; hürmetkir bir tavır •· 1 -111_ 

.ıuze ~ .. 
takındılar .• , Küçük Düıea: 

saf kalan bir delikanlının er İeç 
saadete kavuıacağına eminim ... 
Esasen, ıehirde araım\ar diye 
her de yolladımya ..• 

.Ba ıkapta.n devam etti: 
- Deminki mevz\la devam·• 

deyimani, efendimiz? Türkiy~ ala· 
valinıden behsediyordumc Hamit 
ve Teke taraflarında, Karabıyılı' 

oğlu isminde elı1i ıiadan hiri çılr 
b. Ortalığı ka51p lkavurmağ'a ba!
ladr. Bu adama (Şahkulu) 'w 
(Şeytan kulu) di)·orlar. Anadohl 
Beylerbeyi Karagöz pafayı maj· 
lub ve askerlerini katletti. Sultan lhtiyar Marki tanıttı: "- Tam fınatriaı amma ye--

- Baldmm Diiles .di Piti.. til }!aplr kitabı elde edemedim.. Bayezit, bu vesile i1,. SµJtaı. Ah .. 
Deı:in re:.v:era.ı»lar... Olmadı .•• ,, diye eseflen~i... medi maiyetinde Sadrazam AU 
- Ne kadar §İrin, güzel bir F •-' 

a.1U1.t: Pqa olduğu halde Karabıu.k oj• 
J>ütea, efendimiz... "-o--- da f t ı· l d'b' ' o~ 

Marki, memnun güldü: ..ı_·..J.!. 
...... u ırsa ı ge ır ... ,, un.an te ı ıne memur etti. ••• 

aeaı Sultan Ahmedin saltanata. id.ift • - Onu kızım gibi severim... Oturd 
Sevmeme de •ebep nedir, biliyor u. kalanı temin etmek istiyordu. 
musunuz? ... Yih:ünün m;.,.elli~ .incili açtı. Bayezitin diğer oğlu Yavuz Selim 

0
- • ., Okur taklidi yapmaia ha§ - f ttan :-a. 'f d d k Ed. .:= kalbinin ginelliğinin aksidir de rrsa nu.ı a e e ere ıme,, ~ 

tadı. zaptetti. Padiıah, ordu ile üzerme 
ondan... Türkler üzerine _ Belli, efendimiz... Ba.k!re yürüdü. Ali Pa§&nın tavıiyeaile 
Meryem kadar a&f ve nezih oldu· Sefer teşebbüsü muharebeye girifti. Yavuz Selimi 
ğu naslyeıinden anlatılır.or.. Kaptanlar: perİfan etti. Şehzade, Karadenis 

O - tıte böyle, efendimiz, Hızu sahillerinde ıemiye binip Kırıma - Tabii de:iil mi ya?.. nun . 
kadar da sofudur ..• Geceyi gün. reiı, ÜÇ parça gemiaile bizi berbat kaçtı ... 
düzü ibadetle geçirir ... Ekseriya, etti-. On iki parçalık donanmamı- Marki: 
kendisini ar.atmm... "Odumda zı mahvetti. •• Biz de buraya kadar 

1 

- Vay .... dedi. . Desenize lci, 
kapalı, ibadetle metgul!,, derler... aıeldik ••• - diyorlardı. - Fakat, hay bütün ümitler suya düştü? 

ret ediyoruz ... Yeğenin.izin !imdi- (D~ "47} 
Bende ralıaı.ız etme!Jl... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızın halinde bunu tekzib ede ' 
cek hiç bir ıeY yoktu! 

Enitte sordu: 
- Sokağa çıkmI§lm... Nere • 

deydin, yaVTUDl? Kiliıey:e mi git
tin? 

- Evet enişteciiim, kiliaeye _ • • _ 
d .., d Orada b" kaç saat Bırlncıye S llra, lkıncıye 2 lira, 

e ugrald DD.•.Fakat ıra f-'-- üçüncüye güzel bir mürekkep hokk .. i 
gqyo um... , aonr &&.ara 

1 

. . . 
mahalı 1 • • d' u .. ı........ Bugünkü bulma· hıl edılememektc tdı. e ennı aez un. .. ..,,-~ • . 

1 d .. Ah b"I camızı buraya Bu bulmacayı doğru bulanlarm · ı .. 
lara sadaka ar ~ıttmı·.. • 1 • koyduğumuz mu • simleri bundan 19 gün sonra aelecü 
seniz öyle sefil ın.aanlar var ki... rabba içine dört olan perşembe gilnü çıkacaktır. Onoa 
Bilhassa gemilerle gelen esirler ve çiıgi çizerek bu için hal kağıtları bizim elimizde bu u 
b\çare kürek malıknmlan arum· murabbaın içinde rihten 3 gün enel yani 16 birlndkl • 
da... 5 murabba yap • nun pazartesi günü bulunacak ıetfltie 

Bu sözler kaptanların büsbü. makdır. O suretle postaya ''erilmiş bulunmahdrr • . 
.. '. . ki meydana gelecek beş murabbadan Biri • tkf · ·· ·· -

tun hoıuna gı~~~ en az dördünün bUytiklUkleri biribiri- ncı, ncı ,., uçuncuye yukan• 
_Demek D&Driyelileri seviyor ne milsa'ri olacaktır. da yazdığımız mükafatlar, 4 ündidea 

ıunuz, küçük Düıea?... Bundan sonra bulmacalarımızın hal 200 üncUye kadar da kıymetli 1'edi19a 
Jer verilecektir. 

Krz: müddetlerini bu bulmacadan itibaren ---- ------
- Çok ... Pek çok .... diye ce uzatıyoruz. On üç gün aranın ~ok nz 

vap verdi. olduğunu haftalık bir denemeden son-
. d ra öğreniyoruz. Bir çok okuyuculan -

Ve, gözlerinı çevir İ· mızrn hal varakaları o bulmaca), bu. 
Zira, içlerinde yanan istihza !anların adı gazetemizde çıktıktan 

kıvılomımı göstermemek istedi... sonra da gelmekte ve mecburiyet al • 
Şu sözleri söylerken eeainde biT tında bunlar hallediJenler ara.~ına da. 

alay hissetmek kabil deiildi: 

kendine alay ediyor: 
- Cehennemin yedi kat dibine 

gitti! -
Nakleden : Hatice SUreyya 

HABER 
ÇOCUK SA YIF ASI 

Bilmcr.e kuponu 
30 -11- 935 

Naşit- Ertuğrul Satl( 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Til/flb' .. IUIH 
Bu gece saat 20,30 da 

Donanma 
Gecesi 
Vodvil 3 perde. 
Matine 14,30 da 
KARiMi BEN 

OLDlJRDlJM 
Facia 3 perde (Bay Atladı) 1 ~ 
Her t.arafa. tramvay. Te1efmu !n!r 



51 (Nakil1 tercüme 1.:e iktibaa lıaklcı mahfuzdur.) -
''T nfiği bekliyorum, Hanı

mefendi. Hala gelmedi. Merak 

ediyorum.,, 

"NereY.e gitti?,, 

Rabia güldü: 

"Çocuk gibi. Kadıköyünde eıki 

bir oyuncu arkada!ma. Aklı fikri 
hep oyun.,, 

"Nuıl oyun?,, 

"Tavan araıında eski sandığı 

karıttırdı, bir kadın kryaf eti çıkar 

<lı, gitti, kırıta kırıta gitti. Abba· 

bı yeni evliymi§, karısını krskandı

racakmq... Hutalığmdan sonra 

dökülüyor diY.e bıyıklannr tırat et
mi§ti. Görıeniz ıiz bile kadm ıa· 
ı11raınız.,, 

Paıa, "&bana söyle kadm kı· 
yaf et ile yakala nam falakaya çe
kerim, ,, dedi. 

"Bugünlerde kıyamazsınız. Hil· 

mi Beyin veda ziyafetinde köpük

lü bir teY içirmiıler, pek keyfine 
gitmit, hep onu ıöylüyor. Zati Bey 
çağırıp tekdir ettikten sonra çene

ıini bıçak açmıyordu .... ,, 

Kahya kadın kapıyı açtı, 

"Muavin Rina Bey seli.mlrlda 
Patayı görmek i&tiyor,,, dedi. 

Rana. Beyin bu saatte konağa 

gelmesi yeni bir vaka çıktığına de

lalet ediyordu. Herhalde mühim 
olacak. Selim Paıa gecelik kıya· 
f eti le selamlığa gitti. 

Muavin kuı gaga11 gibi uzun 
burunlu, kaçık çeneli ıbir adamdı. 

Jçeriye gömül~ü.t gözleri kiTpik
ıizdi ve bu çıplaklık ona bir yılan 

bakıtı veriyordu. Çenenin o kadar 

kaçık ve küçük olması umunıiyetle 
inanıldığı gibi Rana Beyde irade· 

sizliğe delalet etmezdi. Bili.ki~ 

o hem görünüı itibarile, hem de 

mizaç itibarile yırtıcı bir av ku§u· 
na benziyordu. 

Paıa mütebessim sordu. 

"Hayırola, Rina Bey. Sakın 

bu saatte kadın kıyafetinde bir er
kek tevkif ettiğini haber vermeğe 

gelmit olmıyaıın!,, 

"Nereden biliyorsunuz?,, 

Pata nefeı alı. T evfiği kadın kı-
yafetile yakalamıılar, polis zihni· 

yetile ona esrarlı bir mana vermiş. 

Jer. Daha neıeli sordu. 

"Kız Tevfik, değil mi?,, 

"Ti. kendisi, fakat siz nerden 

haber aldınız?,, 

"Küçilk sokakta bakkaldır. 

Çocukluğundan beri tanrrım. Zu· 
huride zenne rolüne çıkardı. Ka· 

dın kıyafetine girmek illetidir. 

Şimdi kızına takılıyordum. Kız 

elimde büyüdü, ben tahıil ettir· 
dim .... Herifin bir merakı daha 

vardır. Dahiliye nazırının taklidi· 

ni yapar ... ,, 

Bu son merak Patanın tasvib 

ettiği meraklardan olacak ki gül· 

aü. Muavini ıülmedi. 
"Mesele daha çok ciddi, Pa· 

ıam. Herifi kadın kıyafetile Fran 
•iZ po9tahanesinden çıkarken ya· 

kaladık. Oa.tüDde koca bir paket 

muzir evrak.,, 

Selim Pqa midesine yumruk 
yemiı gibi içinde bir baysmlık 
duydu. Beynıttan aldığı ıifre

lerin uyandırdığı ümit artık aol· 
muştu. O, zihninde bütün vak'ayı 

hakikatten pek uzak olmıyan tek
lile tesbit ediyordu. Hilmi bu biça· 

reyi davet etmİf, "Köpüklü ıey,, 

dedikleri ıampanyayı içimıit. Son 

ra ne ıöylemif'e ıöylemit muzir 

evrak kaçmnağa ikna etmiıti. Ah 

sefil oğlan ... Bir aoytannın arkuı

na ıaklanmağa tenezzül eden, kor 

kak, zeJiJ erkek! Selim Pqa, izze

ti nefsine 'bu kadar büyük bir dar 
he yiyeceğini hiç hatırına getirme 

mişti. Hilmi hain olabilir.... Sü
rülür .... idam bile edilir. Bunların 

hepsi onun baba kalbini pa~lıya· 
bilir. Fakat oğlunu korkak bil

mek, zelil bilmek ... Buna benzer 

iztırabı taııyan bir baba bu .kub

benin altında mevcut değildi. 

içindeki bu acı ıeylerin taıirini 
Rina Bey Patanın yüzünde . sez

medi. Bilakis o İJ saatlerindeki 

yavuz, uyanık Zaptiye nazırı olu

vennitti. 

uOtur, Rana Bey: Valc'ayı bat 
tan anlat.,, 

"Malum ya, Franıız postahane· 
sinin kapııında adamlarımız var. 

Biri de ıu mahut kestaneci. Oraya 
daima süslü hanımlar girip çıkı

yor. Fakat aiz emir verdiğiniz için 

memurlar dokuhamıyorl~rdı. Bu 

defa yeldirmeli, eıki biçim giyin· 
miş, uzun boylu bir kadın girmit. 

Bu kıyafette kadının ecnebi pos

tasına girmesi memurun zihnini 

gıcıklamıı. Fakat belki küçük ha· 
nımlardan birinin dadısı diye bir 

şey yapmamıılar. Kadın çıkınca 

kestanecinin önünde durmuf, ke!· 

tane almıf. Ellerinin kıllan naza· 
rı dikkatini celhetmif. Sonra para 

çıkarmak için eteğini kaldITınc-ı 

ayaklarında erkek kunduraaı gör

ır.üıler. Derhal peıine dütmütler. 

Tenha bir sokakta sarkıntılık ba-

hanesiyle batörtüaünü çekmitler, 

örtü ile beraber takma saç da elle

rinde kalmıf. Bugün akıama doğ· 
ru zaptiyeye getirdiler. Evraka bi: 
göz attım, mühim.,, 

"Adresi var mı?,, 

"Anlaşılan herif postahanenin 

içinde adresi imha etmif. itiraf et· 
tiremedik. Hem de bizim "Göz 

patlatan,, Muzafferi ite memur 

ettik. Kadın kıyafetli bir · herifte 

bu metanet çok garip. ~ülisa ne· 
tice alamadık.,, 

Pqa ayağa kalktı: 

"Beni bir iki dakika bekle, gi• 

yineyim.,, dedi. 

XXIII 

Zaptiyenjn bütün lambaları ya· 

nıyor, bütün memurlannda nadi· 

de bir av yakalamıt avcıların ne
şesi ve gururu var... Avlarınr 
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Milyoner Hopkins, otomobilde gelirken, 
başından geçenleri anlattıktan sonra, Arslan 

Turgudun elini sıktı: Yaşa~ın Türk poıisi ... 
Haydutlann otomobili yalda· 

ımca, acı biT düdük •eıi ititildi. 
Şoför firene sarıldı: 

- Bana dur ip.reti veriyorlar. 
Durmazsam, hayatım tehlikeye 
dü,er. 

Diye mrrıldandı, Fakat, Ahmet 
pehlivan tahanca.ımı çekerek fO • 
förün bumuna dayamııtı: 

- Yoluna devam et.. Ötesine 
kanıma! 

Şoför hızla yoluna devam etti. 
Aılan Turgud, hiç. beklemediği 

bir 11rada kartılaıtığı bu f eli.keti 
de para ile atlatmayı dütünürken, 
kırmızı otomobil hirdein çapraz· 
lama yolun üstünde durmuıtu . . 

Ahmet pehlivan otomobilden 
dıpnya fırladı. Kırmızı otomobil· 
den de iki haydut yolun üstüne in
mitlerdi. 

Haydutlardan biri Ahmet peh· 
livana sordu: 

- Nerden geliyorsunuz? 
- Meksikadan ..• 
- Kızıl otelde ne var, ne yok? 
- . Oraya uğramadık. Neden 

soruyorsun? 
HaY.dutlar biribirbrine hakıt

tılar. 
ilk önce ikonuıan haydut tek -

rar ıordu: 
- Otomobilde kim var? 
- Sana ~e ... ? ! Dağların müı· 

tantiki isen haber ver ... Öyle ko · 
nu1ahm! 

öteki haydut otomobilin ya -
nına sokuldu .. içeriye bakınca bir 
den irkilerek geriye çekildi. 

Anlan Turgud ve Hopkins el
lerindeki rovelveri haydudun üze 
rine uzatmıtlardı. 

Haydutlar, yolcuların kendile· 
rinden kuvvetli olduğunu görünce 
otomobilJerine bindiler. Biri fO • ı 
före itaret verdi.. öteki haydut 
pehlivana özür dileyerek: 

iki iri yarı herif Selim patanın hu. 
zuruna getirdi. 

T evfiğin l<ıyafeti periıan, fakat 
hali kadın esvabının bakiyesini 
muhafaza ediyor. Yüzünde düz. 

gün, allık, sürme birbirine girmi, 

gözlerinden çenesirte uzanan iki 
müvazi siyah, kırmızı, beyaz yol 

var - göz yatı izleri - yanalda
rı, 1!urnu, gözlerinin etrafı mor 

siyah çürüklerle d9lu, içleri he1" za· 

man bir. kadın kadar yumuşak 

kestane rengi gözleri, ömründe ilk 

defa gülmeği unutmut gibi §atkın 

ve donuk. Arka11ndaki siyah vel

dirmenin atağı kıamı parça patça, 

her tarafında çamur, omuzlannda 

biraz da kAn lekeleri. görüyor 

bu? Tanıyor mu? Anlıyor mu? 

Bunları kestirmek kabil değil. 

T ev fiğin dıtını, içini peri!an 

eden, aklını alan hu va::iyetinde 

Selim paıa "Göz patlatan,, ın İm· 
za11nı tanıdı. Kendiıi, bir eli Tev• 

fiğin omuzunda, efendisinden 

emir bekliyen bir av köpeii inki

yadiyle, tehalüküyle Selim pata· 
nın gözlerine bakıyor. ı 

(Devamı VaT) 

- Kusura balana, dedi, bize i • 
hanet eden arkadqanmrzdan bi · 
rini anyonız .. Sizinle bir ahıveri· 
timiz yok! 

Kırmızı otomobil uzaklatınca· 
ya kadar yolun üıtünde bekledi • 
ler. 

Haydutlar Ahmet pehlivanla · 
döğütmeğe ceıaret edemedikleri 
için, çabukça dümeni kırmağa 
mecbur olmuJlardı. 

Pehlivan tehlikeyi savutturduk 
tan sonra, tekrar otomobile at · 
ladı. 

Y otlarına devam ettiler. 

Milyoner Hopkins yolda ge -
lirken, :rurguda baıınclan geçen · 
leri k11aca anlatıyordu: 

- Tip itibarile bana çok hen
ziyen Parker adında bir vi•ki ka· 
çakçı•ı bir gün, yeni aldığım yat
t~ kullanmak üzere yata kaçak vis 
ki getirmeyi teklif elmitti. Şarka 

ıeyahate çıkacağım için, bu teklifi 
reddetmedim. 
Yatı teslim aldıktan ıonra, beni 

gelip görmesini aöylemİ§tim. Dört 
ay önce bir gün yatı teslim alaca: 
ğım gün • yatın parasını bir hafta 
önce ödemittim - liman Ü.tünde 
ani biT hücuma uğradım. Ben~ bir 
deniz tayyaresile havaya kaldır · 
dılar." O günden beri hürriyetime 
sahip değildim. 

Beni ilk önce Nevyork ·civarın
da bir köye, bir kaç gün ıoİıra da 
buraya getirip hapsettiler. Par · 
keri çoktanberi görmüyordum. Bu 
sabah yanıma geldi .. Müstehzi bir 
tavırla hatrrımı sordu. Bir kadın 
delaletile büyük bir paraya kona
caklarını, ondan heni ıerbest bı · 
rakacaklarını ıöyleyip gitti. _ 

Hopkins genit bir nefes aldılt-
tan sonra: . 

- Şimdi siz söyleyin! de~i. Be 

Rko Radyo Sinema kumpanya· 
sının bCJf berberi Bayan Mel Bern! 

bu yeni bCJ§ tuvaletini icat etmi~tir. 
Alın üllünde aoldan ayrılan ıaç
lar doğrudan doğruya en.eye doğ· 
ru gayet halil dalgalarla lırçalan· 
mıftır. Yükıekçe yavarlanmıı ta.:, 
tepenin mümkün olduğu hada; g~ 
riıine ve mutat olan yanm daire 
yerine bütün bir daire halinde kon
maıtur. Uçlar muntazam halkalar 
halintle duruyormuf teıirini ver~· 
cek feküJe lrıvrılmrttır. 

Bu meoıimJe bu ıaç tuvaletini 
ıinema yıldı%ı Singer Ragers' in 
saçlanrula görüyornına%. 

ni burada nuıl buldunuz? Bu ce· 
hennemden nuıl kurtardınız? 

Aslan Turgud, Parkerin ceıar• 
tine hayret etmekten kendini ala· 
mıyordu. 

Nevyork limanından bir adamı 
hava yolile kaçırmak, ba.tka mem· 
leketlerde ititilmit hadiıelerden 
değildi. Fakat, o, Amerikaya gel· 
diği günden beri akla, hayale aıj· 
mıyan vak'alara tahid oluyordu. 

Milyonere cevap verdi: 
- Bahsettiğiniz haydut, sizin 

rolünüzü oynıyarnk, sizin yatınız· 
la ve ıizin adınızla lstanbula gel· 
miıti. Yatta verdiği bir çay ziya .. 
fetinde nit~mlrmı Amerikaya ka • 
çırclı. 

Ben, bir Türk polisiyim .. Bura· 
ya, niıanhmı aramağa geldi.-n. Bir 
garib tesadüf, bize sizin izinizi 
göıterdi. Bu iz üzerinde yürildük .• 
Ve ıizi buldu!< 

- Ya nişanlınız .. ? On:ı bula .. 
madınız mı?. · 

- Sizi meycfar.a ~ık~rdı~ım gi
bi, onu da bulac:ı~!m<l::.n emi • 
. ' nım .. 

- B~ ır.es.ele il~ Nevyork zabı· 
taıı mefgu) olmadı mı? 

- Olmaz olur mu, dcatum? 
Hatta, Nevyorlc zabıtası bu uğur'" 
da bir de kurb&.n verdi. 

- Ne dediniz ... Kur~an mı v~ 
di? 

- Evet .. Miater Tcmco~<.ı tu • 

zağa dü~ürerek, yeraltı su ycJlıı.• 
rında boğ:lular ... 

Hopkina bu ka.r:ı ha.be~·i duyuıı 
ca elini §&kağrn~ koyarak dütürı· 
meğe baılamı~b. 

Süratle ilerJiyorfordı. 
Arılan Turgud sordu: 
- Ne dü~ünüyo&$unuz.? 
- Nevyorka gidince, bu h•Y .. 

dutların pe,ine T omsonu aaldırrn• 
ya karar vermitt:m. Onun ölün>Ü" 
nü duyunca, bütün ümitler:m suY• 
düftü. 

- Merak etmeyin, do•tu:n ! Ni· 
şanlrmı ben bu!acağrm .. Ve o h•Y
dutları da ben ele geçireceğİll'I• 
Siz . müıterih olun! , 

Hopkinı p.§km §atkın Aslan 
Beyin yüzüne bakıyordu: 

Aılan Turgud, milyonerin kula· 
ğına iğildi: 

- Nevyorka ve.rınca, hiç kiın
ıeye görünmemeyi vadediyor mu· 
sunuz? 

- Kalifornyadaki kız kardeti" 
me bir telgraf yazmama da mü•• 
ade etmez miainiz? 

- Kabil değil. Çünkü Kalifor 
nya zabıtası da ıizinle aylarc1arı 
heri meıguldür. KurtulduğunuJU 
duyunca gazetelere verecekler. 8'ı 
haberin Nevyorkta yayılmaıı, ı,e· 
ni niıanlıma kavu,maktan rr.ene" 
debilir. Haydutlann bana kart• 
yeni ted·hirler almasına meydan 
vermemek için, batka bir ~l• 
bir otelde otunnalnmız ! 

S .• 
- Hayatımı kurtardmn.. ıs 

ıevincimden te,ekkür etmek fır • 
. " satını bulamadım. Nuıl i.teneıU. 

öyle hareket edeceğim! • ve eJio• 
ııkarak • üç kelime daha .c;yl~; 
memüsaadeod~: v.,..ın ,." ) 
poli.i... -... (lhtHmtt ,,., 
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Metris çifliğinde 
[opçu Atış mektebinin 14 üncü 
~urs devresi bitmesi münase-
betile dün yapılan manevra 

çok güzel oldu 
~ ~iin Metris çiftliğinde Topçu Atış 
111~ tebinin on birinci kurs devresi bit 
'i Oldu_ 

~ llu !rıUnasebetle, kursu bitiren su. 
~ ''e ti.stsubaylann idare ettiği bU· 

~bir atış manevrası yapıldı. 
hitı: lektebin geniş sahasında, büyük 
l'aıı iklerıe ve binlerce mermi sarfile 
ta 11an bu atışlarda. Topçu Müfettişi 
teııltt General Halil Kemal Koçer, Tu. I 
~ eraı lbrahim, Topçu Atış Mektebi 
ııı,~u!4nı Kurmay albay Muzaff.er, 
~İ)' kur ınektep ve Harp Akademisi, 
tet ade Atış Mektebi, direktörleri, öğ. 
~,~enleri, Harbiye ihtiyat Zabit 
~t tebf talebeleri bir çok üstsubay . :a bulundular. 
•tış aat onda, atışa davet edilenler, 
tarın liva komutanı Albay Bekir ta. 
~~"dtn idare edildiği mcvziin ya. 
~ ~ki bir tepede toplandılar', evve. 
~b? tıl direktörü Muzaffer, sonra 
aorı.'Ye öğretmeni yarbay Mükerrem 
Qle ~larak da ortaya getirilen tablo 
taııt;rıde atış öğretmeni binbaşı Sabri, 
qil 

1 ıtcak atışlar hakkında izahat ver 
er. 

laea~u izahata nazaran, bugün yapı. 
~t b atı§lann programı, mektebin 
~t ata:ryalarm, bulundugu kısmın 
hİlh§ısrna düşen tepelere, bunlardan 
~I ~~ 145 ve 163 rakımı verilen te. 

;tın üstüne yapılacakmış .. 
\ııllı abiye şöyle kurulmuş. Geri çe . 
fıtk ekte olan ve cenahları iki düşman ' 
tetıas' tarafından kapanan blzfm kuv er • 
teJi • Şımdi bulunduklan noktaya 
tiııdııce, nteş yapılacak tepelerin Uze. 
~tt e Yeni yerleşmiş ve birdenbire ta. 
~ıı~ıdan müdafaaya geçmiş iki dilş. 
~bııt~·~ıt --1ci bu far.ıırl oı._,.nı:: 
-tııı k edılmıştir -r- yerinden gerrinı 
~~ıı: için, yapılacak, piyade taarru. 
lerıe ko!aylaştrrmak ,.e piyadenin f. 

..\ll\esıni temin l'tmek .• 
\~td tka arkaya iki müdafaa hattı 
~k tığu fnrzcdilcn düşmana yapıla.. 

ateş de (:l) kısma aynlmış .. 

~ "' "' 
'e ~~at 11 de, bir buçuk saat sürecek 
~tir "1et-ce hafif mermi atılacak, atış 
\' Yacak 
aı· · 

>or. •fede eh:! herkes harp vaziyeti ah_ 

lı 
lttdeetde bizim görebildiğinıiz $İper . 
4a111~ alay, tabur, batarya kuman • 
ta11111 tr, ikişer üçer kişi yerdeki \'Icık 
~~ille;~. ve su birikintilerine rağmen 
~tint •şler, telefonlar ellerinde ateş 

lf bekliyorlar. 
(~;llsinin başlarmda ,.e sırtlarında 
~~ tö a~n havadan yapacağı keşifler. 
vıı, ;~ krnemek için çalılar takılı .. Biz 

1 
b11td k~ıtdan zor seçiyoruz. 
~"dtı Ugumuz yerden, düşman bu . 
~ll biğu farzedilen tepeler, çok ya • 
~~~tepenin yamacında, görünmez 
~~ to d~ Yerleşmicı, iki yedi buçuk _ 
b/ torünüyor. 

>11~. ger hataryalan görmek imkanı 

~ 8aat ~ hir taro (11) ... Arkamızdan müt-
~I, hıt laraka duyuyoruz. Ve ilk mer-

yor ve düşman topçusunun bizi gö • 
rememesi, hareketsiz kalması için, at • 
tığımız sis gülleleri ile onlan sis için. 
de bırakıyoruz, ki böylece piyade:t·i, 
daha rahat himayemiz altına alalım. 

Saat 11,15, ateşin ikinci ve bunun 
peşi sıra, üçüncü dördilncii ve son 
safhası, gittikçe tekasüf eden atışlar· 
la yapılıyor. 

Artık başımızın üzerinden, kulak • 
laklarımı;ıın dibinden geçen ve önü -
müzdeki bataryalardan atılan gülle. 
lerin adedini saymak imkinsızdır. 12, 
20 geçe, tayyare ~f'i topları da ateşe 
iştirak ediyor. 
Müthiş bir uğultu, ve binlerce gül • 

lenin taşını toprağını hallaç pamuğu 
gibi attığını gördüğümüz karşı tepeler 
de sanki hakiki bir kıyamet kopuyor .. 
Biraz evvel · tepemJzde dolaşan bir 
tayyare, şimdi kayboldu. Havanın 

yağmurlu ve sisli olması yiizUnden 
beklenen keşif' vazifesini görememiş O· 

lacak. 
Tam vaktinde, (ateş kes) emri veril. 

.di 
Ve bir dakika evvel, kıyamet kopa. 

ran, Metris çif tllğini mahşerden bir 
numune haline koyan yüzlerce top, 
hep bir anda susuverdiler. Bu sessiz· 
lik bir saniye silrdU. Sonra, bir kaç 
dakika evvel, kimsesiz bomboş duran, 
üsütnden ıshk çalarak geçen binlerce 
güllelerden başka bir şey bulunmadı • 
ğı sanılan bu arazide, birden yerden 
bitmi§ gibi, yüzlerce efrat ve subay 
beUrmete başladı. Bunlar, biiytik bir 
dikkatte saklandıkları siperlerden 
şimdi çıkmı!} ateşten sonra yapmaları 
kap eden.1\'azifelere koşuyorlar .. 

,!!!~ -; .; * 
• Bet ön dakika içinde, kursa bilir' - • 
mlş ve bugünkü atışını yapmış olan 
subaylardan, yakındaki bataryalarda 
bulunanlar yaya, uzaktakiler atlara 
binmiş o1arak yanımıza geldiJer. 

Ye atışa kumanda eden, liva ko . 
mutanı Albay Bekirle, grup komutan 
larınnı etrafında toplandılar. 

Bu sırada mektep komutam Mu • 
zaff er ortaya gelerek bugünkü atış 
hakkındaki mütaleasmı söyledi. Ve pe 
şinden de Topçu Müfettişi tümgene 
ral Halil Kemal Koçer. kurs mezun .. 
Iannr, Atış mektebi derektör ve öğret 
menlerini gösterdikleri muvaffakıyet 
vcı çalışmalarından ötürü tebrik ettik
ten sonra, Topçu atışları hakkında 
yarım saat süren bir musahabe yaptı. 
Ve sonra hep beraber Topçu mekte
binde verilen yemeğe gidildi. 

Şimdiye kadar memlekte yüzlerce 
kıymetli komutan ''e subay yetiştiren, 
Tcpçu Atış Mektebeinin U üncü kurs 1 
devresi de böylece nihayet bulmtı']. 

o1du. 
4,5 aylık bir stajdan sonra. yüksek 

ihtisaslarını bir kat daha arttırarak. 
kahraman ordumuzdaki şerefli yerle· 
rine gidecek olan subaylarımızı ve 01\ 

ların öğretmenlerini, dün yaptıklal'J 

büyük manevranın mükemmeliyet ,.e 
muvaffakıyetinden dolayı ne kadar 
tebrik etsek azdır!.. 

izzet MulıiJclclin APA/< 
~ se_..,~1rtıız1n üzerinden tuhaf bir ıs· 

~Ye, k ~ıkararak geçlyir, karşıki te· 
~Q>'or 0

Yu bir duman bırakarak dü .. --------~------
1 n~" ~tak hu, başka tarakalar ve ıslık ça. 
~~ll'or edefine düşen mermiler takip 

ll~~irr;di sa k' h k'k~ b' h h 
1 •tıd ·: . n ·ı a ·ı ı ır arp sa 
d~.%: Rı~~yiz. Top ateşi gittikçe sık. 
a,tııa. llu~nıan toplarım tanzim, 
~I\~· l>İYadeJerini tanzim ve tahrip 
· ııı~i S.'\~le Yapılan bu 1:> dakikalık bi. 
~ 'l'altı ha geçmek üzere ... 
ll teJl ~u ı::ırada karşıda sola dü . 
~Ya ~er, üç koldan birden bırakıl. 
t hit şlıYan koyu bir dumanla ke. 

~ \'an,slc; altında kalmağa ~-iş1ıyor. 
f'ı: kıyltı ll'lda hulunan mektebin genç 
~ad, ettı Öıhetmenlerinden yüzbaşı 
·<ıtıtt. tlet «YGı utn ve !JU fnha tı alı . 

~ ..... b . . 
~~''ttıe ~illan bataryalarının ve glS • 
~11 erltrlntn bu tepede bulun_ 

1.nJan:ııt olduğumuzu f anıedi-1 .. 

Ankarada ulusal 
kıyafet balosu 

Çocuk Esir~eme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından her yıl \'erilmek. 
te olan ulusal kıyafet balosu bu yıl 
da ilkkanunun yedinci cumartesi gü· 
nü akşamı Ankara Palas salonla • 
rında verilecektir. 

Mev~imin ilk balosunun parlak oL 
ması için set:kin komite özenle çalı~ . 
maktadır .. Dalo gecesi ulusal oyun • 
lnr oynıyacak, kıyafet birincileri se
çil<?r.e~IJr. Birincilik kazananlara kıy. 
met!f hediycleı verilecektir. Ayrıca 

ze.,~n b'r d4> piyango çekilecektir. J 

B~ helo.\•a tit"mlryolu üıerindeki 

Jller. bayanlarının da mahalli ulu. 
sal :ny lf ~Uefilt> gelecekleri duyul • 
muş,v . 

büyük top ş arı 

~ 

Atış emri bckliyeıı bir top ve atış mektebi direktörü kurmay albay Muzaffer (sağda) atı§ hocası Sabri (ortada) v. 
tayyare deff toplan hocası Ce.vat. 

Kursu bitiren subaylar ve atış esnasında bir tabur gözetleme yeri. 

Atış başladığı sırada, Mektep direktörü ve öğretmenleri ile izahat alan arkadaşımız izzet Muhiddin Apak 
Diğer tarafta manevradan Bonra topların yerlerine dönmesi görülüyor. 

Şişe ve cam fabrikEisı açıldı 

r 

Dün Başbakan tarafından açılma töreni yapılan şişe ~ cam fabrikWJımn ls keleden giirünüşil ve Baıbakan fabrikc 
. . ~~~· 

Ba§bakan şişe ı•e canı. fabrikasında cam üzerine onıcman yapıltşmı seyrediyor ve iki bol kadehini biribirinc vurarak 
-.._.. · ~dığı tatlı aeai dlnligor. - {Yazışı 4 nclde)' 
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D'iEdHl>iRENU:RfdN 
Pastırmalı 
yumurta 

Bugünkü yemeğimiz daha ziyade o
ruç tutan okuyucularımız için seçil • 
miştir. Pastırmalı yumurta hem çok 
lezzetli, çok mugaddi, hem de insanı 
uzun müddet tok tutan bir yemektir. 

Sirkecide İstanbul Merkez Lokan
tasının ahçrsı Adanah Mustafa usta 
bana lokantanın mutfağında pişirmek 
te olduğu pastırmalı yumurta tepsi -
sinin önünde bu yemeğin nasıl pişirL 
Ieceğini şu 5ekilde anlatt: 

- 10 pastırmalı yumurta için bir 
küo soı:an, yarım kilo ince doğrannuş 
pastırma ı•e yarım kilo kadar da sa -
deyağ lazımdır. Evvela sovan ölün . 
ceye kadar yağda kavrulur. J' e üzeri. 
ne ince doğranmılJ olan pastırma ko -
nur. Pastırma yumuşayıncaya ka -
dar pil}tikten sonra bir derin tepsiye 
yayılır. re yumurtalar yanyana bu. 
nun üzerine kırılır. Bundan sonra ay. 
n bir kapta bir miktar yağ iyice kız -
dmldıktan sonra kepçe ile yumurta -
Zarın üzerine dökülür ve yumurtalar 
haşlanır. Bu suretle pastırmalı yu • 
murta Tıazır olur. 

M ... DDt:LER 

.,, . 

.. t> 
c.~ 
o • 
E- ~ 

YEMiŞLER 

Ayn ekıt. ekst. 7 - 8 10 
Ayl"a birinci 5 - 6 6 
AyYa lkJncl 3 - 3,5 5 
1'ar ekst. ekst. 6 7,5 
1'"ar ikinci 4 5 
Elma Karadeniz 4 - 5-6 5 
Elma Sapanca 5 7,5 
Elma Un;re 4 - 5-9 5 
Uıüm siyah 6 - il 12,5 
Uzüm mütkWe ıı - 22 15 
Mandılllııa 1,5 5 2 
Portakal 1,5 5 2 
Ce\IZ 11 - 18 12,5 
Kestane 6-8- 10 10 

SEBZELER 

İnce biber 8 - 10 10 
Kırmızı biber 3 
Dolmalık 6 .. 7 7,5 
Havuç 2 - 3 
Prasa 3 - 4 4 
Llhana 3,5 4 5 
TctU fatulya 15 - 18 17,5 
Yaprak 10 15 
Patat.ea 4-5- 6,5 9 
Sof an 5-5,5 6 
XereYlz 6-5 7,5 
Yetil domatee 1,5 - 2 3 
'(OJıun domatee) 2,5 _ 4 7 

ZAHiRE 

Btılıur 12 17,5 
Fuulya çalı 12,5 15 
ı.-uuıya. horoz 15 18 
Fasulya Ufak 5 12,5 
Mercimek 20 22 

15 
7,5 
7 

10 
7,5 

12,5 
10 
15 
15 
30 
7 
9 

20 

15 

12,5 
5 

10 
5 
5 
7 

20 
20 
12,5 
7,5 

12,5 

5 

10 

22 
20 
20 
15 
25 

Nohut 9 12,5 17,5 
Nohut naWrel 9,5 12,5 15 

HABER - Altşam posta11 · 
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BUGCN 
D 

SiNEMASl'NDA 

ilaveten: UFA OCNVA HABERLERi 
Peynir B. yağlı 26 3.5 40 
Ka~ar yağlı 50 60 80 
K~ar ikinci 40 50 70 
Zcytinyafı ekstrn38 40 42,5 
l."ağ' Trabzon 55 - 6.5 70 80 
TeN>yağ 120-200 140 220 
1:'ağ ycmeklfü 50 - 60 75 90 
Pl;Inç 8 - 35 15 48 

blAHRUKAT 

Odun (çeki) 200-385 1,5 4 
KömUr 2,5 3,5 2,5 4,5 
Kok 

Balık oıkumnı 12,5 20 30 

Ev geçin direnler: 
Gazetemizin bu sütununda her gün 

böyle bil' cetvel ve ünize yarıyacak O· 

lan bir yemek tarifi ve buna benzer 
faydalı bir mali'ımat buJacaksınız! 

MANTOLAR 
CAKETLER 

TİLKiLER 
GARNİTCRLER 

Buhran dolayısile her yerden 
ehven 

Tediyatta kolaylık 

V. HACI YANi 
Adres: Mahmutpaşa Kürkçü Han 

geçidinde sol kol No. 47A9 
'l.'elefon 21987 

Şubesi: Kapalr ('arşı Kürkçüler 
No. 22 

Bu hafta SARAV sinemasında .. 
Venedik beynelmilel sinema müsabakasında birinci mükafatı kazanan 

ve Afrika ormanlarında ~evrilen 

Şayanı hayret film büyük mumffakı yetle devam ediyor • 

HER AKŞAM 

Sadi Ve, Ramazan müna- Bı·men i 
ıebetile beıtekir 

Eftalya 

ÇAGLAVA N (Eski Mulen Rujdı 
. dinleyini:z. 

Danslı zeybek türküler, Deniz kızı tarafından. 
Telefon,: 40335 

~~~~~--~--------.:__--------~----~E~v~s=ah=i~bi~.~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~.A!!!'•~· ......................................... "-' 

1935 sinema dünyasının tv rl 1 malı 

eŞENe"DüI: 1 Gıslaved 
Dünyanın en sağlam 

M.aurice 
( Chevalier 
~~EANETTE MACDONALD 

1 EKve ,. ELE 
Sinemalarında emsalsiz 

bir muvaffakiyet 
J<azanmaktadır 

Bütün matineler saat 
1 de başlar 

------------------------·-----'---------- ----

ı; 
__ lı 

IA.stlkleri 

Ve en son 
moda 

Şoşonlar 

GISL.AVED 
yerine başka marka 

Yeriyorlar. 

aldanmayınıı 

GISLAVED 
Markasına dikkat 

edini.ı. 

Türkiyenin Yerli Mallar pazarlarında 1'e f. 
J111 .. 

umum kundura l!latan mağazalarda ara Y 

rd 



• 1 
tekerrürden ibarettir, Tarih 

sinemada 

Yeni yıldızlardan Lüsil Bal 

Eakiden sınemanm seaaiz zama 
mnda rağbet görmüt filmlerin bi;· 
çoğu bu sene yenid~n filme alın
maktadır. 

Bunlardan bir kaçını .sayahm: 
Sessiz sinemanın er. güzel eset · 

}erinden bıri olan ve şehrimizde 
"Hicran,, adiyle gösterilen "Yal · 

nızlık,, filmi 1930 da ~ol F ejos ta 
rafından çevri)mitti Bat rol Bar

bara Kent' deycli. Şimdi bu rol Za
zu Pitae verilmiştir. 

1927 de Moris Stiller'in rejisör· 

lüğü altında Polanegri'nin yaptığı 

"Otel emperiyal,, filmi Marlen 

Ditrih ile Şarl Buaye tarafından 

çevrilecek ve filmin adı bu sefer 

"Saadete avdet,, olacaktır. Ş a ırB o ın lYI liıl 

cansız n<atnlb>n ı Greta Garbo 1927 de çevirdiğ; 
"Anna Karenin,, i bu sene yeniden 

Aktör Valas Beri, büyük dostu 
yapmıttır. 

Şlrlonun hayatına dair §U malu· 
1929da Jon Kravfordun oynadı 

rrı,tı vermiıtir: ğı "Roz Meri,, opereti ıimdi Janet .. 
- · Şarlonun yatağının yam ba- Makdonald tarafından çevrile-

tında daima bir "Diktafon,, ileti cektir. 

'bulunur. Şarlo geceleyin çevirdiği Beti Blayt 1922 de "Saba meli

fibne dair yeni bir fikir aklına ge· kesi,, filmini oynamııtı. Bu filn1 

lirw:e hemen bu alete söyliyerek yakında tekrar çevrilecektir. 

ltllydettirir. Ertesi günü katibi bu Meri Pikford 1919 da "Uzua 

•özleri plakta dinliyerek not alır.) bacaklı amca,, filmini oynamış, ay· 

bile! 
ni mevzuda bir film 1931 de Ja 
net Gaynor tarafından da temsil 

edilmi!ti. Şi~di iae Şirley T empl 
tarafından oynanacaktır. 

"Pompei'nin son günleri,, 1926 

da Mariya Korda tarafından çev· 

rilmi!lİ. Ayni film bu sene lngil
terede yeniden yapılmıfbr. 

Birkaç defa filme alınan mev· 

zulardan biri de Tolstoy'un "Ba
sübadelmevt,, eseridir. 

Srrasiyle Doloreı del Riyo, Lu

pe Velez ve bu sene Anna Stenin 

filmlerini gördük. 

"Kamelyalı kadın,,, da üç dört 

defa filme alınan mevzulardan .. 
dır. 

~rnna Pavıova-. 
ınon flBmn 

Üç sene kadar evvel ölen bü
yük sanatkar dansöz Anna Pav· 

}ovanın hatırasını anmak üzere 

bir film hazırlanmıttır. Film, PaT· 

)ovanın sağlığında çevrilmit muh· 
telif parçaların toplanarak montt 

edilmesiyle elde edilmittir. Önü · 
müzdeki son kanunun yirmi üçün

de Avrupanın altı muhtelif devll!f 
merkezinde ayni zamanda ıöster~ 
lecektir. 

Yeni :4.merikan yıldızla rın'Jan Cin Brak• 

Cigara içmern~nin 
i zarar arı! 

._J 

Gi~er Rogers kendisi için bıılu nan yeni bfr •a~ trıvoletiyle 

Bir aktörün cigara içmesini bi 1 r · 
mer.1eai sinem:>. kumpanyaların

dan birine tam 1200 Türk lirasına. 
ma! olmuttur. 

Bu aktör Holivud kumpanya· 
!arından biri tarafından yeni an
g<.je edilen İngiliz David Niven'-

dir. Aktörün, çevirdiği yeni film· 
c:c lakayt bit tavırla bir cigara ya-

hp sevdiği kadınla konu~mağa 

cl~vam etmesi lazım gelmekterfir. 

Bu sahnenin çevrHmesine sıra 
geline~ aktöre bir ci~ııra yakması 

söy)enmi~, o da cigarayı yak'Jlt~· 

tır; faka.t on iki yaşında bir ço· 
c~!;: kndar acemil!lde ... 

M~ğer ada?:lcağız 

kullanmazmış. 

Tabii ve alışkan bir tavırla ci
gara içmeği öğreninciye kadar bir 

saat geçmiş, bu yüzJen i~ başın

da kalan işçilere ve elektrik mas· 

rafı için 1200 lira fazla para har-

canmıştır. 1 

)f. Kon,i~a Montenegro'nun kı'! 1 

kardeşi Juanita Montenegro ıir.~ ' 
ma hayatına atılmıı ve Pariste ilk l 
filmini çevirmeğe ba!l&m'f!trr. 

R. K. O. yılJızlarındarı 
FüU.Braltl _ .._ 



F ransada. f aqyare ile 
kaçakçılık qapıyorlar 

İ ngiltere ile Avrupa kıtaaı 
araıında kaç.ak e§ya tafl 

mak için birçok tayyarelerden mü
rekkep bir hava filosu olan bir ka
çakçı şebekesi tayyarelerinden bi
rini çok ağır tütün yüküyle birlik
te kaybetmitlerdir. Tayyare Fran
sanın Dünkerk ıehri civarında ıs
sız bir yerde bırakılmıf, içindeki
ler de sıvı§mıtlardır. 

Fransa, İngiltere, Belçika ve 
Almanya arasında geniı ölçüde iş 
yapmakta olan bu ıebeke hakkın• 
da gümrük mu haf aza tetkilatına 
birçok haberler verildiğinden me
murlar ve kolcular son günlerde 
dikkatlerini büsbütün arttırmıılar
dı. 

Demiftir. 
Şitman ki!ilerin münasebetsiz 

itler yapmamasına bile ıebep ha 
yatlarından memnun olmalarıdır. 
Şifmanlığm en büyük müdafii o • 
lan doktor Hriıtofer Hovard ba -
kın ne diyor: 

"- Biz timanlığmnızdan hot 
nuduz. Gülütümü21 iyi tabiatli olu 
ıumuz, herkesle geçi:ıebilmemiz 

ve iıtahlı yemek yiyebilmemiz 
bulunmaz ıeylerdir doğrusu! Bir 
kaç yıl daha fazla yaııyacağız di
ye ıefil periıan, bir deri bir kemik 
dolaımaktanu., tam zevk ve Mfe 
ile ıürülecek kııa bir hayatı ter
cih ederiz.,, 

HABER - Akşam postası 
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1. 1 8 1 . . Bugün saat l 
~ehırTıyatrosu Çocuk tiyatrosu 

111111111111111 Akş;~ d':at 
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Saz, Caz, 
Yazan: 

Ekrem Reşit 
Muzik 

Cemal Reşit 

Fransız tiyatrosu 
-4 ··r 

~·r. ~·. :' ·.ı:: ,· 
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HALK OPERETİ 

HALK OPERETJ . 
Bu akşam 20,:ıo da 

Bugün matine 
Saat 16 da 

SEVDA OTELi 

Büyük fantezi 
Operet 3 perde 

,~işe gü,n__dü~ açı~tır. Telefon: 418191 
F ıyatlar 2.> - ;)O - 7a - 100 Loca 400. 5001 

Pek yakında TELLi TURNA 
Yazan: Mahmut Yesari . 

Müzik: Sezai ı•e Seyfeddin Asaf 

30 SO~TEŞRlN - 193:> 

Franıa - Belçika hududunda el. ------------
!erinde dürbünlerle tarassut etmek 
te olan iki kolcu İngiltere istika
metinden gelen bir tayyare, gör
mütlerdir. Bu tayyare çökmekte o
lan karanlıkta gizlenerek kıyınm 
ıssız bir noktasına inmek üzere 
bulunuyordu. 

Gözcüler arkadatlarına ipret 
vermiıler ve h'eP. bir arada tayya
reye doğru koıulmuftur. 

2000 liralık ikramiqe 
1 iş bankasmın kumbara sa

hipleri için bu sene ihdas 
ettiği ikinci tertip 10,000 lira
hk ikramiyenin 2~000 lirahk 

Fakat bir baskına uğramak ü
zere bulundukların1 lia'ber alan pi 
lotla yanındaki arka'daıı tayyare
yi bıra'klıklan gibi smımıtlardır. 
Tayyarede k11men Belçika, kıs
men İngiliz markalı alb çuval do
l usu cigara ile ıiyali püro ı,;ılun-
muttur. l•••ıilılİİil••------•I 

Gümrük memurları tayyareyi .-----.-.... .._. _____ 
111111 

1.ap~edcrek götürmüılerdir. Alı • 
nan motör ve makine numaraları 
saye3inde tayyarenin kime ait ol
duğunun anlatılacağı ümit edil
mektedir. 

Adamların nasıl kaçabildikle -

Kenan Hultlsl 

Bir yarasa 
Bir kıza AtJık oldu 

Yakında kitap hallnde 
çıkıyor 

ri bir türlü anlatılamamııtır. Kol • ._ __________ ...__ .... _ .. 

cuların o civarda hiç bir otomo -
bil görmemit olduklannı iararla 
söyledikleri halde bütün bölge i -
yice araıtırılmıttır. Bunların da 
geçen hafta adı ortaya çıkan "Kon 
tc& Mari Barbier,, çetesinden ol• 
du!darı sanılmaktadır. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
Vazı işleri teıoronu: 21\872 
idare ve 116n .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
TIJrltiı, &,,,,, 

Senellk t400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 ., eoo ., 
1 avhk 150 .. 300 .. 

iLAN TARiFESi 
Tıc:aret ııanıarının ••tırı 12,50 
Ream1 ııanıarın 10 kuruetur. 

Salribi w: Neşrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı q~r (l/ AKIT) motbaaıı 

Geçen hafta Fransadan Alman
yaya uçp.rken sınırda meçburi bir 
iniş yapan biT tayyareden iki kiti 
yakalanmıı ve sıkı sorgular neti
cesinde Kontesin bir kaçakçı çete
si idare etmekte olduğu meydana 
çıkmııtı. 

canilerin ekseri 
cıllz kimselerdir ı 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

Ş itman adamlar ekseriya ca- Kilo Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme gün saat 
ni olmazlar; olaalar bile İstanbuldaki 88218 4408 L. 8 K.330,61 Kr. 16/ 12/ 935 14 de 

kolayca, ıslahı hal ederler!,, Deniz eratı için 
16/ 12/ 935 15 de Memleketinde binlerce katil, Heybeliada- 12192 658 "28" 49,37 ,, 

hırsız ve cani intünde incelemeler daki talebe ve 
yaptrktan sonra Japonlann met· erat için 

hur cinayet müteha11 .. ı (Krimi • Yukarda miktar ve tahmin edilen fiatları yazılı yat sebzenin h\
nolojist) doktor Kinzo Saza itte zalarında yazılı gün ve saatte açık eksiltmeıi yapılacaktır. Şartna.
bu neticeye varmaktadJT. meyi görmek istiyenler her gün, eksiltmeye girecekler yazılı gün 

Şitman adamların iyi yurttq ve saatte yukarda miktarı yazılı mu \•akkat teminat makbuz veya mek
olduklarmı bütün dünya polisi ve tuplarını vermek üzere komisyon ba§kanlığına müracaatları. 
adliyecileri söylemektedir. (7571) 

Son ~nlerde Viyanada öteye ---------------------------
beriye imzasız mektuplar yazmak 
suçile l 00 kiloluk bir kadın mab· Akay Direktörlüğünden: 
kemeye verilmitti. Davaya bakan idaremiz vapurlarının raapa ve ıülyenle boyanmau ve kazan tuz 
ceza hakimi: !arının kırılma iti Birinci kanun 9 36 nihayetine kadar açık eksiltme 

- Şifman kadınlar imzaaız suretile bir müteahhide ihale edilecektir. 
mektup yazmazlar. Böyle tİfman ihale iti 6 Birinci kamın 935 Cuma aünü Mat 16,00 da idare mer-
bir kadının bu kadar alçak bir it kezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 
yapabileceğini akhm almıyor. Bu Şartname her gün itletme tefli ğinde görülebilir. isteklilerin belli 
it benim bütün tecrübe~erime ay- ı gün ve saatte 100 yin lira ~Y. 4kç elerile encümene bat vurmaları. 
kın gelmektedir! l(7541) 

ikinci keşidesi 

1 Birinci kônun 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapllacaktır 

İstanbul Belediyes•~,. iıapJiif ı . 
. ..... . . 

Keıif bedeli 589 lira 83 kurll! olan Pendik birinci mektebin k& 
mürlük ve odunluk inşası açık eks iltmcye konulmu~tur. Şartname "'8 

kefif evrakı levazım müdürlüğün<I e gürülür. Eksiltr.neye girmek i&tO"' 
yenler Bayındırlık direktörlüğünden buna benzer iş yaptığına dair ve
sika ve 2490 No. 1ı arttırma ve eksiltme kanunda yazılı olan ve&ik• 
ile 45 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 2 1 
ci kanun 935 pazartesi günü saat 1 5 de daimi enc.fünende bulunınah-
dır. (1.) (7164) 

Keşif bedeli 310 lira 59 kurcş olan İstanbul birin:i mektep t;ı -

miri pazarlığa konulmuştur. Şartn ame ve ketif evrn.kı levazım JllÜ -

dürlüğünde görülür. Pazarlığa gir mek isteyenler Bayındırlı!t direk -
törlüğünden tasdik ettirilmiş ehliy et vesikası ve 24 liralık mu,·akkal 
teminat ile 2490 N. lı ai ttrrma cks iltme kanunda yazılı vesika ile 2 1 

ci kanun 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulun -
malıdır. (!.) (7234) 

Yeni bahçede Arpa emin M. köp-
rü batı Cd. 19 yeni N. lı ev anka
zı. 

Y enibahçede Arpaemin M. köp -
rübaıı caddesinde yeni 29 eski 4 
mükerrer N. lı 57 haritaki ev an-
kazı. 

Y enibahçede Arpaemin M. Çayır 
S. yeni 4 N. lı eski 19 N. lı ev 8 

Muhammen bc.:c:i 

90 

so 

Muvakkat 
teminntı 

6,7G 

harita N. daki ev ankazı. 120 9 
Yukarda semti muhammen be de!leri ve muvakkat temin.ati•~ 

yazılı olan ankazlar satılmak üze re ayrı ayrı açık arttırmaya konu.
muştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. ArttırınaY• 11' 
mek isteyenler hizaların~a gösteri len muvakkat teminat makboz 1; 

ya mektubile beraber 5/ 1 ci kanun 935 perıembe günü saat 15 de 
imi encümende bulumalıdır. (B·) (7306) 

1 - 29/ 11/ 935 tarihinden it~ba ren birinci nevi ekmek iınaliıtd• 
kullanılacak 72 kiloluk ve 80 rand manlık bir çuval yumuşak ona ırı""' 
amele vergisi dahil 825 kurut on p ara ve bir çuval sert una 795::. 
ruı azami fiat tayin edilmiıtir. lıt anhul Zahire ve ticaret borı._.! ş1ı 
ıehrin ekmekliğine mahıus unların bu fiatlardan yukarıya aatılJll 
yasaktır. ı 1 • j ı ~ 

2 - Üçte bir niabetinde ıert ve üçte iki nisbetinde yumuıak el 
day unundan yapılacak birinci nevi, ekmeğin kilosu 2 Kin~ 
935 pazartesi güni.'nden itibaren 12 kuruş 10 paradır. 

3 - ikinci nevi ekmekle fran calanm narhı değitmemiıtir. ) 
B.) (7612 
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Gala tas 
Yarın il 

G .• y- uneş 
efa olarak 

karş la ıyorlar 
Yarın üç saha-da da lik maçları var 
Yarın üç sahada da lik mnçlarma Fnkat Galatasaray ile Güne.5in ya-

devam edilecek. pacağı maçrn da hususiyeti bambaş -
'Kadıköyünde, ikinci kümeden Ka- kadır. • 

Sttnpaşa - Beylerbe)i, birinci küme _ Galatasaraym içinden ayrılmış O

den lstanbulspor - Eyüp ve Fener _ lan Güneşliler ilk defa, eskiden ay -
bahçe - Anadolu karşılaşacak. rılmış oldukları kulübün takımile kar_ 

Şeref stadında, ikinci kümeden Al- şılaşmış olacaklardır. 
lınordu - Hilal maçından sonra, Be- Bugünkü Güneş takımında, Gu -
ŞİJı:taş - Beykoz ve Hilal - Topkapı latasaraydan ayrılan oyunculardan 
lltaçmı seyredeceğiz. kimse bulunmamasına rağmen, karşı-

'l'aksim stadındaki, ikinci kümeden !aşmada yalnız şahsiyetler değil, 
Aıtadoluhisar - Haliç , .e birinci kü.. kulüpler de meyzuubahs olacağına na. 
11\eden Vefa - Süleymaniye maçların- zaran maçın heyecanlı ve sıkı olma~1 
dan sonra, günün en enteresan mü _ muhakkaktır. 
Sabaka.ı 1 olan Galatasarny - Güne.,. Netice hakkında, bazı gautelerin 
karşılaşması o1acaktır. yaptığı gibi, en-elden sütun sütun tnh 

Yarınki müsabakalarda seneler _ minler yürütmek bilmeyiz ne kadar 
denberi ikinci kümede iken de biribir- doğru olabilir. 
leliıe çok meraklı karşılaşmalar ya _ Hele karşrJaşacak takrmlarm, böy • 
ilan, Topknpı - Hilfll maçı istisna e- le, ilk defa biribirleri önünde boy öl -
:~ı~~· diğer mü~bakalardn hepsi çüşec.~kl~~i. bir maçda- . 
•rıncı kümeye yenı geçen takımlarla, Çunkı.:, ılk yapılacak bır ma<'c~a. 

"kiler karşılaşacaktır. Bu itibarin bu yalnız son söz değil, ilk söz de yalnız 
~rın ayrı bir ehemmiyeti vardır. sahada söyl<'nebilir. sanıyoruz. 

Orta Avrupa kupasının finalin 

ltalya - acaristan 
ma _, n~...,ıl oldu? 

~ 
ltatya ile Macaristan arasında ya.. 

~tlan Orta A nupa futbol kupası fina.. 
~ı maçının iJd ikiye neticelendiği ve 
)' llı>annı puvanı daha ileride olan ltnl 
~anıar tarafından kazanılmış olduğu
-" g_eç-enlerde yazmış idik. Bugün hu 
lihıın maçın tafsilatını veriyoruz. 
1rfiJAnoda yapılan bu maçta 40 bir. 

~ti bulunmuştur. Seyirciler ara • 
~da her iki devlete mensup hir çok 
"

11ksek simalar da bulunuyordu. 
lıi llu müsabakanın hususiyetlerinden 
~ tl de l\lacarların İtalyanlar ile bir 

111
"\'ana gelebilmeleri için hasımlarını 
11h:ı't<l<<ıl{ ,·cnmeleri lfızım..,. .. ····o•du. 

~r>- ,: .. ~' ...... ~. -- :.; .. 
~ f~ • ···ç,§~. 

!arın lehine bitmiştir. 
ikinci devrede müsbet bir netice 

vermiyen Macarların birkaç hücu -• munclan sonra İtalyanlar hakimiyeti 
ele almışlar, birinci haft.aymda bir 
faaliyet gö·teremiyen muhacim hattı 
mekik gibi işlemeğe başlamıştır. Oyun 
bu yüzden çok zevkli bir cereyan al • 
mıshr. 

Halk oyuncuları çılgınca teşrik e.. 
diyor, oyun da f evknlade cereyan e
diyordu. ltalyanlann hakimiyeti ba • 
riz idi. Fakat cansiparane oynıyan 

Macar müclnfaasını bir türlü yaramı. 
yorlardt. Nihayet 25 nci dakikada sol 
açık Colanssi iki :\facar müdafiinin 
arasından Ye yirmi metre uzaktan de. 
mir gibi bir şiltle ikinci İtalyan golü
nü de yapıvermiştir. İkiye bir galip 
rnzi··ete !:ıkan ltalyanlar bundan son ... 
ra biraz ge\-şer gibi olmuşlar Macar. 
Iar da bundun istifade ederek 32 nci 

~lYanlar berabere dahi kalmış olsa
'<tt benıeJmilel Anupa kupasını im -
~ l\taı§ olacaklardı. Bu itibarla l\1a
~lar galibiyeti koparmak için elle- dakikada müsavatı tesis etmişlerdir. 
4 den gelen gayreti sarfettiklcri hal Devrenin sonlarına doğru Macar
~ buna muvaffak olamamışlar ve lar daha hftkim oynamışlar fakat ne. 
1-~baka beraberlikle sona ermiş. 1 • tice artık dei!i~memiş ve maç da iki İ-

YanJar da kupayı lrnznnmışlardır. kiye sona ermiştir • 
4a lda~ lsviçreli hakem Wutrich"in i. Maçtan ~onra Avusturya federas -

tesı altında oynanmıştır. yonu reisi Eherballer ltalyan federan. 
" bUdUk çalar çalmaz İtalyanlar he- yonu rcisiGeneral Yaccaroya merasimi 
~ t.l\ hücuma geçmişler ,.e derin pas - mahsusa ile kupayı vermiş ,.e şampi. 
Ilı tla Macarları sıkıştırmağ'n başla- yon takım oyuncularına da altın ma • 
t~~1?-rdır. Macar kalesi üstüstc hir~ok dalyalar tevzi olunmuştur. 
>'a 1

keler atlatmıştır. Bilhassa ltal - --------------
isı" Sol içi Ferrnri Macar müdafaası 
ta. il bir bela olmuştur. Fakat yavaş 
bıı~ kendilerini toplıyan Macarlar 

Boksta 
lı tehlikeleri Sa\'UŞturduktan sonra Yu . anlı 
d~ Paslar ile ltalyan kalesini tch • Krestofonitlis 
~.ttneğe başlamışlardır. Şimdi 1\Ia- 1V-ılda Jaks'ı do··vdu·· 
~ ~t hakimiyeti ele almış ve on beş ı 
l\allt~lta İtalyan kalesini şüt yağmuru..j Pariste Yunanlı Krestofonidis 73 
t111 ~tınu.~ bulunuyorlardı. ltnlynnıa- 1 kilo ile Vil<la Jaks arasında yapılan 
'1tı tnuddet :a~fın.?a adam.akıllı intika~ ma~~nda Yunanlı boksör MYI 
' ~dıklnn gorulmuş Ye takrmda hC'~abıle galıp gelmiştir. 
~b llUtden eser kalmamıştır. Anca!< Maç cok ı-eri ve güzel olmuş her iki 
• tıf erit bir iki akın ile 1\Iacar kale - boksör de galip gelmek için ellerin • 
~tt. 111ebiJmişlerdir. Bu aralık Ferrnri den gelen kuV\'et ve enerjiyi sarf et_ 
\t:ol Yapmış ise de hakem hunu of_ mişler ve biribirJerine mütemadiyen 

sarnııştır. yumruk indirmişlerdir. 
~~ aonlarma doğru oyunda ;Krcstofonidis bu yumruk yağmurun 

Ilfr taraftan maçdarı evvel tartı esnasında lJlarccl Tlıil ile rakibinin el &ı. l:ıgtıklarını ~c bu büyük maç organiza~ 
türünü, bir tarafta da maçtan bir enstantaneyi görüyorsunuz • 

Dünya vasat sıklet boks şampiyonluğu yolunda 

Marc 1 Thil 
Kan ad rakibini de yendi 

Maç çok heyecanll oldu Fransız boksör üçüncü ravunddan 
sonra hakimiyet:i. aldı ve sayı hesabile maçı kazandı 
~la.reel 1'hil, bugüne kadar hayn -

tının en çetin müsabakasını Kanada. 
1ı Lov Brovillard ile geçen hafta yap
mı~tır. 

Bu maç Fransada görülmemiş de -
recede büyük bir alftka uyandırmıştı. 
Müsabakadan günlerce e,·vel herkes 
bundan bahsediyor Ye ma~ın ne n'tlce 
vereceği hakkında kat'i bir tahminde 
bulunamıyordu. Bazıları 1932 sencsin
denberi yaşının ilerlemesine rağmen 
mağh1biyet acısını tatmamış olan 
ThiJ'in bu çetin müsabakadan da yü -
zü ak çıkacağım bir kısmı ise dünya 
vasat siklet boks şampiyonunun bu 
maçta muhakkak mağlUbiyetini ileri 
sürüyorlardı. 

tşte bu mütereddit hava içinde ya.. 
pılac:ık o1an maç günü iki gün Cl'Vel 

nihayet geldi çath. Marcel Thil kcn • 
dine itimat etmiş olanlara hak kazan
dırdı. Kuvvetli ''C mukavim hasmına 
sa), hesabile galip gelerek bir daha 
dünya boks şampiyonluğu ünvanım 

~~ . ,..-- -·--

muhnfar.a etti.. tJçiincü ravuntta, JJfarccl Tlıil ncfi8 bir ı•uruıla hasmını büylc yere yıkm;~tı. 
Müsabaka bastan nihayete kadar (Fransızca Oto gazetesinden) 

son dereccze~liveha~retli ~muş.~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
tur. Her iki boksör de ellerinden ge -
len kurıet ve gayreti sarf etmi~lcr ve 
şayanı takdir bir muvaffakıyet gös-
termişlerdir. Bu çarpışmada nihayet 
Thil sayı hesabile galip gelmiştir. 

Birinci ravunt l{anadalının lehine, 
ikinci ravont müs:ıvi. üçüncü ravont 
ise Marcel Thil'in hr. ftif lehine bit -
miştir. 

işte üçüncü ravunttan sonra ken -
dini toplıyan koca Thil hasmına şid -
detti yumruklar indirmek suretilc fa_ 
ikiyeti ele almış Ye sonuna kadar hu
nu idame ettirebilmiştir. 

Maamnfih ~ok mukavim olan Ka • 
nadalı ma~ın scnuna kadar dayanmış 
ve hatta hazan Thffi sarsacak Uper
cut ve kroşeler de fırsat hulclukça in. 
dirmiştir. 

Thil'in sayı hcsabile galibiyeti ilan 
edilince halk ~ılgın tezahüratla Fran
sız şampiyonunu kucaklamış ,.e omuz 
üzerinde gezdirmiştir. 

Bu ma~tan evvel, eski dünya şanı . 
piyonu Jak Dempsey gazetecilere d<'
miştir ki: 

- /'tlarccl TlıU'in bu scferki, ra
kibi, bence dünyamn en iyi ve en nıiit
lıi.'i orta st/.:lct bokeörlcrindcn birisi. 
dir. Frar.s:z bol;sörii bu lıasmını do 
yenerse, hakikaten büııük bir muvaffa 
k"1et kazanmış olacak ııe dünrtanrn en 
yük$ek orta sıklet bol~öril olduğunu 

bir kere dalıa is,rıat edecektir. ,. 
Maçın böylece, Marcel Thil'in tam 

bir hakimiyeti ve galibiyeti altında ne 
ticcsinden sonra, Jak Dempseyin YU

kariki sözlerine bakarak, Marccl Thil' 
in çok ilerlemiş yaşına rağmen cidden 
bugünkü şerefli mevkiinc lityık oldu _ 
ğuna ve Fransızların bu bokqöre fı_ 

deta taparcasına hayran olu~unn hak 
vermt'k lıhımdır. 

Almanya .. Jngil ere 
MAÇD 

1935 senesinin en mühim 
spor hadisesi olacaktır 

4 Birincikanunda, Londrada yapı -ı 
lacak olnn İngiltere ile Almanya a • 
rasındaki futbol maçı, şüphe yok ki 
1935 senesi içindeki spor hadiselerinin 
en mühimi olacaktır. 

Ilu mühim mnç dünyanın her ta
rafında akİ!ller uyandrrmış olmakla 
beraber bilhassa Almanya ve lngiltc. 
rede f e\ kala de lıir aJf:lrn uyandırmış . 
tır. 

Daha şimdiden bütün biletlt'r satıl
mış ve müsabakanın yapılacağı stad • 
da tek yer boş kalmamıştır. Alman. 
l:ır sureti mahsusada lngilizlcr tara
fından dm·et edi!rneJi futbol deki kuv
,·etlcrinin lngilteredc c!c : ~kcfü edil • 
dif:rine bir delil telakld ettiklerinden 
bu kanaati IrnvvctJendir<?cek bir oyun 
gösterebilmek ve iyi t ir r.eticc almak 
için e11erinclen ~eldiği kadar bu mü -
him maça hazırlnnr.ıaktadırla r. 

Geçen hnft:ı Almanların futbol ant. 
rcnörü Otto :N crz. lnrriltere maçına 
hazırlık olr.ı:?.~> ı;~ .. re iki takrm yapmış 
ve bil"ibirlerilc ı;cr~indc çarprştırr..uş · 
tır. 

Beyaz kırmızı ve beyaz siyah giyen 
bu iki tahJmın oyununu ~eyretmek i. 
dn stadn 4:i hin ki~i gelmiş ve yirmi 
bin ki~i de stadda yer bularnıyar~!> 

dönmeıre mecbur kalmıştır. 
Ilu hazırlık maçında Alman propa 

ganda nazırı do!ttor Gocbbel ,.e diğer 
bazı nazrrlar, spor mahafilinin yük · 
sek simaları ilh. 1 ;zır bulunmuşlar -

1 
clır. 

Tecrübe edilen bu ild takınm bugü 
ne kadar Almanların en meşhur fut · 
bolculan telakld edilen I .enz, Conen 
gibi me~hur yıldızlar alınmamıştır. 

oynamı~lardır. Berlinde belki bugüne 
kadar bu derece güzel seri ahcr.ktar 
ve kombine bir oyun seyredilm~mi:.ı 
olduğunu gazeteler müttefikan y~:: -
maktadırlar. Alman gazeteleri c.ı gü. 
zel tip bir Alman klfıs oyunu seyret • 
tiklerinden uzun uzadıya bahsetmek • 
tedirler. 
Oyuncuların hcosinin tam anfo!'m 

olduğu görülmüştür. 

Neticede kırmızı • siyahlıını· uçe 
karşı dört golle galip gelmişlerdir. 

Her iki takım da (W) sistemini tat
bik ederek oynamıştır. 

22 kişi içinde en fazla mumfff::.k 
olan sol iç Rasselberg olmuştur. Her 
tarafa yetişmiş, koşmuş pas te,·ziafru 
mükemm(!lcn yapmış, cicmir gibi ~et. 
ler ~ekmiş, icabında <;alımla herl." i 
~eçmiş ,·elhnsıl takımının bclkernc;]" :ıi 

teşkil etmiBtir. · 
Antrenör maç~n çol rnemnua c1. 

du1unu ihsas etmiştir. Yalnrz he:- i'd 
takımda da merkez r.ıua,;nıcri pe'{ o 
k~dar bc{cnmemiştir . 

Hiç kimse İngBtercyc karşı t:!kı • 
mm ne şe!dlde çıkn'Cağlnı cl,1n l1i:e • 
memcktciir. 

___ ...__ ..... ,~~Un hftml olmuş ise de 42 nd da- da daha ağır basmış ve hasmını da
~~ nterkez multacfm Suosf kor. ha hırpalamıştır. Bilhassa son iki ra
tıı~~n Macarlnnn birinci golünü yap vonddn hakimiyeti daha bariz bir şe. 
b~. kil aldığından pek haklı olarak sa), I 

11iıtci devre bu suretle LO Macar- hesabile galip ilan edilmiştir. 
22 Oyuncunun hemen hemen hepsi 

de f evkaladc denilebilecek bir oyun 

Son düauK: 
.Ualıalle arasında bir futbol ma. 
çında "son,, düdüğünü çalan hc:kem. 
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Muhammen bedelleriyle miktar ve İaimleri qağıda yazılı (8) ~ 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hiı;ala· 'a 
rıncfo yt!Zıh l&tihlorde Ha.ydarpaıada rat binaar dahilindeki 1 inci iı- ' 
letMe komisyonu tarafından açık ek•iltrne ile talın alınacaktır. C 

isteklilerin muvakkat ltmiİnat ile kanunun tayin ettiii veaikalan Üİ 
ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye manii kanuni bu- «D 
lunınadılına dair beyanname vermeleri llzımdır. Bu ite ait prtna• lll: 

lııı 
meler Haydarpa9ada 1 inci iıletme komiıyonu tarafından paruız o- tD 
tarak verilmektedir. E 

1 """"'1200 adet galvanize ıaç (muhtelif eb'atta) muhammen be-
deli 3142 lira 50 kurut ve muvakkatteminatı 235 lira 70 kuruş olup Z 
5.12.35 Perıembe gilnil saat 10 da. O 

2 - 50 Kg. elektrik için izole çatal çivi muhammen bedeli 250 N 
lira ve mu\takkat teminatı 18 lita 75 kurut olup 5.12.35 Pertembe 4 
günü saat 10 da. :l 

3- 4.000 adet cilalı parlak çini, 2000 adet mat çini, muhammen 
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bedeli 740 lira ınuvak1'at teminatı 55 lira 50 kuruş olup 5.12.35 Per 
ıembe günü saat 10 da. 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

4 - t 77 kalem labaratuvar ilaç ve malzemesi muhammen be
deli 900 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruı olup 5.12.35 Per· 
ıembe günü saat 10 da. 

5- 318 M3 lokomotif için patinaj kumu muhammen bedeli 636 
lira ve muvakkat teminatı 47 lira 70 kurut olup S.12.35 Perıembe 
~nü saat 10 da. 

6- 5 Kg. Transmisyon kayıtı rabıt cıvatası, 250 Kr Altı köıe 
difli somun, 435 Kg. altı köşe batlı cıvata, 250 Ks. ıalvanize oluklu 
.aaç cıvatası, 100 Kg. oluklu saç için galvanize rondeli muhammen 
bedeli 382 lira 55 kunt§ ve muvakkat teminah 28 lira 70 kurut olup 
9.12.35 Pazartesi günü ıaat 10 da. 

7 - 4 adet bilyalı zarf yatağı muhammen bedeli 720 lira ve mu• 
v.akkat teminatı 54 lira olup 9. 12.35 Pazartesi günü saat 10 da. 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

Hazımsızlığı, mide ekşilik 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
smltk ve kokuyu izale eder. 

:aa:mwmıımanım:ı:nm11m:::::m11mmn:: 

H KiMYAGER ij 

llHüsameddinl 
i! Umumi idrar tahUJi 100 kuruştur. ft !l Bnumum tahlilAt Eminönü, Emlaki'! 
IJ ve Eytam bankası karşısında izzet. 
y bey hanı. 
i:."""7~-11!!!.~.t:~=~=-'-::::::=m=:::nı:cawcmı::m:::::: 

VIM mutfak takımların 
yapmaksızın, 

Yaş bir bez üzerine bir 
temizlenecek e9yayı 

"Vlm ç ı zıntı yapmak 

TAKLITLB 

' ı.ıvıa QOTHlb tıJflTE!l 
8 - 67 adet kurıun pensi büyük komple, 33 adet kur§un penei 

büyük komple, 33 adet kurıun pensi büyük, 28 adet kurşun pensi 
lokması (hakkedilmemiı) 5 adet kurıun pensi lokması hakkedilmif, 
28 takım kurıun penıi larih rakkamları muhammen bedeli 993 lira 
lira 45 kuru§ ve muvakkat teminatı 74 lira 50 kurut olup 9.12.35 Pa· 
zartesi günü saat 10 da. (7329) 

mm:: Dr. H A Z ( M :mm-------------· i! Cerrahpaşa hastanesi sabık cil-1 

Muhammen bedeli 70000 lir.'.1 olan lokomotif bakır ocakları, o
cak aksamı vesair bakır malzeme 9 lklncikanun 1936 Perıembe günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binaımda ıatm 

aJınacaktır. 
Bu İ§e girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka• 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

B!ı İ§e ait ıartnameler 350 kurut mukabilinde Ankara ve Hay· 
darpaıa veznelerinde satılmaktadır. (7301) 

Sapaı:-.:a istasyon büfesi üç sene müddetle 16. 12. 35 pazarte.si gü 
nü saat 10 da Haydarpaşa.da ıar binaa! dahilinde t inci işletme ko 
misyonu tarafından pazarlıkla kir aya verilecektir· Muhammen ay -
lık kira bedeli 8 liradır. istekliler in 21 lira 60 kuru, muvakkat te -
minat ile kanunun tayin ettiği veıikaları ve kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeye m aııii kanuni bulunmadığma dair 
beyanJ)ame ile pazarlık gilnü saat inden evvel ya bizzat ya.butta ta -
ahhütlü meptupla komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. Bu işe 
ait fartnameler Haydarpa.şada 1 inci işletme komisyonu reisliği ile 
Sapanca istasyonundan parasız olarak verilmektedir. 

(7559) 

K6pril inşaatı eksiltme IUlnı 

Nafia Bakanlığı 

1 
diye ve zühreviye mütehassısı. 1 
Gala.tasarayla lngiliz sefantl 
arasında tramvay ead. No. 26 

::::::::::::::ı::::::::::m:::::::::::::::::::::::amm .. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekllğlne 

Şose ve köprüler başkan hğı ndan l:mınıı=·1~~;==~=:~a;;;,7:aan::1~ 
istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapdmamıt olan Tokad vili ... Ratlp TOrkoalu ~ 

yetinde Niksar • Reıadiye yolunda 21,500 lira ketif bedeli betonar • ~~ ı; 
me "Fadh,, köf'rütü inşaatmın kapalı zarf usulile eksiltmesi 6/12/ · •

0
:: Anteka,

1
raK caddesi Mese(

9
rre
9
)t il 

935 ·ı· C .. il " 6 d N f kAI • Ş K'" ··ı R i o artısı numrara 1 tarı ı uma gun saat 1 ,, a a ıa ve a etı oıe ve opru er e • 
iıliği eksiltme komisyonu odasındadeğiıik ıartlarla yapılacaktır. Eksi n::::::::::::::::m:::c::.::::mr.:::::m:::ınm: 

tme §artnamesi ve buna müteferridiğer evrak "108.5,, kurut muka - Jstanbul Tapu ınüdürliiğünden: 
bilinde fOıe ve köprüler reisliğinden abna'bilir. Edirneka.pı kurbinde Ka.ragUm • 

Muva!<C~ teminat 1612.5 liradır. rilkte LiiküntUler caddesinde eski 23 
isteklilerin yapmış oldukları İflere aid ve!likaları ihaleden en az ve yeni 31 ve 8111 numaralı iki dille .. · 

üç gün evvel göstererek Nafıa Ve kal etinden ehliyet vesikası almala kanın muamelel intikallyesl için tapu 
rı lazımdır. idaresine ınüracaat edilmiş \'e ba dük 

kinlarm kaydı tapada mevcut o1madr. 
Teklif mektuplarının 6/ 12/935 tarihli Cuma günü aaat "15,, e ğından mahallen tahkikatlc:ra kılma.' 

kadar Ankaradn Şcse ve Köprüler Reialiğine \'erilmesi lazımdır. catından on gün bu dükklnlara u . 
"3383,~ (7270) sarruf iddiaamda bulunan varsa 'Ve . 1 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden : 

MUtekaidio Eytam ve Eramllln Mart, Nisan, 
----~-----~-~~------~--~----_. ~~ ~_.,,.._-

Sa.iki tuarrutlyelerile birlikte lsta.n _ 1 

bul tapu başm~murluğuna mUracaa t 
eylemeleri UA.n olunur. 

11.~KUPoNf 

KAŞE 

NEOKALM 
.. 

Grip• N•flra!# .. BGJ 

250 gramlık ambal 

r U R Y A C sa f, hazntl kolay ve bütün 
için kullanılan mükemmel bir nebati m 
dır. Çek idareli olup, ateş tesiriyle teb 
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 
Kendi ambalajnı da birkaç ay taze olarak 

edilebilir. 
Saf nebati TUR YAd ile pişirilen yem 

lezzetli olur. 
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ğırması, Jillonun doğru söylediğine 

bir delildi. 
İhtiyar Pardayan: 
- Koşalım I dedi. 
Fakat şövalye sapsarı kesiJerek ye.. 

rtnden kımıldanamadı. 
- Bu budala herifin sözlerinden 

şüpheleniyor musun? Onu da beraber 
alırız. Eğer yalan söylemiş ise .. 

- Hayır, JHJonun doğru ~öyledi -
iine eminim. 

Jillo ellerini bitiştirerek: 
' - Oh, doğru göylüyorum Mösyö. 
·diye bafırdı. 

Şöl"alye, Alisle ilk konuşntasından 
ıonra. birkaç kere gittilf halde Lahaş 
sokağındaki evin kapısının kapalı bu
lunduğunu hatırladı. Fakat, bü yük.. 
sek ka1bde hasıl olan endişe yalnız bu 
değildi. Alisin hayatındaki bu karma
karışık ,.e çapraşık işlerin Dcodaya da 
bir zararı dokunabileceğini clü5ünü • 
yordu. 

- Ne ise, eğer Alisi bulursam sor. 
ıuya çekerek doğruyu öğrenirim, diye 
söylendi. 
İhtiyar Pardayan bu sözleri anhya.. 

madr. Fakat oğlunu takip ~tmeğe ha. 
zırlanclr. Jil ile Jiltoya: 

- ikiniz de canınızı kurtardınız. 
Artık başka sefere asıhrsmız. dedi. 

Y ekil harç: 

- Heyhat, Monsenyör beni mu -
'hakkak asacaktır. cevabını ,·erdi. 

Şövalye Jill teselli etti: 
- Sadıklığınıza ben şahit olaca -

tım. Merak etmeyiniz. nu f edak~rca 
hareketiniıi Monsenyör dö D~mvtle 
Jut'her vereceğim., 

- Mö.sylS, sl>zünliı:e inanır ,·e size 
teşekkür ederim. ÇünkU ancak bu su. 
ntle turtulabilitim. 

ihtiyar kurt: 
- Ceruızerni hfrletiyanca gömecek 

yerde Sen nehrine atmak fatiyen mel' 
un bir şeytana bundan bilyillç. bir iyj. 
lik olamaı. Çok ytikaek kalblisin fö
''alye ! Ben de senin Ue beraber bulu • 
narak ahJAkımı bo~uyorum, görecek
sin ya, bu halin felAketimiae sebep o. 
Iacaktır. diye bağırdı. 

Bu esnada Jillo eözden kaybolmuş 
tu. Şüphesiz amca.sile yalnıı kalma -
iı isumiyordu. Bir kütüğün üstüne o. 
turarak bqını elleri arasına alan Jil 
uğrıyaca.ğı cezayı dli§ünüyordu. Her 
iki Pard:ıyan. bunu bu halde bınka ' 
rak Lahaş sokağına gitmek üzere ko. 
nakan çıktılar. 

Babası: 
- Yeşil kapılı evde acaba kim o .. 

turuyor. Şüphesiz bir kaç askerle b<. 
rnber Damvilin subaylarından birisi
dir. Belki de Daspermon .. Oğlum, ge.. 
ceye kadar beklemeği teklif ediyorum. 
Gece olunca evvela ortalığı bir keşfe
deriz. Kuvveti anlarız. Sonra Uzrm
ge1en tedbirleri alalım. :Ancak bu ~u.. 
retle muvaffak oluruz, dedi. 

Şövalye bir saniye kadar tereddüt 
ettikten Mnra: 

- Rftba, hu işt~ tek ba~ıma hl.re • 
ket etmem 1azımge1iyor. LA.baş toka. 
~tnda ne subay ne de ask~r vardır. ce. 
va hını verdf. 

- Evi tanıyoraun öyle mi? 
- Evet, yalnız bu edn artık boş ol-

masından korkuyorum. 
- Rfr şey anlayamıyorum Şti\-alye. 

Yalnız bu itte bf r srr balundufunu 
hissediyorum. 

- Bu sır benim delildir. Bir kar. 
deş kadar se,·diğim bfr 4oetumundur. 
Bcbn, dünynda siıden sonra en fazla 
onu sever ve hürmet ederim. 
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- Kimbilir, belki mahıtmden çık _ 
mak çaresini bulmuştur. Çilnkü l\ona. 
im her tarafını kanı karı~ bilir. 

- Ya demin onun çıkmasına. izin 
veren sen deiil mi idin! Fakat mah· 
nnden kurtulma.sına rellnce, emin ol

: ki buruı imkan yoktur. Mahzenin her 
tarafını ben iyice tetkik ettim. 

Bununla beraber şövalyenin sözle -
. ri babaaım da endi§eye dütUrdU; Baba 

1 

n. o•aı kOfn'lfa batlaaılar. Ve otel 
Nmemeye varınca. bahçeden içeriye 
girdiler. Birkaç saniye sonra, mahzen 
kapısınm 6nllne gelcltler. lhtlyar kurt 

hemen kapıyı açmak l!itiyen oflunu 
durdurdu ve dinlemefe başladı. Şüp· 
hesiz JU ile J11lo da içeriden ayak 
se!lerlnl duymuşlardı. Çünkü baba ile 
oful kapının önünde . durur durmaz 
içeriden bir yalvarış yükseldi: 

- AIIah aşkına açmrz ! Kim olur. 
sanıı olunuz, kapıyı açın .. 

lhtiyaT', Pardayan ~e~lni değiştire.. 
:rek: 

- Siz klm~iniz7 diye ~ordu. 

- Ben Monsenyör dö Damvilin 
,. vekilharcı Jllim. Mahzene bir sefil, 

bir serseri, bir ipsi:r. sapsız herif ta -
rafından kapatıldrk. 

Kahkahalarını tutamıyan Par _ 
dayan: 

- Yetişir usta Jil ~·eti~ir ! diye ha. 
~rrdı. 

Jil, gömmek istediği ölünün sesini 
tanıyarak: 

- Mel'un Par dayan! dedi. 

- Ta kendisi benim itaüzar vekil· 
harcın1. Yeienfnf• nasıldır! Kulak • 
larını kc.,mefe geldim. 

Uzaktan bir inilti ve kımıldatılan 

i~i lıçıl&rıruıı ıürültüaü duzo.Idu. 

Bu da, kulaklarını kurtarmak itin 
saklanacak yer ar.ıyan Jlllo idf. 

- Usta Jil si:1 de söılerlınt dinle 
yinlt. 

- Siıi dinliyOrwn mösyö. 
- Size acıdım .• Gelitlmtn sebebi de 

budur. 

- Allah sizi takdU. etain m&ı1a ' 
- Ent, slıi bCJyle a~hldaft öldUr. 

menin bir hiristayana :talttpr bir hal 
olmadığını da düşündüm. 

- Çok dofru dtişünmU11UnUı mös. 
yö. 

- Bu da çok kötU bir '91 olAct.ktı. 
- Çok kötü, çok ... 
- Ve size de çok bUyitk bir işken-

ce... 1 
- Heyhat~ dünyaaa bun"dan daha 

büyük işkence olamaz. 
- Bunun :ne kadar fena oldufuna 

bilirim u!-ta Jil. Siz benl bu mtithif 
işkenceye ufl'atmak lstemt~tiniı. Fa .. 
kat ben iyi kalblf yim. Onun l~fıl size 
eziyet vermK iatemem. Şimdi beni 
dinleyiniz. Pencereden itibaren sağ • 
dan dördüncU kfri§teki saflaın bir ~l
\1 gtitünüte ~arptı mı bthnem. Hayır 
defil mi, dikkat ~tmedtniı mi? Hak .. 
sızhk ediyorsunuz.. Halbuki o çivi 
kurtuluş kapmmn ana.htarıdır. Usta. 
Jil. Den o çiviyi bilirim. Çilnkü ken • 
dimi Mmak istemiıtim. Şunu da biU· 
niı ki yanımda saf lam ve yepyeni bir 
fp do getirdim. Bunun bir ucunu çi .. 
'riye öbUr 11cunu da silin boyn111nJ111" 
geçireceğim. 

- Merhamet ediniz, beni unaak 1111 
iatlyorsunuı;? 

- NankiSr .. Bunu sırf seni açlıktan 
ölmekten kurtarmak i~n yapıyorum. 
Yeğeninize ııelince, onun r.alnız_Jrqlak 
larmı kesecefi,m. 
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295 - Toprakaltı kraliçesi Trimenenin binler_ 
ce yarasa adam tarafmdan çekilen krit.sal gemisi 
geliyordu. 

297 - Kraliçe Jorja: 298 - .Jorj: 

296 - Havada binlerce güzel kadınlar uçu • 
yorlar. Yerlere çiçekler, konfetler atıyorlardı. 

299- Kraliçe: 
- Bizim kadar ileri olmıyan öbür dünya a

damlarile tanıştığıma memnun oldum dedi. 
- Yanılıyorsunuz! dedi, bizim de sizce maJtim 
olmıyan bir çok bilgimiz var. 

- Mağrur adamlardan hoşlanmam diyerek 
tahtından kalktı. 
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Bir inleme ve bir hıçkırık duyuldu. 
Pardayan kapıyı açtı. Karanlıkta, 

Jilin merdiven basamaklarından biri.. 
nin üzerinde diz çöktüğünü gördü. 
Korkudan mosmor kesilmfşti. 

İhtiyar Pardaya.n: 
- Şövalye, siz kapıda durunuz. 

Tabancalarmız elinizde bulunsun. Bu 
iki rezilden biri çıkmak isterse he • 
men öldilıiln8z, dedi. 
, :Vekirharç: 

-Merhamet ediniz Mösyö. diye yal. 
yardı. 

- Olmekten bu kadar korkuyor 
musun. 

-Evet, kirkuyorum.. Çok korku • 
yorum. 

- Bu doğru değildir. Çünkü enin
'de sonunda hepimiz öleceğiz. 

Jilin dişleri biribirine çarpıyor, yü. 
zü renkten renge giriyordu. Korku .. 
nun son derecesine barmışb. 

- Pekala, eğer sana canını kurtar
mak için bir çare teklif edersem. 

- Oh, ne isterseniz söyleyiniz. Bü _ 
tün ömrümce biriktirdiğim altınları 

lcıteyiniz. Ben ben zenginim. (Parda
yanın aklma Damvilin sandığı kasa 
geldi.) Hepsini size '\"eriyorum. 

- Paranı istemem. 
- Öyle ise ne istiyorsunuz söyleyi-

niz, istediğiniz her şeye razı oluyorum. 
Oh, knrkuyorum. Merhamet ediniz! 

Jilin korkusu o dereceyi bulmuştu 
ki, Pardayan onu daha fazla kirkut. 
mayı teh1ike1i buldu. 

- Haydi merak etme, seni öldür. 
miyeceğim. Asılmıyacaksın, Fakat bu
ndan bir şartla çıkabilirsin. 

Son derece se\·inen vekilharç: 

- O şart nedir? diye bağırdı. 
- Marşal dö Damvilin Dam dö Pi. 

yenle kızını nereye götürdüğünü bana 
söyliyeceksin ! 

Jil bitkin gözlerini Pardaya dön • 
dürdü. 

- Bana .bunu m usoruyomnuz? 
Cannnı kurtarmağa bedel bunu mu 
öğrenmek istiyorsunuz? 

- Evet, görüyorsun ki bunu söy • 
lemekle kurtulacaksın. 

Diz çökmüş olan Jil ayağa kall<tı. 
Dişleri biribirlerine çarpan, tirtir tft
riyen bu adam ~imdi t.aş gibi kesilmi~ 
ti. Metin bir sesle: 

- Oyle ise beni öldürünüz! Bunu 
öğrenemiyeceksiniz .. dedi. 

Pardayan sıçradı. Cesaretine gü • 
venen şöva1ye bile bu anda son derece 
korkunç bir hal alan babasının iste • 
ğine goyun ey~ekten kendisini ala • 
madr. 
İhtiyar kurt: 

- ipi ver! diye homurdandr. 
İpi getirmemişlerdi. Fakat Jili ko· 

lundan tutarak az evvel söylediği çi. 
vinin altma götürdü. Soğuk bir sesle: 

- Söyliyecek misin? Sana düşün • 
mek için bir dakika mühlet veriyo • 
ı·um, dedi. 

Jil: 
- lpi getirmediğinizi görüyorum. 

Konağın avlusunda bir ~öı> arabası 
Yardır. Sizi bu araba ile Sen nehrine 
götürecektim. Boğazınıza bir taş bağ. 
lamak için arabada bir ip bırakmış _ 
tım. İpi getirip beni buraya asınız. Fa
kat benden bir şey öğrenemezsiniz. ce. 
babrnt verdi. 

- Cehennem zebanileri boynunu 
koparsın herif, seni asmağa kıyamı • 
yorum, diyerek hançerini çekip: 

- Bu cesaretin için seni asmıya • 
cağım. Fakat, eğer söylemiyecek olur. 

P A R J> A Y A N J, A R ;)9;) 

san da bir bıçakta canını cehenneme 
göndereceğim sözlerini söyledi. 

Vekilharç, ceketini yırtarak: 
- İşte kalbim. Yalnız ölen bir ada

mın son isteğini yerine getirmek ister 
seniz, Monsenyör dö Damvile, ken • 
disine sadık olarak öldüğümü söyle -
menizi rica ederim dedi. 

Her iki Par dayan bu f edakarbğı 
takdir ederek hayret içinde kaldılar. 
Ölmekten o kadar korktuğu halde şim 
di Damvile sadık kalmak için göğsünü 
hançere açan \•ekirharcın bu hareketi 
onlara çok büyük göründü. 

Birdenbire titreyen bir ses: 
- MMyö dö Pardayan ! dedi. 
Pardayan başını çevirince, Fıçının 

arkasından çıkan Jilloyu gördü. 

- Korkma, senin de sıran gelecek
tir. Evveta amcan, sonra sen .. Fakat, 
seni öldürmiyeceğim. Kulaklannr ke. 
scğecim. 

Sapsarı kesilerek tepedeu tırnağa 
kadar titriyen Jilli: 

- Biliyorum. Kulaklarımı kurt.ar. 
mak için size bir teklifte bulunaca • 
ğım, 

- Teklifin ne imiş bakalım? 
- Aradığınız iki kadmın nerede ol • 

doğunun biliyorum. 

- Sen ha! Mösyö, bu ahmağm sö1 ... 
lerine inanmayınız, dedi. 

- Affedersiniz. Bu ahmak herif 
kulaklarını pek seviyor. Fakat haksız
lık ediyor. Çünkü kulakları pek çir • 
kindir. Ne ise, mademki kulak1arıru 
beğeniyor. Doğrusunu söyliycre bun. 
ları kurtaracaktır. 

Pardayanın elinden kurtularak 
yeğeninin iizerine atılan JH : 

- Yalan söylüyor! diye haykırdL 
Fakat Pardayan vekilharcın gırt.. 

lağından yakahyarak ŞÖ\•alyeye tes • 
lim ettiği için Jillonun yanına yakla~ 
şamadı. 

Bunun üzerine Jilloya: 
- Söyle! dedi. 
Jil: 

- Bh' şey bilmez, yalan sörlü • 
yor diye bağırdı. 

- Amca, yalan söylemiyorum. A • 
rabayı hazırlamak için emir aldığım 

,.e bu delikanlı ile belaya uğradığım 
gün bütün bu hileleri bu ihtiyath ha. 

reketler düşüncemi kurca1adılar. Ara
bayı takip ederek her şeyi gördüm. A
rabanın nerede durduğunu biliyorum. 
Ve bu Mösyöyü oraya götürebilirim. 

Şönlye: 

-Orası neresidir? dedi. 
- Lllhaş sokağı. 

Hem~n Alis dö Lüksün hayali gö • 
zünün önünde canlanan şövalye: 

- Lahaş sokağı mı? diye hayretini 
gösterdi. 

Fakat bu sokakta Alisin evinden baş 
ka evler de vardı. Mariyyakın nişan • 
hşr ilan Alisin, Dük Dam\•ilin mel'un. 
Juk vasıtası olması imkansızdı. Öyle 
ise nerede? Şövalye, kadının haya· 
trnda bir çok karanlık şeyler seziyor. 
du. Onun için iyice anfamak istedi.: 

- Haydi bakalım. Doğru söyle, 
sokağrn neresindedir? diye sordu. 

Yekilharç Jil bağırdı: 
- Sus! Alçak! Monsenyör seni as. 

tmr, parçalatır, kemiklerini kırar, 

diri diri işkence çarkına gerdirir. 
- Mösyö, bu ev pek çabuk tanınabilf r. 
Traversen sokağının köşesini hasıl e
diyor. Bir bahçesi ve bu bahçenin de 
yeşil bir kapısı vardır. 

Vekilharcın kudurmuşçuına ba .. 
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lllılllton amc,a ~k duygulu k~e 

aft çikmqtİ. Köpeği ~ırken bir-

dlDblre bir koku aldı n Tonton aın.. . . . 
~-~ bafladı. ApıMnm 

~ ..,. d&mıu,ta. Gc1sO-
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1ttı!t ~ 
bir. tırim Alkımı. 

.DuAm~X& 

ıı'Dianın met -

but- 'bağlarından 

bir ln1cn kesilmiş _ 

ut. Bu salkım 112 

.11! n !ndır. 

{! 
Hem at hem de e-

~ğln lşln11P)rcbl • 

ıeeek yaradıl!fta 

r kµ gördünüz 

:ıU? 1926 .aenele -

~ -...-~ ı1nde Nevyorkt,a!: e - . _, ., 
göeterllen ı'bıı 1taz ~ 

görW~ gibi ınrt.vuıa blr .CGCli,IU 
taşıyabilecek ıkad,;· kuvv.tlidb. 

* Reslmi31! ~ -

• 

o':'"· __ ~-·-~osunu_ .ı ~u:_ :_ . . . . 
~~_gemi: 

-~:~· AmerQ<ada. 
~akda,D. kil _ 

·~· • . •. t • 

k~ .bııgİtere* .JA-.erpo1a 26 gün 

de ,elınlfUr. Şimdi Breıınen "ft ·Tu _ 

Tofa gibi tramatl&nUkler tN yolu 

Hi__. seçljorJ,ar. 

* AmeıikUln ııtiae 
i8 e,.ıetUıde -reslm

de s~ ata 
~- dllııiade '* ~ 
aak' oYutu anla -
flllnll. A.facı dtl_ 

mlfler Ye ~ 

:aıir' mumluk yerleftlrerek 18U711Ddan 
.llııtlf-.de etmenbı Jllllunu bubiıluli&r. .... 

.~ 
Bir MctBz ıtara • 

• . lokomotif bir )'G -
,. 'fmdan ''llpl!mi --

/' " zUkten geçecek ka 
dar ufaktır. lılo _ 

Uh1l 7 gram ağırlı_ 

ğnıdadır, ve tekerlekleri dakikada 

12,000 tur yapar. Sizin böyle bir 

lokomotlftnls olmumı istemez mı.i 

ıılz? Mylendlllzıe g6re bu c111nya: 

:nm en küçftk ~; 

(. l} 

~
·~ =:~:~ 

dl!Uer olduğu gi~ 

, bir . ço~. ,~rlc:J'Ul. · d~ 
. ele inaana garip 

' -· ·· · görUnen nelerle kar 

ttlqııır; Eskiden blzde de berberle' 

--Zamk kullanmadan kutu 
y .apmayolu 

llesbnde ,PriUdüjii gibi ör .. 
nek birdeki gibi bir müstatil 
.çiziniz. l\Jukananın ,&eJ't ol -

J11aS1 claha i,Yidir. Konniın 1 -
çhli de iace noktalarla pste · 
rildiğj şekilde ~r.alk*en aun 
·.keurlanadan (E) •Oerile 
tilterilen yerleNm ime Mk.. 

i8iı çbciiew bur ~iL 
S.ara :ta0ktalı yerlerdem:•Ü8 • 
tidillD keurlannı içeriJıe b • 
wıı.ıi. S.Ce telden tekiÜ3) 
~- gPs&erilen tarzda ~ilff ya· 
P'itız . . Bu çivileri şekil t.t) (İ>) 
n -cc)' lıarflerile Pstet:Udiii 
tar~a d11&rdan kutanaft ~ 
şe yerlerilltlen sokap ~ 
açi:anaı ...... z. 1ht9 bit • '._ ... __ ::_,_ 
miştir. ~ ı.1119"' IRr 
de kapak yapabilirsiniz. 

c 
J 
(. 
.) 
s 

Ca:mbaz kelO.elt lr t:t•Y!~..!~~-., 
Çocull hafta•nan 
realmtl bhgllerl 

8iz kUçtlk böceklerin 'ClllllbU:lık _ 

yaptıginı bilir mlııintz! ~ ıı 
l§te riımılmbıe bakma:.. !tir inile -

beli terbiye edip bir ip 11lıetiDde 1 
cambazlık yaptırabiliyorlar. Adamı 

gördUnUz mıı, m11k çalıyor Ye kele. 
bek de- GIMm nAıttYJe ip tızerinc!e 

yUrUyot: 

rin hepsi diplomaaız doktordu. Btl_ . ~ . ~ 

• ttııı hutalıklan tedaviye kalkqri- -

lar dlı çekerlerdi. Şimdi böyle de • 

ğil. Yalnız aç keserler ve trq e _ 

derler. İl'akat llugtın Blngapurda 

~er ·mtıııterllerlaln açını trea _ 

Ukten aonra kulaklanıim lçlnl de 

temizlertw. 

: . • 

Ol1MDJıumda YlllU' keadi8bll bur 

ıawna ~Undeld kıYnk boyau-

Kolay re.._ ,. __ _ 

Bir çizgide otomobil 

, 

i:!:tı f?&11!J~lı/A\ TA".ŞAN ~lLOIAuıA Oi.&&" 6t0 
YORDU . t4\~~a.' &'-& GE'i 
.,.EC&Gt'4 &MiN \Oi,:;.._.. 

i\ ı\,~.~~,- :M,.I~\~ 
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Top oyunu 
./ .. "': l 

öteye, yani daireden dışarı ÇI· 

karlmağa uira~r; fakat el. 

lerlııi kullanamaz Y.alıuz .sal 
ayağile vurur. Diğer çocuklar 
da topu dışarı kaçırmamaya, 

topu dairenin ortasma gön -
dermeye ~hşırJar. Fakat on
ların da sade sağ ayaklarını 

Elleri arkasında olan oy•n- kuJlanmaları IA~mıdır. 
culardaa biri ar~daşlannm . 'Eğer .top uireden çıkarsa 
or:tamna &eçer. Yerde Jıir top buna ~beaıt olan oyuncu ebe 
Tardır; bunu arkatla~annclall olar, ve orta,ya ·çıkar. 

Faydalı denemeler : 

Gök gürü.ltüsü 
J şimşek 

ve ya{lmur 
Karanlık bir o • 

·rl· ·::9'· dada bir ocağın 
' üstüne su dolu 
« bir tence.re koyu.. 

nuz. Tencere • 
nin içine bir kaç parça da fos
/or atınız. Fostoru eczaneler. 
de bulabilirsiniz. 
· Su kaynamağa başlayınca 

fesf orun tesirile beyaz aln • 
Jer çıkarmağa başhyacaktır. 

:Bunlar yiikseledikçe hafif bir 
gürültü ile patbyacak, şimşek 
l'fbi parladıktan eoara su 
damlası olarak yere clikUle • 
ar.ktir. Bu suretle .hiç tehlike. 
8iı: ı.em pmşek, .ile• gök gii • 
rjiltüsU hem de yağmur ,Yarat 
1'Uf olacaksınız. 

-AilamtılJUI. merak etme-
11iıı hemen doktora telefon e
.digorum. 

________ ... 

Kulakll aQaç 
Birlqmi§ Amerikanın Aido U -

ba~ Sprlngfild f9)lıtnlll \"it_ 

lenber'g' koBejiıda ~ tabiat 

ptılacak bir teY yeU,Urml§ttr. 

DOQIİda 'bir • ıdüa ....,.. -
tulaaf yaratJta .. dillıll)ı_ ~ .. 

verilmifUr. ÇQaktl söVdaln W ta

ratmda ~ bir~ lmJ.elJM 
beıızlyen biçimde bir kal.ek '981' -

dır ve ~ ata.cm kendlniDdlr, Okul 

bahçealııln bu tuhaf kulatmJ g6r • 

mek için uzak yakın her ;yerden 

BprlngtDde 
1 

Şu papağanı gördünilz mü? 0 en ünlü araba sürüdilerintleıt 
biridir. Sahibi oııa küçiik bir araba ytıptırmıştır. Q ceıu sıkı • 
lıp da gezml!k utedjği .zama111•r -ar'abtısı1ttı 6iniy"'°. ônüne "'1 
bir başka kuı alarak geziyor. A rttlltıt1ı nasıl 11i#'ütüyor dİ.Ne • 
cebiniz. Onun için bu. o k_adar kohıy 1ri ştı~aı·sınız Sö,,le~k: 
Kanatlarını çırparak • 

Slblrll•z .'tlt,or ·ld-: 

Şu kitabi şu mukavva .ile 
kaldırınız ·ve kaç YBIPll'.'ldasınız 

Uzunca bir muk&vYa parçası alı_ 

nız arkadqlannn:a bu mukavva ne 
bir ene blr 'kitap kaldlnnaıarmı &öy 

leylnlz. IBJeyl bllmtyona ·bunu kim 

ae yapamaz. Bunun tlııerine mukav. 

va,yı slz alınız. önıek (3) de görW_ 

dUg11 gibi ikiye kıvıruuz ve ucunu 

da örnek ( 3) de A B nln gösterdiği 

tarzda açık bırakınız. Sonra kitabı 

(tekil: f )deki gibi mukavvanın Us· 

tüne koyarak kaldırınız. Herkes 

bunu biz de yapardık diyecek ama 

o zaman Biz de Krlatof Kolombun 

blkAyesfnl anlatırsınız . 

~ 
KllÇJ ... •..._z 

Bir kimsenin hangi ayda doğ 
duğunu Te kaf yaşında oldu
ğunu anlamak içtıı usul: 

Evnl& Mlaldafima Jml;meı AY • 

Ud ile ~ .... 1 llAve et 
mMlni ~)'le~ BuldulU mecmu 
u tekıv IO U. darlıettlktAm ....a 
- JDeCP"• .~ Dve etrn·dc' 
ve ~}'l ._ lılJdlrmMlal a.te)'I -

ıılz. 8lze bu adedi eöyler 86,..._ 

lıla :bıemea .p.....,.. .... ~ay 
da datdutuım. ft Uc 7aflDCla ... 
~v=·n.~ 

:N ... ! şe,te: 

sız.e en .mıra ııöyledlğt rakam -

dan 250 tarbedenlntz. Elde ~ -
llnla, n)e...... tlan . lldaııılll - )'afi 

• 

2 

!> 
~ 

ve bir1Qçl81. de ~dutu aydır. .. 
ll)laal: 
~adqmız ,ubat ayında dof • 

muı ve. 16 y&tmda olauD. Şubat, I• 

kinci ay olduğuna göre Ud mJall-' 
eder. Buna G Ube e&ınıek 9 ra • 
kamım lıu1uraz. Bunu da llO De dar 

bedıenek fGO çıkar •. T., da Dl.ve •. 

dOlne en aon olarak U8 buUmur. 

Şimdi aı'k•dafl'"' ıdlle bu raka

mı lllSylf yecekUr. sız bundan 2'50 tar 
hedeneniz 21G adedbü bul~ua," 
Bu adedin M>D lkl banm'. yanı . ı5 
,a,mı ve 2 de dofdulU ayı, yani 

tubatı belli eder. 

Meltl•pll ekQuculera 
Bl.ıe kendinizin ve mmtmi.zcJa 

arkadqlarmızm güzel birer~ 

.-iiaı .~ ....... 
.-----.J · oİMICTM *'NMAIM 

. ..._s,... a6tt&ai&.\t.
~ •İVtM ... ,. aAYaN 

• . ? l<a K& ... • · ,, -:il ıJ&~~:~ 
HIRSI~ 

.. 

/ 

~SIA TAtU.ASINDA 

9\R M•ttS\Z.IN SAK
LAN Ol ÖINI TA'll~A,:,., 

6-f~ SER \flthı\İ·· 
LERDi 
~ 
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Bir Türk gencinin Seylan 
adasında başından geçenler 

_ S _ ı manlara bcnzemediğlnl görtlUler. 

Yazan: N. M. 
.at shr shr hdlıdrzbm! t 

F.rcUıııent ayakta bekliyordu. 

Karaya atlıyacaktı. Sal birdenbire 

kuma saplanınca sarsıldı ve c.lenize 

yuvarlandı. Hanri uçuk dudakları 

arasından gUlerek; 

- Denizi ne de çok &e\"iyorsun 

istersen beni buraya bırak tekrar 

açıl, dedi. 

ErcUment: 

- Hay Allııh, tam yerinde dUş 

tün. Hay(tl bakalım yUrU. :-:e bl • 

çim bir yere geldik nnlıyalım. Issız 

mı; oturan var mı, cennet mi; ce. 

henneın ıni bir kere öğrenelim. 

Heıu de aççlılt ve susuzluktan ö • 

Jüyoruın. Şu ağaçlıkta her halde 

yiyecek içecek bir şey bulunur. 

YUrUdüler. F~kat sarhoş gibi 

BE'ndellyorlardı. DUşmemck için bl

ribirlerfnl tutuyorlardı. 

Hanrl: 

- Ben yUrilyemiyorum. Ayak 

larını atrıyor, diye durdu. 

i:rcUment: 

- Haydi hiç olmazsa şu ağaç_ 

lığa kadar gel, dedi. 

Fakn.t kendisi d<- yUrUyecek hal. 

de d<-tlldi. 

Oturdular. F.trafa bakınmağa 

başladııa·r. A2. sonra uyumuşlar • 

lardı. Günlerce açlık, susuzluk, uy 

kusuzluk UzUntU bUtun enerjilerini 

emip onlar da hareket edecek hal 
fi 

bırakmamıştı. 

Karaya, kavu4manın '\"erdigi kuv 

Yet ortadan kalkınca dermansız -

lıkları meydana çıkmış, ve .ilk yi. 

yeceÇ{i almak için uzun, rahat bir 

uykuya dalmışlardı. 

ı:: * * 
Uyanınca gilncşi tepelerinde bul 

dular. Etrafı yakıp kıtvuruyordu. 

Ercltnıenl : 

- Fırında mıyız nedir! diye • 

rek şaşkın şll§km etrafına bakın • 

dı. $Qnra: 

- YUrti, çabuk. Haydi bakalrm 

yıyat'elt bulalım. Boğazım yanıyor, 

dedi. · 

Koşnm~~n b:ışladılnr. AğaçlıJ'n 

yal:lnşınca buranın bildikll.'ri or • 

Bir çok sık dikenli çalılar ara.em _ 

ılan upuzun ağaçlar y!ikııellyordu. 

Orman!\ daldılar. Her §Cyuen 

ziyade ı<ıısıızdular. Çalıları gilç bell 

ayırarak, nert'ye gittiklerini bil • 

meden, dli~ünmeden durdular. 

Önlerine dar bir patika c;:ıktı. 

Daha rahat llerleyt' biliyorlardı. 
Erctlment: 

- Bu muhakkak bizi bayırlı 

bir yere çıkarır, dedi. Sesinde ye_ 

nl bir gU\"enme ahengi varclı. Tıp • 

in cotrafya sınıfında Ll\'ingston' 

dan bahsettiği zamanki gibi ... . 
Hanri arkada .Erotiment önde 

çabuk gitllkçe daha c:;abuk ylirilme 

ye başladılıtr. Ag-ızıarı kupkuru 

ve kabuklanmıştı. Bilinmiyen bir 

kuvvet onları daima ileri doğru çe

kiyordu. Eağlarına sollarına, ön • 

!erine arkalarınabakmadan belirsiz 

bir ~emtc do~ru gidiyorlardı. 

Bu yol herhalde onları scllme.te, 

su olan bir yere c:;ıkaracaktı. 

Çok geçıned.-n muratlarına er_ 
" -

diler. Hanrl birdenbire durarak 

- Hl~t. dinli dedi. 

ErcUment: 

- Bir şırıltı, ;iıu ş!rııtısı 

İki.si de ellerinde olmadan koş • 

mağa başladılar. Önlerine gözle • 

rini kamaflıran bir mam:ara çık • 

tr. Gtine§ln ışığında parıl par.ıl 

yanan bir ırmak, yeşil ağaçlar ara 

:ıından tenbel tenb(-1 sUzülUp akı • 

yordu. Diz çöküp kana .kana içtiler. 

A~açların gölge.sine yMlantlılar. , 

<Arkası var) 

Bulmacamız HABER 
gazetesinin 5 inci 

sayfaaında 

Küçük okuyucularımız mektuplar 

la blzc bulmacanın saylalarma ko_ 

nulmamasını, çUnkU keııerek gazete 

lerini bozmak istemedikleıini bil • 

dirdiler. 

Bu yüzden biz de bulmacamızı 

bııgUnkU gazetemizin 5 nci sayfası 

na koyuyoruz (250) ldşlye değer.il 

hediyelerimiz var. Oradan kesiniz, 

halledinlz ve bize (10) gün içinde 

gönderiniz. 
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/Jay l'abi'nin <'Om balık tutmak istemi~. 

Hesap oyunları 

Akılda tutulan 
rakamı 

but'rnak 
Bir arkadaşınıza Aklında bir ra • 

kam tutmasını söyleylniz. Bunu 

(3) le uarbedcrt:lc ikiye taksim 

etsin. 

Darbederek elde ettiği rakam 

tekse bir ilAve ederek yarısını alsın. 

Bu taksim neticesini de tekrar (3) 

le darhetmeııini ııöyleyiniz sonra 

bunda kaç dda {9) oldu~unu so • 

runıız. Eğer {51 derse hemen (2) 

le darbedip neticenin (16) olduğunu 

söyleyiniz. Yani ne derse o adedi (2J 

ile darbediniz, ve nf.'.ticeyi söyleyi -

niz. 

Eğer ilk d.-fa 3 le darbctllği za_ 

man netice tek çıkıp da bir ilt'wc 

etmişseniz 2 ile söylediği rakamı 

darbettikten .sonra bir llı\vc etme • 

nlz Hl.zımdır. 

Fakat neticeyi derhal söylemek 

doğru değildir. Hileyi çaktırırsı • 

nız. 

Onun için siz n~ticeyi öğrendik _ 

ten sonra bir kaç df.'fa d:ı (3) ile 

veya ( 4 ı le darbetlirip taksim etti. 

riniz ve neticeyi ancak ondan son • 

ra söyleyiniz. 

Misal alalım: 
1 

Ak:lda .. tutula: ade: (lf)~ olsu.n: ı 
10X3=0. 30/ ~ =lv. H'iX3 4J. 

·ı 

Oeçen haftaki sorumuzun 

cevabı 

).lademkl geriye hiç inci kalma.

mıg; §u halde ~& soıı kıza _gc.ldi,t1 
' .. ·- ... _ ...... .,. 

zaman 7 in°ci kalmış demekt1r. liuıi 
farın yedide biri 1 eder bunu aidık 

tan sonra geriye kalan 6 ine.iyi d• 

almış ve böylece eline 7 inci geç • 

ıİıiş oluyor. Sondan ikinci kıı.ın da 

ayni miktar da yani 7 tane inci 

a\abilnıe:ıl için sıra kendisine ~eı-

~i~I zaman yerde H inci olması 

ll'\zımdır. H dUn yedide biri 2 eıler. 

Bunu .,aldıktan sonra ayrıca 5 in~ 

el alınası IA.zımdır. 

DUııUneeyi bu şekilde ':!lerleUrsek 

s_ıra sondan Uçilncil kıza geldig-l 7.&.. 

man. yerde 21, dördüncüye geldlgi 

ııııııpan 2S, beşinciye geldiği zamaa 

35, allınc.ıya geldiği zııman da 4:? 

inci bulunması IA.zımgclnıekteılir • 

Ye.rde 42 inci bulan bunun yedide 

biri olarak 6 inci almasr ve elinde. 

ki incilerin adedinin 7 olmRSı 'içiıı 

dah~ lıir tane alması lı\zınıı:deccıti· 

ni düşüniirsck bunun hirinci lmı 

oldut1ıınu hemen anlarız. 

O halele b:ıbanın 6 kızı ve 42 lncl· 

si \'&rnıış. 

,15 .'P ~. 5X2-10. 

Bu sefer de ~ u!sun. 

5X3 --: 15. 15+1 -:-llJ. ır.;2.=S. 

8X3 2t. 24/9::=.2. 2X2f-l....:..j 

Harflerden resim yapıyorum 

~ 

~\ 
\. 

.. 
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Mi ki ile ·Vakvak polis 
MAOEMK\-HE R~fy 

YOL\JNOA G\P\yoR 
C.İO jp VATAVİı.\ ......____.._ 

hafiyesi: 

... 11 

No. 5 

s 

····································-···-······ . Miki ile Vakvak Polis hafly~si : 5 ················································; . . . . 
i 

. . . . . 
\ 

~ilki ile Vakvak yukarıda i;,;ittlkleıi ayak sesleri Uzer.ine hemen 

koşup baktılar. İkisinin de elinde tabancaları vardı. }li\<inln arkasın

dan gelen Vakvak gürültiiyU yapanın dayısı Karakonca olduğunu gö. 

rllnt'e: 

- Kıı.rakonca: Sen hurada ne yapıyorsun, diye sordu. 

:Mikl de Karakoncanın gecf.'yarısı maı;taı:.ada ne araı!ığınt merak 

etmişti. l<"akat: 

- Ben de sizi hırsız· zannetmiştim, d\'tll. 

Kıırakonca, Mlkl ile Vakvakın ooyle birilenblre fc:ert girmelerin

den ürknıUştU: . 
- O .. O .. dedi, Uyuyamadım. Ben de lcalkıp buraya geldim. 

Sonra hemen kapıya doğruldu, mağazada her §l'yln yolumla ol _ 

clu~ımu :;örmliş \'C .Mıkl ile Vakvakın m:ı~a:ı:ayı iyi bcltlediltlerine inan

mış bir tarzda· 

- Mademki her şey yo!un1a gi(.llyor. Gidip yatayım, dedi. 

Vnk\•nk: 

- . Bol bol! Hnhat rahat uyuyun, diye cevap verdi. 

Knralwnca d:tyı gıttikten sonra Mi.iti dnyısmdan şilphelendiğlnl 

şöylece aıılııtınııı old;ı· 

- Bızım dayının bu kaı.br da şişın.ı.n <ıldug·uııu lılı; görnıcnılşUnı 

\'<tlt\·alt'ın altlı bnşL'1a danlt dedi: 

- Bu işe ben dc pelt akılk<'StiremeJim. 

Miltl durmadı. Hemen \'akvak'ın kolund.:ı.n yakatıyarak: 

- Anladnıt, d~ Ça\Jl>k gl.'l ~nimle • 

- 'N~ ohıyl •"1!un l\Ce~eu ne ! 

- Nereye gidiyoruz"! 

.Mikl köşeye saklanıp kendl3inl gosternıiyerelt J;ös !tös gtJeo Kıı_ 

rakonca dayıyı g<izdcn kaçırmadan: 

- Su>ı, saklan, dedi. 

Arkasından ko,•aladılnr. :Miki Kar.1koncanın lıoş S'Örllncn t.lr dUlt_ 

kAna girdiğini görtince Vakvak sonlu: 

- Bura.sı neresi, biliyor fllUSUn? 

- nurusı bizim dayının eski ma~azıı..cıı ama şimdi boı. 

:Miki dükkAna yaklaştı. !çeriye i)1ce baktıktan sonra: 

- Boş mu dedi. Fakat burası elbise dolu .. "" 
ı.tikl önde Vakvak arkada kapıyı açıp da içeriye glrdll{ıerl 'uman 

Kara konca. dayıyı, Uzeri:ıden paltosunu çıkarırken gördUler. Hem ne 

görüyorlardı! l{arakonca palto palto üstüne pymi§U. 

Vakvak'm şll§kınlığmdan bahriyeli şapkası başından fırlamı§tı.: 

- Rüya mı görüyorum'! diye haykırdı. Milti askılardaki paltoları ı
da göstererek: 

- İşte f}.'\lınan elbiseler hep burada .. 

Karnltonca d:ıyı ünce ?ı.llkinln bu ithamından şaşırdı; sonra yum. 
rultlarmı stlmralc bağırdı: 

- Çalınan elblscler mi? Yalan .. Hepsi bcniın .• dedi. 

Daha sonra d:ı: 

- Hem siz itim oluyorsunuz? .. diye çıkıştı. 

Karll.\tonca dııyı hırsız mıydı? Hakikaten mağazadım elbtsetert O 

mu ıı.ştrıyord~ llunu 6nl\mU~<le\tl hafta görece'kslnl:r.. 
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