
yakında: 
HABER'de Halice SUreyya'nın ince Osltlbfle 

yazılmış güzel mevzulu bir roman okuyacaksınız. 

5 Kuruş . Telefon: 2:U~7'.? 30 Mart 1936 Pazartesi Sene: s Sayı: ısılr 

Dün ıehrimizdeki 625 Alman Hit lere rey vermek için böylece vapu· 
ra bindiler ve Boğaz. dan Jı1arıya aç~dılCır... ', 

Dünkü intihabatta Almanların 
0 /o gg··u · 

Hitler lehinde rey· verdi 

lstanbulda ise 
625 Almandan 4 ü Hitlere 

aleyhtar çıktı 

Rey vermeğe giden Almanlardan diğer bir grup=·· · 

( Yaz~sı 4 üncü sayfada) 

Bu ne perhiz, bu n~ lahna turşusu · ı 

---------------------------------------Tramvay kazalftrına 
karşı tedbi.r almak 

18zımgelirken 
Şirket, yorgun vatmanlara birer 
sefer daha yaptırmak istiyor 

Tramvay ıtirketi, Şi,hane yo -
kutundaki kazadan ıonra vatman
lar hakkında yeni yeni kararlar 
vermektedir. Vatman!arın sefer 
esnasında yanlarında duranlarla 
konu§mamaları, ıağa, ıola bak . 
mamallU'ı, · yollardaki işar~tlere ' 
aykırı olarak fazla ıüratle gitme
meleri kararların bathcalarından
dır. Bundan ba~ka kararlar da ve· 
r;lmek üzeredir. 

Fakat tirket, vatmanların kaza 
yapmamalan iç:n yeni kararlar 
verirken, bu kararlara aykırı bir 
karar daha verınittir. Bu da şu · 
~ur: 

1-~er vatmanın gEnde doku7. sa · 
a; ~abtması l&zımdır. Fatih -
Harbiye, Harbiye - Aksaray g;bi 
uzun hatlarda çalıştırılan vr.t -
man1u hugBnkü sefer adetleriyle 
bu ıaati doldurmaktadırlar. 

Tramvay_ tirketi Maçka - Be-

• tu .. wb)' işç.lero\cıen bir grup ... 

ya-:ıt, ~i~'i - Sirkeci, Kurtuluş -
Beyazıt, hatlarında günde sekiz l 
ıef er yapan bir vatmanın dııha bir 

(Devamı 2 incide) 

Yarın idam edilmesi kararlaştırllan 

Hauptman'ın karısı 
Kocası hakkında 
neler söylüyor? 

Dünyanın en yumuşak, en sabırlı, en iyi kalbli adamıdır ı 

Hükmün yarın infaz edileceğini de biliyor, 
fakat geçen sefer nasll kurtuldu ise bu 

sefer de öyle olacağına inanıyor 
Bu halinde çocuğunun nezlesini dilşünllyor 

Bayan· Haıtptman ve idam m:ıhku munun oğlu M anf erd} "katilin,, 
. · hücresine girip onunla veda etmezden evvel ••• 

ESki. hir-iıvukat: 
. . .. . . . 

Katil ·benim ... Çocllğu beri· 
·Qld.ürdüm ! --·diyor·· ı ... 

, . . .. 
Fakat bu, idamı geciktirmek için hile sayılıyor : .. 
Burıa.raQhıeo •. yann idamdan evvel Hauptmanıa · 
bu avukat karşılaştırı!acak mı? · cvazıs~ ·2 in~id~)~ 

· Bir· artist 
Goril maymununun 
hücumuna uğradı 

Doktor Voronofun 
gorili matmazel

den ne istiyordu? 

7 liralık avize kaz.anan 15 liralık avize kazanan ı·uvalet takımı 

Fedon YüzbO§ı Kemal kazanan Feyzi 

2000 lirahk müsabakamız 
Müsabakamızda büyük hediye kazananlardan üçünün resmini 

de bugün neşrediyoruz. Büyük he diye kazananların hediyelerini al
maya geld'.kleri zaman birer de resmini getirmelerini ve resimleri
nin netrine müsaadelerini rica ederiz. 

lngiltere, Fransa ile 
askeri bir ittifak mı 

Matmazel Lily Pon• yap malı? 
(Yamı 2 incide) (Yazısı ~ ttncUe! 
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Türk anaları dahi şair 
doğurmakta kısırlaştı mı ? 

Bunu sUyleyenlerln Bükreş elçimiz Talebe birliiiinin 
DDn Romanyadan 4' 

1 

8ğlZl8rlnJ yırtarız' gellp Ankaraya gitti köqcüliik kola toplandz 
• aoçmen ıeı e rl 

Fakat beylaalL. "Ceb tMvl•I,, eereyanının hakkında ya.,ııan Konservatuvar muallimlerinden 
1 1 1 

d müzakere netice- b• k . . ŞB r er Br&SID 88 De tto.ıler, De de sini hQkQmeLe lf 8ÇI gençlere mıll ~ 
Putkln flkaea1ıtır J Dlldlrecek 1 · •• • s;ııu .. ı.u bqiiıılerele ....._

1 
ıı..ı.a 1ama1ı, cnı1ar ... _.. Billfnt elçimiz Hamdullalı oyun arı ogretecek 

yat •DPllDID millakaplarmaı reden içeri sirecektir· Hiç~ Supbi dün Romanya vapuriyle Milli Tiirk Talebe Birlili 1'61- lwrıni, clüfiincelerini .a,1emlt1erw 
fula laurettilim için, olmJacula-1 nin biç ldaMJi ........... \atta Romanyadan tehrimize ıelmittir. cQik ~la iiçiacl. lmnaltaJIDI dir. 
rıınm canmı ıılnn•ktan korlmJo- titiriP dlhi ppmak haddi cleiil- Elçimiz ıöçmen itleri hakkında din Eminlnü H~nmcle J&Pmıt- Senelik faaliyet ılriifülUrken, 
ram. Fakat, eclısbipt ne kadar ela- diri eliyor ki: br. Kmaltayı bırlik reiai Hile- Tahıin, birliiin milli aJUDlanmız 
mura utramıf, ne derece ka~l- Ben waputi,.eta Tnflk Fik· "_ Gaçmen itleri h•kkmcla Jin açımı, kmultaJ batkanbltna hakkmd1Pkibirtetehbüıten bahaet-
Dnlf " kwumut olta, ı• relin ıiirlerlai psdıtı zamanı bi- Romanya hüktmetiyle aramızda Tıb Faldiltainden Smt eeçllaaif- mittir. Verilen izahata ılre bir
ne k adı çıkm•t yosma lirim. Balar, daha baaılmadan cere,an eden müzakerelerin neti- tir. lik milli oyunlanmmn pnçlere 
etkiline ıönül bptuan. ba • enel, pplecak bir ıirayetle her- ceaini bükametimize anetmek a. ilk o1arek hir m&ddet 'f"•I llretilmui •e oyun haYalamun 
imda ınuflarmtla dinen, m~ k• tarafmdan ititilirdi. y anmı· zere Ankaraya ıicliyoram. Orada ka,cülilk koluaaa lsmir laanli • armonize edilmeai ;ç1n komena· 
ten çıkanldılltan ıonra ela san••t .sa .._ pklafan müaener cebin- on ıün kadar kaldıktan ıama tek· alncle J&Pblı ..,alaat etrafında tuftrla ılrüpniiftiir. Ba temu 
tutamayan. tufe11ileıip ana baba el• Wr kllıt, bir defter çıkanr. rar Romanyaya d&ıecetim- An. prlltftlmlf, T~ia, lwil Halı· "etlceainlfe koDıenahmar maaJ .. 
ve hnnn alı bap bütçelerine bu o- yahat ilana ela hacet blmabmn. lqma etrafmdaki Ua.hatı bu an • la, Sadık. Hltey·q, Prdaat M~t lbnlwinclen birkaç kitinin ana e .. 
lan ~nç fertlerimi&...,.." itte. bir •fızumd1111 cılcamala l>qlanlı. latma ...lan lıiildlmetçe tanip ~H lıa ~ :raJHl-" ~."':'" den ı-18re milh -1uı lljht• 
edebı,at meteleai olarak delil de, f>inliJenler ele, _ timdi cep edilclili takdirde verebilirim- D"ha "'11Dli olahiı.....ı ıçm fikir- meai kararlqmqtır. 
bayle bir ~ .... ı. olaralr talrrimi tairlerine ppıldılı sibi - G6çmenlere ait zati maıtmel• 
cep takvimi p.irl~nin halini mn· iıtihfaf • .,. iltih.- ile plmezler- lerin, emlik •e arazi aatıılarmm .,. ...... _ ~ J,aJh ~ 
zuu bahaetmek 11tiyonım. di. 'b.llls Mr cotlmnlukla dirt teıekkül edecek muhtelit bir ko. ~~J;; 

Bunlar, aanıyorlar ki, tUr 70· laıdak ketillrler; aherlerler. kop- miıyon tarafından Romen hıntt. Tramvaydan dOetO -ı"l& ~ 
mak için, - 4ielil millt •e ,a'-n· p plranrlardı ft eter. ima bir metine denedileceti •• Bank na. Sirbcicle Karaclenb otelinde o-
cı teleflerin eaerlerinclen '-abenlar u••n içinie, milletin mab olur- yonal tarafından bu~farm Ja,met· turan Gasiantepli Sahri Çenberli- •K--d---------
olmak, delil bir lı.tlltürll benim- .... !erini bildiren makbmlum ele tatta 140 -1a ikinci -"' a ınlar asker 
temek - hatıl ana clillni hile ıe- Haldld edil», ...mi ha,le elaya- billbara Türkiyede aynen lc:lene • Maçka - a.,.mt tra•nJ1Ddan 01m8 m 811 1 
reli sibi llkmele ihtiJ9ç Joktar: rar itte- celi, hu emlikin Romen hlkl11+ inerken cltlfmül, ....... ,_... J<a+-lenaM..._..._....._._ 

~ wqw ..... Sa..t Dw.it .. 
p ...-.... lialeri IÖ~Iİİ7GI' we pum 

kadmlana delil. tilactild TirJD7.U. 
_... biui7atma dll ......_ ola,on 

Yazdıfı c:Umlel"" tutmıp1'irw fm. Suıb.nf. halk piri Huaent'i tine dem mabbiliade --'eke. .. ............ 
1~ yanlqla!:' ma~hr :i· fikir 1

1
a· 1tfltGn ..err.ı,te tannmyan hir timize Romanyaden kerette, ps; Vem verirken ... 

-1camına. mana ııtim ıne,. il· tü Jlll1clqı ,Utar: K&ylil kadı- katran ve teker ithal eclilece;i ha· BeJotlmacla Ataçepnıui toka· 
zua yoktur... mndan, k3-ehuı aarrafına kadar berleri dotrudur. Yalna bakı. iinda teki• namuab ahırda Ka· 
. y .. ,,.~ ... ...ıd wlece... om ..... " 91r,arlar,., ınnlar yeni anl&flll&lm.l tef...aa • neayb AhiMt .., ..... ,.. .... 
ki sp ıolnrJm~ .~~lrutaııc1~;; l = TMi.-a. .,.. ••"8riY~ tmdand... kea hi.ynn anslrii blm'nl ...... 
.' ~P!"°. tren •·f~ı ıutowacla· J11kae1c llritDenw -'lb'- içi1a h· &• birçolrhwıı•t a.i .... ._..tır. 

kı ~Dl neıreden~1I Ye artık bu M• delildir. Füat onlarm a. ini- anlqma yapdmqbr. DecHiiaa 'libl H•r zam•nkl gibi 
~~mı1ete .kart• ~~f1en1 hltm~f .,. ............. .,., ınrıf için- Ankaradan diSnlfimcl ba h 
"'em Mn1 - a1'usu oı ann me.- de •JDt41Mta. tuA '--!! e __. Bet~ktat •h•llDdald maçtan 
telaeteleri tetki'" ettili gibi - te- ·Xhretl rl U! onmur Ye ~-daha fazla tafail&t •erebili • çıkan Pera - Şiıli k1Gp1erine men-
t bbaa _..1........... tv e ıene ıcmaı Gmnet., ka- nm.,, • •1 a.L-__ •

1 d..1--1-
e .. tana ..._. alal .... .,. zamrl . Hamdullah • aap HJUC• er A&anUer ca aa.111· 

mes bir ant1b ka &eti •• .. - • Sap. hi ha •kpım dn aı· derl...ı..o b•p- tul-at 
7SLC8 •• 1--L .... ı.. &-•~-., d kt ·ı- -m~dur! ••~-. aeaç ....- meralr ftllWIL,,a 11 ece411". · lardır. Zahıta nktiıad• 1m.-q. 

B 1 
etm.laı Bir takım , ... , ... ..__ 1 1 d 

u '1ID1I an paha - maasa1- ki •ıer1 • B cll r'1 • • •..,... bypcı an aJD'IDlflrr. Ban ar an 
lah - biçilmeyince, elqimit bir t n ...:'••. 0 e emnız. ~ Ajen, Nmtar, Yorsi yablanmq, 
amat htkmacalramı 01 'lenmiz heba olmuyor... karakol' ,&t&riibn&tiir. 

B
. He1hat. •• - ıs yazıyoruz •mma. onlar V•rım ••'-'t diye 

anl.,..ıyorlar .... diye bhahatl •· Her ~ h:r ~enein ,..hut bir ŞehTadebqmda hitikletçi Meh· 
manm netir •e propapnda ... _ yapdDSUD hır ittidaclı olduiuna PAZABTl:lll 
ta•·..._le maldaa ,.m.ı... .ı•L~- buat.....,_. mm kendi karile- MART - 1111 - V.,aiclen ..,.. ııllnl iç o;o-- ·~ ... n.. .r d ld" s: 111ert: uu. rrt ıw: ı cuk hirer h;ıildet almq, J'U'Dll .. ' 
d• lmlunaalara hOcmn edecek- ~ ea ı• '•~ bdar tan~- taat aew:eklerinl .a.,lemitlei'tlir. 
ain. mü ldn pJNI IU'fetlilhne daiT Oç liln reçmetill• Yaimen çomk-

Nitekim, itte haJrma. ıeaç f&ir- ~. ~tel~! mllaUer nnhr. Fakat iM U ..._ lar hlll hitikletlerini ptırip •· 
·misel• biri, hana cevap ftrir.. kltip bile olannyanlan pir dive ln1rine yermemiflwclir. Zabıta ha 

ba ~ı-: da. •--· Bana·rafmen ümit-..,.,.,_ •- d-1111 çocuklan aramaktadır. 
•sı.. 7M1in aıletirn iti· Eler ıu: ._. li*: Elhelte ba rwtret de•- ~..=ı~ ....... -+-+-f-_,.~~ 6lAf .,.,,.,.,. lılr ,.,,,,,;,., 6lr, ri - ııDtwlJecik. ahqQd ırenç- .,.. ,.,,. ıa.n ..... _ .,.. Be•ından yeralaftd ı 

Bolla, 6lr Doato,.osla tqtJlnltl/ı '-arumd.a da. cl11ha IOnraır;ler- .:& ı.eı &.'7 ı.20 u.oo ı.u ı.aa Kocamuıtafapqada Sehec:i 
...,ı., o•~ fi,,,tl:lri ~.:. den de d&hi ed!hler çıkacaktır. aokqmda 20 numaralı nele ota-
'" 6a ,,..,,.,.,.,..n lllı ,_.ft.ınlİtl• 1'lılt analama.- '6Y8k .-lr doiur· GllQIDN RNB suamı NI: oı.ocT ran f4 Jatmda Y11111fla a~·.~ 
lıl olAtnflll~ ,,,.,._ ht'i .,. .,._ makta bırl .. ımt oldalQna irim ao- 1 eae RttJer A~ AL lımail eYlerinin damlamıı tamir 

Ben de kacbmm. Tam 11111nuilc bdı. ...... ' 
Ve bdm ot .... 'tthı .. ,..ua bir 

9te u1ıer olmak lstep kendimde bul. 
madun. Hele. her ae j>ab'*na olmw oL 
ama barbıetmek ve barpde Yurmak ve 
ftll'Ubnak istemedim 

x.dmm vulfeai sulhta Ç11bpnak,, e. 
fer elinden biıpy celine ıulb için ça. 
bpıaktır. Dünya erkeklerin!n ıa.tı=1tl 

kan blrildOP bu samanlarda sulh i~ 
•ftftDÜ bdmm inunhk brfısmda. 
ld en bOyilk borcu olmak baJine geliyor. 
Acls " uyanetab insanlann Battlne &. 
hlm ~lmamumı temine atrqm!k 
lbnn. Heyecan " hamlelerimlnn bu. 
nlarda mescedilmeal dofrudur. 

Erkeklerin dllttillll dalllete bla de 
mi dUfOyoruz? Bls de mi vurmak, va • 
rulmak istiyoruz? 

Bler wrulmafa heve81mls ftl'l8, 

harpte wruhmyalım. Harp olmaam dL 
ye icap edene aımm•a fa edelim. 

çanını mtbu hnımak pyemle al. 
melr. içtimai fonblyaaa ne o1una o11UD 
lnunl lıhiftti bir anne. bfr 1nPbrdet. 
bir 1ns, Ye bir mqub olan bc1ma • 
yabpn atlmdtlr. . 

* 
- Hltlerın 

tekllflerı ve biz 
.alt afdntetler.le aailmesi milmAif, iddia edenealmu kopanraf Bay nıaDJaYa bbalmu sarurt r&nne~. ederlerken bfmik bir dh·ek Yaau· 
olcın arlıcıl1111lar ot,.-..ı1 _ 1.._ ı.! ht Wr ldlltGr 11tffnciıfnl hephnlz ven1aeıoa ntıı..t yapanlar AUDa atw fan hlıama diitmlf, •in' turetl• Hbllr, -"telif &natlarla ,_ • _,_, - _..., dlrt -a..ı c:esa mabJı:eme91 taratınıla berut ettb'lllldll 1--.. h L- ..ı_t _ ,..:. ...: •• 
Jltanl.rvle lıon"* slilunltmlcı __ .-.• 1-klljanm-. · terdir. yara •n•ıf,altaıwneJ• kalama· ı--ww .. 
--' . .ı 1..~1 • ,__ Gene AJMrSJra -- _......... • ..-.. --- .,......,.. lalaan atmlw•r lhal ... 
........ vİı• -fi· 1~1......_,ıCI 01-..-... -L. L....L.. ..-La-la- do- -r uu_. -.....-.. tir. -T'U• I ..... ı-· -ftlfmı .... -- ,_... -..-~- •'91 pıt~ Milin.le ................ . 
ecılılcır. 7ine "el~• bir lamaJor: --. ,..._. .... ..,..11r _.. ... L 
,.,, 110/l, 6ir ~lilı,.. iri" w, 1 - v.ı.ı Ntlr.ttlnln 1ı1ır...,,. tenbihi tutup daYetliler ıeliıace, mi ta1rlerbaclen laiç birinde - ha sia .............. ,, Flllad, "7!• 
~ iı)'nlet ı,.lirml70r_,, telıll,.. dcı "Fiiir ,.,.,,,.,.,. ~ar- lüzumlu lümmtm: "Deye! Fıl! meyanda Londracla edebiyat tab li:r...._ .. ._. .-km a.t. 
delıl rJvlenntelerin• t1._ eıllp W-1rfrnr.n &.!'r cernileııi .a71v. Dal!,, nmnclen büyük Misler tar- ıil eden ı~ pir de - 1oktar. ebDlt. 7im amlatelif fll'ladlırla ....... 
Jrıraea1Jcırtl1.,, nan. ICla.ilıleri lıt• *- in elim- fetmif··· Aynen o hesap: Genç '8- TaniJem: O tla ayni intiı.hla :r..ı ~ " ~ ._lhıı...,• 

Ne --L ki b L_.__.._.. letlı a._a.,_ ____ J_ı nu.. ire nazaran "Klilik! Romantik!" elet • il L-- d lılWit wtau1ttir. Bu..._,.........._ ,.~ , mnm ....awe .,, ITlll"'ır..:ı ~mı• ne ll'IT 711- a• etaın, meH DCD w mi- ki A........ .. emip NsrQı olmJo. 
UJ"PD olmaaı kabil delil.. Bir ratalllyor? demeden fikir yürütülmüt olma· teYUı bir pzetecilii• memmi· rm: 
f&iriıl zuhura yahut milletin hab.- 2- lltfllitl ..,.,,.n. ,,,_,,.,.,,.,,,,11t- yor ... Nitekim cep tak.imi tairle- Jetle katla11clnma., o da iyi okU' Bler Hltler A'tTUpa IUlhO için ha. 
ıaamda et..clfyen yer edecek Wr n• ootlıan ,,_,_nJ,, ,,,,,tfttO W - ri: "Mehtap! Füt6n ! Şadırvan!,, mat bir ecleb~pt, hir tarihi edehl· ldbten mllsbet tekliflerde bulamuw. 
manmmenln Jazılmaaı necl'r 'bi- "•"'-'.,,... ,,_ fflirlilılen oa- demeden ele piri, ti!r olmaz aa.m. yat hOC11111 n1sun Ye yurchma hiz· "bl1lıuD ,.tnu prbt Avrupm lı;ID de. 
liTOW' """'"""

7
? F.•ki de.irlerde .--'fl;w. lar ... Mesel& fU Nurec:lclin Hoca mete çabum... 111. "'1r Awapıamda d' emnl1ett tes'ı 

t.riibeleri defalarla yaıuJmuhr: 3 -I""""'- ,.._, ,.,-.. .. fıknomı anla- onlarca ne l- 3 - fnlalllnn .....ı leNlllıllm ..-e• ... llfler ya-. - ...ı. 
Zindan Jıilitleri arkam

1
cla ........ J~-r .... .ı-ı_ ..a..aa.ı..:- __ el ec1necemne -1;_. - ___ ..1_ cıetmeır. Anu,.da mn.ahtı cleftnt a uı...-. ....... ._.., ......... _,_ 1, ne i.dll .. - --, - ,_ ...,. ettfıme1r mesl111vetmi ne fn_.... m 

-*s b:Je, huatana töhretleri. bir ,.,ı.,.. ~..U ~-=-- 1-hsettitim kftltlr mbclal .-ç- Prat\88 Unr1erlne a1amaır'ar • 
... .a.a ·ın. fel _....... 2 - Ben Ruaya MJahatimden 1 
._. i ~. ..... •bert ya- P.ı. "11-. Oç ...ı.tQa ele .,... - halcikaıen artılı ,,;;. -·- er .,.-ı.ı ......... lllMPokDlr olar d• z m •:cOi•ıaa gy 
-, 111 11 .... UJcte.1 tlbi dert.al ar- .. , ..... ,i•: ,. ... ,_ Mr'" .. "" ... -r e1atr

1
-"

11 hi" 28 nisan 
~ yayılır. t N---..1c11n H maktan YUıeçtim. Çünkü ldiçük o~'"" w.,.ı..n: .. d4"1 : .. 'nllJ,m t• l'f,,,.-.... Ba • 

- .. ıwu ocaya lran11: yahut orta kırat pir olmaktan bir vu\;~ yramı haftasmm Jk 
Hefe • •t- .ım-:ra ıleıtv ''Mileflrlerho ,.......ı. lıhlllıc lif teY çdınuyaı:atnu ...ıadım... ıııı. remdlm ..ıawlı-ıı.ıı.. gilnüdilr. Yavııılamııızm ııa~ 

.lıir ._ ıum, amralannaı 1ra· et!,, demft. Nureddin Hoca ela JGk pir olmenm .-aiti cep takTi- (YI • _, iqfn hazırlanımz. 



' 
Fransa Bitlerin nut

• kun cevap verıyor 
Flanden diyor ki : 

"Yarın Dançiğ andlaşmasının 
çiğ enmiyeceğini, Memel'in 

Alnıan aarruzuna uğramıyaca
. ._, • m emün edebilir?,, 

Fransız Dısb::ıkanı Flanden Hitlerin{ 
nutuklarına c;vap olacak mahıyette bir 
nutuk SÖ} !emiştir. Fliinden Almanya. 
nın muahedeleri ihliil demek olan son 
hareketlerinden bahsederken demiştir 

ki: 
''M, Hitler bilhassa son mttkı.ı.nda 

lekeler • diye sormuştur .• Büyük harp. 
t~n evvelki ıni.ıstemlekclttin hepsini mi, 
yoksa bazılarını mı İ$tİyorlar? Bir de 
Alman imparatorluğunun tam surette 
teşekkül ve tckemmülünden b:thsolunu. 
yor. 

HABER - Akşam postası 30 MART - 19S6 

0/ 0 99 30 Italyan tayyaresi 
in:~~~~ı~da Hararı af eşe verdi 
HiTLER H b ı .k. ı·t ı 

Reylerin bu kadarını 8 eş er ) J . 8 yan 
ıst~0~b~ıda tayyaresi düşürdü 

içinde bulunan tayyareciler 625 Almandan 4 il 
Bitlere aleyhtar çıktı 
Dün bütün Almanların rey verme 
günüydü. Almanyadaki Almanlar 
gibi, dünyanın her yerindeki Al
manlar da bir ves'le ile nasyonal 
sosyalist rejimine rey vermişler-

yanmışlar 
~--------..~~~~-· 

Adisababa, 29, (A.h.) - Otuz ital. 
yan tayyaresi bu sabah saat 7.30 dan 
9,30 a kadar süren bir bombardnnan ne 
tkcıtinde Marrar ~ehrini ateJc vennıiş.. 
lerdir. 

ıtaı~·anıar h:ç mukavemerc 
uğramadan a. ~oythatar 

kendisinin bazı muahede metinler!n. 
den ziyade ebedi ahlaka ve Almanya. 
nın dünyadaki durumuna ehemmiyet 

Başka memleketler aleyhine inki. 
şaf manasına olan bu fikfr nasıl tatbik dir. 
oluna>::ak? Bütün bunların Fransaya ta". Barlinden geleL haberler:, Al
alluku olmaması itibarile bizi meş gul ma:n halkının yüzde doksan doku
ctmemesi tabii gibi teliikki edilebilirse zunun Hitlerden yana rey verdiii
,]c biz, sulhü pa\'~alanmaz bir kül ha. n1 bildiriym. 

Fransız hastahanesi, katolik manas. 
tm ve bütün kıpti kiliseleri harap o!. 
mu~tur. 

Londra, 29 (A.A.) - .5ytcr aj.m. 
sı bildiriyor; İtalyanların Habqistanıa 
batı !İaı.alindeki ileri harek~tluUıde biç 
tıir mukave111ete uğ•amadıklarır anla§I· 
lıyor. Zira, ne Habeşler ne de İtalyan. 
lar hiçbir muharebeye girmemişlerdır. 

ileri hareketfn devam edeceği zanne • 
dilmektedir. Çünkü İtalyanlara muka
veJl'let edebilecek yegane Habeı kuv • 
ve~ti, İmparatorun kuvvetleridir ki. 
bWllar da Sokota civarında, yani- ç,ok 
daha cenupta bulunmaktadırlar. 

verdiğini anlatmıştır. 1 Cicig.a sehri de yeniden bombanlI .. 
man edilmiştir. Alman görüşüne göre kuvvet vaziye. 

cesi ise h~l:km haklın olması e:ı!asma 

dayanıyor.,, 
linde gördüğiimü;-~ ~ tabiatile ıdaka • • Esas itibariyle yüzde yü2 ma-
far olacağız .... ttalyan kuvvetlerlDln 

lautundutu ~erler Flinden intihap dolayıırile Hitler:n 
sulhten bahsetmesine de temas ederelt 
şunu demiştlt: 

"Fakat ayni zamanda Alman Baş 

vekilinin Almanya için hayati bir hak 
ve müsavat istemekten geri kalmadığı. 
nı görüyoruz. Eğer Başvekil sözlerin . 
de ciddi ise, AJmanyımın hayatr hak i. 
le müsavat dediği şeylerin menşe ve 
maksadını pürüzsüz bir sarahatle an. 
latmalıdır.. ... 

Nihayet mesele, müahedelere riayet 
derccesilc ö1çil1ehilen bir mahiyeti ha . 
izdir. 

Yarın Alm:::nyanm da imzasını taşı. 
yan Danzig andlaşmasuun çiğnenmi . 
ycceği ve Lih:vanya ile ademi tccaviız 
paktına rağmen Memel'ln Alman taar. 
ruzuna uğranuyacağım kim temin ede. 
bilir? Bunlara sarih cevaplar isteriz.,, 

Fransız Dı .bakanı bundan ~onra AL 
manyamn istediği miistemlekeler me . [ 
eıe~ine tem::ıs ed ı ek .. Hangi mllstem. 

Franga yalnız .k'endi emniyetini; d\l. 
sünmü'yor.. Biz utrad ğrln~ müteaddit 
te~viiılerdeıı son11a ycılmz kendimizle 
mt"~l'tl ols'ak. 1~1~lot görülmeyiz. 

Fakat biz, böyle yapmıyarak tecezzi 
kabul tıtmcz bir sulh istiyoruz. Millet. 
lcr Cemiyetinin emniyeti ve zrmanr aL 
trna almnıış bfr sulh istiyoruz ... ,,, 

fl3ndC?ntn m.rtlı:u ArfftaMJ•ila 
t~ na kar .-.ı a "* 

Berlin 30- (Ra:c!yo ile) - fra. 
sız hariciye r.azrrr flf.ndenin son 
nutku A:lm~~nyada gayri ınıüs&it 
bir tesir yapnuşfır. 

Salahiyettar mehafilde Mitin 
Alman mltleti eutb gün\inli tesit 
edeı+.en, Fli.ndenin bi.- defa: daha 
68 milron nEfmu olan büyük bir 
millete hücum. ettiğini söylüyor -
lar. 

gil ere, Fransa ile 
askeri bir ittifak mı 

yapmalı? 
lngiltere · e iki kuvvetli cereyan 
bu mev·zu üzerinde karşliaşıyor 

İngilterenin Faransa ile askeri 
ittifak yapması hakkında lehte ve 
aleyhte cereyanlar İngiliz gazete
lerinde birinci sayfayı dolduracak ! 
bir m~hiyet almıştır. ı 

Eski İngiliz Başvekili Makdo-
1 

naldın naşiri efkaTr olan "Niyuz 
Seter,, isimli on beş günde bir çı
kan mecmuada lngi1terenin Fran-ı 

Boyan Afet 1 
Don şehrim,ze 

dündü veAı kaıraya 
hareket: etti 

lsviçrede Türk tarihi etrafın -
daki ilmi ara~tırmalar h~kkrnda 

kıymetli konferan .. lar veren Ba -
yan Afet, dün Biikreş elçimi:ı: 

Hamdullah Suphi ile birlikte şeh
rimize gelmi~tir. 

Bayan Afet vapurda vali re
fikası, lstanbulc!a bnlun;::ın saylav

lar ve mı.'"'3.B'mler tnrafmdan kal'
şılanm1ştır. 

Bayan Afet bir motörle Dolma· 
bahçe sarayına gitmiş, akşam tre
.niylc de Ankarr-yn hareket ctmi~
tir. 

Bayan Af et Cenevreden dönü.,~ 
te Bükreşte Je ü.ç gün kalmış ve 
bu milddet zarfınC-:a şehrin :r.ıüze-' 
!erinde tetkikat yapmış, profesör
lerle tanışmıstır. Köstcn~e civa -
rm.da ron d fa yam t\n hafriyatla 
meydana çdmrılml§ olan c.,ki İs · 
tirya: ,ehri h:nrahelerini gezmi§, 

sa ile, hem Belçika ve Holanda i
le askeri ittifak yapması tavsiye o
lunan\k 'öyle deniliyor: 

"Bu b' zim müdnfo.amız nokta-
smdan bir zarurettir.,, 

Fakat ayni yazıda. lngi!terenin 
bundan daha ileri gitmemesi mu
vahk görülüyor. 

Bilh~ssa lngihere, A VT\'panm 
şarkır dan gelecek tecavüze karşı 
bir mukavemet vadine g!rişmeme
Iidir. 

Esk' İngiliz Başvekili Makclc
naldın gazetesi şunu yazıyor: 

"Ş:ır!~i Avrupada statükoyu mu
hafaza etmeğe çalışmak, kendi 
müdafaamız noktasından acil bir 
ihtiyaç değildir.,, 

Bu cereyana mukabil diğer ta
rafhn b"r i~çi partisi mehusu da, 
İngiltere - Fransa erkanıharbiy~ 
sinin mii,nverelerde bulunmak ü
zeTe olduğuna dair Dısbakanr E
den-in beyanatını parlamentoda 
,iddet'e tenkit etmiştir. 

Eski Başvekil Loyd Cnç da . 
İ%İ parti~inirt fikr'.ne iştirak ede
rek demiştir ki: 

"- işte ayni vaziyet l <>14 de 
ı~arbin çıkmasına sebep olmuştu. 
Te~ebbüs harekteleri devlet adam
larm)n elin,.lcn alınmıl\tı. O ::nlman 

s·r Edvard Crev d11halrnnı ir.li V(' 
u:d:l:t.ımaf'ıı rrıiiten,v'ldi. J sh~ri 
ro~l~'\rnlar makineyi h!irekele ge 

hjyette olan bu intihabat büyük 
bir. heyecan: içinde ya.prlml§tır. 

Hitleıı de bizzat Pntzdam meyda-
111nda. kend~ r:eyini vermi,tir. 

Dışbahnı Fon Nf;Jrat ve Cum
hur .Ba,kanı genel sekreteri Fon 
Naysner, eski Cumlnur Başkam 

Hmden~urıun lıer zaman reyuu 
vel'diği Kononiyer sokağına gide
rek reylerini< sandığa atmıtlardll'. 

Tabiben 44 milyon rey kazan-
1111! olan H:t~r, bu muzafferiyeti
ni müteakip pani erkanım kabul 
eb&İJ ve ~ tarihi ıa~feriyetİD 
teminine yardım ettikleri iç.in ken
dikrine tetekkür etmiJllr. 

V a.purdıa.- re.ye 625 Alman itti·· 
rak ebnİ!j buır!ardan 616 sı Hitler 
lehinde rey vermiştir. S rey kıy
metsiz sayı1mış1 4 rey ise Kitlerin 
aleyhinde çıkmı!tır. 

• I 

Hidue aleyhtar olan bu dört 
Alrnaın• kim olabileceği etrafm
da fehl'imizdeki Almanlar arasın· 
da büyük b:r dedikodu başgöster
miştiır. Bu dört Hitler aleyhtan 
arasında mühim bir şahsiyet de 
bulunduğu söylenmektedir. 

Almanların kabir bir ekseriyet
le Hitlere rey vermeıini müteakip 
tertip edilen fener afayları Alman
yanın bütün şehirlerin) aydınlatı• 
yordu. ~ 

Yalnız museviler bu alaya it
tirak etmemişlerdir. Museviler se· 
çime de iştirak etmiş değillerdir. 

Bilhassa Sar AJmanlarmm ni
liayetsiz bir şevk içinde olduklan 

Asmara, 29, (A.A.) ~ İtalyan gend 
karar~hından 28 tarihinde bildirilmiş 
tir: 

Şimal cephesindeki İtalyan ileri ha. 
rekcti mühim arazi ve sevkülçeyş nok. 
taları elde edilmesile neticelenmiştir. 

Sol cenahda, Birinci kolordu Aşan. 
zi gölünün şimalindeki Maicis mevIH. 
inde bulunmaktadrr. Negüs burada mü. 
him kuvvetler tahşid etmiştir. 

Uçüncü kolordu, Tembien vadisinin 
birkaç nehir ve sel yataklanm geçtik • 
ten ve Feraroyı işg«l ettikten sonra 27 
martta mühim olan Sokota mevkiini al. 
mıştır. Dessi, Adisa.baba ve Gondara o. 

lan mühim patika yolları bulunan bu 
mevkiden geçmektedir. Fenarodcfan 
Sokotaya kadar olan mesafe Üçüncü 

kolordunun rnuhte1if müfrezeleri tara • 
fından yedi günde kırk beş derece sı. 
~4ik1Ik altmaa ve yul::ıu.t: crp.:alı ve talı/ 

lllt!ltlasik. bw çöl maAiyetinde olan ata. 
zi üzetind4 lcatedilmiitir. Ahali', çekil • 
mekte olan Habeş kuvvetlerinin ta.ıyi. 

kinden sonra, şevkle karşılaşmıştır. Bü. 
tün a§iret reisleri mutavaat gôstermit
lerdir. 

Daha batıda hareket eden ikinci kol. 
ordu Takkaıe nehrini maitinşet geçidi 

yakınında inşa edilmif olan bir köprü 
üzerinden geçmiş ve Sem!en vadisinin 
doğu cenubunda bulunan Debareşe ka. 
dar ilerlemiştir. Bu kuvvetler müthiş 

bir bölgeyi geçmeğe mecbur olmtı§lar. 
dır. Burada da keza ahali hiçbir muka. 
vemet göstermeden mııtavaatta bulun. 
muştur. 

Debareş ve Sokota çok mü.&im piya. 
salardır. Debareş mühim hayvan, hubu., 
bat ve parnuk merkezidir. 

•ki Halyan uçajı du,urındU 
İtalyan tekzibine rağmen, Adisaba. 

bada Gondor bombardımanı hakkında 

bazr tafsilat verilmektearr. Bu maluma. 
ta göre, bu ıehirdeki Fransız misyonu 
takrip edilmiş ve ~mr mühim zararb. 
ra uğramıştır. Habeş hlikut~c.1.i, iki İ
talyan uçağının perşembe günü Koran · 
ve Uakli:min bombardımam sırasınd~ 

düşürüldüğünü ve makineler yere düş
meden ateş aldrğr için içindekilerin yan
dığmı oildiriyorlar. 

Koram bölgesi ü:rerine son üç gün 
i~indiC &inlerce boır..bli atılrruşttr'. Hateş 

mahfilleri İtalyan ucaklannın ba~lıca 

hedefi imparatorun kampı o!duğunu 

zannediyorlar. Habeşler Koram \'e hö1. 
gesine gazli bombalar atıldığını bil • 
dirmektcdirler. 

Har•~ hf~ hir askeri t•h•fdata ... ....... ..._.__ ,.... 

Habeşler Tcmbien bölg""itu5 muvai
fakiyetli bir akın yaptıklarım. iddia edi .. 

yorlar. 
Sitit vilayetindeki Gobbanın born· 

bardtmanr Nıltkrnda Eritre kaynağm • 
dan alınan teni ıafsillta göre, bit k'ö)" 
tahrip edilmiş ve uçaklan bundan son• 
ra da kaçan halkı vt bu arada ~ncral 
Beyennemered ordusunun zabitlerini 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 30 ka· 
dar ölü ve birçok yaralı olduğu bildiri· 
liyor. 

Habe§ hükumeti, Habeşler tarafın· 

dan Harrarda mühim süel hazırlıklar 

yapıldığı hakkında italyan haberlerini 
yalanlamakta ve bu şehrin 28 - 1 ı -
935 tarihli Habeş notasile ag.ık §eh:r 
ve hastahaneler merkezi ilan edilmiş ol. 
duğunu ve hiçbir süel tahşidata sahne 

olmadığını teyid etmektedir. 

g.ö~ülmü§tür. Bunlar 11 yıldan be- Doktor Şahtan istifası rivayetleri 
rı ılk defa olarak Almanyaya rey 

veriyorlardı. Al • b • ,~ 
lstanbuldakiAlmanlarda dün manqagı yenı ır ma l 

bir Alınan vapuruna binerek ka- b · kl e 
ra. sularımızın yi~i mi~ açığında uhran be ıqormaş 
Hıtlere rey vermışlerdır. Sonra 
kendilerine vapurda ikram edil - Dok tor Şaht yeni vergilere taraftar, Hltler 
mi~ ve bir deniz gezintisini müte - ise bunlara lüzum olmadığı kanaatindeymiş 
akip rıhtıma cıkılmı~tır. 

• Alman iktisad nazırı Doktor Şaht'ın sadi müşavirleri arasında bir gerginlilı 

Moskovadan 
lzmire 

Uçan iki Hrdek 
Ktiyceğlzde ,.,uruldu 

intihaptan sonra istifa ed~ceğine dair husule gelmiştir. 
sebepler gösteren "Deyly Herald,, ga. Propaganda nazın Doktor Göbels de 
zetesi, Almanyayı yeni bir mali buhran markin kıymetinden düşürfümesi daha 
beklediğini yazmaktadır. Bu gazete iyi bir selamet yolu olacağı nazariye· 
Doktor Şaht'ın, ihtiyacı karştlamak üze., sinde ısrar etmektedir. 
re markın kıymetinden düşürülmesini Doktor Şaht, artık mücadelesiu~ 

mütemadiy;en isteyen sol cenah nazile. kaybetmiş olduğunu ~örüyor. ŞiınÔ1 

rinin ısrarlarına baş eğmeğe lüzum kal. mümkün olduğu kadar az dedikodu il' 

Köyceğizden İzmirde uy eni a. madan Rayşbang'ı terketmek istediğini umumi hayattan çekilmek istiyor. 
ilave ediyor. Çünkü, her ne kadar Hitlerle ar'• 

sır,, gazetesine yazılıyor: 
Biri köyceğizin Dalyan mevki

inde diğeri de Döğüş belinde ol -
mak üzere avcılar tarafından a -
yaklarında alüminyom hnlkalar 
bulunan iki ördek vurulmuştur. 

Halkalarda (Moskova "26129,, 
C.) (Moskova "48038,,) (harf 
okunamamıştır) harf ve rak::ım
ları yaı:ılıdır. 

Halkalar, tarım işyarlığı vası-

Alman iktisad nazm tütün , bira, sında fikir ayrılıkları Olsa bile lten~ 
kahve ve diğer emtea üzerine gelecek Hitlerin sadık bir dostudut'. 
ay yeniden vergi koymak lazım gel. ''Deyli Heralda huaust muhabiriP 
diği hakkında Hitlere tavsiyelerde anlattığına göre, Almanyanm., ikti,.. 
bulunmuştur: di diktatörü,, adı verilen Doktol' şal'ıt 

Doktor Şaht ayni zamanda Alman. Almanyamn Ren havzasında son y.,_ 
yadaki her sermayedarın, silahlanma. tıklan darbeye de muhalif bulunu)'or· 

projesini tatbik için, yüzde mua~•yen du. Kendisi, Alman hükt\m-etinin 50..-• 
bir para vermesi yolunda bir pl!n ha. yet Rusyaya hücumlarına daima itJta.?: 
ztrlamıştxr. etmiftit. 

Fakat Hitlcr, bu tedbirlerin pek Hl. Çünkü, iki millet arasn\da iyi ıeU"n•· 
zumlu olduğu kanaatinde de~ildir. Bu sebatın Alman refahı kin cok ıuısı 01• 



Bir Dorç 

- Pek ayıp ola· 
calr Nuri! 

- Ne mUnuebet 
c_,,rm ! Alacaiını 

ietcmek neden ayıp 
olurrmuı 7 

- Hiç olmazsa 
~ g{in bekle• 
sek.. Kocası öleli 
daha bir hafta bile 
olmadı. 

- Her teY aıcatı 
11cafına yapılmalı .. 

Nuri bir ıeye ka· 
rar nrdi mi, artık 

onu bundan alıkoY. 
malc imkan11sdı. Ka 
naı bunu bilmeklt 
beraber ıenc ııırar 
ediyordu. Likin ıs

:s 

rarı bu sefer de kocasını kızdırmaktan ı' 
baflra bir ite yaramadı, Nuri kapıyı vu 
.uak çıkıp &itti. l 

* * . 
Nezahet ağlamaktan kıpkırmızı ol· 

mut r6zlerle Nuriyi kal"Jlladı: 
- Beni hatırladığınıza ne kadar mem 

ne oWmn bilaeniz .. Öyle yalnmm ki .. 
Zanlb kadın çolr uyıflamıttı. N.ao 

ri acıdı, hatti bir aralık alacağını iate · 
mekte tereddüde bile dü9tU. Arkadap· 
1\119 fakir oldutunu, kansına bir fey bı
ralanadıfmı biliyordu. Uç ay CVYel borç 
•erdiii üç yüz lira kendisi için mühim 
bir pan aayılamazdı. Hem vaktOe ar
kadqt. ufak bir miras aldığı zaman ona 
borç vermif, böylece ıimdiki servetini 
kazanmasına yardım etmiıti. 

Ulrin bu dü9ilnceleri çok sürmedi, 
pera hını ilstUn geldi. Bir arahlr fınat 
lltltürerek aöıe girişti: 

- Acaba size hiç bahaetmiı miydi? 
Ar~mızda ufak bir hesap vardı. Ben bu 

---=.:.:::U:,...::hiç ..., .. v,.uııhah~ etm,.,.dbn ama onun 
ruhunun muazup olaca mı tiMf~j.. 
çin ... 

Söıünün arkasını ıetiremecli, keke- ' 
ledi ve austu. Kadın sordu: 

- Ne gibi bir hesap? Kocam bana 
bundan hiç bahsetmemitti. 

- Bana üç ytb lira borcu vardı. 
- Uc; yUı lira au? 

- Evet. Uç ay evvel alDUJtı. Verdi-1 
ii tenet yanımda, ıöatereyim. 

Nerahet, kocasının bu çok samimi 
arlradaıma hayretle baktı: 1 

- Ltlıumu yok efendim. Sizin aö 
riftlbden ıUphe mi edecefim? 

Nuri elterif!i oğuıturarak devam 
ettf: 

- Dütündüm ki bu attada lcocanıım 
1'esaplannı tanzim edeceksinir, bu meae-
197i timdidcn öfrenmeniı faydalı olr 
cek. 

Nezahet avucunda tuttuğu mendilin 
..tak olmayan bir köteaini bularak gö.ı
lerfnl anerken: 

- Fakat, diye mınldandı, bu para· 
" Nemelr, bele timdi, benim için im
ldam f 

- Uç yUa lira canrm, pek te fevlrali· 
de bit para değil .. Sizi Uıec:eğini bilsey
dim hiç haber vermezdim, fakat .. 

•ua1'et MSı:UnU kesti: 

- Bu parayı timdi ıbe iade ede· 
111•· LlJdn Nihaclm evrakını kanJtınr
bn bulduiuın bir aenet var: o da tam 
aç yas liralık .. Sbe bu senedi vereyim. 
dr tattan ederatnı.. 

tserilri oda" ıeçti n biraz ıonra 
elinde bir k!fıtla döndU : 

_ Ben tanımıyorum, KlmlJ iamin
de biri irnlt· Actrni de yarrlr .. 

Bir saat aonra, senetteki adresi bu
luttan mn kapsamı çalıyordu: 

_ JttmQ beyin evi mi? 

kapıyı açan genç ve güzel bir kadın 
ccnp verdi: 

- KYet efendim. 
- Siz onun sevceaiaini.z değil mi? 
- Evet! Hayır .. Ben onun bir arka · 

datıyrm! 
~ bdm Nuriyi. Uç odah lrüçü

-111 aP9rtnnanın bir odasına aldı. 
- Jlttml1 beyi ne •amin' ııtCSrebiHrim? 
- !lyaretfnfdn aebebini lutfederae-

ftk .. 
Wart t.u ıarara biraz 141nakla bera• 

her cwap -.erdi: 

5 

Hahralanru anlatan : EFDAL TALAT -32- Yazan: tHSAN ARiF 

1 Kumandan Rikatson Hat, qizli 
'çalışmamı nihayet sezer gibi oiuqor 

- Elimde bır senet var da .. Nihat beye 
verilmiı bir senet .. Nihat beyi beT"halde 
tanırarnıı? 

Genç kadın heyecanlandı: 
- Nihat mı? Geçen gün 6len mi? 
- Ta kendisi.. 
- Kendiaini tanır nuydmı• 
- Naad tanımam? En iyi arkada 

pmdı. 

Kadın gözlerinde beliren yaılan 
sildi: 

- Zavalh Nihat .. Ne iyi kalpli bira· 
damdr .. 

- Evet ne diyordum, bende Nihada 
verilmif bir aenet var da K!mil beyin 
verdifi bir senet.. Uç ytb llrahk .. 

Genç kadm birdenbire frtdldi: 

- Uç yüz lira mı? diye ıordu, üç 
yüz lira ha? 

- Evet, Uç yüz lira, Dmll beyin 
imıaaile .. 

- Siz Nilıadm akrabuı mmnız~ 

- HaytT r Demin a81lemittim, bir 
a'i'lridıip .. 

- Peki ama bu parayı ıeHp benden 
iatcmenizi anlayamıyorum. 

- Ben de zaten ab:den iatemiyorum, 
KlmU beyden fatiyecefim. 

- Fakat.. Size açıkça ICSyllyeyim: 
KlmU bey diye kimse yok. senetteki 
imn uydurmadrr. Nihat bu panyı br 
na vermitti. 

Nuri yüaUnü burutturdu. Şimdi va
ziyeti anlamııtı. Bu kadın Nihadın met' 
resiydi. Parayı ona vermek 6.zere almıt' 
tt. Karısı borc aldığını duyarsa parayı 

nereye aarfettiğini ona izah edebflmek 
için bayJe bir senet uydurmala 1Usum 
görmilt olacaktı, aordu: 

- Peki ne yapmak fikrindeainiı? 
- Vallahi bilmem efendiın. Nihat 

bu parayı bena borç olarak vermeınltti. 
Vermit olsaydı bile benim bunu öde
meme maalesef imkin yok. . ... . 

"Muhterem N ....... ........._ 
Dü11 ....-tiniz ...... Klmil lııe7ia 

.... ,atünlim. Söı. --· .. ,,.._ 
ıan firlDa, una toll Pddo Wr • lrar.. 
var. Senedi öde>-llaİ:recekJ-ini 1Ö716· 
yort•. Size iade ediyorum. Bir pyret 

ecleraenis "" .,....,.. --.,... ........ 
laıılmr. Cew ..... IMll:ı..tm. ..... .-...... 

Karısını sordu: 
- Naaıl? Mektup naılk&ae 4efiJ

mil Hem kadının sirkin oldufunu yır- 1 

malda iyi ettim. Zanlh Nezahet ötre· 
nirae öyle üzUlecekti ki.. 

Ve Nuri btiylec:e kolaylıkla vicdan~ 
nr. auaturduğu için müet~rih otarak kal
kıp itine ıttti. 

Nale ...... : 

Pahire MualJI 

8000 llraya aatllık 
blsk llvl fabrikası 

Ualdidar Selimi Ali efendi mahalle· 
ainde Acıbadem caddesinde 322- 321 
numaralı 353 metre murabbaı semin ibe-1 

rinde ve yliri 32,60 metre unnlufunda · 
iki Jcat klcir bina ile içindeki tngitb 1 

Vikru markalı sabit makineleri ve ot~ 1 
matik fırını birlikte .. tılacağmdan daha ! 
fazla rnaltımat edinmek vr fabrikayı 
2armek için iattkHl~rin tt<1ki•-411r f,.adive 
Çamlıca caddesi 53 saytlı nde fabrika 1 
sahibine bat9Urma1an. 

Bu aırada Anadoluda Y unanh
,rfa yaptıjımız harp en kızgın 
evrelerini ıeçiriyordu. Anadolu
un ıarp mıntakaaı yarı yarıya it- 1 
ili. edilmiıti. Dü,man, her ıün 
•İraz daha ilerliyordu. Düıman 

er yerden, bütün dünyadan mad· 
i ve manevt aurette yardım ıörü
ordu. Biz yalnızdık. Fakir, ya • 

·ah, para.an ve parçalanmıttık. 
Şerefimiz, istiklilimiz için, canı • 
mızı ditimize takarak kuvvetimi
zin aon zerreaini aarfediyorduk. 
En ilmitaiz rüPlerimizdi. 

RIKA TSON HAT'IN ŞOPHEsl 

Kumandan RibtaGn Hat, son 
zamaıalarda naaılta benim ıizli 
mesaimi ıeaintemifti. Dolayııiyle 
benim, teklif ettiii iti nud bir ha
leti ruhiye ile kabul ettiiimi, biru 
ıeç olsa da anlamıı bulunuyordu. 

Fakat bu hiı onda zaif bir f(İp· 
he halinde kalmıttı. Beni çok ae· 
Yiyordu. Çünkü onun yabancı bir 
memlekette, bu çok nazik ahval 
Te terait içerisinde ehemmiyetli 
olan itini muvaff akiyetle idare et. 
meainde k11men i.mil olmut Ye 

kenditine kartı dürüst kaı.kterli 
bir iman ıibi Jı.reket e•ittimo 

Eter bttle ohDM11.Tcb, bir ~ 
heden ibaret kalsa bile beni ele 
vereceği muhakkaktı. Çünkü lnıi· 
lizler, dünyada, caıuıtukta en ile. 
ri ıitmif, bu mesletin hakiki Ü•· 

tadları olmut millet bulumnalan. 
na l'&ğmen kendilerine kartı çalı • 
tan mukabil casusluk te,lrilitın • 
dan tiddetle nefret eclerter 

Bir aktam, Rilcat.on Hat'la be
raber daireden çıktık. Galatua
raya doiru yaya olarak yüriime
ie bqladık. Bir ksı günü idi. So
kaklar karla örtülü .. Etraf tenha •. 
Paltolarımıza bürünmiif, kolkola 
yüriiyorm. 

Ribtaon Hat, Tepebatı bahçe
ai pannakbklan ara11nda Haliçin 
n lstanbul taraf mın k&!' altında. 
ki manzaraamı ptererek dedi 
ki: 

- Çok tüzel memleketiniz 
Tar. Türkler, böyle rüzel bir dün. 
ya kö,eıini batkalarma kaptırma. 
me.k için müC:adele etmekte haklı
dırlar. 

Cevap verdim: 
- K~mandan, umumf harpte 

matlup olduk. Fakat ba, bizim İ· 
çin bir terefli matlubiyettir. Çün
kü aiz de bilininia ki, bu harpte 
bir (Çanakkale) vardır. 

Bu ikinci harpte hayat Ye iı 
tikbalimiz heaabrna en M>n kozu. 
muzu oynuyoruz. Fakat bu top. 
rakları bqkalarmm elimizden&· 

labilmeıi için, Türk vatanında 
eli aili.h lutan herkesin ölmüt bq. 
lunm.11 lizımdır. 

- Türklerin merd, muharip 
inaanlar olduGunu i, itmiıtim .. 
Memleketinize ıelerek siz· nl.- ya 
kından temas ettikten, Türk hal . 
kmı tamamen tamd;ktan son a 
sizin hiç te anlatıldığı gibi barbar. 
fena, medeniyet dü,mC\nt in~anlaı ı 
olmtdriınzı öğrendim. , 

- Hakkrmrzdaki iyi h'ıl~rini ı 
%e t•kkür ederim kumandan! 

Zaten ben aizin necip karakterli 
bir insan olduğunuzu öğrendikten 
aonradır ki, amiyetinizde bir vazi· 
fe kabul ettim. 

- Sözlerimin samimi olduğu. 

na inan! Eğer memleketimden dı
tarda yatamap mecbur kalsay
dım, lstanbulu tercih ederdim., 

Bur~da lafı birdenbire değiı -
- Af dil, sen bahriye mekte

tirdi: 
binde okuc:luiunu ve zabit namze 
di olduğunu IÖylemittin deği1 mi? 

- Evet, kumandan. 
- itiliyorum ki, birçok zabit-

ler ve münevYer Türkler Anadolu 
ya kaçarak milli kuvvetlere ilti . 
hak ediyorlamut ••. Sen niye git . 
medin 7 Harbetmeie korkuyor 
muaun? 

- Kumandan! .... 
Sözümü keıti: 
- Pardon Efdal. Sözümü yan

lq anlama! Senin memleketine 
baif ı bir ıenç oldujunu biliyorum 
Bazı hallerin gözümden kaçmıyor 

Soruyorum ki, Anadoluya git
meie lüzum yoık mu? lıtanbulda 
da yine onlar hesabına yapacak 
itler bulunabilir mi? Eier böyle 
bir vaziyet vana, benden sakla . 
ma. Sana yardım edebilirim. 

- Size itimadım var kuman. 
de.o. Ve biç bir feyİ ıizden ıizle
mek aktım dan geçmiyor. Fakat 
lıtanbul ile Anadolu araımda bü. 
tün münuebetlerin tamamen ke. 
silmiı bulunduğunu siz benden i 
yi biliyorsunuz. 

- Efdil, onu bildiğimiz gib~ , 

lıtanbulda Kemilistlerin gizli teı· 
kilit yaptddannı ve Ankaraya 
muntaze.man İstihbarat raporları 

ıönderdiklerini ve hu raporlarla, 
Ankaranm, karıısında bulunanla
rın, huutan bizim hareket ve ka
rarlarımızı muntazaman öğrendi
iini de bitiyoruz. Sana tunu da bir 
dost gibi haber vermek isterim ki. 
bu gizli te,kilatm elemanları an
laır1mak üzeredir. iz üstündeyiz. 

Galataıaraya gelmiıtik. Cevap 
vermeden dinliyor, müthiı ayaza 
rağmen ııkmtımdan ter döküyor 
dmn. Rikatson Hat, devam etti: 

- Belki onlardan tanrdıklann 
vardır diye töyliyorum. Bu IÖzle • 
rim bir doıt ikazıdır. 

(T ecahülil arifane) den gel -
mekten bqka çare yoktu: 

- itimden batke. bir feyle 

HAB ER 
AM8AM '90STASI 

IOARE cvı 

ıstanbul Ankara Caddesi 
P08ta l&utasu ı lstanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanouı HABER 
'ı'a:z:ı •••eri teıoronu u~n 
idare ve 116n .. 2'370 

ABONE ŞARTLARI 
TiJrln11' Ern,bı 

•enetıı. t&OO Kr 2700 K• , 

• •vtıı. 130 .. ••&o .. 
> •vhk •oo .. aoo " 
' avhı. •SO .. >OO .. 

iLAN TARiFESi 

meıgul değilim. Benden ba~Ka 
kimsesi olmıyan annemi bıraka • 
madığnn için lıtanbuldan ayrıla
madım. Gizli tqkilata gelince ne 
böyle bir iıle, ne de öyle gizli it
lerle alakadar olanlarla be.tnn 
hot değildir. Çünkü erkekleri ta • 
mamen asker olan bir ailenin ço
cuğuyum, kendim de asker terbi
yesi aldım.,, 

Bir ıarhot Rus, muhaveremizin 
burada kesilmesine sebep oldu. 
Bu suretle, Rikatson Hat'm benim 
için çok tehlikeli olan isftndili 
bot çıktı. Yoksa, birkaç uman • 
danberi benden füphelendiğinin 

farkına varını§ olduğum lnailis 
zabitinin bu plinh konUf1Datan 
kart ısında eninde sonunda aizım
dan bir ıey kaçırmaktan çok kor • 
kuyordum. Votkayı ve kokaini 
fazla kaçırdığı için birkaç adnn 

ilerimizde, karlarla örtülü kaldı • 
rıma boylu boyuna uzanan sarhot 
Rusa yardıma kottuk. Ve zehir -
lendiği anl~ılan bu mülteciyi bir 
hastahaneye yatırdıktan sonra bi
ribirimizden ayrıldık. O gece sa -
baha kadar uyuyamadım. Acaba 
lngiliz'ler iti Çflkmrtlar mı idi? 
(Gizli tefkilat) haber alınmıs ve 
eleman lan öğrenilmiı mi idi? 

Benim va~iyetimJen nurl ha
beraber olmuşlard 1 Beni ele ve
ren kimdi? Bu çok sıkmblı ve uy
kusuz geçen geceden aonra bütün 
bu suallerin cevabını bulmak için 
ça1rımağa batladrm. Fakat çok 
geçmeden anladım ki, henüz kor
kulacak bir vaziyet mevcut deiil
di. Rikatson Hat, yalnız benim 
vaziyetimden füphelenmit, fakat 
bana kerır hakild bir d<>1t duyp 
lan taııyan bu adam, bu tekilde 
muhtemel mesaime kartı müaa • 
mahaki.T olmaya karar vermİftİ. 

Krukerdeki zabitler arumda it 
bölümü yapılmıtb. 

Kolonol Ballar, umum za'bital 
askeriye kumanclaru idi. Mülazım 
P.ikatson Hat onun maiyetinde 
bulunuyor ve memleketin uayifi
ni alakadar eden bilthııum hUIU • 
ıat ile me§gul bulunuyordu. Kolo
nel Balların ikinci yaveri olan 
Yüzbatı Çapman aırf Kruker da • 
hilinde idari işlere bakıyordu. O. 
çUncü yaver olan Yüzbqı Difr~ 
taı da halka ait hukuki meaail ile 
alakadar bulunuyordu. Şu Taziye
te nazaran, beni itlerim noktum
dan en fazla alakadar eden Rikat
ıon Hat idi. Binaenaleyh, ben 
genç ve hüsnüniyet sahibi dostu • 
mu kutku1andrrmadan o kane.l • 
dan i§lemeğe ıayret ediyordum. 

YAKALANAN BiR RAPOR 

Fakat, insan istediği kadar dik. 
katli ve baıiretkir olıun, istediii 
kadar adrmlarını ihtimamla ve h .. 
•pla atsm ... Bazo.n hayatta akla 
gelmiyecek aksi tesadüfler oluyor. 
işte, asıl o zaman, hayatın ekseri
ya çok tehlikeli olan bu sürprizle-'f'•c• .. t uanıar'"'" .. ,,.,, •2.ao 

"••mı o•nıerı" tO lluru•tw 

S.,111111 w N~ı,,,ıot Müdurü: 

Hasan Rasim Us 
S.••l"•I• ~, (V AKIT) ••tboası 1 

ri k&1"§111nc:ia merin, soiukkanlr -.. 
tedbirli olmalıdır. Yokıa insan, 
okk4nın altına gidiverir. 

(DeTUlll var) 
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tSTANBUL: 

17: İnkllA.p dersi. t}niverstteden nakil. 
Esat Bozkurt tarafından. 18: Opera (pla.k). 
lD: Haberler. 19.115: Ne!esli sazlarla oda mu 

aildst eserleri (plAk). 20: Ha k orkestr3 la ı· 

20.30; StUdyo orkestraları. 21.30: Son ha. 
berler. 

Sa.a.t 22 den sonra Ana.dolu ajansının ga. 
;ı;etelere mahsus havadis servisi verilecektir. 

\..~KARA: <280 K.h.J - ı 1960 m.J 

19.SO: Hukuki flml yayım. 19.45: KartşrL 
mu.ztk plAk ne;,rtyab. 20: Karpiç şehir lo. 
kaııtasmdan nakiJ (orkestra). 20.30: Ajanı> 

haberleri. 20.40: Karpiç şehir lokantasındar 
nakil {orkestra). 

Btni.REŞ: 01211 Kh. ı - 11164,11 m. ı 

18,11'1: "K:ırk be§ dakikada devria.Jem,. 
11>.45: Rumen halk mwıiklBI. 20.20: Teganni· 
20.315: Konser. 22,45: Gece konseri. 

BUDAPEŞTE; fMll K.b. t - LM!t,6 m.J 

18; KlAsik dans mus!klsi. 19.25: Viyolon. 
sel aololan. 20.215: Şarkı: ve piyano. 22 Zigaıı 
mnslldsL 23.55: Orkestra. 

KOSllOVA 1: ıtH K.hJ - ll.'124 m.ı ı 

18.30: KonAer sürpriz. 19.415: Sesll film. 
20.10: "Radyo festival,.. 21: Radyo testiva. 1 

Un deve.mı. 

VABŞO\'A: <ıt-4 H.b.) - (l.JSI m.) 

19: ~yazıo. 21 : ~yo orkestra.Ilı. 21.30: 
Koro. 22: Ba.rl.ton piano ve keman. 22.30 
pll.Jt ko.ruıert. 23 · Sllezya muslkiıri (orkestra) 
24.0S: Damı muslkfsi. 

ViYANA.: (1592 Kb.) - t506.S m.) 

22: H&tff eaerler. 23.10: Opera. "Gutıger 
Antomwı,,. 2t.10: Viyana oda mus1klBI.. ı.10 : 

Viyana musikisi. 

PBAG: (883 K.b~) - (''70.! m.) 

· 20.SO: V. , Fi.anha.mı (sa.ksofon sololıı.rı) 

piano refakatue. 21: .Johann Strauu'un eser. 
ıert. zı.~: Sentoıiik §lir "yaz ma.se.lı,,. 

BıtBLlN: (IK.I Kh.) - (IM,1 m.} 

n..ıo: llusikili ka.bare. 22: Stüdyonun 
bUyUk orkeııtrasmnı konseri. 23.tO: Breslau. 
dan gece mllziğl. ne.kıt. 

BBESLA V: (91SO IUı.) - (lllll,I m., 
21.SO: Gece mU8lldsi o(Mozartı, Schubert, 

Grieg, Humperdlnck, Schubert, d'AJbert v.ıt. 

nm eserlerinden. 
Prograınm bu kaımı bl~k Alman Is. 

taayonlan tara.tından nakiedllooektl.r. 

kusta: ('740 Kh.> ~ t405,t m;) 

Zil.15: Kemıin piyano. 21.10: Aaker Ha. 
yatı. (Süel bando, orkestra ve solistler). 2•: 
Breslaudan nakil. 

11.:VlBURO: (904 ll.b.) - (SSl.1 m.) 

21.10: Fra.nz Schubert'ln vn c1 llflnfonlsl. 
22: Senfonik orkestra ve soHatıer. 23.25: ts. 

"ELER 
iPEK 

"ARAV 

J'URH 
SUMJ<..H 
VlLDU 

fı\N 

F.l..llAMllA 

":ilK 
\l,fi.AZAR 

\SIU 

) .UtK 

\S'l'OHV." 

rlEYOGLU 
Beklen1lmlyen şahit 
Brodvay melodi 1936 ve 
Beyaz gömlekliler 
Sam son 
Bayanlar. 
Aşk uğrunda 

Madam. Dtibarry ve Parlıı 

hayatı 

Güzel gilnleı 
Sevmek ya.sak mı ve Son 
hatıra. 

KontınantaJ 

Korsanlar definesi 
BüyUk Katerlna ve Kor. 
kuDC; süvari 
İlk gece ve Dağların kızı 
Parmak izi. 

fSTANBUL 
.\LEMDl\R 

l<'ERAH 

"ZAR 

HlLAL 

SUREYVA 
BALE 

BAL~ 

Kadınlar gölU ve Kafeste 
aşk. 

Unutma beni ve Şampiyon 
Venedik şarkısı (Barkarol) 
ve Sonsuz rstırap 
l No: lu halk düşmanı ve 
dertsiz arkadaşlar. 
Pergtlnd ve Söz SLIAhmdı:r. 
Milyon avcıları ve Ka. 
çakı;ılar peşinde. 

KADIKOY 
Yaralı kug 
Ltıkres Borjiya 

OSKODAR 
Karyoka 

BALAT 
ı Tele!oncu kız (rumce sl5z. 

IU) ve Vahşilere hücum 

BAKIR KOY 
M:tLTtY A.Df NitıoD 

$enirTı"gaf rDsu 

llllllJllllllH 

111...111 

1&fat!olae 

BUGÜN 

TATiL 
GONUDOR 

FRANSIZ Th' ATROstl 

Suvare saat 20,4:11 de 

HALiME 
ve operet parçalan. 

ozo Dalma.s ve Konftn. 
otlsin veda mUAameresl. 

i'arm alqıam Ka.dtköy 
Hale'de 

HABER - '.AJqam postair 

Kaç • • • 
şaırımız 

var? 
"Fış fış kayıkcı,, 

kimin ş iridir'/ 
Ortalıktaki mecmua bolluğu ile 

şaka ediliyor. Ya şan bolluğuna 
ne diyeceksiniz? 

Hemyalnız şimdi değil, şair 

bizde öteden beri pek boldur. 
Tabii Mevlana, Yunus Emre. 

FuzuJi, Nef'i, Naili Nedim, Şeyh 

Galip gibi birinci sınıf büyük şair
leri kastetmiyorum; fakat bu gibi
lerden sonra gelen ikinci, üçüncü, 
dördüncü şairlerin ne kadar çok 
ve sayısız olduğunu anlamak isti
yenler Sadettin Nüzhetin şairleri
mize dair çıkarmakta olduğu fasi
küllere bir göz gezdirsinler. 

Üç büyük fasikül ile daha (A) 
harfinde dolaşan, adları sanları 

(A) ile başhyan şairleri bitiremi
yen müeHif bu gidişle (Z) harfine 
ancak on senede varabilir 

Bari oldu olacak, bir de tutsa, 
bugünün genç, orta yaşlı, ihtiyar 
bütün şairleri için böyle fasiküller 
çıkarsa da ortada ya§ıyan ve dola
şan şairlerin tam olarak adetleri 
nedir, öğrensek ... 

Eski ve yeni bütün bu fairlerin 
arasına en olgun ve en velud bir 
şah· de ben kabyorum, alrn size bir 
yaman şair daha: (Laedri) .. 

Fakat bu Bay (Laedri) haki
katte bir değil, ikidir. Biri pek 
meşhur Laedri ki yüksek bir fAİr· 
dir. Öteki de gene meıhur olmak
la beraber üçüncü, dördüncü dere
cede bir ıairdir. lfte size o ikinci 
Laedriden birkaç da şiir: 

Ahmak olur malın verir vereıi.ye, 
Kale.teki kutu ıalıverir gele,,iye! 
Ak•uatalartla mÜ•aa.de yok: 
Bugün pqin, yarın veresiye! 

• J(. ~ 

Leylek leylek 

keç. 2': Haflf muıdki. ---

Hani bana gömlek 
Gömleğin ucu yok 
Sarı kızın ıuçu yok 

KOLONYA.: (658 Kh.) - (466,9 m.) 

'1.10: Oda mllZl#t konaerl. 23.30: Bar:lton 
t&rafmdan Romantik bestıeler. 24.10: Brea. 
ls.vdan nakil. 

KON1GSBER6: u.oaı KJı,) - (291 m.) 

21.10: Süef mıı.r§lar ve melodiler. (sile! 
bando tara!mdan.) 23.30 Walter Rabl'm pl. 
ya.nolu ku&rtett lçln beııtest. 2t.05: Breı.ıla. 

odan nakU. 

PABIS (Pon Parb:lyen): (959 Klt.) (:ta.sın). 

23.20: Beethoven'tn trio Oe piyano (E. 
dur) beııt.eat. 

PARIS P.T.T. (6915 Kb..) - (431,'7 m.) 

21.31S: Oskeııtra konııert. 22.25: şa.n kon. 
Nrl. · 

:ruı.uz CFranaa): (913 Kh.J - (US,e m.) 

12.•o: Orkestra. ı,ıs : Film musUdsi. 
1.40: Operetlerden. 2,15: HAflf mustld. 2.20: 
Orkeatra. 

KISA DALGALAR 
LONDBA: (Kaıa ualıklarJa. nıa.bt.elll ._ 

mn.ltıklar•a ,unıııı bn uatlnde mlitem-.dl.. 

nmı Olllqır.) 

19.llS: Soprano ve trio konseri. 20.llS : 
Kla.stk sentont 20.55: Hintçe musikili tskeç. 
21.15: Trio taraf. İtalyan musikisi. 21.flS : 
Henry Hall cazı. 23.30: Tenor ve mando. 
llııtler. 24: Varyete. 24..20: Dans musikisi. 
24.30: Dana musikisi. 

ZEl!l81!lN (Alma.n1'1lJ: 

(Kra aııtlLldarla, mabteW ozunlnldarda 

plln ber ııaatlnde mütemadiyen calııır.) 

16.30: Beethovenin eserlerinden, konser. 
l7.115: Musiki. 18.45: Müzik. 19.45: Müzik. 
22.30 : Flüt ve piyano konser\. 24.30: Mtlzik. 
1. Konser. 

MOSKOVA: (KllUt dalp): (U 'Ve 60 m.) 

19.4.IS : Semfoııik konser. 

ROMA: (713 Kb. ) - (4%9.8 m., 
16 dan 12.30 a kadar. Kentes konseri ve 

prktle.r. 18.30: Karı~ık milzlk ve şarkılar. 

24..59 (Amerlke.dan neşriyat) "Toskıı,, ope. 
r&.MDtn üçUncU perdesi. 

YARIN SABAH 
LONDRA: 

t : Piyano reııttııal1 . 9.4.5 : Şarkı. 13: Sep_ 
tet H: Orkestra. 

ZEESE.N: 
11: Küzllc. 13: Müzik. 

Porselen nerede 
yapılmıştı ? 

Gerçi çok eski zamanlardan be
ri porselenin Çinde yapılmakta ol
duğu söylenmekte ise de, bunun 
Ming sülalesinden daha öncelere 
ait eserleri yoktur. Çin,. çanak 
çömleklerinin süslenmesi milattan 
önce 206 dan milattan sonra 220 
tarihine kadar sürmüş olan Han 
sülalesi günlerinde ba§lamııtır. 
Ancak bu nakışlar bil!lıca prinç ve 
bakır itlerinin üstündeki kabart -
malan taklitten ibaretti. Kabart
maların arasında da ara Sil'& renk
li ıurlar yapılırdı. MaYi, Yetil ve 
sarı sırlar milattan sonra 960-1278 
de Sung sülalesi çağım temsil e
der. 

Sırlanma iti tatbik olunmadan 
evvel çanak çömleği resimlerle süs 
temek işleri Ming sülalesiyle ba§
lamıştır. 

Porselen ve çiniciliğin Cinde 
başlamış olduğu şühesiz telakki e
dilmektedir. 

.. ~ .y. 

Benim oğlum nerede 
Subcqıncla derede 
incili çevre boynunda 
Ana6ının koynunda 

~ ~ .. 
İkinci Laedrinin yukarıdaki iki 

,iiri biraz entipüften amma, üçün
cü parça gerek hececilerin olsun, 
gerek "cep takvimcilerinin, bazı 

tiirlerinden biç de fena değil! 

Alın bu da bir başkası: 
Ramazan geleli, hoı geldi 
Baklava tepsisi boı geldi! 

Bu dahi ondan: 
Ü ıüdüm, üfiiclüm, 
Bağdan elma düşürdüm; 
Elmacığımı yediler, 
Bana cüce dediler! 
Cücelikten bezdim, 
Rir kuyu kazdım •• 
Elmalı bostan, 
Yandım ben bu doıttan ! 

Bu da gene ikinci Laedrinin sen
bolik ve biraz da "sürrealist,; bir 
tiiridir: 

Kar ve kum F-q IUJ kayıkçı, 
banyoları Kayıkçının kifreği, 

Banyo meselesinde dünya ülke- Tıp tıp atar yüreği .• 
leri arasında büyük farklar vardır. Aksama lıncan böreği! 
Norveçliler gibi timal milletleri a- ikinci Li.edrinin bende daha 
rasmda banyolar hatta kıf ortasın- böyle neleri var ki, hepsi bir ara
da bile açık havada karlarda ya-

ya top,ansa adet itibariyle Siinbül 
pılır. Banyo alacak adamın vücu-

zade Vehbinin divaniyle bugünkü 
du karlarla oğulur, sonra da ince 

mecmualarda çıkan şiirlerin mec
dallardan yapılmıf bir süpürge ile 

muunu geçer. 
adamakılh dövülür. Si.1pürge ma-

Omıan Cemal Kaygıtnz 
sajı kan cereyanını kuvvetleştirir ======================
ki bunun deriye fevkalade faydası hanyoları yapmak adeti vardır. 

vardır. Hindistanın bazı yerlerinde de vü-
Türkistan cöllerinde İse kum cut sulu bir çamurla nvanır. 

150.000 
LiRA 

SO MlART - 1938 

Değerinde 
eller 

Ellerini 25 bin lngiliz lirasına 11igor ta ettiren Mis Karmak ve ellerinin 
iki manalı hareketi 

Kormak adını taşıyan bu İrlan
dalı kızm elleri 25.000 f ngiliz li
rasına sigorta edilmiştir. 

Bu kız, her hangi bir heyecanı: 
hiddeti, sabırs12lığı , neşeyi par-

maklarının hafif bir hareketi ile 
gösterebilmektedir. 

işte bayan Kormak'ın ellerini 
görüyorsunuz, avuçları aşağıya 

doğru bakan eller, korku ve ıstı· 

rabı temsil eden bir el hareketi .. 

Avuçları yukarı bakan öteki 

Muzun gıda 
kıymeti 

Muz belki de insan oğlunun en 
eski gıdalarından biridir Bu mey
vanın hangi memleket mahsulü ol
duğu ve ilk yetiştiği yer hakkında 
bir şeyler bilmiyoruz. Bazı sala 
hiyet sahibi bilginler muzun Hin- 1 
distan ve Çin yerlisi olduğunu söy 
lemektedirler. Diğer bir takımları 
da Kristof Kolombun Amerikada 
muz ağaçlarmı gördüğünü ileri 
sürüyorlar. Malfun olan bir şey 

varsa o da muzun asırlarca müd
detle yapılan zerriyat neticesidir. 

Avrupa ve Amerika piy~sala· 
rında cins cins muz satılmakla be
raber alı, verişi en çok olan cins 
bizim de bildiğimiz sarı kabuklu 
meyvadır. Kırmızı muzlar sert ve 
ek,i tatları yüzünden rağbet gör
memektedir. Fakat bunlar pişin
ce çok lezzetli oluyorlar Bir de 
Plenten cinsi muzlar vardır ki bu 
çiğ olarak yenmez, mutfak mey
vasıdır. Sebze gibi pişirilir. Ce
nubi Amerika ve Garbi Hint ada
larında muz, ekmek yerine kulla
nılır. 

Muzda A, B, C, D vitaminleri, 
grda teşkil eden alkalin 5Ihhat i
çin lazım olan madenler vardır: 

meyvanın kendisi de gayet sıhhi 
ve tabii bir ambalaj teşkil eden 
kabuğunun içinde mahfuzdur. 

Muz tamamiyle olgunlafınca 
yenmelidir. Bu meyvanın hazmı 

zor olduğuna ve yahut mideyi yor
duğuna dair zihinlerde yerleş
miş yanlıt düfünce hep ham ola
rak yenmesinden ileri gelmekte
dir. Yoksa tamamiyle olgun mu • 
zun midede çarçabuk, hiç yorgun
luk vermeksizin hazım olduğu 

muhaldc:aktır. 

Muz satın alırken göz önünde 
tutulması lazım gelen bir iki şey 
vardır: Kabuk sathının büyük bir 
kısmı küçücük kahve rengi nokta
larla kaplı ise meyva olgun de
mektir; kabuk sapsarı İse henüz 
hamdır. 

Muz biç bir vakit buz dolabına 
konmamalıdır. Çünkü bu hem lez

eller ise, yalvaran bir vaziyeti gös• 
teriyor. 

Sinemalarda, kadın kahramanı 
mektup yazarken ve sadece elJeri 
gösterilirken gördüğünüz olur. lı
te bunlarırı çoğunu bu lrlandalı 
kız yapar. O zaman dikkat, yalnız 
eller üzerinde teksif edildiği kin, 
cidden güzel, kabiliyetli ve hü· 
tün maksatları ifade edebiiecek 
~uer olması razım geliyor ki bu 
lr1andalı kızın, elleri bu iş iç;n bi
rebirdir. 

Hiç uyumıyan . 

Köpek balığı . 
Bir sinir bari~asıdır 

Hiç uyumıyan, denizde hiÇ dur
madan yüzer. köpek balığını bil
ginlerbir sinir ha.rikası diye tarif 

etmektedirler. Doğduğu dakika
dan itibaren kuyruğu kıpırdamağa 

başlar ve çirkin suratı da av gö-

zetler. rtıİ ı.Ml 
Köpek 6alığınrn li;ç avun111Ü<. 

bilmez içgüdeni yırlıcıhktır ve bu 

tabii sevk dolayrsiyle acıya karşı 
adeta duygusuzdur Balina avcı· 

lar, geçenlerde şaşılacak bir man• 

zara ile karşılaşmışlardır: Tutu:aıı 

bir balinayı parçalamak için dtır• 

madan saldıran kocaman bir kc;.. 
pek balığl, keskin küreklerle . vii• 

cudu delik deşik içinde kaldığı hal 
de hiç 'i1.ldınş etmeden, ölünciye 

kadar yemesine devam etmitfir. 

Köpek balığın;:n sivri dişleri et" 
kidikçe düşer ve yerlerine müte ... 
madiyen yenileri çıkar. Bu hah"' 

ğın vasıflarında birisi de inerak 
tecessüstür. Su kıyısında duran'bit 

adam elinde açık renkli bir şef 
tutmakla köpek balığını kıyıya ka
dar çekebilir. Mesela kay1ktan su
ya küçücük gazete parçalarını a• 

tan balıkçılar ve avcılar köpek ba· 
lıklarını kayığın bordi7.sma kadar 

getirip öldürürler. Bu tec~sii• 
her sene yüzlerce köpek balığıııııı 
hayatına mal olmaktadır. 

Köpek balığı atılan kağıt par· 
çasım koklamak için hemen atılır, 

balıkçı zıpkınını fırlatır ve böyle

ce denizin yırtıcı hayvanlarından 
biri daha derhal derisi yüzÜlerek 
eksiltilir. 

Köpek balıklan aptal §eyler
dir. Balıkçılar onları ekıer~ya .cılız 
oltalarla yakalarlar. Balık az açık 
göz olsa bu oltaları kolaylıkla kı
rabilir. Esarette çok yatamazlar. 

Bunlann vasati boyu iki buçuk 

metredir. içlerinde 15 metre uzun
luğunda olanlan da çoktur. 

zetini bozar, hem de olgunlaşma- =================:;::::.-:::==;::: 
sına mani olur. Muzu muhafaza bağlıyarak kapamak ve ıerince bir 
etmenin en iyi çaresi: Meyvayı biri odaya asmaktır. 
keae kağldına koyduktan sonra Bilhassa çocuklara ınuz çok 
kese kağıdının ağzını Sikt ııkıya faydalıdır. 
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~uırprro~o 
-Fenerbahçe Istanbulsporla 

1- 1 berabere kaldı 
Haftanın en mühim maçı Fener sta. 

dındaki İstanbulspor .Fener bahçe kartı
laşmaaı oldu. Fener her zamanki kadro. 

sile, Geçen hafta Güneşe karşı gençleri 
tecrübe ederek yenen lstanbulspor da. 

ha etıki oyunculanndan yalnız ferdiyi 
takıma alarak eski kadrosilc sahaya 
çıktı. Hakem Ahmet Ademdi. 

Rüzgin istanbulsporlular lehlerine 
aldılar. Oyun Fenerin çok seri bir hü. 
cdmile başladı. Fakat top müdafaa hat. 
tından geri döndü. 

BugUn istanbulspor iyi çalışıyor to. 
pu kontrol ve sürüşlerinde ihtiyath ha. 
reketleri gözüküyor, ve nitekim oyunun 
daha onuncu dakikasında Fener müda. 

faa hattını yararak Fahrinin ayağile ts. 
tanbulsporlular yegane gollerini kay -
dettı1er. 

Geçen devrede de Fener defansını 

yararak gol atmak yalnız lstanbulspora 
nasip olmuştu. On dört maç sonra yine 
mu muvaffakiyeti lstanbulspor elde et. 
miştir. 

istanbulsporun golü Fenerbahçeyi 
daha fazla harekete geçirmişse de rüz. 
gar aleyhlerine olduğundan top daima 
falsolu gidiyordu. Nitekim Fikretin bu 
aralık attığı bir serbest vuruş İstanbul 

sporun kalesini yalayarak avuta geç. 
ti 1. Fenerbahçenin bunu takip eden a. 
kınları gol çıkarmak fırsatını vermedi. 
Buna bilhassa fstanbulsporun bugün 
çok güzel oynayan kalecisi mani olu. 
yordu. Çekilen bütün şütleri yakalıyor 
ve tehlikeli akınlan kaleden uzakla§
tırıyordu. 

Oyunun dakikaları geçtikçe Fenerin 

Beykoz • • 3 - Anadolu : 1 
Anadolu birinci devrede Beykozu, 

2 • l yenmifti. Bugünkü maç bu iti. 

barla Beykoz için ayrı bir ehemmiyeti 
hmdL 

Takımlar her zamanki kadrolarile oy. 
nadılar. 

Rilzg4n lehlerine alan Anadolullllar 
Beykoza kartı nisbi bir hakimiyet ka. 
zandıtarsa da, çok zaman, dcfanslarile 

beraber Beykoz yan sahasında oyna . 
malan ilk devrede kat'i bir netice al • 

malanna mani oldu. Bu, onlar için bü. 
yD tilr tiata idi. 

Anadolulular, ancak lehlerine veri • 
len bir serbest vuruştan yegtne golle. 
rini kazandılar. Bunu ayni tekilde Bey. 

kozlulann golü takip etti. Hatta Bey . 
kozluJar rUzgara rağmen iki de mühim 
fırsat kaçırdılar. 

Bu devrede nazan dikkatimizi cet. 

beden hadise; şapkalı, pardesülü, yan 
hakeminin üzerine aldığı vazifeyi ve 
onun ehemmiyetini bcnimsemiyerek 
maç esnasında sigara içmesi olmuttur. 

Ve ilk devre böylece 1 • 1 bitti. 

ikinci devrede Beykozlularm satdan 
yaptıkları bir hilc6mda attıktan bir §Ut 
Aqadolulu Salibin bqma vurarak ağ. 
tara takıldı. 

Bu golden sonra Anadolu muhacim 
hattı beraberlik temin etmek için biraz 
harekete ceçtilene de ıol çıkaramadı. 

~-
Oyunun hitamına on dakika kala kor 

nerden bir gol daha atan Beykoz saha. 
yı 3 • l galip olarak terketmeye muvaf. 
fak oldu. 

Dünkü maçta, Beykoz bütUn son 
oyunlarında olduğu gibi canlı ve güzel 
oynadı. Anadoluya gelince, nedense 
beklenen oyunu bir tUrtu çıkaramadı. 

Şeref sta::lında: 

-Beşil~t~ş~ 
Süleyma.niye: 1 

Süleymaniye kaleci•inin güzel bir lıurtarl§ı ••. 

Şeref sahasında !egane birinci r 
küme maçı olan Beşıktaı - Süley· 
maniye karıılattılar. 

Saat t t ,35 de hakem Suphi Ba· 
turun idaresinde başladı. Beşik
taf lılar ilk devrede rüzgarı leyhle
rine aldılar. Ve bundan ancak 7 n
ci dakikada istifade ett'ler. Nazım 
Sulhiden aldıi{ı pa11 ilk olarak Sü
leymaniye ağlarına taktı 

Bu golden soT'ra Süleymaniye
filer acıldılar •e Danisin ayağın
dan ilk ve ıon sayıJannı yaphfar. 

Betiktqlılar da bu golden son· 
ra açıldılar. Ve çok geçmeden Na-

zımın pasını iyi kullanan Rafet i
kinci golü, çok geçmeden gene 
Sulhiden pasalan Nazun da 3 üncü 
sayıyı yaptı ve devre böylece 3 - t 
Siileymaniye aleyhine bitti. 

ikinci devrede Beşiktqlılar rüz. 
gir altına düttüler ve böyle olma
sına rağmen çok güzel oynuyorlar. 
1 S inci dftkikada Rafet vasıtasivle 
dördüncü sayılarını yaptılar. Bun
dan bir dakika sonra da Eşrefin a· 
vağından beşinci sayılarını V<"J>•ı
lar. Bu devre tamamen Beı;ikta~ 
hakimiyeti altında oynanmı•br. 

A. S. K. 

hakimiyeti yükseliyordu. tstanbulspor 
kalesine çekilen şutlcr bir türlü gole 
tahvil edilemiyordu. Birbiri arkasına 

lstanbulspor kalesine çekilen serbest 
vuruşlardan da bir netice alınamadı. 

Birinci devrenin son dakikalarında 
tstanbulsporun bir ikinci akım göze 
çarptı ise de neticesiz kaldı. Ve devre 
tstanbulsporun 1 • O galibiyetile bitti. 

lKlNCt DEVRE: 
Bu devrenin başından itibaren top 

fstanbulsporun nısıf sahasından ayrıl • 
madı. Fakat bugün fevkalade oynayan 
tstanbulspor defansı gol yaptırmamak 

için bütün enerjisini kullanıyor ve Fe. 
ner muhacimleri bir türlü gol çıkarma. 

yı beceremiyorlardı. Bilhassa bu devre. 
de lstanbulspor tamamile bir müdafaa 
tabiyesi tatbik ediyor ve Fenerin tehli. 

keli akınlannı demarke ediyorlar. Fa. 
kat bir aralık Fenerin tehlikeli rnuha . 
cimlcrinden biri olan Naci, Niyazinin 

güzel bir pasını lstanbulspor ağlanna 
taktı!. Bu gol Feneri daha çok hızlan. 
dırdı. Ve akınlar birbirini takip etmeğe 
batladr. lstanbulsporun her yere yeti . 

ıen Hüsnü bugün enfes kesişlerile te. 
mayiiz ediyor. Fenerbahçe muhacimle. 
ri beraberliği temin etmekle beraber 
güçlerine inanmış insanlar gibi muhak. 
kak galibiyeti kovalryorlar gibi. 

Fakat gücüne inanmak kafi gelmedi. 
Yüksek bir enerji ve talihin de buna 
eklenmesi lbımdı. Yılmadan çalışan 

lstanbulsP._&' cNf-antt 'bernfserliği ka~ır. 
madıf. J n 

fstanbulspor bu seneki tik maçtan. 
nın ikinci devresinde bu suretle bir sür. 
priz yapmış ve güzel bir muvaffakiyet. 
kazanmış oldu. 

Maç havanın oldukça fena olmasına 
rağmen zevkli oldu. ve 1 • 1 beraberlik. 

le bitti. • • • 

ikinci kümeDer 
Ortaköy: O 

DoQanspor:O 
Kadıköyündeki ikinci küıne ma· 

çında Ortaköy çok hi.kim oynama. 

sına rağmen Doğansporla O ..= O 
berabere kaldı. 
Anadoluhisarı: 4 

Sumer: 1 
Şeref stadındaki ikinci küme 

maçında, Anadoluhisar hakim bir 

oyundan sonra Sümen 4 - t yen
di. 

Hususi maçlar 
.. ~ ~ - -
Pera: 2 - Şişi 1 : O 
Gayri federe ekalliyet takımları 

içinde en zorlu rakipleri olan Pera 
Rum takımiyle Şişli Ermeni takımı 

dün Şeref stadında hakem Suphi 
Baturun idaresinde karşılaşmı!lar, 
neticede Pera 2 - O galip gelmit· 
tir. 

Bisik,et varış arı 
Uçüncü bisiklet teşvik yarışları dün 

Mecidiyeköy • Sarıyer arasında yapıl. 

mı§ neticede Galatasaraydan Muhsin 

birinci, Süleymaniyeden Zambo ikinci 
yine Süleymaniycden Abdüllah üçüncü 

Fcnerbahçeden ihsan dördüncü olmuş. 
lardır. 

Kır koşusu 
Halkevi tarafından hazırlanan kır 

koşusu diin yapılmıştır. 

3 000 Metrede. Halkevinden thra 

1 
bim, 6.000 Metrede Güneşten Riza Mak 
sut birinci olmuıtur. 

Hilat • Güneş maçındaı Hilal kalesi önünden bir görünüı. 

Taksim sta <dl o ın <dl a ..__ - ~ --
Vefa: 6 -Topkapı: o 
Rüzgarın yardımiyle müthit toz} 

bulutları arasında kalan saha, su
lanarak tozlar bastırıldıktan sonra 

Taksim atadyomundaki birinci 
müsabaka Topkapı ae Vefa arasın
da yapıldı. Ve ilk anlarda iki taraf 
da müsavi bir kuvvet arzetmekte 
idiler. Fakat devrenin ortalarında 
Vefalı Gazi klübüne üstüste iki 
sayı kazandırdı. Ve hakimiyet Ve
f aya geçti. 

ikinci devrede biri penaltıdan 
olmak üzere dört gol daha atan 
Vefalılar bu maçı sıfıra kartı altı 
golle kazanmıf oldular. 

T opkapı geçen hafta Galatasa
raya ancak bir golle mağlup ol
muf ve çok iyi bir müdafaa oyunu 

oynamıf tı. Dünkü maçı geçen haf .. 
taya nisbet edilemiyecek kadar 
fena oynadı. Bu hafta yeni oynı• 
yan kaleci hemen bütün gollerdea 
mesuldür. Müdafi ve muavinler 
vasat bir oyun çıkardılar. Hücumı 
hattı - birinci devrenin batlanp 
cı müstesna - faydalı bir hücum 
yapamadı. 

Vefalılar da çok hesaplı ve p 
zel bir oyun oynadılar. Merkez mu 
hacim ve sol iç, merkez muavin vd 
iki müdafiler galibiyetin imille-ı 

riydi. 
Yetil beyazlılar bu devre bi • 

rinci kümenin en zorlu takımların
dan b '. ri olduklarını dünkü maçlarl 
le isbat etmit oldular. 

- --- -· ----
Güneş: 2 

Taksimde günün ikinci oyunu 
olan Güneı - Hilal maçı; Hil&lh
ların büyük gayretleri ve hakimi· 
yetleriyle basladı. Esen tiddetli 
rüzgarı,1 aleyhlerine olmasına rağ 
pıen Hilal ta1umı nasıfnlarının meş 
hur muhacimlerine göz ~hnnadt
lar. 

Hilalın ara sıra yaptığı hücum· 
lar da düzgün ve fakat tahsi oynı
yan Mesalimin yüzünden heba o
luyordu. Birinci devre ııf ır sıfıra 
bitti. 

ikinci haf taym Güneşin hakim 
oyunuyla başladı. On betinci daki
kadan sonra maç seri cereyan e· 
diyordu. Bu sırada Güneı sağ içi 
Necdet üç defa muhakkak gol ola
cak fırsatları kaçırdı. Canbaz ve 
Rebiinin çektiği tüller de Hilal 
kalecisi tarafından kurtarıltiı ve 
son dakikalara kadar vaziyet 0-0 

-Hilil: O 
devam etti. 

Oyun n bitmesine bet dakika 
kala Hilal kalesi önündeki bir kar• 
ga!alıktan istifade eden Kamran 

birinci, akabinde penaltıdan Güneı 
takımı ikinci golü de kazanarak 
maçı sıfır • iki kazandr-

Hilil takımı dün çok güzel bir 
oyun oynadı. Kaleci fevkalade idi. 
Sağ müdafi, merkez muavin takı
mın en muvaffak olan oyuncula• 
rıydı. Merkez muhacim ıahsi oyu• 
nundan vazgeçseydi, netice batka 
türlü olurdu. 

Güneş kalecisine hemen hemen 
hiç it dütmedi. Müdafiler iyi. mer• 
kez muavin fevkali'de idi. Hücum 
hattında sağ taraf fena, merkez 
muhacim ve sol muhacimler güzel 
oynadılarsa da Güneı hücumlan• 
nın çoğunu sağdan yapmakla en 
hüvük hatayı isledi 

Galatasaray: 5 - Eyüb: O 
Taksim stadındaki &on müsaba 1 

ka Galatasaray ile Eyüp takımlar 

1 
Eyüp kalecisi tehlikeli bir Galatasaray 

hücumunu kurtarırken 

arasında, hakem Adnan Akının i
daresinde oynandı. 

Galatasaray rüzgar altında ola
rak oyuna baıladı. Eyüplüler Gala. 

tasaray nısıf sahasına indilerse de 
bu üstünlük bet dakika sürdü. 

Bundan sonra Galatasaray hi· 
kimiyeti ele aldı, 35 inci dakikaya 
kadar h;r türlü gol çıkaramıyan 

sarı kırmızılılar nih~yet Eıvakın a
vağiyle birinci ıayıtartnı yaptılar. 
Ve birinci haftaym bövlece bitti. 

tkinci haftaym, Galatasar~vın 

çok acık üstiinlüğü ile geçti. 15 in
ci dakikada Bülend 'kinci 25 inci 
dakikada penaltıdan Necdet ~ ün
cü akabinde gene Necdet Pri ve 
şiddetli bir siitle dörflüncü ~~ nrı 
dakik:ı\da d" Bii'end bP~İrıci P.olle• 
ri attılar. B ' snretle Galata:saray 
0-5 ga!ip peJdi. 

Evi;n ta1<ımı a~ık bir oyt•n ovna. 
dı ve fırsat buldukça hücum etti, 
iyi çalıştı. Müdaf'Jeri. ve bilhassa 
~ağ muavinleri ivi oynadı. Hücum 
hattındııı. sa;; açık en göze çarpan 
gençlerdendi. 

f:ale.taıtaray takımında he"' iki 
müdafi rnk iyi oynadılar. Genç 
muavin h"\th Sl'Üze1 çalıştı r~ k.,,t 
h1r:a"' ··- - ·t1. '-l:;c,,.n hattı 'l'\'7.ife
ıini b:hakkın ifa etti denebilir. 

O.M.K. 



8 ' HABER - J\litam poitaiı · - ~ 

Yazan: Murad Serto§lu 8'7 
- Hayır muhterem peder. Öyle/ Kiliseler çanlarını şimdi daha 

bir şey demedim. Vakıa kendileri seyrek olarak çalıyorlar göğün kı
kaçmıt değildir. Gözümüzün önün zıllığı timdi daha azalmıfh. Ve 

- Ben pısırık erkekleden deği-
dedir. yangın yerinde yalnızca iki ıiyah 

- Nerede? ve uzun baca kalmııtı. 
Kumandan eliyle, arlık tama· • • • 

miyle yanmıf olup parça parça ve Vakit gelmişti .. · 
taraf taraf yıkılmakta olan evi İ· Tamam! 

lim diye böbürlenip duruyordun .. 
Meğer sen de kıhbık bir erkekmişsin t 
çekil karşımdan .. 

Haydi 

şaret etti. Sonra anlattı: Her ıey yolunda gidiyor.. Celal şarap ıitesini açmıştı. Bu ı bakarak cevap verdi: ı 
_Merdiven yıkıldıktan bira Fırsat kapıya gelmitti. . aralık Nesrine cevap vermeyi de - Şimdi neredeyse Nesrin ge-

sonra birdenbire evi alevler sardı. Papa palas pandıras Vatikan- ihmal etmedi: lir, Leyla! Küllenen ateşi detmiye. 
Bu yangının nasıl çıktığını hala dan çıkıp gitmif, muhafızları da - Beni çok pısırık bir koc t lim. Hem sen timdi Büyükadada 
anlıyamadım. Kendimizi, pence- kendisini takip etmiıti. mevkiine düşürdün, Nesrin! Ben tanıdığım Leyla değil.. Kanının 
relerden, kapılardan atarak güç B~nlar bütün Romayı ayağa kal. sana fzmitte yardım etmeklt> şef- annesisin! Her ıeyi unutalım ar-
bela hayatımızı kurtarabildik. dırmıştı. kat ve sevgimi göstermiı oldum. tık ... 

_ Öbürleri? Herkes yangın yerine koşmuı· Kılıbıklığı hiç bir zaman kabul e- Leyli kaılarını çatmıştı .. Cıga-
- Otuz kadar ölü ve yaralı as- tu. demem. ramn birini söndürüp birini yakı-

kerimizle üç silahşor alevler için- Herkes bununla meıguldü. - Zaten annem de kılıbık er - yordu: 
de yanan binanın içinde kaldılar. Biraz cesaret! keklerden hiç bir zaman hoşlan - - Canım, nazlanma haydi Gel. 

_ Sakın bunlar başka bir yol Haydi! maz .. Öyle değil mi anneciğim? ! sarıl boynuma! Avrupalı bir da-
vasrtasiyle binadan dııarı kaçma- Art! iki Si başbaşa madım olsaydı, timdi kendi anne-
smlar? Genç ve Borjiya tarafından sa.: k ait n Ca sine sarılır gibi, beni derhal ku-

l k A k t ı l h · b k caklar ve yanaklarımdan öperdi. - m anı yo · ın a mmı' o an arıs ça .uca Nenin o sabah kovaföre gitmİf· 
- Neden? yükselmek ve altın kazanmak isti- · - Doğru söylüyorsun ya.. Bir 

Ç .. nk.. ğ d .. d"'k B' S f ı· d k' .. · tı. kadının damadı, kendi evladı de-- u u aıa ı an gor u . ı · yen te an e ın e ı mızragı no- Leyli damadı ile başbaıa kalın-
t l k t l b t · 1 k b ki d"v" V 'k mektir. Fakat, sen bana bir evlat na bı uıunca pencere ere oş u ar. e çı o ara e e ıgı atı anın ca cıgarasını yaktı: 

Ş k 1 k k ku · · d · k d d d v gözüyle bakamazsın, Leyla! Ve 
aı ın ı ve or ıçın e uzun u- ıç apısınrn uvanna aya ı. e _ Bu fırsattan istifade edelim, 
d tr f b k t l B d k. ··t dd"t f k A l d 1 ) ben de ıana - görüyorsun ki -za ıya e a a a ış ı ar. eş a ı- mu ere ı , a at acu a ım ara Celil! Seni geçen yıl Büyükadada 

ka evvel de bunlardan biri kendi- içeriye daldı. hala Leyla diye hitap etmekten 
rencide ettiğimi biliyorum. Bana k d" · ı 

ıini en üst kattan a§ağıya attı . Merdivenleri bir hamlede çıktı. en ımı a amıyorum. 
karıı o zaman gösterdiğin sevgiye 

Diğerleri de pencerelere doğru si- Önüne birçok muhafızlar, hiz • - Neden anne demiyorsun? ne yazık ki mukabele edecek va-
lah atmamız üzerine geriye çekil- met eden rahipler, kadınlar, sin - ziyette deiildim. Prens Ömer be- - Dilim varmıyor ••. Adada ge· 
diler. yorlar raslıyordu. Fakat bunlar ni tehdit ediyordu. Ona, kendisiy- çirdiğimiz tatlı demleri hatırladık

- Ne oldu, bu kendisini pence- yangınla ve papanın aielicele Va- le evlenmek için ıöz vermittim. ça, ııcak nefesinle hali boynumu 
reden a§ağıya atan? tikandan giditiyle meıgul olduk la- Birlikte Mısıra gittik. Keıki gitme- ısıttığını duyar gibi oluyorum. Bı-

- Parçalandı. Kafası patladı. rından genç muhafız askerinin te- rak beni Leyla! Uyuıan, pıhtıla-
ıeydim. Bu yüzden baııma bin tür-

- Tanıdınız mı onu? lafını ve hareketini f aTkedemiyor- lü f elik et geldi. Meğer Prens O- tan damarlarımı tutuıturma ! Ve 
Evet muhterem Peder Tanı tardı ben, emin ol ki, Nesrini de o vakit 

- 1 • • meri lngilizler takip ediyormuş. 0-
dık St f b' d b · seni ıevdig"imden çok daha de.rin · e an ır ay an erı papanın raya ,aidince, l<apana tutulmuş bir 

- Kimdi? ve gizlice de Borjiyanın hizmetine fare gibiçırpınmağa ba.ıladım. ı,. bir aşkla seviyorum. Sana yalda-
- Jülyetto ! dahil olduğunClan ~apa~ın husuıi tanbula ne müıküli.tla döndüğümü ıınca bu sevgimin saneceğind~n-
- Hanıi Jülyetto? dairesini, yatak odasını falan hep b'l r korkarım .•. Haydi gözlerini ben .. 

ı sen .. 

- Ne yapmağa, ne söylemeğe 
hakkı var? Ben seni ondan önce . 
tanıdım .. Ondan önce sevdim .. Ve 
ondan önce kucakladım 1 

-· itte o kadar, Leyli.! Sadece 
birbirimizi kucaklamrıtık ve ıeviı· 

memiz bundan ileri gitmemiıti. 
Gene bu kadarla kalsın.. tleriye 
gitmiyelim, Leyla! ilerisi uçurum• 
dur. Korkunç, karanlık bir uça-
rum ••• 

- Haydi budala. sen de .. Ge • 
çen gün sofrada f&rap f İfetin1 a • 
çarken: (Ben pıaırık erkeklerden 
değilim!) diye böbürlenip cfuru· 
yordun! Ben de senin sözlerine i
nanır gibi olmu§tum. Meier ıen 
de kılıbık bir erkekmişsin! Haydi 
çekil turadan ... 

Celalin elini itti .. Hiddetle ye • 
rinden fırladı .. 

- Ah §U kedi ruhlu aslanlardan 
o kadar nefret ediyorum ki .•. Ben 
ne talisiz bir kadınım, yarabbi! 
HaY,ata gözlerimi kapryacağrm gü. 
ne kadar, sen benim kar91ma de
mir bilekli, sert bir erkek çıkarmı· 
yacak mıSJn? 

Celal ömründe ilk defa böyle 
garip ruhlu bir kadınla karıılatı· 
yordu. Acaba onu sert bilekleriy· 
le kucaklayıp öpseydi, hattl biraz 
da §akadan didikleseydi. Celalin 
bu .hareketinden Leyli. memnun 
mu kalacaktı? - Hekimbaşı F ariyaninin en sa. öğrenmi~ti. _ Hakkın var. Leyla! Ben ufak den çevir .. Gözümün içine bakma! 

dık adamı olan Jülyetto ! Hiç ta§ırmadan ilerledi. bir banka memuruydum. Sen el- Bu mevzuu kapıyalım .. Baıka ıey- Şüphesiz ki memnun kalacaktı. 
- Emin misiniz? Birkaç dakika sonra papanın . bette mısırlı bir prensi bana tercih ler konutalım, Leyli! Bak, bugün Fakat, Celil bu cesareti gösterecek 
_ Tama.miyle. hususi dairesinin önüne gelmit bu- edecektin! . hava ne güzel! Bir Boğaziçi gezin- kadar pİ§kİn bir erkek delildi. 
- Hani F ariyani, Jülyetto Ye i· lunuyordu. - Kendini bir dakika kadın tisi yapalım .. Temiz havaya hepi· Temiz yürekli delikanlı, çok 

ki serseri ile birlikte Romayı ter- Berbket kapının önünde kimıe f arzet, Celil! Sen benim yerimde mizin ihtiyacı var, değil mi? sevdiği karısının anuma el uzat-
ketmiılerdi? yoktu. Eğer olsaydı Stefan ne ya- olsan, tercih etmez miydin? Son- Leyla delikanlının yanına so · - mayı hem çirkin, hem de ahllk •• 

- Evet, terketmitlerdi. Fakat pacağmı bilmiyordu. Belki ıeri ra, biraz daha açık konuşalrm: A- kuldu .. Celalin sol elini ellerinin i- muaşeret kaidelerine aykm bulu· 
anlatılan gündüz batka bir kapı- dönecekti. Belki de .. Kimbilir> bel- ramızda epeyce yaş farkı da var- çine aldı .. Sıktı .. Sıktı: • yordu. 
dan gizlice ve görünmeden tekrar ki de önüne geleni öldürecekti. E- dr. Sen henüz yirmi be§ine bilr - Demek bir kerecik olsun öp- Leyla kendi kendine söylenir • 
içeri girmiıler, böylece izlerini kay lini bunun için belindeki sivri ka- girmemiı genç bir çocukbın! Ben- mek istemiyorsun beni, öyle mi? ken, Celal etajerin üzerinde duran 
betmitler. manm kabzeıine koymuf olabilir- ae kırkına gelmit dul bir kadın... - Sana parmağımın ucuyla bi- albümü aldı .. Karııtırmağa bq • 

- Sonra? di. Şüphesiz ki öyle olgun bir erkeğe le temas etmekten korkuyorum, ladı. 
- Sonra tekrar bu eve gelip aer- Ufak bir tereddüt ... Sonra der- el uzatmağa mecburdum Beni Leyli! Nesrine acımaz mısm? Za- işte bir zil .. Apartıman kapın 

bestçe yerlqmiş olacaklar. hal içeri girdi. Bir yağ kandiliyle mazur gör, Celil. Beni affet! Hay- valh kızcağız senin bu ihanetini çalmıyordu. Celal, Neırinin seldi· 
- Fariyani nerede? aydmlanmıı büyük bir sofa ... Sağ- di gel, sarıl boynuma! görürse, ne yapmaz .. Neler söyle- fini umarak &eniı bir nefes aldı. 
- Kendisini görmedik. Yalnız da solda birçok kapılar. Celil birdenbire ürperdi .. Ken- mez?! 

O d 
(Devamı varJ 

bazı askerlerimizin iddialarına i •
1 
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nanıraak, üç silahıorun arkumda -: 
rahip kıy af etli yüzü gizli bir adam 
dole,ımakta imiı. Bu adam hem 
kendilerini teıci ediyor, hem de a

ra sıra içeriden getirdiği, iskemle, 
§Arap fıçısı gibi şeyleri askerlerin 
üzerine atıyormuş. 

- Bu, muhakkak odur. 
- Ben de ayni fikirdeyim. 
- Peki, ne oldu timdi bun-

lar? 
Bu sırada koca binanın içi ta

ma.miyle yanmıt olduğundan bü
yük bir çatırdı ile çöktü. Ve alev
ler bir daha parlıyarak alet kesil
miş olan enkazı iyice kapladı. 

Papa bir müddet düşündü ve 
başını salladıktan sonra ağır bir 
sesle: 

- Cezasını buldu! diye mırıl
dandı. 

lki dakika sonra papanın araba
ıı yeniden haV"ı yararak Vatikana 
doğru dönır.eğe başladı 

Esrarengiz markinin lconafı f-
çindeki esrarla beraber artık ta
mamiyle yanmııtı. 

Tefrika No. 87 

- Evet, bu sözü sonuna kadar halisane tutmanız 
lazım. 

- Fakat .. 
- Allo allo, 
- İstiyorum. fakat.ı " 
- Sizden bunu iıtirham ederim hanımefendi. 
- Bazı hlldiselcr bu vadimi tutmağa mani olu-

yor. 

- Bu vadinizi tutmalısınız. Bana itimat ediniz 
Samiye hanım. Bu sizin iyiliğiniz içindir: Vadettiği
niz gibi kocanızı halisane ıevmelisiniz. 

- Fakat niçin bugün bana bunu söylüyorsunuz? 
- Çünkü.. 
- Arif Nedreti timdi gördünü.1; değil mi? 
- Evet. 
- Bunu ıize o .. 
- Hayır hayır o bir §CY sôylemedi. 
- 'Evet o söyledi. 
- Kat'iyyen, o huıuıiyetinizc dair hiçbir ıey 

söylemedi. 

- Fakat vadinizi bugün size hatırlatma· 

nın lüzumunu hissediyorum. Bana verdiğiniz sözü 
unutmamanızı istirham ediyorum hanımefendi. Bu· 
nun şiddetle lüzumu var. 

Bir sükut oldu. ihsan bey telefonda cevabıroı 

bekliyordu. Fakat ona ne söyliyebilirdim? Vadimin 
tutulmasını imkansız bırakan hadiseleri telefonda 
söyliyemezdim. 

- Düşününüz hanımcCendi .. Sonra beni görme-
f e geliniz. Konuşacağız;. • 

- Peki geleceğim. Oruvar listat. 
- Onıvar hanımefendi. Daima her hizmetinize 

hazrrım . 

Çok düşilnceli bir halde telefonu kapadım. Niçin 
tesadüf bana tam bugün İhsan beye telefon etti1"' 
mişti? O da bana şu anda böyle bir ihtarda bulun• 
muıtu? 

Telefonun yanında. ayakta düşüncelere dalmış
tım. Kapı sessizce açıldı. Kocam girdi. Beni odasın• 
da görünce biraz şaşırarak durdu. Gözlerimiz karşı
laştı. Benim hakı~tanm kin ve nefretle doluydu. O. 
nunkilerde soğukluk, merak ve tecessüs vardı Bi• 
rihirlerile kar'!r1'ısan rakin iki boksör gibi ruhumuz
dan konan bir düşmanlıkla bakışıyorduk. Kendisine 
çok h~kim bir tavrr1a: 

- Çoktanberi mi beni bekliyorsunuz? 

- Sizinle görüşmek için üç defa indim. 
- Erken çıkmııtım. Şimdi geliyorum. 
Nezaketle bana bir koltuk gösterdi. Kcndiıi I" 

ya'kta durarak: 
..... Sizi dinliyorum dedi. 
- Bu sabah nasıl olup da ıizin, odanızda uyanır 

dığımı sormağa geldim: 
- Çok tabii Çünkü orada yattınız f 

Sesinde gene bir alay sezer gibi oldum. Derin 
bir isyanla sarsıldım: 

- Oh sizden istirham ederim Arif beyef e.ndi a· 
tay etmeyiniz I Dün gece beni kaplayan uyuıuklu• 
tan iğrenç bir surette istifade ettiniz 1 

Ac~ bir tebessUmle: 

: - Karakterim hakkında nasıl tam bir fikir edin
miı olduğunuzu anlıyorum, dedi. Hemen iıtifade ~ 
tiğlme hükmettiniz. 

- Aksini söylemeniz en bilyük arrumdurf Fa 
kat dün ak~m beni tehdit ettiniz. Güzellikle "lftyt. 

z
0

orla kanm olacaksınız dediniz. 
- Evet dlin akpmki fırsattan istifade etmemell 

budalalıktı. 

- Oh alçak! fnkAr bUe etmiyor. 
- tnkSr etmek arzusuna kaprrsam hile bakalı11) 

bana .inanacak mııını.z? · 
(Devamı v•) 1 



30 MART - 193~ ffABt=~R = :alitta111 ttOdatt 9 

'~e~irb~ir=i=ne~~2-JO~o·=o=Iiralık inüsabak~a 
benzıyen 

Çlnll arif st 

Anna Mey Vong 

kardeşler mızda. kazananlar 
J-Liste:S-

Jt"I: Yvy marka kol ıaati 

Birbirine benziyen üç çocuk var 
ki bunlar zaten üçüzlerdir ve ge
rek ailelerinin, gerek mektep ho
calarının son bulduklan bir usul
le ancak birbirlerinden ayırt edile
hiliyorlu: Her birinin göfaün
ftki bir rozet üzerine bu çocukla
rın isimlerinin bat harfleri yazıl-
mışhr. 

Üç çocuk da kumral saçlı, mavi 
g5zlü. penbe yanakhdIT Birbirle
rine benzer ıurette giviniyor1ar, 
birbirlerinden hiç ayrı gezmiyor -
)ar. Ekseriyetle beraber yatıyorlar. 
birbirleriyle boka maçlar1 yapıyor
lar. 

077 - Nuri PO.rkan Haydarp~a JL!esf 
1534. 

Krını kahveci 11 .. an markalı 250 
gramlılı kahve kazananlar 
896 - I. '1~ Kocamusta.faPll§a bezir. 

gA..ıı odalan fOför 9, 900 - Evin Duray Şim. 
ılryan apartımaıu Bebek, 904 - Ziya Sey 
dt SuJtanahmet ticarethane eokak 9, 906 -
Kelek Kadırga Pertevpqa caddesi 63, 909-
Meryem Tllstlyen Takatm Llmartln caddes! 
16, 9115 - Hiraç Kazaz Haaköy Halıcıoğlu 
fabrika sokak 9, 919 - unrvet Çengelköy 
Talimhane caddesl 36, 923 - Suat C;;.n Izmlr 
kadastro memurlarından. 028 - Hakkı Gll. 
lensoy Bursa Sctbafı Tllrk ocağı bltiffğinde 
bakkal 932 - Mehmet HulQsl Ankara zevk 
lokantur, 937 - lnnaıı MecldJyeköy çıkmaz 
ııokak U, 940 - Necdet Meral Bulurall act. 
nstn 7, 94.3 - Mahmut lstanbul ll8esl 786, 
94S - Nuri Necmeddln Harbiye mektebi 
btrtncl ımiıt, 952 - Raut Kuruçepıe zincirli 

ı ~ caddesi 9, 953 - Nureddin Er Ülkll. 
w t n Beyoğlu İtalyan mektebi ten §Ubes1, 
9J9 - Yusuf Akman Merkez bankaaı muha 
eebe :ııervtsl, 965 - Hasan An Kadıköy Baha. 
rtye caddes! 30, 1007 - Muhiddin Niıanta,ı 
güzelbahı:e sokak Şalak apartmıan, 1016 -
Haydar « ttncn okul 197, 1029 - Hasan ac
§ikta§ Köylçl altınla§ ııokak 1, 103{ - lkbal 
Oamanbey kodaman eokak Hakabat apar. 
tıınan, llOlS - Adreal yoktur. 1114 - Saadet 
özçeUk Emlrgtn ortaokulu 234, 1177 - Ha. 
yaU Sam! Samatya Yolru§Çqme sokak 2, 
1214 - Adrut yoktur, 1361 - VahdetUr. 
PertevnJyal u.e.t 220, 1402 - Amet Sıtkı 

Uzunçarp 1:n, 1423 - Sedat Bllgütay BUyUk 
ada Kanarya eokak 16, 14156 - A. Hamit 
Gllmr1lkbaf müdüriyetinde telefon memuru, 
1497 - !mıet İstanbul llaeat 820, lM7 -
Muzatter Saraçhane Babahuan mahallesi 
Kavala aokak 1e, 11M17 Cahlt Elct Beflkla§ 
Nnzhetiye kalıpcı aokak. 1696 - Necdet Re. 
tik Beyotlu Şık lllnema maldnlati, 1639 -
Nadye 'Tophane aeyri8elaln k8.l"§l8lllda 20, 

Loayon beyzi orta 
120 - Mehmet Karakurt TaJudm küçük 

duvarcı 27, 225 - Ahmet öııaay S&matya 
43 UncO okUl 268, SU - ROatem ÖZl>flt Vefa 
11911111 818, 420 - Leman Bele Nlp..nta§ı Rum 
el1 caddeel 12, 628 - lamaU Sata Kadıköy 
lıluırlıoglu 80, Ml5 - Zek1 Kmalı KUçUkmUB 
tatapap mahallem çe§me caddeat. 580 - SU 
reyya Kemal Tak.llm Ferldlye mahallesl 17, 
692 - Ali Vedat Geçen K&aımpqa kulak.sız 

camı karlım. 481 -1 brab1m Telgraf ve p~ 
ta memuru, 693 - Yekta Enik Unkapanı 

Elvan hamam ark&s1 1, 7il - Sıtkı Samvar 
Şljhane karakolu civan, 770 - Cihat Erdo.. 
tan Amavutköy tramvay caddesl 107, 810 -
Mehmet Ankara aakerf fabrikada demirci 16, 
9M - MUBtata Clball k1lçUkmustatapqa 
çeıme k&IJUP gazetecl, 127:S - HUmll zın. 

dankapı 12 Yemi§, 1477 - Sadettin Akar 
Kadıköy moda caddem hacı 1Ukr11 sokak 16, 
16&3 - Melek .AmıalımellCit tenare sokak 28, 

Tuvalet .abunu Alko 

dayat Sayman Galata yolcu salonu muayene ( 
memuru, 509 - İhsan Hilmi Tek Beyoğlu 

kUçükparmakkapı 24, ~ - Şefik Ersen 
Şehzadeba§ı tramvay caddesi, 602 - T. Al 
tmay Beşikta§ Abbasağa mahallesi,, 671 -ı 
Tuncay Kadılcöy Kuşdili Mahmutbaba 6, 
713 - Sabiha Nimet Bakırköy Akau c~ 

dest. 719 - Kadri Teker Kadırga kuyulu ı 
sokak 17, 765 - Şln&Bi Hakkı YedJkule tram 
vay caddesi 39, 730 - Nadire Handan Çem. 
berllta§ Piyerloti caddesi, 78C - Ohanneıı 

Pcltcke Beyoğlu tarlabqı 29, 845 - Madlen 
A. Beyoğlu P..cjans, [175 - Vensan Bakkaloğ· 

ıu Taksim valdeçeomesf 61, 991 - Stetan 
Pervazyan Şi§lt HUrrtyııt Abide caddeal 143/ 
HiS, 1120 - Faik Aksaray Yenlkapı yalı ııo.. 

kak, 1231 - Mahmut Ata Nlşantaşı Meşru
tiyet mahallesi yolgeçen aralığı, 1334 - SalA 
hııddin İstanbul lisesi 662, 1416 - Ali Ekrem 

Sirkeci ktıprWUhan 16, H94 - Nlslm latan. 
bul Palıkpazan yağcı 26, 1ısoo - Meliha 
Bakırköy Kartaıtcpe park karım 2, 1546 -
Cemil Şehzadeba§ı Kovacılar caddesi 117, 
1662 - Azmi Uçer Aynalıçqme Süruri yoku 
ıu 23, 1688 - Talia Baysal Kızıltoprak lstaa 
yonu avukat Ziya Muzaffer kızı, 1715 -
Ekrem Atalay Vefa lisesi 625, 1794 - Cell-
letun Kcrtmı Akaaray Tayyare apartmıanı 
daire 1, 11 numara. 

Yağlı krem 

27 - Rıfat Giray Davutpap orta mek. 
tebl 80, 98 - Ahmet Cerrabpqa Şem imolla 
çıluıııı.zı 5, 107 - SWeyman Kutal Unkapa.nı 
Hacıkactm, 133 - Ri!at Retli lieyoğlu BU. 
yUkparmakkapı 28, 178 - MUflt Rıza 1''aUh 
çaf§81Ilba hali.Aç sokak, 204 - UlkU ergene 
kon Beşikta§ KılıçaJI müvezzi caddeal 73, 
356 - Suna Alkan Ankara Çankaya posta 
hanesi, 549 - Zeki Sermet Kaaımpap kanı.o 
man ma.tlallest, ~ - Akil Ahmet hm1r 
kordon boyu, 600 - Rıza Güner .Beyoğlu 

tngUlz sa.rayı arkaamda 28, 688 - Fehmi 
GUröney Beşlkla§ köylr;I Mahmut apartıman, 
726 - Ali Ali Toy Beyoğlu Ttı.kslm mraaelvi. 
lfık apart.uran, 777 - Fahire Şevki Kadı. 
köy lskele caddesl 56, 1107 - Ahmet Ml 

tat Ankara aallye mahkeme81 2 inci bukuk 
mahkemesl kAtlp, 1193 - lsmet Gtlnger 
Kadık6y Çanakkale ııokak 17, 1286 - Joızef 

Ereve3 Mahmutpqa lrlanlye çarpm 4---e, 

1294 - Muuzes Bazlum Ankara Ulw;.yn: 
akba§ mah&lleet bakkal aokak 8, 1887 -
Nazım Dumrıl Tapu mtldOrlotO kayıt Ale-

minde lstanbul, 1437 - Kemal Kayıp.çay o ... 
lata eak1 Lo1d han dökme fabrikam, H99 -
Hayriye Sultanahmet kaba.sakal torun eo· 
kak 8, 1~2 - Kflzım Akdemir Metro ıı.. 
nmda uans6rcU, 1515 - Tahir Gllran KU. 
tabya nUtus mUdUr11, t5l52 - Emin C&mJ Sa. 

malya Ferhat sokak 22, 1'>99 - Bayan KAm 
ran Ankara it bankası .. 1661 - Antuıa Ka 
zanoğlu Gedlkpaşa Plavoğlu sokak, 1713 -
Senlh Salp SUAbtarağa elektrik tabrikum.da 

ambar memuru, 1788 - Ahmet Mercan~ 
yukU§U H terzi, 1779 - Necati Yed1Jrule

1 

1 
kapısı bakkal sokak 20, 1785 - Sat&h&ddin 
Teoman Sinop Ayancıkta ressam. 1791 -ı 
Muhs1n Ankara umum sllıb1ye depoeanda 

T enelre kutuJa tTtıf ıabunu 
8 ::- Yumt Beflktaf kUçQkhamam kar§l. 

amda berber 80, 88 - lılellhat Utku Aksaray 
Bealmpap mahallem AzimkAr 80kak 28, U6 
- Recai Hayri Karag1lmrllk bayramyerl 28, 
194 - Samahat HakkJ Tophane Kadırga 

yoku§U 17. 20~ - Feriha Tezcan Dolmabah· 
r;e camii klLrJIU 217, 256 - Cavide Aksaray 
Yentkapı çeome IOkak, 306- H. Gll.n&y Orta 
köy Tramvay caddem 18, 806 - H.ılplaa 

köy Tramvay caddem 18, 814 - lılukaddea 

Befikta§ KıhC Ali, 8M - Cemil Kadıköy U. 
çttncU okul 27, 468 - Bedia Cemil Te.z Fm. 
dıkh derelçl bilezik IOkak, 

X :9 ciltli kazananlar 
486 - Hikmet Mustafa Topkapı malte. 

pe 4, ~~ - .Ahmet Emin Sultanahmet lshak 
paşa, 548 - Muhiddin Akat Beyoğlu aırP. 

aelvf Işık apartıman, 630 - Andrea unkoe I 
Tepebafı Lala blrahaııeal, 67C - İbrahim 

Gllnay BomonU uğurlu apa.rtıman, 747 -
Enver Kutsal Kumkapı Şebııuvar maltall~. 
1!03 - Ayp K6prWU Bahçekapı Piyerlotı 

caddesi, 912 - Nllzlıet UakUdar ortaokulu 1 
61SO, 97' - Ktrkor Zlngill1 Takstm Fer1d1ye 
caddesi M, 106S - Tahsin SUrpagop Şakır 

pqa apartıman, 1099 - Fikret tncay Eyllp 

1 Otakçıbafı na.nıazPh sokak M, 11ro -
Ahmet Akaaray tramvay depoaunda vatman 
474, 1241 - ttret Kartak E)1lp yenlçefDle 

Nazperver mahallesl 38, 1248 - Muzatfer ı 
Bayarlar Kocamuııtatapqa caddesi 439, 1357 
- Muall& Şehreminf mimar acem mahallesi I 
bakkal sokak, 1414 - Hikmet Vakd paralıır 
mUdtırlUg11memurlanndan,1706 - Nuri :Ma 
Uye mub&kemat mlldtırlOğt) tetkik memuru, 

Necip elif macunu 
11 - Naci Altmel Bahçekapı Arpacılar 

caddesi 2C, 99 - Ekrem makine motör eı~ 
trlk mektebi 310, ııss - Ahmet Ferhat Un.. 
kapanı hacıkadm mahallesi, 19' - Samı 

GWener Şelızadeb&§ı tramvay caddeal, 316 -
Faik Atef Taladm ın&car caddesl yağhane 

sokak 2, 3'1 - Elen! Dlmltr1ya Galata arım 
sokak 12, 415 - Mahmut Turgut Ortaköy 
uncu sokak cumurtyet kıraathanesi 6, 
496 - Saime tn&U kız orta okUlu 6, M~ -
Salt Sakar Beyoğlu bek&r sokak, M3 - Na. 
im lCrtekin Alraray tramvay caddeat 19, '59< 
- Retat Saim Tartab&fı ata aokak ca, 603 
- il. Nlpncr 2f Clnctl olrul mualUmJ. ece -
.aıuaatter Uık1ldar kaAm çepıe ıo, 69e -
"Fazıl BtıyUkparmakkapı ~)'01 8 '1'6 -
KOnlr Ablt Pangaltı hamam caddeıd, 787 
- Şfıvkt Rıza Beyasrt karakol 80kak, 813 -

Behire Fat1b lakendıirpqa aıahallelll Balt119 
f& caddem. 820 - Ailf&D Yolaç Reıılmltay 

tıumıevlnde, 876 - Naciye Catalotlu ta. 
vtr 80kak 8, 883 - A.111 lstanbul Balıkpaza. 
n atıngercller 81, 1162 - Sab&bat Bqlktq 
Htı.ldmlyetl mllllye okulu mtıdUJ' muavlnl, 
1185 - HU1eyin Çet!nel Ayvanaaray Yavedut 
caddem 131 berber, 1424 - Cemal Sultanba. 
mam bakırcılar caddesi 86, 1486 - Erdoğan 
Beray Demlryoltar huııwd kAt1b1 Ankara 
1581 - Artf Eren Vali konaft karpm $eret 
apartmıan. 1678 - ıı:mtne GUralt Kütahya 
Saray mahallesi btUdmıet arkuı, l 782 -
lılllrver Altan Sirkeci EbllıılUut caddem 86, 

(9 uneu liete yann) 

lngilterede bulunan bu üçüzler
le bir gazeteci görütmüıtür. Am
ma nasıl? 

Tegmen, . 
109 - Sami Seyfettin, Beyoğlu kalyon.. --=---------------------~-----------

Bir gün gazeteci bunları bah
çelerinde boka yaparken ıarmüt 
ve 'boks bittikten aonra bir taneai-
ne aormut: 

- Kazandın mı Ronald? 
O çocuğun cevabı fU: 
- Ben Ron!\ld değ;lim .. Benze

tiyorsun .. Benim admı David ! 
O esnada anneleri, üç çocuktan 

bir ba'kaıma ipret ederek itte 
'Ronald budur., demif. Ve gazete
ci bu sefer o çocuğa, "Ronald,, di
ye hitap edince çocuk batını çevi
rerek: 

- Yanılıyorıunuz, diye cevap 
vermif. Benim adım Eriktir. Ro
nald öteki •.. 

Her üçü de o gün göiüılerinde
ki rozetleri çıkarmıtlt. Çocukları 
bir müddet analan bile ıökeme
mittir. 

iki başlı yılanların 
başla rı arasındaki 

mücadele! 
İki batlı yılan 

ıördünüz mü. 
hiç? Son zaman· 
!arda neıredilen 
ngilizce kitapta, 
buna dair çok 
meraklı bir ba
his vardır. 

Bu kitabın mü
ellifi lngiliz kay 
makamı Vud di
yor ki: 

bir teY yapmadıiınız halde üzeri· 
nize atlarlar. 

O kadar çabuk hareket edP.rler 
ki, son ıüratle giden bir atlıya ye· 
titir ve onu geçerler ••• 

Bunaarın kendi cinsinden olan 
hayvanlan yed:kJeri de görü1mü!· 
tür. Fakat etu itibariyle kurbağa, 
kaplumbağa, ve kutlarla taayyiif 
ederler. 

Muhtelif hayvanat bahçelerin -
de "Kral Kobra,, denen yılanlar 
bekçilere epey zahmet çektirmek
tedir. Çünkü eier ayni kafese ko· 
nuluraa, birbitlerini Jemektedir· , 

IVD BiR 

cukullutu Şema1 apartmıan 17, 157 - Kadri 
Kurul Tartabqı e&ddeal 187, 205 - Feriha 
Tqcan Dolmab&hçe cami karıı.ı 217, 272 -
Nihat Yetıfn :F ~Ub Altay bqklUp sokak 2, 
3C8 - Blh1n Kutrl OskUdar Sulta.ntepe lmam 
sokak 13/l. 392 - Hayreddin Fmdıkh eakt 
A1Jpazan yoltufu 10, C81 - Sllreyya Sıraaez-. 
\'Uer caddeal 140, 690 - Samahat Alçın Pan 
saltı hamam caddeld 229, 807 - Hurtlt Ke. 
mal Cantürk Eak1 -1ıpazan SWıeyl bey ca 
mı aokak 26, 818 - !lmall Oktay Topkapı 

truııvay caddesi 101. MO - Fahriye Ank 
Yllkeek muallim mektebinde 1224, 751 -
Bedri Uııvertr Türbe Klodfarer cadde.ııt. 829 
- Bayan Arpluz lsUklAl ca.ddMi eakl çiçek 
aokak 34, '934 - Flkret Be§lktq on dokuzun 
cu okul 271, 1008 - Nimet Berkman Cihan.. 
gir Havyar ııokak şen apartıman, 1033 -
Fuat Atanevlç Kadıköy Rızapqa SiVUU> 
pol aokak 19, 109:S - Fikret B.:ızkurt Orta 

Ucaret mektebi 1129, 1187 - All R. Pekin 
üakUdar uncular caddeat 6, 119:S - Mustafa 
Kadıköy osmanaıa maballest bekçt eokak s. 
1239 - Muzat .. er Akpınar Eyllp 38 inci okul 
c3, 1276 ...-. SeytetUn Murat Be§iktao yeni 
mah&lle tokak 23, 1821 - Gtınay Keaen 
SUıemk6y Sungur IOkak 237 KurtulU§, 1339 
- Bedia Kızıltoprak ıhlamur caddesi 119, 
1420 _ KuallA 8ahn&D Bakırköy ZUhurat 
baba 8, HM - Besim Çe§memeydanı yolcu 
zade mahallesi unkçı sokak 2.~. 1'77 - Va. 
he Asat Pangaltı ınısnn mo.hallesl çayır sokak 
'6, 1491 - Cavit Gtıncl Alemdar Zeynepsul 
tan 80kak ıs, 1612 - Niyazi Mehmet Vefa 
ll8elll 143, 1636 - Muazzez Hüseyin Usldl .. 
dar ç&VUf dere caddeıd 711, 1560 - Rıfat 
Erdil HO, 1573 - RıdVaıı UakUdar ortaokulu 
21e. 1888 - Mehmet All FaUh Hatızpaoa 
caddeal 24, 1716 - Şule Temiz Çengelköy 
Oymak sokak 10, 1777 - Mahmut Beflkla§ 

"Bazan bir yı

lanın iki ba,ı o
lur. Bunlar bir· 
birinden tama· 
men ayrıd1rlar. 

Ve beyinlerinde 
hiç irtibat yok
t .. r. -Meseli bu 
yılanın b-.ların· 

ler. Bir ak~"' dört tane "Kobra,. 1 

yılanını bjr "Kral Kobra,, nın ye- 1 
d:ği görülmüttür. Dört Kobra yı· 
lanı ki, 100 lira kadar para etmek· 

1 

7erzi mi 
arıyorsunuz? 
işle size bir odres' 

~ 
YAVU Z 1 IHSAN 

K.-. w E.tre14 

lstuıbaı ~ enıpoSlıne unııpşnı 

Fnco Nar vıınındı l..erıfet hını adı \ 

merkezinde poll• 1838, 

Yafıalırem 
~ - A*- :a..ımun11tır lot - Mehmet 

Gam.11a Takııtm kazancı çefMe aokak, 175 -
Nec!p KaygıStz Beyotfu doğruyol Şen apıırtı
man, 200 - Kemal Jıluzatfer T~klye Gök. 
nar 110kak, :!GS - Adreld okuııamamıotır. 

aoo - SDJm UakUdar .th.saııJye 2, tao - m. 

dan birine bir kurbağa verecek 
olursanız öteki bat bu kurbaiayı 
almak icin adeti mücadele eder •.• 

lngil:z kaymakamı. "Hamad
riyad, vahut "Kral Kobra denen 
en müthi, yılanları da t8yle anla
tıyor: 

"Bu yılanlar kendilerine 

tedir. 1 

Biuat Kobrll\ VTlanı "" ,.,.kadar 
lannı yer... Kobra, Hindiııtattrr 
bazı yerlerinde takJiı edilmittir. 
Hintliler onda mukaddes bir ma· ı 
hiyet görürler .•• 

Fakat Hindlatlllnda wenede ~r 
mi iki hin ki•i yılan sokmaımdRr 
öltir ... Su haMe vı1,.n1an takdiı et 

ilk defıı olarak Çine 
gitti ve lenkltıere 

uğradı 
Amerikada bulunan ÇirJi ar 1 . 

tiıt Anna Mey Vong ilk clefa olo.
rak ecdadının memleketine, Çine 
gelm:ıse de, tavırları "Çinliliğe 

aykın,, görüldüğünden bazı mu • 
hit!erde tiddetli tenkitlere uğra • 
mııtır. 

Bazı gazeteler, bu Çinli film yıl 
dızını Amerikada Çin kadın!ığı
ru ıempatik göstermeyecek roller 
almakla itham etmekte ve bundan 
sonra da bu çeıit roller atmamaaı-
"' tJ111••ı:.;··e et,.,..plrt-.. .:s: .. •,. ... 

Anna Mey Wong 

Amen"kan ÇinJiıi artistin h"a. 
kikt Çine gelmek'e timdi daha 
çok feyler öfreneceğini umuyor, 
Çin kadmlıfını daha iyi anlama
t1nı beklivorlar. 

Fakat bu ydf'rz yü:Yt"ınden açı
lan münakatalarda, yıldızı tutan 
tarafın da ne eöyledi5ini bil'vor 
musunuz? 01\lar da "iyorYer ki: 
"Anna Mey Vona, niha,•et bi,. iı
çidir. Stüdyo sahipleri ne ro1 ıe · 
çene onu oynamak mecı,uri ·et=n
dedir. Sonra bir d•fa Mev Vcng 
Çin k"dınh~rta filha1('ika ha1"&Tet 
ıavı1abilece1c bir rolü oynamaktan 
imth'fl etmi,tir., , 

Fakat C'nun f'l'-;ıele .. ine r1e i
t:raz e-'~nler 't'a!"dIT. Anna Mey 
Vong, Şankhaya Şt'el 3 i'Si vakrt Ü· 

-ıe,-in~e va1'aQCJ tarz üzere elb:ae 
bulun11 ... ordu. 

ln-:-iliz ga7ete1ern;n yaz'ı1'ma 
~öre ç;"li VTl.tız, f..e,...en drk'k:an
tara giderek hayli ç:n ine~i al
nntbr. r.und:;,zıeri onle.rr1an van • 
tll'dı~ı elbieeleri P.iyiyor. f a1·at ak
'am üzeri. vine bovnu &4:11.r S?ece 
tuvıalet1erini 2eV1J1ekt,.dir. Ve ta
hiat;le muhafazak~r r.;n ka'ın • 
lan muhitinde tenkidleri mucip 
oluyor. 

Anna Mev Vong, nİM"ııı so • 
nunda bir füm cevirmek üzere 
t;nai1•P•ewe ,..P-1er,..~ir. 

Çıplaklar 
içtimai bir Java 
Meralrlı bir macera 
Ozlü bir .anat 

Ne 2aman, 
Nererfe? 
,- l' akı.-vla öjrc:c==.~..::l 
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Gripin 
varken bu 
ıstıraba 

katıamıar m? 

Baı, diş ağrıları, nezle. kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bütün 
ıstırapların baılaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim o1malrdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dok uo madan 

1 En seri tesir, en ·kat'i netice 1 ..................... 
ı ,,. r • ",,. • ' 

inhisarlar U. Mddür/üğünden:. 
L .• _k • ~" O 

lı45.000 kilo muhtelif eb'atta krome karton 
135.000 kilo muhtelif eb'atta Tripleks karton 

5.000 kilo No. 60 kahYe rengi kösele mukavva 
Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cin.11 ve miktarları 

yazılı kartonlar 10 - !V - 936 cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
aabn alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin % 7,5 muvakkat güvenme pa
ralariyle birlikte Kabatqta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım 
komisyonuna müracaatlan. (1462) 

Şartname ve nümunesi mucibince 2000 adet tu~ küf esi pazar
lıkla sabn alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin 6 - iV - 936 pazartesi 
günü saat 15 de % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatatta le
vazım ve mübayaat ıubesindt>ki alım komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. (1573) 

" 
~ ': . ~ . " "' . . . ,,. 

'5.0 o o 
Liralık ikramiye 

HABER~~ 

İstanbul Harh·l ~s
kerl kıtaatı-tlAlı~a-rı . -

Vize, Alpullu, Pınarhisar için 
4028 lira1ık 10600 kilo zeytin yağı 
ilk pey 303 lira, 4582 liralık 

15800 kilo toz tekeri ilk pey 354 
lira, 8671 liralık 29900 kilo sabun 
ayrı ayrı ilk pey 651 lira 672 lira. 
lık 11200 kilo kuru aoğan ilk pey 
51 lira, Demirköy için 540 liralık 
6000 kilo soğan ilk pey 41 lira, Pı
narhisar için 3454 liralık 3640 ı,· 
lo aade yağ ilk peyi 260 liradır. 
Alayların ihtiyacı ayrı ayrı açık 
eksiltme o1arak 2/ 4 /936 Per§ein. 
günü •at 14, 1$..16 da yapılacak. 
tır. isteklilerin vize satma!ma ko
misyonuna gelmeleri. "636,, "1644,, 

"' "' .,,. 
Konyadaki krt'atın ihtiyacı o

lan 262 bin kilo yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 
Yulafın muhammen tutan 16375 
lira olup muvakkat teminatı 1229 
liradır. Eksiltme 4 - Nisan -
936 Cumartesi günü saat 15 de 

----

Sizi bu akibetten kurtanr! 
Konyada Kor Satınalm·a komiı- . . . .. . .. 

d ,_ -- 'ktı ş rt . Dısleri, dt§ etlerıni ve bütün ağzı enela temızler, ._. ..-ı-
yonun a yapıuu;a r. a nameıı • , . J • bii" -''"I · · - .ı.:.._ 
k · d .. ··ı h·ı· leştirir. Di§leri parıatrr, dıs ef erı ne ta reua erıni Yeni', .... ~ 
omısyon a goru e ı ır. · ,. ·ıd~---_._ ~·~ 
ıstek1·1 · ·h l ı· d b" kusunu keser, mikroplan yüzde yüz kat ıyetle ö ünsca q:&f~• 

ı erın ı a e saa 1n en ır . • 
"°';rümesine, diıı. etlerinın kanama ıma Ye ajız hastalılduma miai saat eTTel tekliflerini komisyona :ı-- ,. 

vermeleri. (630) (1491) olur. 

Her sabah 
·~ karruna bir kahve k•fıtı 

'MA'IOM 
MbYVA J 

TUZU 

Kabızlığı 
defeder 

Yemeklerden birer saat sonra 
allner&a hazımsızlıAı, 
mide ekşilik ve yan
malannt gtderir. AAızdakl tat-
aızlllı ve kokuyu izale eder. 
Mazon ismine ve 
ettketJndekı H O R O Z 
markasına dikkat 

ediniz. 

Bir ve iki No.lı dikimeTlerinde 
meTcut 66 ton yünlü kırpıntı ve 
75 ton pamuklu kırpıntı 10 -
NiKn - 936 Cuma günü saat 15, 

30 da lstanbulda Tophanede LeYa· 
zrm amirliği Satmalma komisyo
nunda kapalı zarfla arttırması 

yapılacaktır. Hcy>sinin tahmin be
deli 25770 liradır. Muvakkat te
minatı 1932 lira 75 kuruıtur. Yün
lü ve pamuklu kırpıntılar beraber 

ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı da 
ihale edileceğinden her biri için 
ayrı fiat verilecektir. Şartnamesi 

RADYOLiN 
kullanacağınız ye~ane diş macunudur 

lst~nbul D~nlz Levazımı SatıD~ıma 
· ":. :. Komlsyonü· tıAnl~~I · · · · 

. '. ' . ·. 

Milli Müdafaa Vwleti Deniz. Merkez. Satınalma Komi•;yonundan: 
1 - Tahmin edilen bede!i 78000 lira olar\ 325 ton GaWil Xomo 

Marine Engine oil makine yağının pazarlikla münakasası 'r'8 1'iaan 
936 çartamba günü saat 14 c:k Ankarada Milli Müdafaa Vekileti bi· 
nasında yapılacaktır. 

2 - 390 kuru~ bedel mukabilinde verilen §arlnameaini almak 
istiyenlerin her aün, münakasaya ittirak e<lece.klerin de yevmi n:ıez
kUrda 5150 liralık teminat mektuplariyle ve 2490 numaralı kanuna 
göre belgeleri ile komisyona müracaatları. (1634) 

işe girebilmek için 
Banka, Şirket ve ticarethane 'ibi müencse1e-rde i! bulmak için Usulü 

Defterin 4 şekilleri, ticad bcıabları n bilgili. bono, poliça, çek, kambiyo. kul. 

lanl§ı vesaire bilmek li.zundır. Salı ve Cuma günkri saat 17. 19 a kadar bu 
bilgileri. 4 ay zarfında, tamamen öğretilirler. Son imtihandan geçen bay. 
lara muhasebeci şchadctnamm verilir. Pro.:ramı almak 'Ye kaydolmak için 

Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan ticaret deranCS:ne ınüracut. 
Hususi ders de verilir. 

Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton y~li maden 
kömürü 10 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de kapab zarf u.-me 
Ankarada İdare binasında satın alınacakbl'. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 19,414 liralık muvakkat teıninat i1t. 
kanunun tayin ettiği vesikalar? ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka· 
dar Komiıyon Reilliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara. ve Haydarpata v~z· 
nelerinden alınabilir. (1008) iş Bankası Kumbarası sahipleri ara

sında 1 Nisanda Ankarada noter 
huzurunda çekilecek kur'ada 1 129 kuru!& komisyondan alınır. 

Tahminen 16 ton hurda akkumuıator pliikaıı 9 - 4 - 936 per· 
şembe günü saat 10 da Haydarpaıada gar binası dahilinde 1 inci İ§· 
letme komisyonu tarafından açık arttırma ile satılacakbr. 

Muhammen ton bedeli 42 liradır. Bu İ§e girmek istiyenlerin 50 
lira 40 kurut muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye manii kan1111i bulun• 
madığına dair beyanname Termeleri lazımdır. Bu ite ait f&rtnam• 
Haydarpafada 1 inci itletme komisyonu tarafından paraıız olarak ve' 
rilmektedir. (1589) 

1 

Birinci ikrarniye 1000 Lire 
ikinci ,, 250 ,, 

10 kişiye !00 erden 1000 ,, 
20 " 50 ,, 1000 " 

175 n 10 ardan 1750,, 
ki Ct!nı'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ik1 amige tevzi edrlt!cekti,. 

Kırpıntılar dikimevlerinde görü
lebilir. ı~teklilerin teminatlariylc 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir ıaat enel komisyona yer-

ı ıneleri. ( 466) ( 1559) 

~-----------------Muhammen hec:eı1 ~.4\l.>V ura olan kağıt ve kartonlar 8 - 4 -
936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada I· 
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenleriu 1697,25 lil'alık mtıYakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a 
kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara 
Malzeme dairesinden, Haydarpaıada tesellüm ve sevk müdürlüfün
den parasız olarak dajıtılmaktadır. (1531). 
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Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekll§I· 

na kareı 

HORMOBiN 
Tafli\lt: Galata P. K. 1255 Hormobin 

P. No. lll 

MPIRIN 
2 ve 20 komprimelilc ambalajlarda 

bulunur. 

!stanbul uliyı birinci ticaret maJı. 
lremeainden: 

Kara Haleli sade Necip tarafmdan 
Ist. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

Ambalaj ve kompr1melerin 

üzerinde halis1iQin timsali 

oran 6' markasını arayınız. 
Bohor Baroku emrine Hayık Cilaciyana Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemeai ıebebile lıtanbul Pa-
Wlabla ketfde edilen ve muhatabı tara-

1 
k L_ • • •• L- ela t •---'- L-- d'ı.ıı... "d k 

,.._ 15_ 1_ 936 tarihinde kabul olu- et poıtaDAnetının iiat aalm yap ın....aa u.a ta ı~ yem en açı 
nan 250 liralık 21 giln eadeti bir krta 1 eksiltmeye konulmuttur. Ekıiltme 17 Niıan 936 tarihine müıadif cu
poJiçenin zayi olduğundan bilbahia ib - ma ıünü l&&l 15 de Galatuarayda lıtanbul poıta T. T. alım aatım 
taline karar verilmesi hamili !atanbulda komiıyonunda yapılacaktır. Keıif bedeli 739 lira 48 kuruı, amavak· 

kat teminat 56 liradır. Taliplerin prtnameaini görmek ve 
kat teminatlanm yatırmak üzere eksiltme aününden evvel 
dürliik yuı itleri kalemine müra-caatları. (1657) 

Topalyan hanında 4 numara mukim tOc

cardan Aleko oğlu tatilyanos tarafından 
iddia olunmağla mukar poliçenin bulan 
tarafmdan mahkemeye ven1mesi ve ilk 
iltııc!an itibaren 45 giln zarfında mahke
meye nrilmediği takdirde bu müddetin 
ldtammda ibtallne brar •erilecelf ti~ 
ret kanununun 658 inci maddesi mucibin 
ce ilin olunur. 

Klrahk ve satılık 
~köy m•ur Alantıbum 

ıuinoeu klraht Ye utıhkızr. 
rtpek için 22369 No. ya telefonla 

müracaat. ··-----·----
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ıelmit bot yere oralan aramıftı. 
Metr Ktodun canı pek az ııkıl

mqtı. Haln1d bir ıaadetle çarpan 

kalbinde bu keder fazla yer tut
mallllflı. O timdi Viyolettayı bu • 
lacak, onu teselli edecekti. O de-
likanlıyı mutlaka 'bulacaktı. Li1 

znn geline Pariain altını üatüne 
aetirecekti. Fakat bu kadar aene 

•üren acıdan tonra bu saadet o -
nun batmı döndürmiiftü. Bol bol 
s\i1üyordu. Hatta dilencinin biri • 
ne bir ekü (1) sadaka bile verdi. 
Etrafmda aaadetten batb bir teJ 
aörmek illtemiyordu. 

Tam köprüyü geçerek Notrda· 
ma ıireceği zaman birdenbire 
durdu. Karı11ma bir adanı çık -
mlfb... Bu, çok yatlı olmamakla 

beraber çektiği acılarla yüzü kı • 
l'lfDllf. beli bükülmüt, çökmüt bir 
adam, bir jantiyomdu. 

Büyük bir acı duypau eaki cel
tadm kalbini doldurdu ve ıara • 
rarak: 

- Viyolettanm babuı! Diye 
mınldandı. 

Hakikaten bu adam Prens far. 
nezdi. Klodun evinden reliyordu. 
Gece F austa tarafından ~rıl • 
mlf, kendiaine bir TUİfe veril -
mifli. Bu vazife Klodun evini 
1&rarak Viyoletta.yı kaçırmaktı. 
F arnez celladı bu.Wmamıttı. O u
lunuz evden çıkarken amıma 

( 1) Bir ekil altı fra.nk kadardır. 

clönmüt kızmı çalan adamı bir il.o 
re daha llnetlemifti. 

Klocl onu t6riince: 

- Kızını diifünüyor. Zava11ı 
adam. Ne kadar da kederli ... 
Haydi bakalım. fU meaut günde 
yübek bir harekette bu'hm•mas 
mıynn? 'Hiç olmam ona lnunm 
aaf olduiunu-. Onu bulmak iç.in 
ümit beeliyebilecefinl tayliyeme• 
miyim. Dedi. 

Birdenbire F amezin F auatanm 
adamı oldutuna hatırladı. Eier o 
kendiıini tariirae, Viyolettanm e • 
bediyyen kaybolacafmı diifGndU. 
Kaçmak, aokatm birine dalmak 
istedi. Fakat pek ı~ kalm11tı. 
F arnez ona rarmüt, F amez onu 
tanmuı, F ames ona c:lotnı reli • 
yordu. Fakat Klod kendisini top
ladı. Hayır, bu adamın relitinde 
batka bir malrat eumifti. Bu a • 
danı battan bata yeis " Gmitaiz. 
lik içindeydi. Fama onun &nün· 
de durdu. Klod SUMl'JOl'Clu. Saade
ti hırpalıyan hu matem kaqmnda 
eziliyordu. 

Fama: 
- Sizi, ~lılanmzm affı için 

Allaha yalvarmak Gnre dinlemek 
için emir almqtnn, dedi. 

Klod titredi. Yüzü MTlnç1e 
pariadı. Kendi kendiıine şöyle 

düftiniiyorclu: 

- Demek ki, l>enim aünahlan
mı çıkaracak olan Kardinal bu .. 
dammıt! Benim ona ettiiim it• 
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----------------------------------------------------yoletta, HD bana ıülümaerken, 

küçücük ellerini boJDuma aarar -
ken ben de bir insan olduğumu hiı
aediyordum. O zaman o korkan, 

Yicdan uabı çeken Klodluktan u 
s•klqıyordum. Beni affet, lyle 
anlar olu1or ki seni kendi öz kı· 
zım aanıyordum. 

Bir hıPmk Klodun ıötıünü 
1&11tı. Fakat Viyolettanın bir ıey 
eöylemeaine bırakmadan devam 
etti: 

- Fakat bu saadet bana çok ıö
riildii. Nihayet ıeni kaybettim. Şu 

yalnız geçen ümibizlik ıenelerin
de duydutum acıyı anlatacaiım. 
itte teni yeniden bulduğum anda, 

ıen de benim kim olduğumu öi
rendin. Anlıyorum ki ıuçlanmm 

kefaretini henüz tamamen ödeme· 
mitim. Günahlarım henüz aff olun· 

mamıı. itte ten timdi her feyi öi
rendin. Bu anda ıenden iıtediğim 
yalnız teni kurtarmama müsaade 
etmendir. Sonra istenen beni ko
varam .• Şimdi ben artık ıana evlat 
gözüyle bakmaia hakkım olmadı-

iını ve tenin de beni baba olarak 
ıöremiyeceğini anlıyorum. 

Klod batım iSnüne eldi. Diz
leri üzerine çöktü. Daraiacmda 
batını celladın balta.ama uzatan 
bir zavallıya benziyordu. Viyolet
ta ellerini aplıya indirdi. Mavi 
gözleri göründü. Orada bir tefkat 
ltit parlıyordu. Saf ve ahenkli o-

lan, bblu çocuklujuııda olduiu ıi· 
bi: 

- Babacığım... Benim Klod 
babacıiım .•• Beni kollarımn aruı· 
na al. ıörüyonun ki çok içlendim. 
dedi. 

Klod birdenbire hatmı bld~ 
dı. Titremele bqlaclı. Kekeliye
rek: 

- Ne dedin dedi. 
Viyoletta cevap vermiyerek iki 

küçük eliyle cellidm kocaman el· 
lerini yakaladı. Sevgi ve ıefkat 
gösteren, kartı gelinmez bir kuY• 
vetle onu yerden kaldrrmaia ça• 
bıtı. Cellat iıe ıatkın taıkm bir 
feyler kekelemeie çahııyordu. Se. 
vincinden rengi uçmut kuvveti ke
ıilmiı bir halde koltuğuD üzerine 
yıkılıverdi. Viyoletta iıe Klodun 
dizlerine oturarak, kollannı boy• 
nuna dolayarak güzel baflDI onun 
göğıüne dayadı ve tekrar: 

- Babacığım! Benim duyrulu, 
iyi duyrulu babacığım. Haydi kı
zını kucakla! dedi. 

Klod, batı devrilmiı, ıözleri yu

mulmuf, sevinçten ve saadetten 
kendisini kaybetme derecelerine 
gelmit olduğu halde bıc;kırıvor
du. 

10 

BABA · 

Bu andan aonra Klod için ha
kiki bir aaadet baıladı. Zavallı 
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HABER X: 9 un harikulade maceralar• 

1. . . 

Yeni iki resimli 

au ~ECE MAllFİLJ) k'Ö'l'ÜNÜN 
LOWAN TAS1NA Gf Lip SANA 9.AltA· 
LAR\ 9i$1R 'OOLAtitLU(' KA.,,. 

M! OlARA\o< 4$ITİ~ ••• -' 
~ANtMl>A SIR l<'i•• IU\.V~A8\LİR 

• 

KARA MA't'l>UT G•LM~ 
Gf JtlA\I\. CESARf El>E'Ti, 

sınema romanı~ 
1 - Esrarengiz tayyare ı Polis hafiyesi X:9 

son harikulade maceraları. 
un 

-• 

e .n 

' 

2 - Ormanlar kral içesi ı Çok meraklı ve heyecanlı bir · 
seyahat ve avcılık romanı. 

IZME Dünyanın en iyi 
ndurası · LTIN Kundurasıdi 

Kundurada aranılan her tarta kıymet ancak bu undurada bulunur. 
kundurayı gOzQnQzla rOntgenlmlzde gOrebillrsınız. 

Rahat giyinecek 
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bütün çektiii acılan unutmuttu. 
Bu anlar omm ha,.tmda en 

tok aerinç duychıiu anlardı. Ra • 
bunda bÜYük bir delifikltk ot
mUflu. Gözlerine batb bir ıtık, 
yüZüne bqb bir Pufaklık selmit
ti. Ona bakan fasla dü,iinmeden: 

- itte bu adam meauttur ! Di
yebilirdi. 

Birdenbire: 
- Haydi kızım, sidelim. Bak 

her teYi unuttum. Zannedenem 
artık bizim için tehlike kalmadı. 

Çünkü öldüjümüzü aamyorlar. 
Ah, ah! ... Ne süzel bir oyun, dedi 

kahkahayla rülmeie batladı. 
- Olmüt ha! Halbuki haya· 

tımda bugünkü kadar canlı oldu· 
tumu hatırlamıyorum. Hem böy. 
le ıanmualar bile turadan daha 
emniyetli bir yere ııimabiliriz . 
Çünkü trimse bizim bu kadar ya -
kınlarda bulunacajrmızı uınme.z. 

Bizi Pariain her tarafına arar
lar ... Fakat buradan maada.. Bu 
ev beni timdi kurtarıyor. Halbuki 
bunun içinc!e ne kadar acı çekmit· 
tim. 

- Zavallı babacıfım. Artık acı 

çekmiyeceksin. 
Metr KloCl sözüne devam etti: 
- Hakikaten bütün acı1anm 

artık dindi. Ah Viyoletta ! Böyle 
ti saadete erifeceİimi clııha ev • 
tijlden •Yleaelerdi imkan yok 
~nmazdlla. Fakat çok eevezelik 

L-~~~~ett~ik~'~ha_ydiı~id~e=lim=..;!'--~~~-

Viyoletta hafifçe baf!DI ..ıı.. yordun. Zavallı Simonun ölümün-
dı. den filin babaediyordun. •• Sonra? 

- Baba, demin aiz han.da telı- HL. Şimdi anlıyonmı. Çiçek ıeti-
Hke yok dememit miydiniz. Bizi ren bir delikanlı vardı dejil mi? 
herkes ölmiif aandıiı için bizim Biraz da ondan bahset. Evveli ia-
için en emniyetli yerin buruı ol • mini söyle .•• ~ mu.un? O 
dujunu IÖylememq miydinis. da neden öyle? .• Seni seven 'u de-

- Doiru- F abt niçin sitmek Ukaıilıyı ben de seviyorum. 
,# 

illemiyonun? Kızcaiız sarararak: 
Viyoletta ıözlerini yere inGıre- _ Ben öyle dememittim, dedi. 

rek: - Doiru amma, ben öyle an-
- Ben Paristen ayrılmak itte- lıyorum. Nuıl bir delikanlıydı? .. 

miyorum. Hiç olmazsa birkaç lfÜD Haydi bakalım, iami neydi? 
daha burada kalayım, dedi. Viyoletta yavqça: 

rür ıibi oluyordu. Kalbi saadetle 
çarparak kendi kendine: 

- Acaba ıelecek mi? •. Evet, 
ıelecek. Fakat ben ona ne diye • 
ceğim? Diyordu. 

Bu anda zemin katındaki cam
lardan biri büyük bir ıürültüyle 
kırıldı. Birçok kimaeler evin içi
ne atladılar. Viyoletta korkudan 
dona ladmıt bir halde tunlana 
söylendiiini duydu. 

- Eier herif ka111 ıeli~ öl
dürünüz. Fakat kızm en ufak bir 
yeri bile incinmiyecek ! 

• • • - latediiin kadar, ben ıit • - Bilmiyorum! Dedi. 
mek için acele etmittim amma... Klod bir kahkaha ıavurdu. Metr Klod sırtına bir manto a-
Sen bana bakma! 

Camlar zangırdadL Neıeliydi. Gi- tıp görünmemE.' için yüzünü iyice 
Böyle manasız ıeyleri bana ae- diyor, ıeliyor, kızm elini tutup ö- örttükten ıonr~ Tiıeranderi aoka-

vinç yaptırıyor. Artık burada ka- püyor, oturup kalkıyordu. ima, Eıperana oteline doiru kot-
lıyonrm, deiil mi kızım? Dam Jil- _Evet, onu ben arar bulurum. tu. Şarl Dangulemin, Belgoderle 
bert, tu araba ile atı ıav. Çocuk Bir ıaat içinde ıana ıetiririm. E· konutmak üzere gideceii sabahtı. 
burada kalmak istiyor· vet, tU delikanlıyı mutlaka ben Klod Danıuleme rastlamadı. 

ihtiyar hizmetçi ıevinçle bir bulmalı, onunla konutmalı, seni Ot<ld aıaiı tabakadan bir hırıı.& 
kıza bir de Kloda baktı. Ve he- sevmeie liyik olup olmadıimı an- olduğu için faz1a geveze değildi. 
men verilen emri yerine getirmek lamalıyım. Artık yeter. Anladım. Kloda istediii malGmatı verme. 
için koftu. Sen yerinden kımıldanma! Dam di. Eıki cellat bir saatten fazla 

- Babacığım, ıöyJiyeceğim Jilbert, ben burada yok iken kapı· bekledi. Artık delikanlmın gelmi· 
yalnız bu kadar değil. Hem bura- lan pencereleri iyice kapat. Eier yeceiine karar vererek Viyoletta• 
da kalacaiız, hem de ben yarın kapıyı çalarlana sakın açma! Ev nın canının ııkılacajmı dütüne • 
biraz dıtarıya çıkacağım. bot görünmelidir! rek üzüldü. Fakat aonra mesele• 

Klod hayretle: Klod, Viyolettayı kolları ara • nin o kadar mühim olmadığı '"· 
- Sen mi?·· Sen mi dıtarıya sın da ıddı. Kota kota kapıdan yo1ettanın iımini bile bilm( " 11 

çıkacaksın? Dedi. çıktı. Kızı tatkın bir halde bl1'aktı bir delikanlıya kartı çok ciddi bir 
- Üperans oteline kadar git• Viyoletta ise onu hayalinde ta- ıevgi beıliyemiyeceii aklma gel • 

mek i.tiyorum, baba. kip ediyordu. Kloduiı Eıperanı di. Nihayet kendi kendine tekru 
- Pekili .. Şimdi söyle bak• oteline girdiğini, Dük Dangulemi gelmeli nadederek otelden çıktı. 

hm. Demiın_ı~·ıutJL.J1e-vıer._.uı.1a1:ı-~~~~~~~--~ı.--~---__.,_..~_._--'---~~~ 


