
Büxük müsabakamız 
2000 lirOlık hiiyiik miiMl6aka mua gelen cevaplann lala olmtUt 

~gönderilen de/terlerin tanili cıncalr ayın on 6qine doğra 
'hitirilehileı:elı, hediye lıaananlann mmleri de brı tarilıten mnra ilan 
edilecelıtir. Muhterem olmyacalan mızJan özür dileriz... 
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Fransız ve 
Orduları karşı 

limumi harptan bert ilk defa 
Alman Jiuvvetlerl Strazburgda 

Alnı an 
karşıya! 
olarak Fransız ve 
yttzyüze geldiler 

Fransız Başbakanı: 
''Bu şehri Almari toplarının tehdidi 

altında bırakanıayızı,, diyor 
Sayısız 
lecrübeler 
Göstermlştlr ki 

HABER. 
• Diier ıazetelerin ikiDci tabı· 

1atmda verdiji havadialeri bi
rhici huıtında, hem de ebeti
:r& daha lafail,tb ve doiru ola· 
rak. verir ••• 

HABER. 

ya 1110nasebalı 

iyileşİlJor 

Devlet mümesslllerı yaran Parıste 
toplanıyor • - Fransa, Almanyaya 
zecri tedblrlerın tatbikini lstlyecek 

Lehistan ve ltalya · bile 
Fransaya müzaheret .. ediyor 

Fakat lnglltere ve ltalyanıo Al1:11anyaya 
zecr.t tedbirler ta~bl.k ettlrlP. ettlrmlyeceğl 

fUphelt gUrDlme~tedlr · · 

Berlin, 9 - iyi hal:er atan me
'-1>ie ıöre, Litvanya ile Almanya 

"'aaında tabii münuebat teıiıi i· ı· 
~üzakerat cereyan etmektedir. FrtuUU Baı6'ıluını Alber Saro ga utecil.,.e ~ halrınurlıen ... 

ıtalya şimdilik 
harbı durdurdu 

-

Badogllo, bombardımanı kesti, Asmaraya dindi 

Japonlara karşı 

Sovqetler, Moqolların 
kavoell:erini 

ele alıiJoi-lar · · 
Bu maksatla üç milyon lngiliz 

lirası ikrazda bulunacaklar 

tir Adiaababa 8 (A.A.) - Harbiye N.. muhabirinden: 1 münadiler dolqarak, lal'aydan Yerilen 
._: Ras Muluıeta kısa bir haıtahktan Hallan bombardıman korkuıile da ıu emri illn etmif1erdir: 

ra vefat etmiftir. lı1maaı neticesi olarak tehir bir ölüm " Bir bava bUcumu ihtimalini kar (Yazıl& 2 inc:deJ 
Alllaall•ll• bOf•ltılıJOP aüldmetine bürünmüttür. plamak here, yann uat 6 dan itı"baren ----~------------ - # 

Adisabba 8 (A.A.) - Havas ajanJI Dün saat 22 de tehrin sokaklarında halk tehri tabliye edecektir: Beş I kta c: 1 n 1 z m .• rd e k ia 
Bütün ıcce, ıehri terked;~ otomobil- fiifl' . . il 

• • AtlrıaJa Mer.e!iğe yenilen ihtiyar lttılyatilar, butiiinki lta!1an 
H•hinin neliı:ai ii urine",feN,iJı.iPliayorl-.., 

le~, ka~~onl~ •. bey~~er ~e. katırlann d Q n k Ü rn aç 1 n da . 
ıüreklı hır gıdıt ıelifı yüzünden tehir . 

:u:::n;~:= ı~':::. i~=e·: K~vg a ç o O.n't o 
çok ecnebi bulunan hallan )'ansı kırlara ~ ~ 

(Dft)QllU 'inciUle) . 
OYUN VARIDA KALDI VE iŞE 

Bu sabahki POLiS KARIŞTI 
tramvay kazası 

Bu aabah sekiz buçuia doiru 
Sürpa.gopta bir kaza olmuıtur. 

Pepazyan iıminde bir adanı 
249 numaralı vatmanın idareain • 
deki Şiıli - Tünel aral:aaından 
atlamak isterken r.ere düflDüt, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıt
tır. Kaza üıerine tramvay dW'mUf, 
zabıta memurlan tahkikata el 
ko7oıuılardır. 

' Y~~dam hemen hiru ile
rid~i eCahaneye kal ~ırılmıı, ilk 
teclaM pıldıktan sonra Fran • haırn,eti Abedi1e tepeımde dünkü kır kO§unından bir manzara. 

• ine kaldır~~ -A-... -· -tY~~ •.ao; ... •rnagpcla)J 
.. • .... ••• - • "'\4 ... • --- • •• • ' .. 
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Yugoslavya Başbakanı 
Mecliste lıasıl 

öldürülmek istendi? 
Dü.n gelen Yugoslav gazetele

ri ge,çen gün Yugoslav parlamen
tosunda geçen heyecanlı hadise 
etraf rnda aıaiıdaki malumatı ve· 
riyorlar. 

Skupştina (Parlamento) sabah 
saat 10 da açılmı§tır. Yugoslavya 
Baş ve Dı§ bakanı Stoyadinovisin 
Yugosla.vyanın dıt politikasıru 

izah edecek bir nutuk söyliyeceği 
bilindiğinden parlamento ağız •· 
ğıza dolu idi. Elçiler loc:asında da 
hemen hemen bütün milletlerin 
büyük elçileri yer almıt bulunu • 
yorlardı. Bunlvm araaında Tür
kiye e)çiıi AH Haydar da bulunu- Stoyadinoviçi parlamentoda öldUrmeğe 
yorda. teıebbüs eden Damyan Amavudoviç 

Vak'adan evveı 
Mubtelif hatiplerden ıonra mec-

1 is reisi Çiriç Stoyadinoviçin aöz 
ıöyliyeceğini bildirnıit, bunun ü • 
zerine bqvekil alloılar arasında 
kürıüye gelmittir. Başvekil bazı 
bütçe meselelerinden bahsettik • 
ten ve ııra asıl mühim nutkunu 
söylemeje geldiği vakit toplantı ·
ya bet on dakika fasıla verilmi§, 
bunun üzerine mebuslar koridor -
lara çıkarak-cigara içmeğe, ve ko
nUJ1Dağa bqlaınıtlardır. Batvekil 
de gazetecilerin ricası üzerine on
Ja~m bulunduğu locaya ginniftir. 

ilk münakaşa 

doviç üçüncü kurtunu da •tmağa 
muvaffak olmuıtur. Yalnız bu aon 
kurşun yere aaplanmııtır. Bundan 
sonra tabanca elinden alınmıf, 
kollan ııkı ırkı tutulmut ve derhal 
içeriye dalan dört polis kendisini 
yakalayıp götürmiiJlerdir. 

l:lidi•e tam ıaat 11 ,25 te c:ere 
yan etmittir. 

Bundan sonra 11,55 te ıükUn 

teluar iade edilmiı ve Baıvekil al
kıılar ve yafa sesleri arasında 
kürsüye gelerek nutkunu vermit • 
tir. 

Arnavudoviç 
kimdir? 

Yuıosla vya Baıbakanına karıı 
ıuikaste teıebbüs eden Damyan 
Arnavudoviç, · 38 ya,ında olup 
Makedonyanın Smederev kaza • 

HABER - J\1'ıam poıtaıı ··~ 
1 ~ 'MA"ltT - 1936 . - e' 

Pariste M•k• f • 
Türk kült:ürüne ve · ) } areyı 
Türk tarihine alt bir ,.. d 

konferans serisi s yapan 8 am 
Paris, 8 (A.A.) -Anadolu a- Kaç para tirketine verm~t ;e bundan bUytlk,. 

jansının özel aytarı bildiriyor: kar temin etmııtır. 
Pariı Ünivenitesinde geçen se- ... kazan Yeni imzalanan mukavetenaınenl 

ne açılan "Türklüğe ait ara§hr • IYOr tayin ettiği müddet zarfında Miki 

k re resimlerinin getireceg~ i para s.ooo.O 
malar mer ezi,, bu yıl için hazır - sterlin olacaktır. 
ladığı konferanslara ba,Jamııtır. Sanatkar Valt Disneyin kendisi. 
llk konferans M. Sau11ey tarafın- lıttığı kUçUk bir artist camiasile ıe 
dan "Halk §iir1eri,, mevzuu üze • de 120.000 sterlinlik bfr menfaat el 
rinde 2 Martta verilmi!tir. etmektedir. 

İtçilerine top yekOn haftada 30 
Konefra.nsçı, bilha11a. m4nİ ve sterlin ücret verir. 

türkü, kotma, destan nefesleri tet- Bir kadem uzunluğundaki Miki le 
kik etmİ§ ve güzel nümur.el~r gös- rikatürü S sterline mal olmaktadır. S 
termiıtir. Ayni hatip Türk halk kiz dakikalık çevrilit zamanı ıo.O 
adebiyatına ve halk tiyatrosuna Bütün sinemalarda ve gazetelerde sterlin sarfedildiğini gösterir. 
dair iki konferans daha yapacak- gördüğünüz "Miki Fare., bugün sine Disney bundan sonra uzun filriı1 

ma tarihinde en büyük kazanç mevzula çevirmeği tecrübe edecektir. Şimdi "1' 
tır. rından biri halindedir. beyazı ve cüceler,, adıyla hazırladı 

Diğer konferanslara gelince Bu karikatürü vücude getiren 34 ya· film tam bir saat sürecektir. 
M. Wittek "Küçük Asyada Selçuk şındaki ressam Valt Dinsey şimdiye ka· Sekiz sene evvel Valt Disney ao 
devrinin ana çizıileri,, ve "Os • dar Yun~ytıd Artist kumpanyasile it vuda gittiği zaman cebinde 5 ster 
manlı tarihinde gaziler,, mevzulu görmekteyken, bundan sonra eserlerinin kadar bir parası ve bir miktar da bOr' 

~i~nhnN,~~n~ ,~~~-t_e_vz_i_i_~_~_i_'_'R_a_d_~_o_P_i_k_~_r_s_L_im_~_e_d,_,_v_a_~_L _________ ~ 
ve 16 ıncı aaırlarda Türklere at -

folunan fikirler,, üzerine iki kon· 
f erans, M. Gabriel "Doğu Anado
lusunda arkeoloji bakımından se-

yahat,, ve "Anrid • Diyarbekir,, 
hakkında iki konferans, Fazıl Ah
med de "Türk inkılabı ve Kama
lizm,, üzerinde iki konf eranı, 

ve Diyon Üniveraiteıinde profe • 
aör M. Chaput "Anadolunun top • 
rak teıkilitına dair,, konf eranı 
vereceklerdir. 

Bu yılın programı b'u suretle 

12 konferansbr ve Sorbon aalon. 
lannda muayyen tarihlerde veri • -lecektir. Hepsi Mart içinde bite-
cektir. ı ı 

~ Hırsızlar 
Üç aylıliların 

dağıtıldığı yerlerde 
dolaşıyorlar 

Zabıta tedbir aldı 
Hırsızlar son zamanlarda üç 

aylık maaıların dağıtıldığı yerler
de dolaımaya, bilhassa kadınla • 
rın paralarını çalmaya baılamıf • 
)ardır. 

Eminönönde mütekait, yetim 
ve dul ı,npılarmı dağıtan emlak 
bankaıının önünde ve bu civarda 

Toros Gençler Birli 
kongresi 

T oroı Gençler Birliği •ell • 
kongresi dün öğleden ıonra 
önü Halkevinde yapılmııtır. 

Kongrede, divan, idare h 
ti ve mürakiplerin intihabı y• 
mıı ve ıenelik çalıtma raporU , 
kunmuıtur. Bundan ıonra birli 
Ankara tubesine yardım edi 
ve Adanada bir yardım koluJJ 
teıkil edilmesine karar verilJtlİf 
tir. · ı itte bu sırada Damiyen Arna • 

vudoviç Batvekile yaklaıarak sö
züne karıımağa, yüksek seıle ken
disini tenkit etmeğe batlamııt;r. 
Stoyadinoviç bunun üzerine ken-
disine: . · ımda doğmuftur. Evvelce mual • -~-....-----------

1.iıalik.JYAt>mq ~ &;ıM~~ te Yarın akşam 

tanınmıı bınızlann dolaıtıim• -Sovyet RusyS 
gören zabıta, burada tertibat al - Mogol cumhuriYr 
mııtır. Retmi memurlardan batka tinin askeri kuV'f 
'hı:r.~ve )trnl'esicileri ıo.~.,..- .. : 1:1111 oıo alacak.,,,f 

- Sizini>urada 8ÖZ söylemeğe 

hakktnız ,oktur. Ancak mecliste 
konuıabiJir, fikir beyan edebilif"' 
siniz, demi§, Arnavudoviç de: 

~evtt~ın ıts~cstnde lJtıp. ~e!J~lu- BOr<r. a~osu 

ğuna seçiJ~İftİr. ~endiıi Yevtiçin ''Bir T '' rk 
hararetli bir müdafii ve nasyonal '-1 

- Pekali ! Öyle iae orada gö
rütürüz. Cevabını vererek uzak • 
laıqıııbr. 

Yuıoslav kulübü azalanndan.<lır. • 
Suikast teıebbüsü derhal bü. gecesı,, 

tün Yugoslavyaya yayılmıı ve ~ertlp ediyor 
BaıvekiJ Stoyadinoviç bir sürü .,....~ .... " Bu sırada zil çalmış, herkes sa

lona ginneğe b&§lamqtır. 
Amavudoviç gayet hiddetli bir 

tavJTla içeri girmif ve sol tarafta 
en ön sıralardan birine oturmuş -

geçmiş olsun telgrafı almıttır. 

Mezbahada 
iki kaza oldu 

tur. Kesicilerden bir~ 
HAdise başllyor elini kesti öteki 

. . M~liı hatlar baJlamaz Stoya- başına dOeen çen. 
dınovıç söz almıt ve nutkunu söy- gelle bayıldı 
lemeie baılaınıttır. FakatArna- Dün sabah mezbahada iki ka-
vudoTiç ikide birde yüksek sesle za o!muı, yaralanan iki kesici haı
nutka müdahale etmeğe baılaym• tahaneye kaldırılmıttır. 
c:a bazı mebuslar: Eyüpte oturan Rahmi bir ku-

- Şu aal'hotu dıtarı atın! Bu· zu keserken kuzu ayaklarile an • 
ruı aarhoıluk yeri değildir. Diye sızın Rahminin ellerine vurmut· 
bağnmıılar; Arnavudovic ise bu- tur. Bu ııra'da Rahminin elinde 
na fevkalade kızarak ayC:ğa kalk· bulunan büyük biçak sol koluna 

mıı ve: çarpmış: ehemmiyetli surette kes-
- Şimdi ıize göstereceg"'im, di- . miıtir. Kolunun .kesilmesi üzerıne 

yerek ceketinin içinden kocaman 
Rahmi kuzuyu kesememiş, kan 

bir Perabellom tabancası "ıkar • 
:2' f ışluran kolunu etraftan yetiıen 

mıfbr. 

Ateş 
Tabanca görünür görünmez 

mecliste derhal panik başlamıttır. 
Bir kısmı mebuslar dııarıya fırla
mrılar, bir " kısmı ise sıraların al
tına ıizlenmiflerdir. Arne.vudovic 
Du sırada ıarjürü ıürmüı ve kolu: 
nu tutmak istiyen Dimitriyeviç a
dındaki mebusun kafasına taban
canm kapzasiyle iki defa vurduk
ten sonra ibili kürsüde durmakta 
olan Stoyadinoviç'e karşı ilk kur· 
ıunu atmqtır. 

Sitah sesi mecliıi büıbütün ka
rlflırmqtır. Arnavudoviç ikinci 
ku!'!unu da atmağa çalı!ırken me
'buı1ardan biri saçlarından kavra· 
yıp kafurnı arkaya doğru yatır • 
mış. Diler biri de kolunu çeke -
rek kur!unun iıtikametini deği§ • 
tfrmiıtir. Buna rajımen Amavu -

arka.da~larına sardırmııtır. 
Diğer kaza da biraz sonra ol

muıtur. Sığır pavyonunda kesici
lik yapan Ramizin baıına dıvarda 
aıılı büyük demir çengel dü§mÜf, 
Ramiz baygın bir halde haıtaha· 
neye kaldırılmıftır. 

CeU\1 B_a_y_a_r __ 
Cenup ve Şark 

vilAyet:ıerlnde tet
kik sevahatıne 

çıkıyor 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 

martın sonlarına doiru Vekalet 
erkanından kalabalık bir heyetle 
garp, cenup ve ıark vaayetJerinde 
uzun bir tetkik seyahatine çıka • 
caktır. 

Seyahat hedefinin bilha11a 
sanayi ıehir1erimiz oldulu 13y. 
lenm~ktedir. 

Hamdullah Suphi 

Romanya ve Bükreı iıtasyonlan ya· 
nn akıam için bir Türk gecesi ·tertfp 
etmişlerdir. 

Hazırlanın programa göre saat 21, 

15 de Bükreı elçimiz Hamdullah Suphi 
kısa bir söylev verecek, sonra Bükreş 

üniversitesi güzel sanatlar tarihi müder
risi Jozef Opresko "modem Türkiyede 
güzel sanatlar,, adh bir konferans vere 
cektir. 

Bundan sonra Türk gecesine iştirak 
eden sanatk5.rlardan Bükreş konserva· 
tuvan piyano profesörü M. Filinesko 
Cemal Re§İdin Bartın havası ile Aydın 
havasım, Bükreı operası Sopranosu E

miliya Gotziyano Türk melodisi ile halk 
türkUlerinden ay prkııını söyliyecektir. 

Bundan baıka Necil Klzım ile Ulvi 
Cemalin de bazı parçalan piyanoda Ç4'1ı I. 
nacaktır. 

vibın~mur.lar da dikilm11tir~ . ı: • . OSH.OVll(Jan un __ ı,..;.. •-' ~ 
yra a 'C~~ eylık ......, gazetesine di11 di!Uıe göreı"'l'~' 

af ıfir~lan 1>irkl.ctnmr koltullf al· ğol Cumuriyetinin askeri kUff' 
tınCJa bulunan çantası ile içinde 1 k i h' tinin artırı masını ve as er 
çor.ap bulunan paketi bir hırsız ki.tının idaresini yakında Soff 
tarafından anırzın çekilmiıtir. Ruıya ele alacak gibidir. 

Hırıız çantayı alamamıı, çorap I -" ki tarafın ıelahiyetli ma- J 
paketini kaparak kaçmııtır. Hır· ları arasında, bu yolda bir aO 
ıız yakalanmadığı için kim oldu· maya varılmı§tır. . 
iu anlaıılamamııtır. Bu anlatma üç esas not<t-fl 

Zabıta mal müdürlüklerince ti va ediyor: d 
yapılan maa~ dağıtma günlerinde 1) Moğol ordusunda Ru• dl 
de icap eden tedbirleri almııtır. 

Kadın hekimlerin 
aylık toplantısı 
Türk Ginekoloji kurumu, bu ayın 

toplantısını 11-3-936 çarşamba günü 
Beyoğlunda Türk Tıp cemiyeti konfc· 
rans salonunda Uroloğ arkadaşlann da 
iştirakile bir (Ginekolojj - tlroloğ) 

celsesi yapacağından, her iki cemiyet 
azasile, istiyen meslektaıların gelmeleri 
rica olunur. 

Çlnde mecburt 
askerlik 

Londra, (Radyo) - Nankin 
hükumeti Çinde mec:buri askerlik 
ibdaı etmektedir. 

allimleri çoğalacaktır. _, )İf 
2) Sovyet hükWııeti Mos~, 

tana 9,000,000 sterlin ikraz 
cektir. 

3) Verilen paranın askeri <! 
satlara ıarf edilen kısmı SO tııl 
makamlarının delaletine bıJ"Ş 
caktır. 

1 Anlatıldığına göre, ysP1 'ıı 
istikrazın büyük bir kııoıJ, ~ır· 
ıayeler uğrunda harcanac•. ,o 

Bu münasebetle, Staliıııll 
bir beyanatı hatıra ıeliyor· 

Dem it ti ki: 1 i 
"Eğer Japonya Moiolil';:ol 

tili ederıe, Sovyet Ruıra . 
liıtana yardım edecektir.,, 

Japon zihniyeti 

TAPON 
FİL.OSU 

J~l.\\.'.l llf >11 

t• ,, 

Japonlar, İ§te böyle bir donanma mü•avatı i•ti· I.~~ 
'\ .(lngiliz k ~ · 



ÜH _IJÖ!ÜŞii~~ l 
hevlet memuru 

~vletçltİk memuru 1 

lfer fıraatıa yazdım, gene de · Aero Ekspres Rizede KAzım Dlrlk 
~~lıyorum ki, devletcilik Tür· Bugtln b0k4metlmlze Çay mı, yoksa Trakyada 
;__leyi ıelimete çıkaracak en kes· l t k 1 Yapılanları ve 
"f!be yollardan biridir. Fakat geç yor por 8 B mı 
~bünyelerde "kızamık,, "kut Seferlerini tatil etmif olan A yeflştfrmelf? yapılacakları anlattı 
~ı,, nevinden bir takım "çocuk Ero Ekspres tirketinin büyükdere,. · aanayiin ikinci bet yıllık ıanayi Trakya Genel MüfettiJi E.hım Di 

~lıkları,, zuhm edebilir. Bizim deki tesisatı busün hükOmetimiz programına dahil edilmit olduğu- rik tchrimize gelmiftir. Yann Ankaraya 
.... etciliğimizde bunların çık • tarafından. d~almaıeaktır. Bu ite nu ve bunun için çay yet.iten Rize gidecektir. Kazım Dirilt Trakyadaki ça· 
'81 için bir takım tedbirler al- memur edılmıt ~lan ~urahhas~ mmtakasmm iyi netice vermiyen htmalar etrafmda demiıtir ki: 
llıı.L d Ba •-1---dan ıelmı•lerdır "'- Tralıcyada h. ivi eo!N!ti~ için ı~ ••rlar yapmak lizım rr · l'Ula&nl ~ • .:...._ ı_ 1 • · rtakal · • -s .1 • •'"'lJ •· lıı.._.,, -.,. • M -Lb l "rk • l pon.aaa ve JYI po yetiftıren Traltyalılar bu yıl ekin ektiler. Halkın ~ iraz görünürse. uran as ar !1 etin yo ca tay· An 1 h _ ,,. • • d • • • 

' ·· 1 • d ba 1 t 1 ta ya a~gının e ıyı netıce ve ıöçmenlerin aağbk düzeni normaldir. "" • • yare enn en zı armı aa m a -

l>ncka ak • • etk"ka d 1rl vermiyen çay ziraatinin meni için Y enicSen yapılacak on bin evin pli-

~ t ~n;.. mi, bilmem, dev· m ıçın t ı t a yapac• ar - ~-'-'--t -L.ıi>tetin '--- la -'- ö 
ça.1.1 '"' d ş· k k" T k 1 h tetkikat yaptldıimı yazmqtık. Bu nı - v~ ce ~ır na~- ı n 

Pvaaile i~timai vazifeler g().. ır. ır ette 1 ür metbur ar a· • derilmiıtir. Bu evlerin malzemesi vili-
1'ı. insanlar ve müesseaeler ara · va yolları idaresi kadrosuna alı • tekil Rizeliler araamda teli.f u • yetlerin kendi mıntakalarından tedarik 
-..... ----1-1 d . y&ndınrufbr. ~ bir ikilik doğmuftur. nMaJUar D'. olunacalmr. Trakyada umumi müfettiı 

• • • Büyükderedeki teaiaat olduğu Rizede çay ziraati ilk defa lik kadrosu tamamlanmıt gibidir. Bü· 
L. ~evlet daireleri eski unl fa. gı"'bi bmJalarak ilkbaharda ba,lı- bundan 15 yıl önce tecrübe edil • yük bir faaliyet içindeyiz. Trakya kpy
_"fette devam edip dururlar. Me- yacak olan hava ıeferleri için kul· mit ve Batumdan ıetirilen çay fi- lilıllnOn blkmmaaı için yeni çıkanlan 
~ 1 1 kt ka kanun ile köy btirolan her yerde faali 

~.~l·- ,_ ..... kanaat para alır. Kos anı aca ır. danları Sürmene zumdan Ho. . 
-. ~ &n yete geçmııtir. KSy bütçeleri butınJ4 

. bir ıehirdeki müddeiumumi· Şeker pa kazaıma kadar olan bir sahil mıı. ve bir marttan itibaren tatbikine 
' lıikimin maatı iki yüzü dol • teridi üzerine yapılmqtr. B~ tec- bafWumttır. 
~yan bir meblaidrr. Analan kaçakçılarının riibe neticesinde Batum çaymm Yeni kurulan kredi kooperatifleri 
~ temiz sütlerine vatandqlarm aynen Rizede de yetiJtiği anlqıJ. altırııp geçmlı ve hepainin paralan Z~ 
~tlannı, servetlerini, haklarını Davası nakzedlldl mqtır. Buıünkü vaziyette Rize raat bankasına yatmhmftn'. Me)'vedli 
...__ L.. • l Bul d 1 bul ğe aıın derecede ehemmiyet verilmlr ~et ettifimiz uu ınsan ar, va· garittan an atan a mu· mm&-'--amda yeti ...... portakal'- • ı 
-:-ı UL&a ~-· na tir. Trakyaya gönderilmek ilzere ita!> 
\etlerinin ehemmiyetlaine kıyu hacirler vuıtasiyle teker kaçak • nn ktamı azamı merkez Rize ka • bulda bugtln otus bin fidan hamlammf 
~ derece az para almakla çılığı yapbkları için Salihattin zası etrafmda yelif!Dektedir. trr. Bundan batb bmfrden de yakında 
ı..... ,ber, memuriyet hayatlarını Rifat ve Cemal ile arkadqları • Buna mukabil bu havalide ye- bir parti fidan yola çıkarılacaktır. 
-:--ne d&femesiz, pek f akira · Gümrükteki sekizinci ihtisas matı- tiıen çaym verecefi gelir porte • Denilebilir ki bntiln göçmen kayte· 
'- \,jr odada, i.deta tahta bir ma· kemesince muhakeme edilmiıler- kal ıelirinin onda biri derecesin· rile evlerine meyveli meyveals apç dl-
\batında geçirirler ••. Meaeli ne· di. Bunlardan Sali.hattin Rif at dedir. kilmittir. 936 yılında at. aygır, bola gi 
~o ıulh mahkemelerinin acına· ile Cemal ikiter aene hapae ve iki· bi yüzlerce damızlık mnarlanacaktrr. 
...._ hali? .. Tahkikata giden me· fer sene ıüraüne ve 115000 lira Çay ziraatinin tekamülü ve Bunların paralan JdSy bOtçelerlne kon-
~lann harcırahlan ona göre kıt tazminata mahkOm olmatlardı. · tam bir randıman vermesine ka· _m_u_ı_tur_ ... _________ _ 

.~ttır •.. Bir daire müdürünün, MabkUmlar, bu karan temyiz dar ıeçecek zamanda portakaı zi- O.hendls Mektebinde 
llıı.._ •• e.lfnde bir yenilik ya.pabil - etmıt" lerdi. Temyiz bu dava ena- raatin~ membaınm Rizenin ikti· 
,... ıslahat ..._ için, bütçe, onun emnne, he· lanı tetkik etmit, birbç noktac:lan adi bayab üzerinde menfi bir te-
~. h .. eın. en hiç bir imkin verme. karan bozmustur. Ewak tekrar sir yapmasmdan korkulmaktadır. Bayındırlık B-Jcanlıfmm mfl· 
~ ~•,i~i !!iti - milikemcabao hendia ~ektebinde IOD •manlv-
~ "=--...de.let memurlaTı,----'dev • gönderilmiıtir. Yakında yeniden ~anakkale kablOIJU da c:ereyaa.,.eden but Wileler-
~eleri de,,P.n,1 goredir... · · '-'";:,._.ı.~ıu.ı1&<1~IHIWiılM9tlılllif-•tA-ı Yew.._ tiOiUliinij öliD 

• • O k t 1 ti b d Pcma idareei uzun mlidcfettea. dbiplfnha temini için bir mektep 
\tFakat, buna mukabil, bir de O ora m · anın 8 beri tamir edilmiyen Çanakkale i· dahili nizamnameai hazırlamakta 

letçilik memurlannı dütünün.. muvaffak olamıyan le Eceabad araamdaki ana kablo- olduğunu Y&Zmlflık. Bu nizamna. 
t41driı para üç, bet yüz lira ve talebeler· · me bazrrlanmrı ve mektebe ıönde-
~da daha fazladrr .•• Oturdu- B 

1 
T Fak .. k . d nun tamirine lüzum ıörmiiftür. 

:.. ~anın mobHyesi birkaç bin Ji. u yı rp u eaın e yapı- Kablo 20 gün içinde tamir edile- rilmittir. Fakat mektepte eaaalı • 
1.,llttır F lan doktora imtihanında yüzlerce cektir. Hu•alar müsait ıitti~ .... ~ lihat yapılmuı takarrür ettiiin -
t. : • akat itin ıaribi, o, vazİ· talebe ı"kmale kalmı .. •r. M••ela.. ,... ba d l k '--•-- 1 
"'iıı d 1 d ~-'-- d d x:1 T.. ... den derht\I ise baılanacaktrr. den ym rr ı 1HLA&n ılı miiate • 
~ e evam a a mUAAyye e.. bu aene yapılan tetrib, fiz10loji, -.....--- ıan Arif de tehrimize ıelmit ft 

l-:dir. En umulmadık ıaatlerde kimya ve en .... doktorasmda ı'm· .............. . 
~a· · · l d k 1 d ·~ "' mektepte çalıtmalanna bqlamıı • L. , llını en umu ma 1 yer er e tihana giren 470 talebeden ancak 
~'bir · u... .. b Ik" d tır. Müstepr burada uızunca bir ~.-.. ınıniz • .-uatt& e 1 e, !e· 85 kadan muvaffak oJmu ... ur. 
l"6 ·· h d maka d 1 r müddet kalarak yeni nizamname • ~l ve mup e e a ı e Bu, qağı yukan her yıl böyle 
\ et ı>araaile Avrupaya gitmit • olmaktadır. Vakıa bundan eonra' nin tatbiki ve mektepte yapılacak 
L.~· 2 ald l d'k ··· ll'k 11llhat ile bizzat metıul olacak -~ n a ıe me 1 orııına 1 • bir ikmal imtihanı vardır. Fakat 

Tete de Franc 
u..ı. çekilen tels-raf mün111ebetile, 

M. Turhan Tan cJa fikrini aö7lü7or1 
Franaz diplomatının bizi tahkir m7eti.Jt. 
de olmachtı neticeaine seliTOf' n dişar. 
kiı 

Fransızlar bugilniin en münevvu 
bir milletidirler. Bir Fransmn kendi ta4 

rihini bilmemesine ve o tarihte Türk ze
lrbmm, Türle kudretinin tuttuğu yeri 
görmemesine imkin yoktur. Bu sebeple 
ben - M. Uval ıibi yüksek ıeviydi 
bir falııiyetin değil - herhangi biı: 
Frcnaımı Tete de turc diyerek kötü 
bir fikir kastedeceğine ihtimal veremem. 

Ve ıu tarihi batnayı anlat1701": 
Barbaros, yanına bir de Franaız filo. 

•U alarak Nile gitmif ti, elçi Paulin d9 
beraberdi. Büyük tehir, Tete de Turcl 
aylı bayrağm Ifilt altında görür g&
mes teslimiyet gösterdi, kapılarmı açtre 
Fakat Franau donanmaamın barutu ~ 
ersala tükenmiıtl. Muhtemel bir harbe 
girebilecek kudreti kaybetmit bulumr 
yordu. f ıte o sırada Barbaroa, cephan .. 
sis yola çıkan Fransız filosu kumahdanr 
nr, Angeyn Dilbamr h11%Uruna çapdı, 
dtl§Uncesislifinden ve yakıpkm Dımallt 
rinden dota11 bir gil%eJ donattı. Barbr 
rosun bu haklı kızgmlıfı esnasmda 
.. T8te de Franc,, diye bağırmaclıpu kim 
temin edel>ilir.? -

* ıL..enının 

kold ü{lmeıerı , _________ , ___ _ 
Nadir Naclinia Sovyet Ruya aeya. 

hat notlanndaa llir parça naklecli)'onaa 
Blrind mevki yemek ulonunun ea 

carltiıecek bir yerinde Leniniıı fotoğraf 
tan büyiitWmlif, renkli bir resmi. Bür0t 
aunda Pravda pzeteaini okuyor. Rer 
umm fırçur. Lenin1n çehreıinden, fO' 
topf makinesinin zaptettiği lüzumııu 
teferruatı illmi• önllmtızde a~ alnr 
le, kunetli bakıglarile, az yetiıcn insan 
latdan birinin hayali duruyOt'. 

YUU., teferruatı dip aarla .. • 
meydana vuran bu tabloda bir nokta c& 
ze batıyor: 

Lcninin kot düğmeleri. 
Evet, fotoğraf makinesinin bile nr 

mal ettiii bu kUçUk ıeyl dalgm g&zlere 
g&terebilmek için reuam epey boya .
daha %iyade emek urfetmiJ. 

Neden acaba? 
Cevabını kendi kendime veriyorum: 

Ç(lntnl Leninin kol düğmeleri, burjuvao 
tınn çofunda oldultı gibi kıymetli bir 
maddeden veya yan bymetJi bir taıtan 
delil de ondan.. Leninin kol dUğmelerl 
en idi cinaindendir. Banu baylece g(:Sr 
tennek için •rfedilen gayreti )ek ~yle 
Illsumam bu1nuya1ım: 

· Xitiyi }-apan layafetidir. ı c~, \..!&.Pmak için elinde bir bütçe uıl imtihanla ikmal arasındaki tır. 
~ Mühendis mektebinde Hklı- ta-t.! müddet çok az, her biri binlerce •--------.,.......----
~eaela, iıtatiabK umum müdür aa)'Ifahk olan kitapların yeniden 1ebenin her ne aUretle oluna ol - Maliye teşk llAlında 
~ a&Jimdan evvel, bütün mu· bir defa daha aözden ıeçirilme- e.ıa aun ıeceleri dqanda kalmalan değlşlkllk 
~lere "ey ahali sayımm fay- sine müaait olmıyacak kadar in • menedilmittir. latan bul da velileri Yeni maliye tetkilatma ait b-
!\ fQnlardn-. Sakın saklanma- aadır. Bunun için fakültede ilana. olan talebe ancak haftada bir ıe- nun layihası kamulaya verilmiftir. 
~ haılm !,, tarzmda makalele~ le kalan talebe, kartnmda bulun· ..,-. s.ıa 12.24 lts,ae ıs,ıo ıt.as •.•ıs ce dıprıda kalabileceklerdir. B.. Bu layiha hakkmda tehrimize re-
~ ~b. Pekala. Fakat sonra · dukları ain- yükün bqan]muı ..=. 10,~ e,16 9,aı 12,oo ı,30 ıo,a7 kar talebe o ıece nihayet aaat 21 len mal6mata göre layiha bilhu-

'~an topladı, bir kitap ha· için, hiç deiilae manen müsterih _.11!1.-~~~·-····· de mektebe dönmtit olacaklardn-. aalatanbul maliye tetkilatmı •• 
bi laaatırdı. Niçin?... çalrf1Dalan imkinmı bulabilme • or.omı aag auottN n Ol.DUT Gündüz izinleri de kayıt altına a· nit mikyasta değiıtirmektedir. 811 

\ ler bir- miı~l: Ticaret oda • lerini teminat ikmal imtihanlan. Yunan ldeı1DID 1cuneu 100.000 1dilY1 lmmııtır. hususta aldıinnız malOmata ıöre, 
~~en, bunlan ıalah edecek nrn iki defa tekranm Tıp fakülte- bulımıftur. Dedeatac bDertn dJDdedlr. Y~ Mektebin bu sene Ankaraya yeni tekilde lstanbulda etkiden ol. 
~ hir Türkofis ihdas ederek ıi dekanlıima ve Üniversite rek • :: !!:!1:!!:.gartarm A.IUere Y&rdunm- nakli imkinları tetkik edilmit, fa- duğu gibi bir defterdarlık ihdas e-
~ticaret odalannm vazifelerin törlüiüne müracaatla dilemi!ler- Son Yatan yafmurlu Gediz nehrtnl kat münasip bir bina bulunamamq dilmektedir. Bu defterdarlria 
'~ laammt ıöTdürmenin se · dir. Bu dilekler tetkik edilmekte- tlıprnuıbr. Tuıaıar au aıtmdadtr. Vatanını tır. Bunun üzerine laboratuvar in- merbut olarak bir tahakkuk ve bir 

L dir. Öfnindilimize göre dilekler ı b~ ~te~::;:e~r1~u;:1klnV:=· §Utma devam eclilmeie bqlan - de tahlil müdürlüiü bulunacak ve 
~ IMılar, genç devletcili· müsait brtılanmlfbr. Jarıııuftır. mııtır. fimdi lstanbul, Beyotfu ve Oskü-

'..; ktzamıkları, kut palazla· --------------------------------~--- darda bulunmakta olan tabaklcull . .......------------.....__......~ı : 
~~.._hr, ~e!ı~il~ diye yeni te· 1 E S N A F VE i ş C i :.ı:";!';:ı~=yle -mı. 

'bnif olan bir mefhUınunun _ _ latan bul maliye tetlril&tmda ba .. 
~ ofmalam demek İltemiyo. 0 lunan 40 ıubenin 29 u kapatılacaJc.. 

~~:!::;!:'!':;Bir iş~i 20 saat çalıştırılır mı? :·.::...ı::i~.~:~:; 
lcaçmııtır. Buna kartıhk ' Bir iki gün evvel bir itçi matbaamıza ıelcrek ıu tiki· HABER - Eğer bu iddia doğruyu, evveli, bir mllea te birer maliye tu':»eei bulunacak-

t.t.._.~91bara ve dairesi çok "es- yette bulundu: ıeaenin iıçilerini 20 saat çalııtrrması bir cinayettir. Saniyen: trr. 
~P,, ~ıta11zlık içindedir. - Cibalide iki Musevi vatancSat bir fınn açtılar. Bu fr ~ıhh~t cUzdans~~ ~~i ç.•hıarmak, bu '?~e~ea~nin yaptığı Buna mukabil, bina Ye arul 
~lar, mütevastl 'kaplat' de· rmda itçilere -çektirilen zuHim pfllacak derecededir. ikincı ve çok buyuk bır hatadır. Belki ııçılenn çahıma ar verailerini tahsil edecek olan mo-

i mayiler gibi · biri bi- İf, gecenin saat 2 sinde baıtamakta ve gecenin ıo nuna atlerini tahdit etmek için elde bir kanun oJmadıfmdan, ilk huebei huıusiyede yalnız birer t.. 
~lrp diieri biraz yükselip · kadar olmak üzere 20 saat sürmektedir. Bunun ne derece meselenin bugünlük kanunen halli imklnaııdır. Ve it b · hakkak ve tahsil müdürlükleri ih-
~ • bu'- I · nunu çıkıncaya kadar insafsız patronlarm bu çeıit halleri d d"I -L be • f 1_ 

~-'"Y1Jeyı ua ar... . itçiyi harap etmekte olduğu meydandadır. nin önüne geçilemez. aa e ı ec-., fU adetlerı az ... 
t~ten .,mütevasıl,, dır· Bundan baJka ftnnc!a bazı sıhhat cüzdanı olmıyan iıçi- Fakat bOtün bir semt halkının sıhhati ile alakadar olan lapcaktır Kanun çıkınca muhase-
~n de menbaı aynıdır.: ler de çahıtınlmaktac:br. Belediye lni bir teftit yaparsa ikinci mesele ne devlet kunetJerinfn flddetJe atlkadar ol- bei hueuaiyeye ıeçecek memurla-
~datt ! . (Yl·NO) bunlan ele geçirebı1ir. t1111an 18mndır. Belediyenin nuan dikkatini ·celbederisa nn hir liateti tamim ~ecektir. · 



Habeşler şimalde 
şiddetli bir mukave
met gösteriyorlar 

imparatorluk mahkemesi Ras 
Destanın şeflerinden birini 

ölüme mahkum etmiş 
Adisababa muhtemel bir tayyare 

hücumuna karşı boşaltıldı 

Ras Mulugetta .. kısa bir hasta .. 
lıktan sonra öldü 

~~ / (BQf taralı 1 incid•) 
,,&ıkiıııftı,Maluılar kapalı kılmıgtır. ım
~ator a&rayı boıtu. Tayyarelerin ben 
, sın depoları boııltılmıJ, sokaklar he· 
men hemen yalnız itfaiye, uzun kılıçlar
la mlilellib ıılrerler, gazeteciler ve alne 
~cılar tarafındın i11al edUmiıti, Bun 
l~r ~~r tayyare kcıf etmek ilmi dile ıerna• 
)'! durbilnlerile araıtırıyorlardı. Fakıt 
'aün cCSkyüzü çok bulutlu oldulundan 
bu emek beyhudeydi. 

Demiryolu üzerinde altı tane İtalyan 
,layyaresi uçtuğunu ve İtalyanların be
yanname attığını iddia eden müteaddit 
yalan haberler dolatmaktadır. 

Panikten istifade eden hınızlar bir 
kaç mağazayı ıoymuıiardır. :Bunlar tev· 
kif ve derhal muhakeme edilerek kırbaç· 
tan cc;irilmiştir. İçlerinden biri ibret 
olmak Uzere asılacaktır, 
Habat1er ••detti muk•v•m•t 

göater;yorıer 

Lon'dra 8 (A.A.) - Röyterin harp 
muhabirinden: Büyük Habeı genel ka 
rarılhile muhıberedeki zorluk ıcbebi
le, evvelki gün l'embiendc tiddetli bir 
surette devam ettiii bildirilen muharebe 
Jer hakkında dün de Adiaat.baya haber 
gelmemiştir, Fakat gayrireımi haberler 
HabcJlCTin, bihaau Gojjanda ıiddetli 
tayyare bombardımanına rağmen, çetin 
bir mukavemet cösterdiklerini bildil'> 
mektcdir, GittikSiC hikim olan m:italca 

) lıra ıöre, İtalyanlar, istedikleri ~adar 
çabuk ıilinmiyen Habef mukamevetini 

' tamamen ortadan kaldırmak için !evka· 
Jadc bir gayret sarfctmektedirler. 

kinden kaçan Cialla • Boranlar, himaye 
miz altına etrmck Uzere kıt~larımızın 

itgali altında bulunan araziye aıtınma· 
ğa devam ediyorlar, 

Tayyarelcrimlzden biri Adiaababa 
üzerinde uçmuş, şehre hiçbir taarruzda 
bulunmamıştır. 

Son muharebeler için 
ltatyanlartn •arfeHtklerl 

malzeme 
Aamara 8 (A ,A.) - R6yter ajansı 

bildiriyor: 
İtalya levazım ıervlıtnin Enderta, 

Tembien ve Şire muharebeleri esnasın· 
daki teıkU~tına dair JU tafslllt 6ğreniI• 
miıtir. 

Adlcratla Makalle arasındaki mın· 

takaya ı 0.000 yük hayvan eelbedllmlr 
lr. Bir mıntaltadan dlfcrine kamyonla~ 

la yüzlerce katır nakledilmiıtir. 18 saat 
içinde Makalledcn Adigrata 650 otokar 
vastıasile bütün bir fırka 11akledilmi~tir, 

Temblen muharebesi için 7 milyon 
tüfek mermisi ve ,.8,000 top mermıs1 

Şire muharebesi i'in 12 milyon tüfek 
mermisi ve :50.000 top mennlsi ve 
200.000 bomba huırlanmııtır. 

İetihklm efradı httıün HO kental 
malıcme, ıso.oo torua toprak, 400 1'en· 
tal dikcnlitel, 85.000 demir kazık, 800 
kental infilak maddesi, 55.000 ilet vı 
edevat, 1200 kilometre telıraf teli 190 
ıu sarnıcı ve 300 te!ıfon ve radyo eiha· 
zı ku11anı1mıttır. 

Son 
Diier cihetten, Eritre kaynatından dak 1• k a 

alınan malumata göre, İtalyanlar, timar 
'de bili ttalyan ilerlemesine mani olmak 

listiyen C!üımanı çekilmeie mecbur et Muh•r•b• durdu 
mektedirler. Cenevre, 9 (Huıuıi) - 13 ler 
R•• d••lamn ••ilerinden biri lcomittti ıalı ıünü toplanaralC ıulh 

, ~IUme mehkQm edlldl müıakereltrin• baılamak meaeleıi 
Adısababa 8 (A.A.) - İmparatorluk h kk d H b it I h"'kA , · a ın a a et ve a yan u U• 

lır.ahkemcsı Raa Dcata orduıunun bazı • . . 
§eOerinin muhakerneaine ba§lamıttır. metl~rmın cevaplar~ı tetkık ede· 
Bunlar, cenup hudut cephesi orduıunun cektır. 
sekildiği zaman mea'uliyetlcri göıülen Romadan ıelın ıon haberlere 

1

Jcrdir. Bunlardan birinin ölüm cezasına güre, 13 ler koınittainin tık • 
:m:ıhki\m olduğu bildiriliyor. liflerini kabul eden ltalyan hük4· , 
240 nu'!'arah ltalyan tıebllll meti, ıulh müzakeratının ncticeai· 

Eritre cephesinde, Şoan orduıunun ne kadar tı.yyart bombardımanı 
bakiyeleri cenu~a dolru perltan. lra~ıı· da dahil olmak üzer• her nevi harp 
ı. ::ırına devam edıyorlar. Tigre ve Aıcbo h k. d d k · · · arı atını ur urma emrını ver· Galla ahalisı, onların boyunduruiu a\. 

f tında uzun milddet çektikleri mcıahlmin 
\intikamını almak için mütemadiyen bas 
kınlar yapıyorlar. ı 

ı Cenup cephesinde Habeılerin tazyi· 

mitt'r. 
Bu emir üzerine ltalyan baıku

mandanı Mareıal Badoılio buıi.in 
cepheden .Asnıaraya dönmüıtür. 

ltalya • Habeş sulhüı 
ltalyanın müsbet cevabı Ren 

hadisesi üzerine değ işiyor mu? 
Roma 8 (A.A.) - Havaa ajanıundan: j 
İtalyanın vaziyeti henUz teıblt edl· 

lememiıtlr. Bazı siyasi mahfiller, Ha 
beıiıtanla yapılacak olan ıulb mUnk., 
relerine atfen, hılyanın 13 ler komitesi 
ne müsbct bir cevap gönderdiğini söy
lemiıtir. Havas ajansı muhabirinin öğ · 
rendiğine göre İtalya sulh müıakeratJo 
na girmefe, dün gece daha az taraf tar 
bulunuyordu. Lokarno muahcôesintn 
fnlsl haberi ftalyaya gelince, cevap pro 
We1 birdenbire deiltmlıtir. ftalyan ceva 
ı;r puartetl gUnU Avenolla ver11ecektfr. 

Roma l '(A.A.) - Roma b111nı Mu 
solininin 'dUnkU Btkanlar kurulunda 
y!ıptıir'f>eyan~t hakkında mütalea yürü-

terek, İtalyanın Cenevredeki on ü~ler 
komitesinin müracaatını kabul editini 
ihtiyatla lcar11lamak lhınııetdillni ıöy 
lemektedlr. Filhakika ttatyanın bu da· 
vcti kabul cd ifi, bu komitenin ltılyı ü· 
.ıerinde bir ıaıyik icra etmek iıteyip «> 

nu ıulh arıuau &öıtermeie davet etmlı 
olmasındandır. Maamıfih. müıtalrbel 

ınUıakeratm noktai hareketi cene hal 
yanın dofu Afrikıd:ı tam bir safer ka· 
zanmr9 olmas~dır. 

Ekaperler raporlarını verd.ler 

Cenevre S •A.A.) - Petrol zecrf 
tedbirleri •kıperlcri raporlarını ikmal 1 
ederek 18 Jer komitesine vermiılerdir. 

liABER - 'Atr.am 1'Mta1t g MART- 1936 

Ren'in işgalindeı 
doQan akisler 
Alrnanyaya zecri tedbirler 
tatbik edilmesi muhtemel 

Paris 8 - Salahiyettar meha. 
filden alınan malt\mata nazaran, 
Lolcarno paktını imza eden aev -
letler Pariıte toplanarak Rendeki 
ıayri aıkeri mıntakanın derhal 
tahliyesini talep eden mü9terelc 
bir nota hazırlıyarak Almanyaya 
vereceklerdir. 

Pariıte yapılacak olan 'bu top. 
lantıya Fransa tarafından Hari • 
ciye nazırı Flanden, lngiltere ta· 
rafından Jnıiliz H•riciye nazırı 
Eden, Belçika tarafından Baı ve .. 
kil Van Zeland, İtalya tarafnıdan 
Paris elçiıi Çerutti ittirak eclecdc
lerdir. . "' . 

Almanya, Lokamo paktını in;: 
zalıyan devletler tarafından ha -
zırlanaeak olan mil!terek notayı 
reddedecek oluraa, devletler '.Al -
manyaya kar!ı Cemiyeti Akvam 
paktının 17 inci maddesin.in tat -
bikini iıtiyecelclerdir. Bu madde, 
iktiıadi, malt ve hattl uknt zeert 
tedbirler alromaaını derpif etmek'· 
tedir. 

Betçi k•da Herbıumumf 
menzaraaı 

Belçikada harbi umumi günle· 
rini hatırlatan bir manzara bat 
göılermi9tir. Hükftmetin, llzım 

ıelen tedbirler( aldılrna dair ga • 
zeteler teminat verİY.orıa da hal· 

kın heyecanı gittikçe artmakta • 
dır. 

a k ;lman liu<ludun ak1 şe. 
hirlere ıiderek vaziyet hakkında 
etraflı tafaili.t almak istemekte • 
dir. 

Kabine, Kralın baıkanlıjında 
fevkalade bir toplantı yaPIJlıttır. 

Milli müdaf.a bakanı, Renin 
iM'al edihneıi dolayııiyle Belçika 
t~raf mdan rl-rhal alınan aıkert 
tedbirleri anlatmııtır. 

lnılll• k•bln•al 
lnıiliı kabinesi bu meteleyi 

WtünkU toplant11ında g8riitmek • 
tıcllr. Gene bugün AYam ka11ıara• 
ımda Dıt bakanı Edon bütün ka· 
hlnece taıvip edilmiı Ye hükUnse. 
tin hattı hareketini anlatan l>lr 
nutuk sÖ7liyecek, aonra derhal 

Pariae ıidırek LokamoJ"U imzalı· 
yan devletlerin toplantııına itti .. 
rak edecektir. 

Lehl•tenda harp mecll•I 
Lorıdra, 8 (A.A.) - D11 itleri 

nseıhafllleri, Lokarno muahedeıi -
nin Almanya tarafınd•n fethine 
karıı, lnıilterenin kati bir proteı· 
toda hulunmaıının pek muhtemel 
olduğunu söylemektedirler. 

Siyasi mahfiller, Franıanın, 
meseleyi Milletler Cemiyetine ar

ıetnıek huıuıundaki kararını tas
vip etmektedirler. 

Lehiıtanda bir harp mecliıi 
toplanmı!lır. 

Hltler Ren'e gidecek 
Hitler, Nazi partisinin biitün 

ileri ıelenlerini toplayuak Loknr
nonun feshiyle Renin aıkeri i~ıal 
&ltrna ahnmaıı h~.diselerinin e<:· 

nebi memleketlerdeki akıülimel • 
!erini tetkik etmittir. 

Haber verildiğine röre, Hitler 
aelecek Pazar gUnü Rende 'bir 
teftiı ıeyahati yapacak ve Ko .. 
lonyada büyUk bir nutuk ıöyliye· 
cektir. 

Fr•n•ı• başbakanının nutku 
Pıris 8 - Ba§bakan Alber Saro bu 

gecf radyoda Fransıı halkına verdiği 
bir nutukta §Unları söylemiştir: 

Almanya kendi rızasile akdetmi~ 

olduğu muahedeleri ayaklar altına ala 
rtk Reni itcal etmiıtir. Bu suretle, Av~ 
rupadaki kollektir emniyet siyasetine 
karşı ağır bir darbe vurınuı olan Alman 
ya bir cUn Renden herhanci bir hücuma 
geçecek olursı bu hücum derhal ve da 
ha hudutta iken durdurulacaktır. 

Alrnanyı1 Franıaya y~nidcn mib:a
kerelerc ba§1amak teklifinde bulunmu~ 
tur. Almanya kendi rrzasile deruhte 
ettiği taahhütleri ayak altına almıı ve 
Fnnıayı bugUn barbareaaına yapılan bir 
emrivaki kırı11ında bınkmııken, blı:inı 
kendiıılne karıı yeniden itirmt beılem~ 
mizi nasıl iatiyebilir. 

Rendeki asker geri çekilmedikçe 
Fransa, Almanya ile his bir Y~lli müza· 
kereye girişmiyecektir. 

Amerlkeda 
Vaıington, 8 (A.A.) - Lokar

no paktının Almanya tarafından 
f eahi Amerika ıiyaıl mahlillerin
de çok büyük .bir teıir uyandır • 
mıtlır. Çünkü bu hareketin, arar -
uluıal bir yangın tutu9turacak kı
vılcım •azifeai görmesin.den kork· 
maktadır. 

ıavlçrede 

Cenevre, 8 (A.A.)' - 'Jurnal 
Clö Jonev aon Almtıp hidiaeıinden 
be:baederken diyor ki: 

Hitler büyük bir oyun oyna -
makta ve Muasolininin Ha bet iı -
tandaki icraatiyle Fransa ve İn • 
gilterenin sirdilclcri •ıkıntılar Ü • 
zerinde apekülaıyon yapJnakta • 
dır. 

Mu•ol nl Fr ay 
edeçek 

MUtıolini, Fransaya bütün 
kuvvetiyle yardım etmeğe karar 
verdiğini hildinnittir. 

Sovyetler h•rp lhtlmallnl 
kuvvetli gllrUyor 

Sovyetler, Avrupa devletleri • 
nin, '.Almanyaya kartı birleıme • 
diii takdirde harbi muhakkak 
ıörmektedir. 

Son 
telgraflar 

Fr•n•ız ve Alman orduları 
karfı karfıya 

Pariı, 9 (Huıuıi) -- Harbi u
ımurntdenberi Hk defa olarak 
Fransız ve Alman askerleri Ştraz
burg mıntakaıında kartı kar9ıya 
gelmit vaziyette bulunın·aktadır • 
lar. Rendeki gayri askeri mınta • 
kanın Almanlar tarafından aıkeri 
itaal altır.a alındıiı aüne kade.r 
Alman ordular• Fran11:1 cepheıin
de 50 kilometre uzakta bulun~ 
yorlardı. 

Halbuki buıün iki ordu harbi 
umumi arifeıinde olduju ıibi ıe • 
ne kartı karııya v•ziyet almıt bu
lunuyor. Buna ratmen Franaız 
halkı büyük bir &ükunet muhafa
za etmektedir. 

Hatti dün huduttaki Metz teh· 
rinde Alman ve Fransız futbol ta· 
lcnnları ara11nda bir maç Japdmıı 
ve hiç bir hldiıe ~ıkınamııtır. 

Franaız mecllalnde 
Kabine mecliıin yarınki top • 

lantısında umumi vaziyet hakkın· 
da resmi bir beyanatta bulunacak
tır. 

Hariciye nazırı Flaııdenin Ce • 
nevreden dönötftnlen 10nra da 
mecliste harici siyaset hakkında 
mühim bir miinakaıa Y,•P.ılauk • 
tır. 

19arlstekl taprent• 
Lokamo paktını imzalı)' 

Jetlerin mUmeaailleri yarın 
toplanarak Renin işgali ne 
de tahaddUı eden yeni 
tetkik edeceklerdir. Bu topl 
lnıiltereyi Hariciye nazır 
ltalyayı da Baron Aloizi t 
decektir. 

Lokamoyu imza eden d 
rin Almanyaya verilmek 

müıterek bir nota hazırhY 
rı temin edilmektedir. 

Leh hUkOmetl ve Loll• 
Varıovadan ıelen ıon 

re nazarn, dün toplana 
mecliıi tarafından verilen 
lar üzerine Leh hükUıneti 
paktiyle derUhte ettiği ta 
ri yerine ıetireceiinc ~air 
saya kati teminat vermitti 

Fr•n•a note•ı Cenevr 

Cenevre, 9 CHut111İ) -
no paktının f eıhi ile Reni 
ni proteıto ederek, Cemiy 
vam konıeyinin derhal top 
çajırılmasını istiyen Fran 
t&11 bu,ün burar- relmitt 

Bu veıika ile Fransa Re 
hal tahliyeairıde ısrar ed 
Lokarno paktının ancak 
Akvam tarafından Yft 213 

yetle feıhedilecefini anlata 
ziveti tetkik etmek üzere k 
derhal topJ~mm1aaun iıtiy<:> 

Eranaanın "u :murac.aa 
vap olarak Cemiyeti Akva 
aeyi Cumaya toplantıya 
mıttır. Almanya bu toplan 
murahhaı ıönderm•ie da 
mittir. 

Almanyeda •ndl .. 
Berlin, 9 - Almany•1 

iktisadi zecrt tedbirlerin a 
ihtimali Almanyada endit 
yandırm19hr. 

Bu ta'yiaya göre lıükaıtl 
ları araunda ciddi ihtillfl 
nııtt'ır. Bunlardan bazıları 
ki emri vakiye muhalif ol 
nı bildirmi9lerdil'. 

ln,11Uterede flddet al•Y 
cereyanlar 

Londra, 9 - Siyaıl 
de Almanya ile münueb• 
mcktenıe müzakerelere .,_ 

nm müraccah oldujunu ileri 
tedirler. Baıı ma.hafilde >. 
ya kartı şiddetli zecri ted 
mak huıuıundaki Fran1ıs 
leri taıvip edilmemektedir· 

Almanyaıun Cepıiyeti 
dönmai hakkındaki Hitle; 
}eri lnıilterede umuırıiy•t 
it bir tesir yapmııtır. 

••• 
Londra, 9 - DailY N~ 

tesi Franıanın har~11 

umduğunu yazarak netıce 
le Hitlerin bizzat kendi to 
rını zabtetmit oldutuııu 1 

tadır. 

MUtenakız b'r h•lt• 
MuNolininin Fra.,.aJ& 

h. d x· • 1 •• .rcla eret e ece.ını ,... ..... • ki 
tık. Bu busuıta müteıı• ., 

B. taıs 
mat ıelmektedir. ır 

fıya dercediyoruı: · &l 
Pariı, 9 - Roınadan 

ğine göre, f aıiıt .fırkf ..ı 
ınundıi c~·Jd 
rahhaılarına .Al111an1•P 
tisadi tedbirlerin alııtJll .. 
halefet etmelerini . 



Mektup 
Süreyya bir kaç aenedenberi 

~ıiyle ıeçinemsz olmuttu; onu 
"tık yaı lanmıt ve çirkinletmit 
btaluyordu. Onunla seviterek ev • 
lenmiflerdi amma Nazire kendi • 
1İllden ya9lıydı ve aıklarının üs • 
tiiııden ıeçen seneler kadının saç-
1-rını kırçıllaıtırmıf, yüzünde bu
~ukluklar meydana ıetirmitti; 
ıtpkın tabiatlı Süreyyanın zama· 
llııı bu inıafıızlıklannı tevekkül • 
it ka11ılayıp kar11iyle eskisi ıibi 
~asına imkan yoktu. Arala • 
~a her gün çıkan kavıanın esaı 
'-bebi bundan başka bi~ fey de · 
~di. 

Ayrılmaia karar vermiılerdi . 
.. &zire hafta sonunda &nnesinin 
'hıuna ıidecek, · aonra resmi mua
'-eleler için teıebbiia!ere ıiriıe • 
telderdi. 

Süreyya ıerbeıt kalacaiı za • 
"-nı aabmızbkla beklemekteydi. 
ltı.rııı evden ıider ıitmez, aon za. 
lbanlarda tanıtbfı, Calibeyi yanı· 
-. alacaktı. Metreıini nikihla al • 
-.iı bile dütünüyordu. 

vam etti. Süreyya fena halde ıi • Habralarnu mdatu ·: EFDAL TALAT - 10 - Yazan: lHSAN ARlF. 

nirlenmiıti, dıtan çıktı. 

za2!·.::;~:mz:ı.~ Yunan cephesine gidecek düşmanın 
tan vaqeçmıftı. h l A l •• "' kt • 
-Kendimrideyim~ahaiyi,di. arp p an arını onrenece ım 

yordu, mektuba ne luzum ftr? ~ 1 

Zaten ortada büyük bir darımlık Benim etrafımda bulunanlar, dından h.berdar değil gibi görü· bildirilmiı olduiundan, Bur1&d• ~ 
yok ki... maalesef, böyle mühim bir itte nüyordum. Kolone! He.ring, mec- ki Yunan kuvvetleri nezdinde .,. .. 

Kansiyle karıılıklı yemek, her emniyet ceiz olmıyan kimaelerdir. bur kalarak yapttiı bu taktik bari- zife gören lnailiz irtibat zabiti ile 
zamanki ıibi, pek te11İs ıeçti. Hepsinin iç yüzlerini biliyonım.

1 
cinde iyi bir adamdı. Benim için bize mihmandar tayin edilmit o

Nazire kocuiyle göz göze ıel- Sen akl11na geldin. HükUınetimi. daha iyi tarafı, duygularının bize lan bir Yunan erklnı liarp zabiti 
mekten çekiniyor ıibiydi. Sürey- zin çok ehemmiyet verdiii böyle çok mütemayil oluıu idi. Bunu a • bizi iıkeJede karııladıl&r. 
ya sıkıntıdan .,.tiıyacaktı, bir tuı bir iıte ıenin karakterine güvene· çıkça söyliyor, Yunanlıları sev • O zaman Yunan ordularında 
evvel evden kendini atabilmek bilirim. Bu zahmeti bir arkadaı mediiini, aebepleriyle ifade edi • böyle İngiliz irtibat :aabltleri bu. 
için acele ile yemek yiyor, kansiy· trfatiyle kabul etmeni ve ı:ıirala- yordu. Kolonel, harpten maddi ve lunuyordu. - · 
le yeni bir kavıaya imkan verme- ya refakat etmeni ric:a ederim.,, manevi surette yorgun çıkmıt bir 
mele çal11ıyordu. MUDANYA YOLUNDA adamdı. Harpten ifreniyordu. İn· Bizi civarda bir binaya s&ür-

Hamdolsun yemek bitti, Sü· Gökte aradıiımı yerde bulmut- aanların olur olmaz sebeplerle bi- düler. Öileye liadar, lng1l'iz frti • 
reyya kahveyi bile beklemeden tum. Yunan cephesine gidecek, ribirlerini l»ofazlamalannı, bir ne· bat zabiti ile vaziyet ha~mda P. 
ıiyinmeie davranıyordu ki arı • düpnan kuvvetlerinin hakiki va • 'ri budalalık ve delilik telakki edi· riiftük. Öğleden sonra da mih • 
sı: ziyet ve mevcudunu ölrenecek- yordu. Çaymuuı batında, bu üd. mandar Yunan zabitiDin de iltr. 

- Süreyya, dedi,seninle ko • tim. Bize, malt1atlarmda muvaf - tüncelerini ~he götürmez bir hakı ile burada bulunan Türk eair. 
nup.caklarım var. fak olmak ıçın neler dü· samimiyet içinde bana iz.ha çalı- lerini iıticvap etmek üZere Üsera 

- EJV&h ! Gene yakalandık! tündüklerini, neler yapmak iste • tan adam, bir miralaydan ziyade kararıihınm bulunduiu mahalle 
Kim bilir ıene neler söyliyecek ! diklerini aöyliyeceklerdi. Yani, sulh istiyen bir diplomata benzi • aittik. Oaera karargilıı Mudanya 

Süreyya böyle dütünerek karı· Yunan ordusunun harp plinlarmı yordu. iıkeleıinin aolunc!a dut aiaçları. 
ıma cnap verdi: öirenebilecektim. Fakat, acaba Otuz tekiz mille ıiden torpito altmda açıklık bir yerdi:'Biz ıel-

- Senı' dm' Jnr_orum. bu mal6mattan kartı tarafı haber- bir saat aonra Mudanya iskelesi • -· ~ .,_ diğimiz ıırada esırlere öile yeme-
- Bu ıabab oc:lana ıird~im dar etmeğe muvaffak olabilecek ne yana•ırken ayaia ıtaıbn ko • ~ ~ y 1__ _ ·-s ii dajıtılıyordÜ. ~saçlardan biri. 

sırada yazdıı"ın mektubu ıör. mi idim. oaaa, bu seyahat, bir lonel .Harinır, Anadoludaki -Jianh 
1 · ·hb -• nin altına bir yıiın limon, diler düm ! nrgiliz ıltı arat zabitine ter • harbi ipret ederk: · 

Likin bütün bunların olabil • 
illeti için neli karııının ıitmeıi 
liznndı. itte bunun için ıabınız· 
ldr.t..n çatlıyor, bir zamanlar toz Süreyya yerinden fırladı, hid-

cümanlık etmeie mi münhasır bir ajacın altına da eardalya ku • 
- Bu yeni maceranın sonu ne O :--r_-. ~ 

kalacaktı? Alınacak malumatı ba- t!lıu konmUflu. çüncü vır agacıa 
olacaimı da kimse bilemez,, de • ndurmadıjı kar111na, aaadetine detle: 

ıel olan bir dütman 18süyle - Hah, tamun l Bir bu ektik· 
akıyordu. Calibe ile onun Jiizü~ ti! Şimdi de çekmeleri kanttır • 
en kavıa etmit detll mi ld" mı.ta mı baJll\dcu7 A1'1'D tcJ! Sen-
•enc kadını fevkilade~kanı - -.ı IMinu ummazdım! 
ordu. Daıma a bulunma • Nazire omuzlarını ıilkti: 

,-oktu, eTine, kamım;:;n,f"'"'~~ramitidnl'Q;ir.114eti•iıiılMee~yP~ -
anına rİtnıeje mecburclu. Arala- rucuğum, nasıl olta öfrenecek de
nda çıkan küçük bir kıskançlık 

lcavgaıı büJomüt, bir dargınlğa 
ol &Çmlfb. 
Şimdi Wr ;randan da metre.iy. 

e barıtal»ilmek için çareler dütü· 
··Yordu. ICüçiik düpneden onun 

"ıılünü almaia çalıflllalıydı. Dü
.. ndü, bir mektup yumağa karar 
'!'erek ma•ımm batına ıeçip 
lıınağa koJUldu: 

"Sevgili meleğim, 
Biribirimizi üzmekte ne mana 

ar? Sevişiyoruz, sevenler ufak 
fek kusurları hoş görmelidirler. 
nim gibi bir adamm türlü meş-

. lesi vanh; bazan sinirli olabi
., istemiyerek sevgilisinin kalbi
kıra bilir. 
Aramızdaki küçük anlaşmazlı. 
unutmamız ve bir daha bunu 
aklımıza getinnememiz aaha 
değil mi?,, 

Mektubunu burada keameje 
bur kaldı; odaya karııı gir • 
• • Belli etmeden mektubu 
eye kOJ.:du. Zaten kansı o • 
hiç mefjul deiildi, odada 

leyler &l'l)'ordu. 

- Bana ait öteberi var mı di· 
'-la,onan. Vana beraber rö· 

im de. •• 
.. &zire kocasına bu izahatı ver-

IOlll'& arattnmalanna de • 

ğil mi idim? Bir an evvel öjren · 
dim; ben zaten odaya airdiğim 
zaman bir ter. sakladJıjım farket· 
miıtim. 

Süreyya afallamıftı, kansınm 
hele o mektuba okuduktan 10nra 
kendisine eski aünlerde olduiu 
ıihi "yavrucuium,, diyeceiini hiç 
ummamqtı. 

- it aandıimidan daha ıeniz 
ve rahat olacak ıaliba ! 

Diye diifünclü. Mınldandı: 
- Çok iyi kalplitin ! Nazik me

sele, .CSylemeie ce•ret edeme • 
miftim. 

- Daha enel benimle açıkça 
konUfl&ydm bu kadar zaman kar
tıhklı biribirimizi üzmemif olur • 
duk. 

Nuire eyaja kalkmıttı. Ko • 
casma - hayret! - tefkat ve 
muhabbetle bakıyordu. Sonra ya· 
nrna yaldaflı, ellerini tuttu Ye: 

- Ben de aeytilim, dedi, mek. 
tubunda bana .öylediklerini yu • 
mak istiyordum. Ben de seni aevi-
yorum. Biribirlerini hakibten le· 

venler arumda bayle ufak m91e • 
lelerin ne ehemmiyeti nrdır ki? 
Artık bu kavgadan hiç bahletmi
yelim ! 

... ideden: 
Fahire Mualla 

1 - Şartname ve keıifnameıi mucibince levazım ambannda yap 
h- elan 2154 lira muhammen bedelli- rafların pazarLiı 10 - 3 
'"'1U talı tünü saat 15 de yapılacaktır. 
ı - lateklilerin farbıame ve ketifnameyi ıörmek için her tün 

--rlık İçin de tayin olunan gün ve ıaatte % 7.5 muvakkat ıü
P&ralariyle birlikte Kaba laf da levazım ve mübayaat tubesinde· 
lromWJ.caarw miincaatlan. · .0118). 

na verebilecekler mi idi? Yoka& mitti. lnıiliz zabiti~ Du ~ziyle de altında ekmek dolu idi. Esirler ar-
ben ancak 1&thi konutmalar için yunanlılara itim.dı olmadılmı ka arkaya 11r&lanmıılardı. Böyle. 
bir vasıta mı olacaktım? Bu. dO • &&termit oluyordu. · ee yürüyorlarifı: Bu alaçlarm al-
fiinceler bir an içinde kafamm ESiRLERLE KARŞl ~ŞİY A. tına gelince her esire bir ekmek, 
İçin~en bir _fimıek süratiyl8ı eldi, Mudaayaya -çıktık. s;,,. tahkik bir kutu ~c\al1a :vAıJriıf \MaAıı ve. 

dlm: 
.. ~~ .. rili7CWd .. 

- Ne olurıa ofsun gideceğim. 
nan Yunan kararılJıma enefce :Clhvamı var) 

Bizi, Mudanya ya götürecek o- T • • k • Z t B k 
lan toıpito rıhtımda bekliyordu. ur ıye ıraa an ası 
Kumandan Rikataona döndüm, .. d • 1 kt •k • 1 t lnıilizce ıu kelimeyi tayledim: o emış su ve e e rı iŞ e me 

-Olrayt! d• kt•• ı•• v •• d • 
Ve kendi.ine veda ederek mir- ıre Of UgUn en • 

alayla torpitoya atlaclık. Biraz idaremize fen kıımı ıefliiinde çalıtmak üzere diplomalı bir eleJi. 
IOnr& Marmaraya doiru açılmıt trik fen memuru alınacaktır . 
bulunuyorduk. lstiyenlerin qaiıdaki vesika farla en çok 15 Mart 936 tarihine 

INGILIZ MtRALA YI BEDBiN kadar Direktarlüiümüze yazı ile müracaatları. 

Torpitonun küçük aalonunda A - HüYİyet cüzdanı sureti. 
bir kahvahı sofrası hazırladılar. B - Tercümei hal varakası "Bu tercümei hali tenik edeca 

ıertifikalann suretleriyle beraber.,, Ve l»izi davet dtiler. Kahvaltıyı 
miralayla yalnız hatanıza ettik ve C - Diploma sureti. 
bu fırsattan i9tifade ederek öte • Ç - iki adet resim. 

D - Mufa11al adreı. 
den beriden konutmaia batladık. (

997
). 

Kolonel, lnıiJizlere hu M>iuk· ------------------------
bnlılık içinde çok kurnaz bir a • 
damdı. Konuturken, beni i"Özle • 
riyle tetkik ediyor, aöz açqlariyle 
beni hakiki hüviyetimle öjrenmek 
istiyordu. Fakat, tükür ki, l>en o
nun istecliii kadar 1&f bir aduı 
Cleiildim. Ve onllll beni ilk ham • 
lede tercübeye tabi tutmaıını çok 
tahit aörüyordum. 

Çünkü, IColonel biikemeti tara· 
fmdan gayet nuik bir Yazife a). 

Dllfb. iki milletin mukadderatı ü
zerinde almuak kararda müeuir 
olması lizım plen bu vazifeyi be
nimle beraber yapacaktı. HalJuki, 
ben, onun henüz yeni tamdıp ya. 
1-na bir adamdım. Kumandan 
Rikateon Hatm takiJeai her teJ'• 
lerinde lüzumundan fazla ihtiyat• 
kir olan bu gibi istihbarat adam. 
lan için kifi görülmemek li.nmdı. 

Bu sebepledir ki, beni, iman • 
lan çok iyi tanıyan gözlerinin per· 
ta'ftlZIDdan geçiriyor, fikirlerimi 
ve diifiincelerimi tecrübe terazi • 
siyle alçilyordu. Ben, hatta, l»iraz 
kalender l»lr adam hali içinde ulu 
orta~. oman bu maba • 

lstnnbul f)enlz l~evazımı Satıoalma 
Komisyonu İIAnları 

Lira K. Lira K. Paarlılı Saati 
20000 Mr. yataklık yün 16000 00 1200 00 11/Mart/936 ıs 

180()01 " kirpaa kumat 24000 00 1800 00 " " ,, 15,30 
Yukarda yuılı iki kalem eıya hir&&lanncla yazılı tün ve taatler

de pazarlık euretiyle alınacaktır. Şartnameyi görmek iıtiyenler her 
gün ve pazarlıia ıiritecekler yazılı gün ve ıaatte muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplariyle Kunn J>at&dalıi komisyona müracaatlarL 

(1210) 

Tahmin edilen bedeli 12.SOO. lira olan 50.000 metre Amerikan 
liezi pazarlıkla 16 Mart 936 pazartesi ıünü saat 15 de alqıacakt.ır. 937 
lira 50 kuruttan ibaret muvakkat teminat veya mektubiyle yazılı ıün 
Ye saatte pazarlıia ıiriıilebilir. Şartnameyi ıörmek iatiyenler her ıün 
ICuımpap.daki komisyonumuza müracaat ederek pel»ilirler. 

(1211) 

MHll Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komiqonun
dan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 45.999 lira 80 kmut olan 26.195 adet 
Kondenser bonuunun pazarlıkla münakaaaıı 20 Mart 936 cuma p 
nü 1&at 14 de Anlcarada Milli Müdafaa Vekaleti binumcla yapıla
cakbr. 

2 - 230 kurufa 1&tılan f&rlna mesini almak itti yenlerin her pn, 
mOnakaıaıına ittirak edeceklerin de mezkGr günde 3450 liralık temi
nat mektubu ile komisyona müracaatlan . . (1186). 
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l!a4p 
ISTAllıı"B UL: 

17: lnkılAp der8f. UnJvcrsıteden nakil. 
uut Bozkurt. 18: Orkestra mus!k!.s! (plAk) . 
19: Haberler. 19,15: Operet (plAk). 20: Kc 
maıı aolo - Piyano refakatııe - Stüdyo sa 
natkArlan tarafından. 20,30: StUdyo orkeı:.. 

traları. 21,30: Son haberler. Saat 22 den son· 
ra Anadolu ajansının gazetelere mahsus he J 

vadfa .servi.si vcrUeccktir. 1 

ANKABA: (280 Kh.) - (1960 m.) 

19,30: Hukuk flmJ yayımı. 19,41>: k&l'l§lk 
mUzlk pla.k neşrlyatı" 20: Karplç §ehlr lokan 
taamdan nakil (orkeatra). 20,80: Ajans ha.. 
berlerL 20,40: Karplç oehlr lokantasından 

nakil ( oı:'keatra) • 

BV'K&EŞ: ( 8%1 Kb.) - ( 86t.6 m.) 

18,J.3: lılefhur mugannller. 19,15: Orkea· 
tra, 21,25: Piyano konseri. 22,0:S: Tagannı. 

22,45: ''Bardan bara gezinti,. bir çok bar or 
keatral&n nqriyatmı nakil. 

BUDA.PEŞTE: (6'8 Kii.) - (549,5 m.) 

17-:0peradan naklen Ziltan Kod&lynlıı 
"SZekelyfoııo., ı.1mll opereU ve Macar fanta. 
zllerL Llatfn rapaodilerhıden alman sahne· 
ıer. ~.48: SigaD orI<eatram. .22,10: ·Dana or 
ıc..truı. 28: Plya,no rultalL 23,40: Senfonik 
kem.tel'. 

YABfOVAı (2M Kb.) - (1.119 m.) 

19: Baftt muaild. 21: Konaer. 23: Sento.. 
Dfk komılr. 

BBEflA V: (9IO KIL.) - (IU,I m.) 

21,10: "lıC&vi ~. aertalndeı:ı kan
ıık kousr. (Soprano ve bir çok fanteziler, 
Stlldyo orkeltraaı ve dana orkeatruı tara 
fmdan) 23,30: Gece kon.sert. (Ro.uini Straus, 
Brahme, Seybold V.a. gibi beatekArlarm eıer. 
!erinden.) (NOT: Bu brogram bir çok Al 
man 11tasyonlan taratmdan nakledilecektir) 

HOSKOl'A J: (174 KIL) - (l.7U m.) 

18,3'0: Amatör lfçllerln konaerl. (orkea 
tra, prkılar). 19,45: Soprano taratmdan 
pıı konaerL 20,15: Alaturka sazlarla p.rk 
muallda1 konaerl.. .21 Balalayka triOIU ve 
koro taratmdan R\18 halk prlaları. 21,30: 
konser. (§&rlu ve keman). 23,45: Konser. 

BERLlN: (8'1 Kb.) - (IH.'J m.) 

18: Keman, piyano, viyolonsel taratııı.. 

dan. 21,10: §&rkılar, 23,40: Piyano, kl&rinet 
ve Obc:.e için trio ,.-

VtYANA: (592 Kh.) - (IOl,I m.) 

21: R. Stelnortn ldareıdnd6 koro. 22: 
Eski Viyana nağrQelerl. 23,10: Radyo orke8· 
tra.ııL 24,115: Kuartet taratmdan hatif koMer. 

l'ULVZ (F'ranM): (911 Kii.) - (U8,8 m.) 

22,<IO: Filmlerden parçalar. 24,40: Ar 
jantın tango orkestrası l,115: SUel marılar. l, 
ltO: Melodiler. 2 : Hııflf musiki. 

ROMA: (111 Kii.) - (Ul,8 m.) 

21,SS: Şarkılı ırenfonik konser. 22,.S: 
Cetrp, orkcstraaı ile §en gece. 23,30 : Dans 
mUztğt. 

Ut)'NtJI: (140 Kii.) - (4015,« Dl.) 

17,!50: Konser. 18,30: Gi!nc; Alman beste. 
Urları. 19: ı,arkılı konser. 21,10: Şarkılı kon· 
11er. 24: Şarkılı koııaer. 

KOLONYA: (658 Kb.) - (W,9 m.) 

21,ıo : Skeç ve varyete. 2t: Dana mu8f 
1d8L 

PABlS (Pott ParblJeıa): (968 Kh.)(Sl2,8m). 

.20,27: JOA.llk konaer. 21,35: Opera parça. 
l&n. 21,50: Hafif muaikl. 22,15: Ka.n§ık kon· 
11er. 23,15: Kuba adam mu8ikla1 (trio). 23,20 : 
farkın piyes. 23,35: Oda mUzlgt. 24,30: Ha 

m :mwılkL 
PABlS P.T.T. (885 Kii.) - CW,'J m.) 

19: Senfonik Jcomer. 21,40: Senfonik 
blUllkL 22,35: Tagannl. 

: KALUNDBOBG: (iSi Kii.) - (U61 m.) 

21,21: Radyo orkestraaı. 22,35: Şarkı. 

tar. 23,ıo : Kuartet konseri. 24: Cazband. 

PABIS (Radlo..Parla): (182 Kb.).(l.&18 m.) 

22,45: Od& mQziği. 24,45: Dana :nılizlğt . 
t,15: Hatif mualkl. 

KISA DALGALAR 

LONDBA: (K._ uahklaıta, muhtelli o. 

mnlııklarda stlnln ber uatlode mütemadi. 

J'eD ça111ır.) 

18,215: Orkeatra. 17: Orkestra ve flöt 
koruıerL ıs: Vlyolonael ve piyano resitali. 
18,:SO: RIJart Tavberln bir ~arkıaı. 19,15: 
KWntet konaerl. 20,115: Şarkı resitali. 20,30: 
Dana mUzlğl. 21,50: Piyano r esitali. 22 : Mu · 
ıdkl. 23: Mu.a1Jd nakli. 24: lakoçya danstan ı : 

Orkeatra. 

ZIZSEN (Almanya): 

(K.Da anlddarla, malıt.ellf ıımnloklardll 

cftnOn 11er eaaUncle mftıemadlyen çaJlfrr. ) 

lT,IO: K11811d. 18,35: Musiki. 19.45: Or 
1ı19trs. tl,IO: Xotntet konaert. 1 : Orkeatra. 

BOMA ( ... a.lp): (U,4 m.) 

18: XCJIUl8r. 18,30: Bando. 24,M: (Ame. 
rl1m 1çln nefrlYal) : Rigoletto operumm 2 ın~ 

--~~ P.IJaDO koDlerL . 

5iHt.'1f(I tat" --BEYOGLU 
MELEK 
iPEK 
SAIUY 
TUJU{ 
smm::& 
\"ILDIZ 
1'~L~IAMRA 

ŞIK 

ALKAZAR 

AŞRI 

ŞARK 

OUMURlYET 

Klo • Klo 
Tarzan geliyor (tUrkçe) 
Ateş kraliçesi ( tUrkçe) 
Güzeller resmigeçidi 
Go:cm. 
MeyerUng !aciaa1 
David Golder 
Ali baba t tUrkçe kopyesi) 
Karakedi ve Söz sllA.hm 
dır. 

Ya vrum \ •c Brodvay ge 
celerl. 
Gizli t e§k11At ve Singapuı: 
korsanları. 

ltto (Ayge) ve ÖlUm ker 
vanı 

ISTANBUL 
ALEMDAR L<ıkre.s Borj(ya ve Fırtma 

dan sonra. 
AZAK Bltmlyen ızdıraplar ve 

TivoU cambazhane~. 
Hava kahramanıan ve Ga. 
fp ruhlar adası (tUrkçe) 
Ak kartal (tUrkçe) ve her 
kes ondan bahsediyor 
Sefiller (tUrkçe kopyeai) 
ve Vabgilcre hUcum 

KADIKÖY 
BALE. Sefiller (tUrkçe sözlU) 

BAKIRKÖY 
MlLTtY ADI Montckarlo gecelert 

.$eiıirTı·yilf rosu !liıateotaı: 

1111 il lfl 11 il il 

111...111 

BUGON 

TATiL 

GONODOR 

FRANSIZ TİYATROSU 
Gece saat 20,30 da 

HALiME 
BOytlk prk opereti 

~ Dost YunanLstanm kıy 

metli artlstlert, Zozo Dal 
m8.!I ve Kontlnyotialn i§ 
Uraklle. ) 

• • • 
(*) Yanında lpret bolwıan alııemalann oy. 
namakta oldutu veya oynıyacağı filmlere a. 
H tafııllAtı UAnlarumz anunncla bulunıunuz. 

Arı sokması 
romat:izmaya bi.re 

b ir geliyor 
Anların zehirinde bir takım şi· 

fali ha11alar bulunduğunu ve dok
torların bunu tedavide kullanmak 
jçin birçok tecrübeler yapmakta 

olduğunu herkes bilir. Nitekim a· 
rı tarafından sokulurken akıtılan 
zehir, yılan zehirine karşı panze
hir olm~ktadır. Diğer taraftan da 
bu zehirin romatizmalılara karşı 
tesir etmekte olduğu görülmüş -
tür. 

Macaristanlı doktor Teriz dö 
Marburgın son yaptığı tecrübeler
de arıların soktuğu insanlarda 
romatizmaya karşı bir muafiyet 
görülmüştür. 

Bilhassa arıcılarda romatizma 
irizı hiç bulunmaz. işte bu müşa 
bedeler üzerine doktor Teriz ro . 
matizma tedavisinde yeni bir sis

tem bulmuştur. Arı sokmasından 
ileri gelen !İtler vücudda hararet 
ve dolayısile romatizmaya iyi ge. 
len bir reaksiyon yapmaktadır. 

HA BER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuıu ı lıtanbul 214 

Telgraf adres i ; ıstanouı HABER 
Yaz ı ı şıerı teıotonu . 2:ııoı;2 
idare ve ııan .. 2.n10 

ABONE ŞARTLAR! 

senelik 
e avıık 
3 aylık 

, •v••k 

rı;'' ı vr tu~bı 
1400 Kr 2700 Kr . 
730 •• 1450 •• 
400 •• 800 •• 
1.50 •• ;J()O •• 

İLAN TARiFESİ 
T•c•r•t •IAnıa,.ının satırı 12.so 
Aesmı ııanıarın 10 kuru•tur. 

Salııbi cıt' Nt'1rıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldılı qt'r (YAKIT) matbaası 

tıwııod mwiw - ll'3BVH 

Zecri tedbirler ve 
kadın modaları 
Baş tuvaletlerinde kadın ber

berleri tarafından kullanılmakta 
olan en iyi cins insan saçı İtalyan 
köylü kadınlarından temin ediJi . 
yordu. Mesela, Londrada piyasa
sının saç ihtiyacının yüzde yetmit 
beşini İtalya gönderiyordu. Zecri 
tedbirler dolayısile bu saçlar ar
tık lngiltereye gitmez olmuş ve 
fiatler yüzde 50, yüzde 60 yüksel
miştir. 

Birçok ltalya köylü kadınları 
saçlarını hiç kesmeksizin büyütü
yorlar. Saç ayda bir pus kadar U· 

zamaktadır. Sonra da uçlarını ke
serek beher 30 gramını piyasaya 
göre satarlar. 

Şimdi kadın saçı modelleri yap 
makta olanlar da saç yokluğun • 
dan sıkıntı çekmektedirler. Model 
yapmakta muhakkak insan saçı 
lazımdır çünkü ıun'i saç ne on
dülasyon olur, ne de kıvrılır. 

Gebe mahpus 
lngiltere Morbbon mahkeme-

lerinden birinde bir gebe kadın 
altı ay hapse mahkUm edilmiştir. 

Kadın gebeliğinden bahset -
mişse de, hakim, gideceği hapis
hanede kadın!arın doğurabileceği 
bir mükemmel hastahane de bu . 
lunduğunu söylemit ve demiştir 
ki: 

"Zaten sana verdiğimiz mah . 
kumiyet müddeti bu işlerin ta . 
mamlanmasına da kafidir.,, 

Kadın 23 yatındadır. Çalı§hğı 
yerden 40 lira kadar para ve 140 
Hra kıymetinde de elbise çaldığı 
için bu cezayı yemittir. 

Garip bir 
dolandırıcılık 

FToncanm Sa;n~ M .. 1v 991l.-;nd• 

Gennan Thionville adlı bir adam
la arkadatı madmazel Jan Dallen 
nin tevkifleri, birkaç ıenedenberi 
sigorta kumpanyalarına on binler· 
ce liraya patlıyan, birçok dalave
releri sona erdirmiıtir. 

Son zamanlarda Franıanın vi· 
]ayetleri arasında otobüslerle se
yahat edenlerin birçok kazalara 
uğramaları göze batmağa başlamı§ 
tı. Tuhafı şurası ki, kazaya uğrı
yanlar hep dizlerinden belaya 
çatmakta ve sigorta kumpanyala . 
rından dizleri için para istemekte 
idi. 

·Hadise hep aynı tekilde oluyor-
du: Yolculardan birisi kondüktöre 
dizinin kaz~ya uğradığını ve bu 
da otobüse binerken hareket zili
ni çabuk çalmak dikkatsizliğinde 
bulunduğundan ileri geldiğini söy 
lüyordu. Kondüktörün muayene 
talebi her defasında reddediliyor
du. 

Sonra otobiis kumpanyası dok
tor raporile tasdik edilmif zarar 
ziyan talepleri alıyordu. Raporlar
da kazaya uğrayan adamın haya
tı müddetince sakat kaldığı açık· 
ca zikredHiyordtı. -Talepler çoğa· 
lıpta kumpanyanın sigorta sandı
ğı tarafından ödenen tazminat 
çok kabıuık yekunlar tutmağa baş 
)ayınca it polise bildirildi. 

Y apı!an ara§tırmalarda birkaç 
kişi t~vkif edilmiş ve bütün bu da. 

. ... .. t& rtOi ttM tt 1 

§ M'A:'RT - l OM 

Zavallı saf dil 
ltalyan kadınlan 
Oğullarını Adis - Ababaya 

muzafferane varmış sanıyorlar 

laverelerin elebatısı olarak Thion
ville meydana çıkarılmıttır. 

Kendisile arkadatını lüks ya· 
§atabilmek için çabucacık zengin 
olmağı kararlaştıran bu adam, 
Fransada bir seyahat~ çıkmış ve 
tam üç sene haftada bir defa ol
mak üzere bir sigorta kazaıı ter
tip et.mittir. 

Bu üç senenin sonunda bir ka
dın arkadaş daha ite alınmı§, son· 
ra bir kişi daha bu ite ortak e· 

KAŞ E 

"Deyli H..W..
yazdıp.a sfSn ... 
bet posta ........ 
Adisababa,. a.ımli 
olanYe ......... 
"Sinyor llmoUalJe 
mahsustur" ,..,.. 
bulunan blr mek 
tup paketlnla esed 
ne~ .. 
darngumı ...... 

Neokalnıi n 



.Fa Ez 

Beşiktaşın lznıirdeki 
dünkü nıaçında Kızlar arasında koşu 

Kavga çoktu 
DUn HUrrlyet tepesinde yapılan mtlsabaka çok gtlzel oldu 

OVUN VARIDA KALn; VE iŞE 
POLiS KARIŞTI 

Cümhuriyet ortamektebi tara • 
fından tertip edilen kızlar arasın
daki kır kotuıu dün Hürriyetie • 
hediye, Mecidiyeköyti araımda 
yapıhnlflır. 45 ıenç kızm ıirdiği 
bu müsabake 1250 metrelik meaa
fe üzerinden yapılmqtır. 

Sıyahbeyazhlar evvelki gün oynadık
ları ikinci oyunu 4 - 2 kazanmışlardı ! Orta yqtaki kızlar araım da 

yapılan bu müaabakada birinciliği 
4,45 ile Mutene, ikinciliği Nimet, 
üçüncülüğü Nebahat kazanmıtlar 
ve kendilerine madalyalar veril -
mittir. 

BqilıtQf takımı oyunculanntlan bir lıı•mı 

lsmiTden Cümhwiyet refikımı· dabale etti. Betiktat oyundan çık-

Genç kızlarımız araıında ıpor 
hevesini uyandıran ve bedeni ka • 
biliyetlerini artıran bu nevi koıu
lar hakikaten faydalıdır. 

Ve bu ifte, Cümhuriyet mekte
bini diğer mekteplerimizin de ta· 
kip etmesini dileriz. 

Almanya 
Porteklzl de yendi 

Almanya ispanyadan aonra Porteld 
zi de yenmiıtir. 

Lizbonda otuz bin ıeyircinin önünde 
oynanan bu mühim maçta Almanya 3-1 
calip gelmiftir. 

la ıelen bir telıraf, Beıiktat ta • tı. 

la.nımn lmnirde ilk oyunu 4 - 1 
t>itirdifini, lzminoprla yaptığı 

Maç eanumda Alman tekniğinin ha 
HABER: Pek vazı1ı bir mana kim olduğu aarahaten görillmüı olmakla 

çıkanlamıyan ve İzmirliler tara· beraber büyük bir enerji ve cesaretle 
fmdan çekildifi muhakkak olan oynayan Portekizlilerin de uman .zaman &on maçmda bazı hidiıeler çıktı

inıı ve maçın yanda kaldığını, 
lcavıaya polisin de müdahale etti· 

iini 'bildirmaı.dtr. Bu telvaf tu· 
dur: 

İzmir, 8 (Cümhuriyet) - Be. 
tilct..ı, lzminporla buıün yapbğı 
'-açın ikinci devresinin 25 inci 

~.ıakaaında 2 - 1 mağlup vazi • 

Alman kaleaini sıkıftırd.ıklan vaki ot 
bu telgraftan anlqıldıjma göre, muıtur. Hattl oyunun bqlangıcında ve 
Betiktaıhlara bqta hakem olmak epeyce bir müddet Portekizlilerin Ustün 
üzere, ·birçok hakeızlddar yapıl • oyunlan göze çatprmftır. 
llllf ve bu hakalzhklar çocnklarm, Almanlar da ara ma hücumlarda 
çiledençıkmaıma aebep olmuttur. bulunuyorlar ve onızı biribirini takip 

Sonra tel~fta da ~~ ya • eden kaf'!tlrklı kornerler arasında çok 
ztldıfl i'ibr, liiiimi 01 ..... Cemil •eye~ -.a;"' .. ~ 

Birinci devrenin ancak 21 inci daki 
tarafından Se§iktqlı E!refe atı • kaıında Hoffman uzaktan çektiği sıkı 
lan bir tokat, ~i, poliı kart§tıra • bir ıütle Almanların ilk golünü yapımı· 
cak kadar büyütmüı, hakikaten tır. 
pyam teeMüf bir hidiıe meydena Portekizlilerin ldeta bir kat daha 
çıkmaıma sebep ohnuıtur. gayretlerini kamçıhyan bu gol onlan 

Beşiktaşlılar ::!~,~~~k bir cesaretle oynamağa aevk 

)ette ol dutu halde sabayı terketti. K. s. K. 1 a yaptık 1 ar' Nihayet birinci devre Portekizlilerin 
111nirapor birinci devrenin yan • ikinci maçlarını mütem:ıd! akmlannm devam ettiği bir 

sırada aona ennİ§tir. ikinci "devrede Al· 
llQda lltanbuldan selen Saidi, 4-2 kazanmuşlardı mantar mubbil akmlara ıeçmişlerdir. 
~i denede de Hakkı~ı aldı. lzmir, 8 (Özel) _Buraya ıe· Müdafaaya çekilen Portekizliler kaleleri 
~~em Altaylı Hasan Beııktq a- len ve lzminpora karıı yaptıg"' ı ilk ni canla batla mUdafaa etmiı olamalarr 
~ 1'a na rağmen Alman aağ muavininin kafa 

ine zı favul cezalan verdi. maçını 4 - 1 kazanan Betiktat ile güzel bir gol yapmasına mlni olama-
p .tad verilmemif penaltı ve Myıl- ikinci maçını K. S. K. ile dün yap- mıılardır. 
~lf pi ,..,&r;tur. Dünkü maçta tı. lzmirliler batlanamçta güzel ve Bu golden aonra yavaf yavaı Alman 
ile habm Fehmi İzmir lehine iki canlı bir oyun tutturdular ve kuv· tekniği daha ağır baamağa batlamıı ve 
hQaJtı Yendifti. vetli rakiplerine bir gol atarak Almanlar üçüncü ıollerini d~ yapmakta 

1 - O ıalip veziyete çıktılar. Be • gecikmenütlerdir. 
Oyun favullü ve sert oldu. JCar. 

klıJdı tuyikler olu)'Or. Etref iz • 
.._den Cemille çaıpqıp duruyor
' ikinci dnrede Cemilin favu • 

iti üzerine Etref topu alarak Ce. 
'-'ilin bqma çarptı. Cemil de to

lr.tıa mukabele etti. Oyuncular 
\iıibirlerine girdiler. ite poliı mü-

Devrenin sonlarına doğru Portekiz 
f iktaılılar bu Sole ancak devre lllerin merkez muhacimlerf Victor deh-
aonlanna doğru mukabele edebil· ıetli bir 1ut ile ta1mnrnm teref aayıamı 
di ve devre 1 - 1 beraberlikle yapmağa muvaffak otmuıtur. 
bitti. Bundan ıoma oyun mütekabil aknr 

ikinci devrede K. S. K. lılar tarla geçmit ve nihayet 3· 1 Almanlann 
cidden ıüzel oynaınakta devam -=.gali_.b...;iy_e_ti_i_le_ne_t_ic_e_le_n_mı_·ı_ti_r. ___ _ 

ettilerse de neticede 4 - 2 mağ. 
itip oldular. 

Avusturya 
şampiyonu 

Ad mira 
Fransada galip 
Avusturya ıampiyonu Admira da 

Fransada yaptığı bir turnede Roven 
futbol kulübünü 2-1 yenmiştir. 

Admira Avusturya tampiyonluğuna 
llyik bir oyun gösterememiı ve battl 
maçın ekıer zamanında Fransızlar ha
kim oynamıılardır. 

Bir zamanlar Fransız milli takımın 
da merkez muhacim oyruyan Roven ta· 
kımından Nicolaa bu oyunda fevkalade 
muvaffak olmuıtur. Nicolaa yanındaki j 
oyunculara çok müsait vaziyetlerde mil 
kemmel paslar vermiş fakat bunlar isti 
fade etmesini bilememişlerdir. 

~ SiPlhl ocaiı azalarından - 8 'zi ka dm olmak üzere - 30 binici, dün atlarla 
~b çiftliğine kadar bir gezinti yap m1)1ardır .• Resmimiz sOvarilerin Mecidiye 
~den ~erini gÖltermektcdirs 

Birinci devre bir sıfır Fransızların 

lehine bitmİ§ ikind devrede Avusturya 
htar beraberlifi temin ettikten dört da 
klb eonra da yfnnlt bet metre uzaktan 
kurtun gibi bir tütle ıalibiyct aayıunı 
kaydetmİflerdir, 

Kwar lıOfUnına iftiralı edenler. 

(B) takımları 
Fenerbahçe 
Galatasarayı 

4-2 yendi 
Birinci küme B takımlarının 

mühim oyunlanndan biri dün 
Taksim atadyomunda Galatua -
rayla F enerbahçe takımlen ara • 
ıında oynandı. Birinci devreyi 
1 - O kazanan Fenerbahçe ikinci 
devrede 3, Galatasaray da 2 ıol 
yaptılar ve oyun 4 - 2 Fenerin le
hine bitti. 

Samimin hakemliği altmda 
hqlıyan maçta takımlar fU tekil
de Mbaya çıktılar: 

Galatasaray: Cafer - Ounan, 
Supbi - Hicri, Ekrem, Bekir -
YUIUf, Etfak, Gündüz, Bülend, 
Kemal. 

Fenerbahçe: Hüsamettin--Fa., 
zıl, Saim - Sedad, Bülend, Ah • 
met - Fikret, Semih, Angelidis, 
Şeref, Şevki. 

F enel'bahçenin akmiyle batlı • 
yan oyun daha ilk dakikalarda 
Galatasaray nısıf sahasına intikal 
etti. Oatüate yapılan bu hücum • 
lann betinci dakikasında Fener • 
bahçe sağ içi Şeref ilk golü yaptı. 

Bu sayıdan aonra Galatasaray 
oyunda hakim bir vaziyet elde et
mİf ve ilk devre bariz bir tekilde 
Galatasarayın hücumlariyle geç • 

ikinci kümeler= - ,_,, ---~ ._ ........ ., -
Alt:ınordu Ortakö~ 

ikinci küme maçlarından olan 
bu oyun Şeref stadında oynana • 
caktı. Evvelce ilk oyun olarak tes
bit edilen bu maç ikinci oyun ola
rak oynamlmak iıtenmi.-e de ha
kem bu vaziyete itiraz ederek ma· 
çı oynatmamıı.tır. 

Anadoluhlsarı: 3 
Karagümrük: 2 
Şeref ıtadmdaki diğer ikinci 

küme m&Çfnda Anadoluhiıarla -
Karaarümrük karıılattı. 

ilk devreyi Hiaar güzel bir o
yunla 3 - . o salip bitirdi. 

ikinci devrede Karagümr· ,~· 
niabeten cfhgün hir otun pıter• 
mit ve 2 gol yepmıtıa da oyun 
3 - 2 Hisann lehinde bitmiıtir. 

Fransız

ingiliz 
Ordulan berabere 

kaldılar 
Franaa ile ingiltere orduları araaur 

da yapılan futbol maçında her iki taraf 
da ikiıer gol yaparak berabere kalmıı· 

lardtr. 
Birinci devrede uzun müddet hlkim 

oynıyan Fransızlar bu ilatünlüklerinin 
semeresini görmekte gecikmemiıler ve 
devreyi bir sıfır galip bitirmiılerdir. 

İkinci devrede kendilerini topbyan 
İngilizler beraberliği temin etmiıter ise 
de Fransızlar ikinci bir gol ile gene ür 
tün vaziyete çıkmıpardır. 

Maçın ıonlanna doğru İngilizler tek 
rar bir gol atarak futbolde İngiliz ordu· 
sunun Fransız ordusundan daha zayıf ol 
madığını göıtermi§lerdir. 

mijee de devre 1 - O Fenerin le· ============== 
bine bitmiıtir. dakikada Gündüzün kuvvetli bir 

ikinci devre iki tarafm olduk- ıütiyle ikinci solü de yaptı. 
ça ııkı ve ıert oyuniyle baıladı. Bir dakika sonra Benerbahçe 

Rüzıir altına düımeıine rağ • sağ içi Şeref beraberlik ve bir da· 
men hücumları ııkl&flıran Galata. kika ıonra da aol iç galibiyet sa. 
saray Bülendin kuvvetli bir tütiy- yısını kaydetti. Gittikçe ağır ba • 
le aekizinci dakikada beraberliği nn bir oyuna rağmen Galatasa • 
temin etti. ray ıene Ş~refin ıüzel bir ,~tiyle 

Daha sıkı hücum yapmak fır·{ dördüncü golü yedi. Ve oyun da. 
sabnı bulan Galatasaray 18 inci böylece 4 - .2 ..._; .. : 
r! w. • •tnı'l!f B lf!!NllR ..... _ 
~~.. • • • -- i&:.' .. 

toener- Galatasaray _(B). taJmnlaq ınasızıdaıı bir 1örUnUJ1 



HABER - ~fam postası 

Tefrika No. 60 Yazan: Murad Sertoğlu 

r. -:-. ::::: 
~ \, .. ....... - .... -· c 3 ., 
~- -

A1.GM 
E.YVATU!U 

Alını1 

~ABIZl"'IGI 
defeder. \ cnıeklerden birer saat son
ra alınırsa Hazımsızlı~ı, 

mide ek•illk 
ve yanma arını giderir. Ağızdaki tat. 
sızhğı Te kokuyu f7.ale eder, Şişe."f 

75 ,.e 120 K. H O R O S 
Marka•ına dikkat: 

Teflr ka No. 66 
• . -:-. J<_onuşmamızın ne faydası var ki! ikimiz de 

bırıbın~ıze naho! 'SÖtler söyliyccek değil miyiz? 
- Nalioı olıa da bu sözleri dinliyecekıiniz. 
- Peki 1 Bunu iıtiyonanız ha:ımm. 

. Göz~erimi ona meydan okuyan bir mAna ile gör 
lcn~e dıkerek kasırga gibi odaaına daldım. Fakat a· 
cı. bir ıstırap iccrı'm·ı b 1 • 

~ urgu uyordu: Gazınoda geçen 
mahut hfrdiseden ıonra yeni bir ü k .. m na apya gmş· 
mck b"na musibetlerin en büyüöu·· O'"b' ıı •• u 
d 

• .,ı ı gorun yor-u. 

()danın ortasında ayakta duruyordum. Kapını ka· 
padı. Sonra kollan arkada kavuımuı lSnünıe 1 k 
dikildi: ge ere 

- Hanım bugünkü uygunıuz vaziyetin ıon ola 
cağını ümit etmek isterim. 

- Nasıl uygunsuz vaziyet? 

=Oh rica ederim kelimelerle oynamıyalım. Be-
nim gazinoda bulunmama ıebep olan hidiae ı 

- Müdahaleniz çok gülilnçtUl 

Dudaklarından garip bir tebessUm geçti: 
- Daha do~ruıu vakltsizdi. Mademki ıevgftinl· 

zi devamdan alıkoydum 1 

- Sevgilim mi? .. · İğrenç kelimeler kullanıyorsu
nuz! 

- Hergün bu adamla buluttuktan sonra batka 
türlü ne isim verebilirim? 

- Benimle dün ilk defa olarak konuştu. 
- Fakat onu hegün görüyordunuz ... 

.::_ O da herhangi bir insan gibi hava almağa ora· 
lara gelebilirdi. 

- Haftalardanberi sizin etralmızda dolaııyor. Ve 
siz de bunu kabul ediyoraunuz. 

- Peki ne olmuı? Terbiyeli bir adamın aaygıla· 
rını kabul etmek yasak mı? 

Sert bir setle: 
- Size yaıak olan yalnız Samiye Arif Nedret ol· 

duğunuzu unutmamanızdır. 

- Oh gene mi bu? İşi bliyütilyoraunuz. Ben sizin 
karınız değilim! 

Bu sözleri içerimden yükselen hakiki bir hiddet· 
le söylüyordum. Sanki sözlerime daha büyük biT 
kuvvet vermek ve bana zorla taktığı bu sıfatı üzerim· 

den atmak ister gibi iki ellerimi öne doğru uzatıyor 
dum. Bu şiddet ona dokunur gibıi oldu. Şivesi biraz 
yumuşadı: 

- Öyleyse başka hangi sıfatla benim evimde bu· 
lunuyorıunuz Samiye Arif hannnP .• 

- Kendi adamlannıı önllnde bu sıfatı bana ver
diniz.. Bu sıfatı takmdıfımı istediniz! Fakat bunun 

--= 

bineceğirn 

-ıt 
aslı olmadığını aiz de biliyorsunuz .. Bana sizi b•i ~· 
yan... aramızdaki muvakkat bir uzlapadan bat 
bir teY değildir. ~ 

- Kanuni rabıtayı unutuyorsunuz! pıJ. 
- O da sahtedir. Benim adım çalınarak 1;ıe • 

mıştır 1 Küçük bir muamele onu kıımen feıb 
cektir. • 1"tf. 

- Ef er ben muvafakat edersem... HalbUk'• Jc'• 
yen milvafakat etmiyeceğim ! Benim kannı•'"1' 
nm olarak kalacaksınız. ;si 

!•=- •e • - Af federainiz ben ıizin kannız defuu-
koca olarak tanımıyorum. 

Sabırıizca bir hareket yaptı: Fıl''f 
- Siz nasıl isterseniz öyle dilJUnOnttz· U tereJıı 

kanuna karıı benim kannwruz. Dört aylık sn ~t'· 
biT yapyıı tizi bU.bütUn bana verdi. ~d:ıııuııil' 
mayı kendi lıtefinizle kabul ettiniz. Bu ka .,sif,. 
bana, bUyUlc haklar verdi. Size kartı kocalık 
lerimi inkSr edemeninb ! ~ 

Bu MSzlerine cfilllmaemekten kendiJOi 

dım. U&Un uzun onu ıüzdilm. . 1'0"' 
Arif Nedretin kanunun kendisine verdii' ,.ı 0 

hk hakkını ilk defa olarak bana kartı iddia 'US: 
kadar yenr, o kadar garip bir §eydi kif ... ~~·~bit 

- Siz benim karımsrnız. Dört aylık rnu!te 
yapyıt ıizi bUıbUtUn bana verdi ... ,, dernitti· j_ 

.(IJdatfU ""' 
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HABER - ~bam postaar 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanlsrı 

9 uncu Kor için pazarlıkla 

20 - Mart - 936 Cuma günü 
aaat 15 de Spor malzemeti al~ 
caktır. Muhammen tutan 3000 li
radır. Son teminatı 460 liradır. 
Şartnamesi her gün komiıyonu -
muzda öileden evvel ıörülebilir. 
ı.teklilerin aon teminat makbuz 
Yeya mektuplariyle beraber ihale 
aünü vakti muayyeninde Fındıklı
da komutanlık arttırma ve ekıilt
me komiıyonuna gelmeleri. 

(1164) -----

9 

Devlet Demiryolları ~E Limanları> . . . . -

işletme Umum_. idaresi Danları 
------ ----

Muhammen bedeJil7&>J lira oıan muhtelif öıçüde 9734 tane me
~ travers 18/Mart/1936 çU.amba aünü aaat 15,30 da kapalı zarf U · 

au!ile Anbrada idare binumda N.bn alınacaktır. Bu ite girm~k is
teyenlerin 1339 lirabk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği \•e
ıikaları Ve tekJiflerİnİ aynı lfÜD aat 14,30 & kadar komisyon reiıiİğİ• 
ne vermel~ li.zımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Mal· 
zeme Dairesinden ve Haydarpqada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğün • 
den dağıtılmaktadır. "1191 .. 

~--................ ____ _ 
Muhammen bedeli öl~ ııra c.han laKra&>en 875 ton muhtelif pro

fil demiri ve demir levha ile muhammen bedeli 46000 lira olan takri
ben 575 ton demir kiSprü malzeme ıi 24 nisan 1938 cuma ıünü aaat 
15,30 da ııra ile •Jn ayn Te bpa lı zarf uıulile Ankarada idare bi
nasmda ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek Utiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikinci kı
ımı için 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii ve
ıikaları ve tekliflerini aynı sün saat 14,30 a kadar Komiıyon R~isli-
iine vermeleri li.znndır. • 

Şartnameler beheri 230 kunqa Ankara ve Haydarpap veznele-
rinde satılmaktad1r. (1 lM) 

ildi.at Vekileti iç Ticaret Umum Müdürlüjiinden: 
'11tiyedc yanıın sigorta itile 5alıtmak üzere kanunt hilkümler daireainde 
-tdiıerek 1-10-1935 tarihinde faaliyetine nihayet veren Kompani Danii· 
~Yonal Silis aiıorta firkctinin Türkiye vekili umumisi haiz olduğu aal&hi
~en bu kere mllracaatla Türkiyedc 1-10-1935 tarihine kadar yaptığı 

Gümütsuyu Haıta yurdu için 
1200 tavuk açık eksiltme ile 
20 - Mart - 936 Cuma günü 1&· 

at 15,30 da alınacaktır. Muham -
men tutan 720 liradır. ilk temi -
nab 54 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komi4yonu -
muzda görülebilir. isteklilerin 
ilk teminat veya mektuplariyle 
birlikte belli gün ve vakti muay • 
yeninde Fındıklıdaki arttırma ve 
ebiltme komisyonuna gelmeleri. 

(1165) 

16 mart 936 da muaaban ile lb - a ~&f arasındaki orta mekı 
tep mezunlanndan 50 hare~et fakinli alm•caktır. imtihanda müsa
vi derecede kazananlanndan Iİle mezanlan ve ecnebi lisan bilenler 
tercih olunur. Aıkerliiini yapanlar terhiı tezkeresi n askerlik ya
ımdakHer de ıubenin resmi hir Teıikumı ıöatereceklerdir. Talipler 
bir iıtida ile Ankarada Jmum Müdürlüie ve lıtanbul, lzmir, Adana, 
Kayıeride iıletme müfettitliklerine 'Ye Mudanyada if letme &mirliiin• 
müracaatla mektep diplomaar, niifaa clbdanı, ukerlik Yeaikaarnm 
iıtuyon müdürlüklerince resmi mtihürle musaddak birer amelini ve 
poliı veya belediyeden bir bilin& hal ilmühaberini lstidalanna leffe· 
deceklerdir. imtihanlar Anbn. 'Ye ltletme Merkezlerinde yapılarak 
kazananlara timdilik 40 lira üCret verilecek ve haziranda 57 liraya 
çıkarılacaktır. Taliplerin imtihan yerlerine ıidip ıelmeleri paraın: 

•tt.uı mütevellit biltUn hukuk. taahbüdat ve borçlannı ve akdettiği poliçe· 

ttıılı ıcrait daircainde devamı mer'iyetini ve tahakkuk etmit ve edecek bil<r 
"ttrrı ve rilıumu Ttirkiyede yangm sigorta itile çalıpnak Ü%cre kanuni hU. 

dairesinde tcacil edilerek bugiln faaliyet halinde bulunan La Baluu ıieor 
·ne devrettiğini bildirmit ve lamngelcn evrakı vermijtir. La Baluu ıi

~İtketi de devir itini tamamile kabul ettiğini bildirmittir. Keyfiyet aicorta tift 

İstanbul komutanlıiı için 6600 
kilo zeytin tanesi 18 - Mart -
936 Çarpmba aiinü aaat 16,30 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutan 2300 liradır. ilk 
teminatı 174 liradır. Şartnamesi 
her sün öğleden evve) komiayo • 

in tefti§ ve mürakabcsi hakkındaki 25 haziran 1927 tarihli kanun hilkiblr 
.~uvarık görülmil§ olinakJa Kompani DauUrans Naıyonal Suia ile ilctal o1afto 
-.qnbuJda Cermanya hanında La Batuuı sigorta tirkctfne ve icabrnda tkti 
'\&Jetine mUracaat etmeleri ilan olunur. 

· nammcla garülebilir. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektup. temin olunacaktır. (508) (1231) 

lariyle bf"raber belli tün ve nkti .::;::::;::::=::;::==================== 
maayyeninde FmdıklıdaJri komu- lebilir. latelftilerin ilk teminat\ lal kolan 16 - Mart - 936 Pa -

keman hocası 1 DOKTOR 
~~pada tahıil etmit bir ıan-
1\ t 1'eman dersi nrmek iatiyor. Kemal Özsan 

tanlık arttırma n ebiltme ko • makbuz veya melrtuplariyle here- zarteai günü aaat 15 de açık ek. 

1 misyonuna ıre'"'"''"'"i. (11,63) ber belli gün ve nJtti muayyenin- liltme ile almaeaktır. 

litanbul Komutanlrtı için 4600 de Fmdıkhdaki artta-... "ek. Nümanen prtnameli her gün 
kilO zeytinyağı açık eui1tme ile atfeden enel komisyonda görü-

vtrı almak iıttyenlerin her sh Drolotl - O,.ratlh 
.aaat 11 . t 3 arasında Bevllye MUteh-... 

181MUt'938 Cutamba sBDG aat lebUir. ilk teminatı ıekaen liradır . 

ef 
Kraköy - ElcMldgor ,,,,,,_., 

~-......~ıu-~&-,..., . 
(keman hoca.at) m iıtemeleri19~iiiiiiii'lıiiiıılıi. 

18 da aJmacaktır. Muhammen tu- isteklilerin T&kti,muan,.enincle ilk 
t.11 23001fieljr. lllt ..,1Jiım'1'73 teminatı makbmlariy)e Airlikı. 

ır. 

16 

ıüzel, yüzü yumutak, tavırları 
biraz aururlu 'bir jantiyom bulu • 
nayordu. Endite ile kantmıt olan 
alnmda Mki bir yara izi halinde
ki ihtipmı artırıyordu. Bu janti -
yom, Dik dö Giz birinci Hanri dö 
Loren idi. 

Dük atını durd'llrarak: 
- Arkadatlar, Kral unklat 

llllf ! Onun için onu tahaaıma ka
~bumak dütüncesinden vazse • 
plim, dedi. 

Gizin yanı l>apnda duran bir 
.. .ızade y&ftf eeale: 

- Şimdi emrediniz ve yanİma 
en ıüvari veriniz, onu iki üç saat 
içinde ıize ıetiririm. Diri ... Veya 
6lü olarak! Dedi. 

Diik de ona ayni tekilde yavaı 
-.le: 

- Deli milin Moröver? Sıra -
lcaıım, İltedijini yap11n! Dilediii 
aibi kaçam •. Sözlerini söyledikten 
tonra seıini yükseherek: 

- ıHaydi Möıyöler, gidelim. 
Biz elimizden geleni yaptık .. Hey 
l>uraya bak! Şu cehennem zebani
ai ı'fJ'atlı herif kim? Dedi. 

Hakikaten bu anda, genit ·bir 
)'a1amı kmk dökük, yağmur ve 
aüneıten boyaıı çıknnt, yağ11zlık

tan tekerlekleri gıcırdayan, tozlu, 
-manlr, pa hir &raba, kemikleri 
.... Wlf, at tulaima clönmüt bir 
hayvan tarafmden ıürüklenerek 
aeliyordu. 

T dmefeı beyıirin anmda yü· 

1'el: ,,. liradır. Şartnamesi her lthı 811• Fmdıldıda komutanlık Satmalma 
den evvel komisyonumuzda ŞlÖl'Ü- komisvonuna R'e1mele1'i. (tf\!iO) 

zü kırmızı bir maıke ile lrtülü ı. 
kelet sibi bir çincene kanaı ,ürü.. 
yordu. Arkaunda pullu bir elbise, 
onun üzerinde de hir manto vardı. 
Tuhaf ve utl bir tavırla 1fİpıİf oJ. 
duiu fU elbİlellİD üzerine erimif 
bir altm külle~' halinde d6ldilen 
aarı saçları son derece cüseldi. 
Dik yürüyüfü, kmmzı maskesi, bir 
hayali andıran beli kenditine ba· 
kanlan ürpertirC:li. 

Dük dö Giz, alını ona d~ Mi· 
rerek: 

- Sen kimıin? Şeytanm yanm-
dan mı geliyorsun, yoka,. onun 
yanma mı gidiyonun? Dedi. 

Çingene kanıı 'bir teY aöyleme· 
di. Yalnız kart11ındalri iantivoma 
dik dik baktı. 

Dük: . 
- VaJlahi tu kadm benimle. a. 

lay ediyor ... Diye bapdı. 
Sözünü hemen tame.mlamamıt

tı ki, arabanm içinde bir p.rkı ıe. 
ıi duyuldu. Çok güzel ve püriiuüz 
ayni zamanda tatlı ve ahenkli bir 
seı prkı aöyliyordu. Arada bir de 
bir kitara sesi ise buna. tempo tu. 
tuyordu. 

Dük dö Giı bir'denbire aarardı. 
Titriyerek abnm üzerinde, yan 
eğik olduiu halde bu müziği din· 
lemeie bqlaaı . 

- Oh, hu sa •.. Evet. ba mut'la
ka odur... Hey büytlcü kan, bu 
tarkıJı kim söyliyor? •• Cevap ver
sene! S ... ır mııın nesin? 
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dea efendine ne yaptın? 
için yola~ 

Hami: 
Dem.ki 

- Giz! Onu saraymıda, belki 
de tahtımın üzerinde bulacakaml 
Dedi. 

- ICaterin D&nediçiye İle: 
Alçak ana, tefkataiz ana! Oi · 

luna ne ,aptm? Demek için anne
min yamnclan hareket ettim. 

Hami hJÇ1ma hıçkıra atlıya. 
n.k: 

- ICnJm ann•i ! EYet, onu ela 
Gizin hapiahane1incle bulacaknn t 

- Bir de Fıuaa Kralı Hami 
dö V alvayı bulmak, ona da bir 2&-

manlar Habilin evlatları amcala • 
nna: K&bil, lcardetine ne yap
tm? Diye bajırdıldan tibi hain'· 
mak için annemi terkettim ... 

Bu son söz üzerine Kral, tid · 
det.li bir hareketle ıeri çekildL 
Sonra hir alüm ürperifiyle titriye
rek atmm üzerinde büzüldü kal
dı. Boiuk bir sesle: 

- Kabil! Kelimesini tekrarla
dı. 

O zaman bet jantiyom kılıçla· 
rını çekerek müthit bir seıle: 

- Kral her zaman için kraldır. 
Y &fUm kral!. Kahrolsun serkeı 
herif! Diye batırdılar. 

Bu anda dük Ganıulenin arka
Ctqı bu kuduz jantiyoml&rla deli
kanlmm anwna atıldı. Uzun kıl,. 
cmı ekti. Batmak••-·-· 

sfblelİn kml lfliiyle parlryan bir 
d&iN ~beli. Ve eon derece ..ıön 
bir .. le: 

- Miqaler, ba Jm.1111 bir aile 
meeeleaidir. Acele eylemeyin tat. 
lı tatb konapnalanna izin verinb. 
Y oba ıisi de o aileden sayarali 
ben de ba ailenin bir ferdi imitim 
ıibi hareket . ~deceiim, dedi. 

Beti birden ilerledi. Hiddetle
rinden elifleri pcırdıyordu. Kıl~· 
lar biribirine de~ek üzereydi, 
Fakat kralın bir ipreti üzerine 
j~lar hemen durdular. Y aJ. 
ıuz: 

- Mösyö eler iammi aaklamaz· 
sa batka bir kere göriipnek mmn. 
kündUr, dediler. 

Yaltancı evvelki küstah tawnu 
hiç dejittirmiyerek aojukkanlılık-
ı. cevap verdi: . 

-Ben, Şövalye dö Pardayan .•• 
Kılıcım Ye iamim her zaman emri· 
Dize hazırdır. 

Betler titı'ediler. Son derece aa 
delikle söylenen fU iıim onlarm 
kafasında gayet parlak ve mülhit 
hatıralu uyandırmlf olmalı ki. 
korku ve ha~le kantık olarak: 

- Şii~ye da Pardayan!.. Di. 
ye mınldandılar. 

Şiiw.lye isminin uyandD'Dllf ol· 
duiu bu müthif tealre biç dikkat 
etmemitti. Bu . hidilenin artrlc 
kendiıiyle bir aJ&lma kalmamrt . . 
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ara11ndan Doku:autlcu Şaa-1 d•vri- Şevketmaab ! Çünkü itte petiniz. 
nin av tarkılarından birinl mırıl · den geliyorlar. Bakınız, ıizı Fran
clanarak ıözlerini, Pıniıten çıkıp sa tahtına geri dönene kadar Do. 
Şayo t.-lerin• doğru •i•r ağır kuzuncu Şarl'ın otlu alzi affedi • 
ilerliyen bir •üvari bölüjüne dik • yor! 
nıiıti. Üçüncü Hanri bembeyaz kesil. 

Dük Danculem yerinden kımıl· mit oldulu halde d~akları titri • 
danrnadı. Uçüncli Hanri yüzü bir. yordu. Birkaç Mtıle kartıhk \rer .. 
denbire ciddiletmit olduju halde: mek iıtedi. Llkiıt boia•nıı •ıkan 

- Delikanlı, taliimin kötii bir hıçkırıklar kelimel~rin çıkmaaına 
ıilleaine uirayarak menfama çe . enırel oldular. Yanındaki jıntlyom. 
kilmekte olduğum §U anda l>ir ele lar Paristen çıkıp Üzerlerine dot ı 
•na raıtlamam eluik kalmıtlı. ru ıelınekle olan ıüTarileri ;örün. 
Ô da tamam oldu. Yalnız dua et ~• Kralın atını b.tn'tdan \utarak 
ki tahtıma döndüğüm zaman su ıürüklediler, Biras ıonra toz du • 
felaket zamanımda bent tahkiı man aruında ıözden kaybolmııı
etmit oldugunu unutayım, dbleri- lardı. 
ni söyledi. 

- ETet, o gün de bent tahtını· 
zın baıamakla.ttııda, yUıUnı size 
dönmü§ olarak hul&cak11nız ! o 
ıamaıı &İ2:i örten, ıiıe bu ıahte ve 
iğren~ gururu veren perdeyi Un • 
rinizden sıyırarak i~~ katdetlni 
&ldUren Kabil budur 1 Diye bağı • 
racaAım!... 

Üçüncil Hanri hiddetinden 
1umruklarını ııkarak anlatılmaı 
bir takım ıeyler homurdandı. 

Şarl tö%lerine devam etti. 

- O zamana kadar ıizden 
aef ret etmeğe bile hakkım olma • 
... aibi ıiıe acıra da... Çünkü 
... di halk tarafınden lt"11llD1lf, 
tahtını kayhet!J1İt bir kralı vicdan 
azabı içinde kıvranan za1allı bit 
kral gö)geaiıiniz ! Haydi kaçınız 

Şarl Danculenı dü9Unceliydi. 
Bu kadar tahkir etınif olduiu 
Fransa kralına kartı nedert bir 
kin beslemedijine kendisi de §& • 

fıyordu. 

E\'et, denıin atet 1&çan gözlerini 
timdi aönilk \re yorsun bir halde 
Pariae dikmi9ti. 

Bir iaiın, ya\'aıça, candan söy. 
lendiği belli olan bir iıtim dudak· 
larında dolattı: 

-. Viyol&Ua ! 
Yüatindeki tiddetli ifade, ba

tan bir ıiln aibi aiır ağır kaybo • 
!arak yerine l:~har sabahlarım an. 
clıran hafif ve taze bir ıülüm~eyif 
aelmitti • 

- Paria ! Evet, oraya beni çe
ken intikamdır. Fakat yalnız inti. 
kam değil... Ayni zamanda aşk! 

~-~ "'ç 
Q V N il-'"""'--=~,._~, 
SoN .. 
R.q 

Haydt budala, Viyoletta Orlean -
da kalıaydı •anki buralara kadar 
ıene gelmiyecek miydin? Pariı ! 
Ruhumu çeken ve bUyUliyen ma
cera! Viyoletta, güzel kır menek. 
fesi! Sizlere kavuıınak üıereyim ! 

Bu aırade. Şövalye dö Pardayan 
Dükün yanma gelerek omuzuna 
dok~ndu. Genit bir bakıt çevresi· 
le Parisi sararak batını ~evirip 
iÖzlerini Dokuzuncu Şarl';n oğlu· 
nun gözlerine dikti: 

- Şimdilik hamisiz duran ve 

zaptedihneıi lazım gelen tahtı 
düşünüyorsun.uz, değil mi Mon • 
ıenyör? 

Şarl Danıulem tatlı bir rüya . 
dan uyandırılıyormuı aibi titriye
rek: 

- Taht ha 1 Her halde onu, 
kendi hesabınıza zapteclilmesini 
düşünüyorsunuz değil mi? 

Pardayan sakin ve dokunaklı 
bir sesle: 

- Benim için deiil Monsen .. 
yör ! Benim görülecek baıka itle· 
rim var. Uzun zamandanberi ara• 
dığım Moröveri bularak ona yal • 
nız bir çift aöz söylemek isterim ... 
Hem bana oturmak için sağlam 
bir yer lazım. Öyle Fransa tahtı 
gibi çürük, kurt yemi§ yerler ağır· 
lığıma dayanamazlar, dedi. 

Dangulemde, Üçüncü Hanrinin 
Jantiyomları gibi bu adamın müt
hiş maceralarını biliyordu. Onun 

• için Pardayan tarafından söylenen 

ıs . 
bu sözler ona ~ok gnk l61bii görUtt· 
dü. 

Pard•yan sözüne clevt.m ottl ı 
...... Fakat bu ıiıltı elinizden .... 

lir ve bunu yapmalıaınıı da ... 
Genç Dilk fatırarak: 
- Şövalye, §Övalye ... All&h •t

kma nelet töyltyotıun? diye nıı • 
rıldaftdt. 

- Hanri d6 Valvanın artık 
Fransa kralı bülunrnadılını, Han· 
ri dö Gizin ise yalnız Pariı k ... h 
olduiunu MSyliyonım. H~nri dö 

Nava7'ise, buradan çok uıaktadır. 
Diyorum ki, bii' taç için boğutnıalc 
üzere bulunan her Uç klti de ona& 
elde edenıiyebillrler. Ben ise, bıa 
tacı sizin hatırtıza koyark ennetıi
ze karit olan borçlulutuınu böyle
ce ödemek istiyorum. 

Bu sözleri söyledikten tonr• 
Pard&yan, A.ul ile Monıodart geÇrl ~ 
rek Monmartere ve orade.n Pa •• 
doğru giden yola do•nı atının ba• 
tını çevirdi. 

Delikan.lı ite: 
1 - Ah Viyoletta, ne yazıl< Jc ' 

ıana takdim edecek btr tabtılll 
yok! Sö:ılerini .gyledl. 

1 Kafasında uyanan tatlı hayti ; 
lerle heyecana kapılmıf olan Şar 
Dangulem hemen arkadatının pr 

tinden ıitti. Bu ııreda denı!n ~~;: 
riıteıı ~aktığı göri11en ıüvarı bö ~
ğü Şayo yamaçlarına tır111an•Y0 • 

du. Takipcilerin başındn otl!Z ıedtJ .. 
~ .. u 

kiz yaşlarınd~, elbisesi ve vuc 
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kuma yazma 
bilenlerin mik 
darı gittik~e 

koc~ il<us imparatorluğunda to • 
çoğalmaktadır. HlllJlten evvel 
pu topu 2 milyon o'kumalt yaz • 
mak bilen var iken, bugün bu 
mikdar 40 milyona baliğ ıolmuş. 
tur. Bundan dolayıdır ki, Moı:iko. 
Yada beheri .bir milyon 600 bin 
nüSha satan iki buyük gazete var 
dır. 

* .Bir çok dillerde ·r.annnır\ ndı dört 

badlc ' yazılır~ l!§te slze.:bl r _lmç mJ.oııL 

1'".raıı.aızca Dfeu 

Alm.aııca Gott 

Danimarkaca .Godt 

İsveççe ·Goth 

llindçe .Rama 

Rumca• Tecs 

-Yunanc:ı_ZilUll 

JJJmr ıu-apı:ruırnda Amon 
Japonca Kımtl 

Fenllı(!lilP.r dilinde Bııa1 

* Alman- postruıclcrlne otomatik yazı 

mnklnclcıi_ konmuştur. Makineye bf. 

zjm paramızla yllz para at.t.Jğınız 

zamıuı iki mektup 'kfıt'lOr, iki zarfla 

l.lr koM·c kflğıd! çıkar ve ma.klne 

on dakika ~lışır. :Bu mUdde.t zarfın. 

da.mektubunuzu otomatik y!lZl maki. 

nesile yazar \'c posta kutusuna nta.r. 
J.. 

smız. 

~* 
t 

::> 

Bir Ameri. 
kan .sigorta 
şirketi tara • 
,fından .neşre • 

dilen garip bir istatistiğe göre, 
kaza tehlikesi .evlerde sokaklar • 
dan daha fazladır. 

Ev dabitincjcki kazaların ba . 

şında düşme hadiseleri ,gelmek. 
tt dir. Amer.ikan şirketine 1:öre i. 

yi çakılmamış muşamba ve halı. 

Lara talalıp düşerek yaralananla 

rın mikdan tramvay kazasına kur 

ban olanların mikdanndan ı '] de. 
fa fazladır.Amerikada senevi i20 
den yaralanıromıuş. 

© . 

' 

g 

4 
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Bir tabaka kağıtla 
yapmak 

kutu 

Bugün ,size bir iki tabaka dört 
kö~e biraz kalınca kağıt parça. 
·sile içinde ötcni2d ıbcrinizi saklı. 

'Yabileceğiniz bir kutuyu nasıl ya. 
pabileceğinizi göstereceğiz. Bu . 
m:,_kolaylikla yapabileceımiz.i u. 
muyoruz, Resimleri dikkatle ta. 
kip ederseniz bunun nckadar 
kolay olduğunu görürsünüz. 

ı - 2 ve 3 numaralı şekillerde 
izah edilecek çok bir ·şey yok. 
Dört köşe kağıdın 1 ve . 3 numa • 
ralarla gösterilen uçlar.mı bUkc. 

Uverpool'lU bir 1.nglliz yeni <loj!an 

kızma §U adı •koytnU~tur. ; 

Anna, Bert.ha, Ceclblıı. Dlaka, :Emllic, 

Fanny
1 

Gertrudc, HypaUıla, tnez, J&

ke, Kate, I..oulse, Maud, Nora, O!eJla, 

Pnıdenee, Kince, :Rebclca, Saralı, Te. 

rcaa, Ulysis, \'enus, \\' lni!red, Ksenfe 

ton, Yetty, Zeno. 

AlfabenJn bUtUn .hartlcrinl ~ıyan 

bu 26 adı işiten diğer bir JlngUlz, kı.. 

zm babaaına Oemlş ld: 

- Bu kadar uzun bir ad koyaca.. 

ğınıza luzınızı sadece "alfabe.. diye 

çağırsaydınız daha iyi \ 'C daha lusa 

olmaz mıydı ? 

~ek ve 'bu katladığınız kısımlan 

da tekrar 'katlıy~rak 3 numarah 
'§Udi elde edeceksiniz. 

Sonra ,4 numaralı şekilde gö. 
Tüldüğü gibi 3 .numaralı şekli bi. 
r lbirine müsavi.sekiz kısma aym. 
.ru~. 3 numata'h. şekli yapmak için 
üinci ,acfa ·atladığınız kıSimlan 

kaldırınız ve 4 üncü S inci şe. 

killerde kerrelerle gösterilen iki 
bölümü .bir jiletle kesiniz. Bunu 
yaptıktan sonra .artık kutunuz ha 

.zır demektir. 6 ve 7 inci ·şekillere 

bakarsanız bu kestiğiıiiz 1parçala.. 
ın .nasıl kwıracağmIZ.I görürsü • 
nüz. 

Sonra 7 :inci §ekil de ( e) ve {f) 
ıe gösterilen ucları büktüğün'üz 

kısım üzerinden a§ırarak uclnnnr 
7 inci şekilde (o) ile gösterilen 
noktaya yapıştınnız. Şimdi bu 
kutuyu yapmak için seçtiğiniz ka 
·ğıttan 'biraz daha ıküçük. yahut 
biraz daha 'büyük 'bir 'kağrt alır 

dn .ayni §ekilde bir ikincisini ya. 
poırsamz 9 uncu şekilde :gösteril. 
Ci.ği gibi bunu kapak gibi kulla -
nır&&mz. 

Tur.t-:.n :ımcn tıı::c yumurta\ ~ENSESill 
1slecll Cnl'tJQn getirdi. :Ktrınca I?.. ~ ~ - .._ .. a • ::: :::\ 

içinden ne çıkım l>f>ğenlrııinlz, bir <'İ\' l 
dY. QanıoBU ıl!Ikı"1,mlı !Falr•t ~ 1"".l 

sın Utııcr.k ~.,...,'TU ~-<'k ~!' :;.~-,ı•ı<u 

._._!!!lift. 

' ~ 
~ 

(OYU' ,LJO\ &.rM J "\w1 
. ~ı"" \ ~ ' 
--~--- """"-"" · - -

IBöy;ıe ·d izinizi 'yere 1deQd;ir .e-
biU~rmisiniz ? 

Sağ ıelinizle sağ 'bacağınızı tu. 
t unuz: ·ve sol 'bacağınızı yavaş ya. 

v&ş e,ğilterck yere dayatmaya 
gayret ·ediniz. Sonra ayni ·vazi. 
)·ette yavaş yavaş ;ayağa kalkınız. 

, ".Bundan kolay ·ne var,. diyeccl:. 
siniz. Haklrınız ıvar, 'fakat 'bu su. 
retle mükemmel bir idmana alış. 
mış olacaksınız. 

Bu oyunu öğrendikten ;sonra 
m kad8.§lar ,arasında m üsabaka 
bile tertip ıcdcbilirsiniz. Aranız.. 

dan ıha~gisi üst ıüste .ayni idmanı 
ıdaha afzla tekrar edebilirse bL 
rinciliği kazanmış olur. 

Şen fıkralar 

~$ 

~. ~~·.·~ 1 1\. ~, 
:t ':· ' 

ı~··> ........ - -
:B alk .an 

.har.bine :işti. 

rik ;etmiş ca 
ki :bir zabit 

b ir mecliste anlatıyordu : 

- Birdenbire bir m ermi gel. 
Öi, kumandanımızm kellesini u. 
çurdu. 
Kıhncım _çekmiş vaziyette bu. 

lunan kumandanmw:: 
"Jntikamımı .alınız 1 DiyCl"Ck 

canını verdi. 

!~ 
:Bayan 

Gördünmü ba 
şunıza .geien 
leri l Sayfiye. 

ye. gitmezden evvel 'kediye yi. 
)CCek 'bırakmayı unuttum. Bir 
hafta eve dönemezsek zavallı bay 
van açlıktan ölecek! 

Bay - Merak etme, ben pa • 
muğu unutmadım, bir kutu sar. 
Clıılye ile bir kutu tatlı bırak • 
trm, 

Bayan - İyi amma k utulan 
nasıl açacak? 

Bay - Onu da düşündüm de 

Favdalı denemeler ·: 

Elektr.i .kli kağıt: 
· Bir yaı,>rak kağıt alın ve biraz 

ateşe :göstererek kuruttuktan .son 
rıı, hı:ı:lı .hızlı avucunuza sürünüz. 
'Biraz sonra kağıt elektriklenecek 
ve ba§ka kağıt parçalarını veya 
t ütün tozlarını çekmeğe başlıya. 
caktır: 

.kı:ttilann yanma bir de anahtar 
b:raktım. .. 

Patron işçilerinden birine ·
.Ahmet, :birazda sus 'bakalım. Bu • 
r.ımn sahibi 'ben miyim_, sen mi • 
sin? 

Ahmet - T.abii sizsiniz. 
Patron - Madam .ki patron 

değilsin, o halde niçin manasız 

şeyler söyleyip duruyorsun? 

Gizli vazı 
Bugün de size şifreli, yani giz. 

li mektup yazmanın eğlenceli bir 
usulünü öğretmek istiyoruz. 

Evvela alfabeyi şu şekilde Y• 
zınız : 

A ç D 
F c; i 

I L N 

* *-* u 
Harfleri bu şekilde tasnif ~

~Kten sonra mektubunuzu yazar 
ken :harflerin yerine yalnız harf. 

lerin ıbulundukları yeri tayin e • 
dm çizgileri çiziniz, bu suretle 
.§İfreli gizli mektup yazmayı öğ. 
r<'nmi~ olursunuz: 

_J _JLJLJLL=13 
11< 9 c ç. D E. rr Ci 

nrın '>VYA (' 
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~KATLA''l/ ~N 1fZ • 

ı ı 
i 

f\E()t~ BEN NE ZAMA"N KALK1~A1 
HEMf·tıJ SANC>~L. 'fc~E 

O"iUl\UR • .Ş \Mf.)t OE OTURUR SA 
~ENfb·E µs'T,Üt4'! Ç>TU~U~u"-1 • 

~ ......_ . 

NO KTAl-1 Y'ERCEN 
KATL..A."r'A~AK • 
Of(LAR \ Y U t<ARt .. 

~\ ~ES\ \'f\ .• . 
:t:> E.Jt( 1 o ' \~(. ... 

ıLA,ft t~ 
l(At)A'R 
~H<A- i 
R 1rN :t~. 

t 

-------- -
a ·uL ,MA ·C 

Biri ·nciye bir lira. ikinciy e bir 
ko·ıanya üçüncüye b .. i r x:9 cild 

Ben çok faideli bir aletim. Her bahçeli evde !bulununım. 

Ilımdan başka ~iftÇilcr b eni çok severler. tıterine •çok yaranm. 
Yalnız beni ku::cınırken dikkatii olmanız 1Aznndır. 1Çünkü 

beni yarımdan kırarsanız ön kısmım hindi igibi ·uçamayan bir 
kuş ·olur, uka kısmım da au olup dökülür. Bilin bakalım ben 
ney im? 

Bilcnlud~n ayrJca ·iki yüz kitiye de_ muhtelif hediyeler. 
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(/ RAR~N6iZ TAYiARE ..Japonlar.1n polis köpek~i$rJ 

Ulrmcı kısım 

Beyaz Görgerer 
7153 numaralı polis Ali Büyük

dere karakolu önünde bisikletten 
atlıyarak, doğruca muavfoin oda· 
sına girdi. 

Muavin Hilmi elindeki evrab 
okuduktan sonra polis Aliye dö· 
nerek: 

- Sizi dinliyorum, dedi. 

Polla. Ali muavinin masasına 
yaklaşarak anlatmaya başladı: 

- 'Arkadaıım 17 36 numaralı 

Faikle. beraber devriyeye çıkmış 

tık •. Hava yağmurlu olduğw için 
nhtımdan yavaş yava§ ilerliyor· 

duk. Karanlıkta gözümüze bir 
denbire lüks bir otomobil .ilişti. 

Seyrüsefer talimatnamesi hilafr 

na bütiin ışıklarını söndürmüş ol· 
duğu için yaklaştık ve numarası· 

ru aldık .. Bu sırada iki taraftaki 
kap~larmın sırtüstü açık olduğu· 
nu ·görünce bittabi içerisine bir 

göz attık •• Otomobilde kimsecik
ler yoktu, fakat şoför bir eliyle 

direksiyonu tutmuş vaziyette ba· 
yılmıştı .• 

Elektrik fenerimi arkadaşım Fa 
ika vererek, şoförü sallamaya baş 
ladım .. Bu esnada şoförün kafa· 
sında oldukça büyük bir yara bu· 
lunduğunu ve bu yaradan hala 
kan akmakta olduğunu gördük .. 

Bir~z daha sallayınca şoför ayılır 
gibi oldu ve İngilizce bir iki keli· 
me söyledi. 

Polis Alinin söylediklerini bü· 
yük bir dikkatle dinlemekte olan 
muavin Hilmi gözlerini ayrı ayn 
açarak sordu: 

- Şoförün söylediği İngilizce 
gelimeleri hatırlıyor musun? 

- Evet Bay muavin, şoförün 
ağzından çıkan kelimeler şunlar 
dı: 

Mhit.! Shodows, yani beyaz göl 
geler, 

- İngilizceyi senden iyi bili· 
rim, sen raporuna devam et f' 

- Ne olur ne olmaz düşüncesi· 
le ingiiizi, yani şoförü derhal is· 
ticvaba başladım. Adının Charles 

\ • .'·~hart t-lduğunu ve bir miiddet· 
tenbcri İstanbulda bulunan ingi 

liz generallerinden Sir Malcolm 
Campbcllin yanında çalıştığıı;ıı, 

saat on birde generalin evinden 
aynldığrru söyledi. 

Muavin Hilmi duvardaki elek· 
trik saatine bir göz atarak: 

_ - Demek generalin evinden çı · 

kah yirmi dakika ancak olmuş. 
- Takriben .. 

- Şoför batka bir ıey söyleme 

di mi, Evden yalnız mı çıktnı§, ne 
reye gidiyormuı? 

- Evden yalnız çıkmamış, oto· 
mobilde geııerali te~avi eden fa 

kat şoförün tanımadığı bir Fran 

sız doktoru varmış .. Evden yüz 

metre kadar uzaklaşınca garip 
bir ıslık sesi işitmiş .• 

- Garip bir ıslık sesi mi? 
- .Evet, şoför öyle söyledi .. 1n 

gilizce~e itimat etınen~i rica e· 
derim. Tam bu esnada otomobilin 

motörli birdenbire durını-ış ve 

fenerler sönmüştür. Bu vaziyet 
karşısında şoför fren yapmış .. Bu 

dakikada birisinin havadan oto· 
mobilin üstüne atladığını hisse
der gibi olmuş, hatta otomobilin 

üstüne düşen bir cismin gürültü• 

sünü işitmiş .. Etrafına bakınca, 

bazı beyaz gölgelerin iki yandan . 
otomobile doğru ilerlediklerini 

görmüş .• Bu gölgeler otomobilin 

kapılarını açmışlar, diğer bir göl 

ge de şoföre hücum etmiş .. Bu 

hücumu yapanın bir metre uzun· 

lukta kolları olan ve beyaz· kürk 

ten yapılmış bir elbise giymiş bir 

erkek olduğunu iyice farketmiş· 
tir .. 

Muavin polisin sözünü keserek 
sordu: 

- İngiliz şoförünün sarhoj 
olmadığından emin misiniz? 

- Vallah, bu gibi adamların 

vaziyeti pek de belli olmaz ama, 
zannetmiyorum .. Fakat iş bu ka· 
darla bitmiyor ki, daha fenası 
var.; 

Almanların polis köpeklen 
meşhurdur. Şimdi, Japonlar da 
tıpkı Almanlar gibi bir polis kö. 
peği ırkı yetiştirmeye. çalışıyor • 
lar. Sizin polis köpeklerinin ne 
olduğunu bildiğinizi tahmin etti 
ğimiz için ayrıca izahat vermeyi 
lüzumsuz görüyoruz, Japonlar 
bu yetiştirdikleri köpek ırkına 

Tosa • ina diyorlar. Bunlar ga • 
yet zeki köpeklerdir, O<Şsterilen 
şeyleri çok çabuk öğreniyorlar. 

Resimleri:nize' dikkatle lilkar • 
sanız direkler üzerinde. muvaze • 

ne-sini ·temin ederek nasıl yürüdil 
günü, nasıl tırmandığını görür .,. 
sün üz. 

Mektepliler 
müsabakası 

a nci list:ede resemleri çıkan 
okuyucularımız 

Soldan sağa: İstanbul lisesi 78 
Hamdi, 23 üncü mektep 17 4 NL 

met Asım; Davutpaşa orta mek • 

tep Sait Atilgan; Hayriye lisesi 
Selahaddin: Darüşşefeka lisesi 

9 İsmail Oktay; Beyoğlu Bulgar 
(Devamı var) mektebi 16 Blcı.gey: Ayancık 

Kurtuluş okulu Hasa:ı; kız lisesi 

1599 Mehpare; Atikalipaşa 20 
inci okul 167 Nüzhet Türl:an, 

Darüşşefaka 133 Kenan; Beyoğlu 
9 üncu mektep 14 Muamrr.cr; 

Beyoğlu 15 inci okul Fikret Na. 
car. 

Harflerle resim yapeyoru7.. 
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Miki ile Bay Hödük harıl harıl bahçede çalışıp toprak ka. 11 taraftan patatesleri soyarken diğer yandan: 
zarlarken bir yandan da konuşmalarını geri bırakmıyorlardı. 
Bütün düşünceleri buradan kapağı atabilmek, kaçmanın yolu. 
nu bulabilmekti Hele Miki !... Onu görmeyin, düşünceli halini 
hiç görmeyin. Sizi hazan katılırcasına güldüren bu çapkın fa. 
renin yüzünden düşen adeta bin p:ırça olurdu. Düşünüyordu. 

Okyanos denizinde gemisi batmış kadar müteessirdi. Buradan 
nasıl kaçabilecekti. İşte bunu düşünüyordu. 

- Ne olursa olsun buradan kaçmanın yolunu bulmalı di. 
yordu, ~ : 

Tam bu sırada Bay Hödükün boğuk ve yavaş sesi duyuldu: 
- Sus nöbetçi geliyor. 
Bay Hödük aldanmamıştı. Bu nöbetçi idi ve elinde koca. 

man bir kftğıt tutuyordu. Miki ile Bay Hödüke yaklaşarak: 

- S:ıkallı Goril sizin zekanızı takdir ettiğinden size başka 
bir iş vermiştir. 

Dedikten sonra elindeki kağıttan okumaya başladı: 
- Hödük tayyare fabrikasında çalışacak Miki Saraya gide. 

cektir. 

Mib.i bunu .işitir işitmez sevincinden adeta düşüp bayılacak. 
tı: 

- Saray mı... Oh mükemmel... Dedi. 
Miki saraya gidince onu doğru mutbağa gönderdiler ve ö. 

nüne yığınla patates koyarak soymasını tenbih ettiler Miki bir 

- Meğer beni saraya aşçı yamağı olmak için almışlar ... diye 
hayıflanıyordu. 

Yine düşünmeye ve buradan kaçmanın yolunu aramaya ko. 
yutmuştu. 'Omidi yoktu ama: 

- Ben esir kalamam, kaçmak iı;in bir çare bulmalıyım. 
Diyip duruyordu. 

Böyle düşüncede iken içeriden takntik tık tıkıtak tık.. diye 
sesler işitti. Bunlar bir telsiz işareti idi: 

- iki vapur denizde görüşüyor, Sakallı Gorilin telsizi de 
bunu alıyor, diye Miki şarkı söyler gibi yaparak telsizin ne de. 
diğini işitmeye çalışıyordu. Tam bu sırada bitişikte de çama. 
§ırlıktaki çamaşır makinesi Çalışmaya başlayınca artık telsiz ses. 
lerini duyamamaya başladı. Buna çok canı sıkıldı. Patates soy. 
ınayı bırakarak hemen içeriye koştu. 

- Be adam şu makineni niy~ yağlamıyorsun. 
- Çıkan gürültü hoşuma gidiyor, evimi hatırlıyorum .•• 

Bu cevap Mikinin canını sıktı: 

- Bana vız gelir. Ben yağlayayım 
sırada yağ kutusunu devirdi ve masa 
içinde bıraktı. Çamaşırcı Bay Domuz: 

da.. Fakat tam alacağı 
üstünde çam.aşın yağ 

- Eyvah felaket bunlar Sakallı Gorilin çamaşırlan idi dL 

ye bağırıp döğUnüyordu. 

Ç O K VA K. 1 N D A Bu .sayfalarda yepyeni şeylerle 
. . ·~· . · . - ·· - karşılaşacaksınız. Gazetenizde 

ne gibi yenilikler görmek istiyorsanız bize bir mektupla bildiriniz 


