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A k tl b b h d larına devam edilen suikcut maznunları ile, suika•tçıları muhakeme eden Ankara Ağırceza heyeti ... 

Sovf~i·aaR;sya dünya Suikast 
siyasetini anlatıyor: Maznunları· 

Molotof 

1 - ınglltere ile ••••il me•elelerde 
anıaetık . 

2 _ Japonya ademi tecavüz mlsakinı 
ımzaıamadıAından müteessiflz 

:ı _ Almanya ile dost: geçinmek isti• 
yorsak da kareımızda hüsnl nl· 
yet arıyoruz. 

4 - Hab•• harbi Avrupaya •lrayet 
edemez 

S - Kızıl ordu sovyet Rusyanın bek· 
r.••• v• dün~..a aa.albUDUP Jsoruvu
cu•u oırn. lı~ır 

icra komitesi reisi Molotof TOrk -
Sovyet dostıuaundan bahsederken 

şiddetle alkışlandı 
Moıkova, 11 - Havaı ajamı 1 nin ikinci toplanbıı dün akpm 

bildiriyor: Merkezi icra komiteıi- açıldı. 
--::------------------------ Kalenin seçen ıenenin ekono-

Barış imkanlarını aramak için mi~ faaliyetinin neticelerini izah 
ettıkten ıonra Molotov ecnebi 

Habeşistana bir ::•e1ce1ıerıemiinuab•tt•nb•h· 
Molotov, Edenin Mo.kova se-komisyon yahatininneticeleriçok memnu

niyet babtoldupnu ve iki memle-•• d • ı k • ket arasında eaaı hatlar üzerinde gon erı ece mış hiç bir fikir ihtilafı kalmadığını 
~ENKLi BiR MiLLETiN BEYAZ SIR söylemittir. Molotov, Türk - Ruı 

(Devamı 2 inekle) 

MiLL-ETE GALEBESi MCJSTEMLIKE 
SAHIBi DEVLETLERiN VAZiYETiNi 

TEHLiKEYE DCJŞCIREBILIRMIŞ 
Paria, - 11, Oeuvre gazeteıi li Habeılerin, beyaz ltalyaya ıa· 

!&Yi.nı dikkat bir makalede renk- Jebeıinin büyük devletler aleyhin
de fena neticeler verebilecejine 
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' maktadır. 

Büyük milletler, böyle bir ıa -
lebeııin Avrupa müvazeneıini bo. 

Bu sabah dinlendi 
-

Suçluların inkarlarına hiçbir 
kıymet verilmiyor 

Ankara, - Bugün devam ede. yak neticeıinde aöylemit olclulC • 
cek olan ıuikaıt muhakemeıi çok lan iddiaları varid görülmemek • 
entereaan aafhalar gösterecektir. tcdir. ' 

Burada maznunlarm hep bir- Bunun için mahkemenin yapbk 
den cürümlerini inkir etme'leri lan itirafları dinleyen kimaeleri 
bo§ ve .'bevnude bir gayret sayıl • de şahit ııfatile dinlemeıi ihti • 
-.ktacbr· Daha enel verdikleri İ· mali Yardır. Diier taraftan ._ • 
fedeleri urf poliı tuyıldle ve da- (IMJamı 10 ıuu:uda) 

Bu sabahki muhakemenin ta faillb 10 unca aayfamızdadır. 

Bir talebe anlatıyor 

K8iı ve-kuŞeferinde 
nasıl kumara 
dadandım? 

Nasıl yalana ahştım ve maneviyatım 
kırıldı ? Ve nasıl verem oldum? 

~ektcplilerin kahvelere gitme· daki kahvelere girerek hiç bir i~
me.ı kararını tenkit etler mahiyette ki kullanmadığım halde narıil• 
yazı yazmııtık. Bu karar doğru- ve ciıara dumanlariyle temiz d· 
dur, lak~t tal~beye klüp, gazinu, ğerlerimi zehirlemeğe ve akpm
•p~r.yerı ve•aıre yapılmalıdır! de- lara kadar aldığım kumar zevki~ 
m_lffık:. Bunu_n üzerine, bir talebe le aç kalarak oyunlar oynamaja 
b_ıze foyle bır mektup 11öntlermİf· (Deuamı 2 ncitle) 
tır. Mektup ve talebenin ismi mala- ------------
luztlur: Jon Jllbert Uldlı 

"Bir gün evvel dokunduğunuz 
yaradan dolayı ben ıenelerdenbe 
ri, üniveraiteyi bitiremedikten bat
ka, tam verimli bir genç olacajım 
zaman verem de olarak iıtikbalim 
le beraber hayat ümidimi de kay 

zabileceği ve müıtemlekeci mil
letlerin vaziyetini tehlikeye koya· 
bileceği fikrindedirler. 

Bu yüzdendirki, hakiki bir ba- : 
rıt baılanııcı olmak üzre Millet· 
ler Cemiyetinin tayin edeceii bir 

komiıyon, ltalyanrn da muvafa • 
katile Habetiıtan~ gönderİ'lecek. 
"tir. Bu komiıyon, harbin ne ıera. 

: bettim. Ben Karaıümrükte oluru· 
yorum. Muhitime en yakın yer, 
Fatih Millet kütüphaneıidir. R.ı
rada az çok beni ilgilendirecek 
(ali.kadar edecek) eıerler var. 
Bundan batka konforu da tamam 
Buna rağmen ben buraya her uğ-

• rayııımda ıeri dönerek nereye a i ' 

Avukat Necip Abdullah neılin 
ltozuklu..,._ düzeltmek icin mu
ayyen tartlarla idama razı, Eakat 
kıaırlaıtırmaya aıla . .. 

(Y azı•ı 6 ncıcla) 

it dahilinde cereyan ettiğini tet -
kik edecek ve bant imkanlarını 
da arayacaktır. 

Bezı mahafil bu komiıyonun 
iptidai hal Jartlannı teebit eder . 

ken Ha bet istanm içtimai ve ikti
aadi ıılahata da olan ihtiyacını 

(ıDevamı 2 ncitle) 

Bu lıimdir1 .•. 

1
--. ........ -.. -= 

1 ~~=::~: .. ~:: .. :~=-~=~ı , 
·-··-··-·" ............................... ;.ı --·---·---···-- . . ........... -....... . 

deceğimi dütünmeğe ve kartıaın-

Bugün herhalde bir 

Kari katar 
Var. ikinci sayısı o kadar zengin 

yazı ve rt"&lmlerl,. dolu olarak çıktı ki 
saatlerce herkesi meşgul ediyor. Bu
gün s iz de bir KARlKATÜR alrnız 
,.c kol e'ks iyon'uM dernm ediniz. 

Jon Jilbert 
Holivud, 1 O - Tanuımıt •İne 

ma yıldalarından Jon JiDMrt öl ~ 
.. t•• • mut ur. - ' 
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Sovyet Rusya Bir talebe anlatıyor: 

dü"!~~r.:~~tini Kahve- köşeıeriDde Ilasıl 
( BO§tarafı 1 incide) k 

doıtlutundan hararetle bahseder- uınara dadandım ? 
ken, komiteye ittirak edenlerin e 
sürekli alkıtlariyle kartılanmıı-

br. Almanya hakkında ise Sovyet Nasıl yalana ahştım ve maneviyatım kırlldı? 
cumhuriyetlerinin Berlin ile daha Ve nasll verem oldum ? 
iyi münaaebat temin etmek iste-
diklerini ilave etti. 

Fakat bunda Almanyanın hüsni 
niyetini ıöstermesi ıarttır, dedi. 

Molotov Almanyanın Polonya 
ve Baltık devletleri nezdinde yap
tıiı propagandadan da bahsede
rek: 

- Almanyanın bunu ne niyetle 
yaptığını bilmek zor değildir, de
di. 
Japonyanın ademi tecavüz pak· 

bnı imzalamadığı için tee11üfleri
ni ekliyerek: "Ruııyanın yegane 
müdafii ordunun kuvvetlendiril
mesi olacaktır.,, dedi 

Sonra Ruayanın mütecavizlere 
ve sömürge harplerine kartı bir 
durum takınmıı olduğunu hatırla
tarak, Uluslar Kurumunun Afri
kadaki fatist tecavüzünü durdur
ması icap ettiği kanaatinde oldu
ğunu ve Habet harbinin bir dün
ya harbi doğuracağı korkusunda 
olmadıiını söyledi; Sovyet Rusya
nın emniyeti için lazım olan kuv
vet Kızılordudur. Ve bu ordu ay
ni zamanda dünya sulhunu koru
yacaktır! sözleriyle nutkuna niha
yet verdi. 

Ba:rış imkanlarını 
aramak için · 

Habeşjstana 
bir komisyon 
gönderileceği 

söyleniyor 
(Baıtarafı 1 incide) 

tebaruz ettireceği fikrini ileri sür· 
mektedirler. 

BUyUk Habef taarruzu 
b•fhyor mu? 

(Baıtaralı 1 incide) 

alııtım. Bu öyle bir itiyat halini 
aldı ki hatti mektebi~den ve da
ha sonra da fakültemden çılur 
çıkmaz, aç karnımı doyurmak için 
cebimde olan parayı çok kere ku
mara kaptırarak aktamlara kadar 
kahve kötelerinde kaldım. 

Bu kadarla da kalmıyordu. 
Hiç bir itim olmadıfı için, "ne

rede kaldın?,, diye soran ailem~ 
türlü yalanlar uydurarak ve o n~ 
mana kadar aldığım temiz terbi
yeyi çiğnemeğe mecbur olarak ya
lancılığı da öfrendim. 

Sene sonunda imtihanımı ver 

yette olan yüzlerce gencimizi ku# 
tarmalı için Jalaa ne katlar bekli· 
yecefiz? Alakadar makamların 
Ja bana diifünJüğüne fÜphe yok 
Fakat biz tatbikata bir an e1111el 
geçilme•ini bekliyoruz. 

Bu gencin Fatih kütüphane•i 
için yaz.ti ığı ıeyler aynen Jiğer kü
tüphanelerimiz için Je caridir. ı •. 
tanbulJaki. bir ilri hallcev;nJen 
baılra • bütün kütüphaneler 4,30 
Ja kapanır. Halbuki bu tarz hem 
hallıın ve hem Je talebelerin bu· 
raya gelme•ini imkôn haricine çı· 
karıyor. Her hangi bir eıeri oku· 
malı iıtiyen bir İfçİ, bir memur, bir 

talebe o günltü itini bırakarak Jrii. 
tüphaneye gelmek mecburiyetin 
dedir. Dünyanın her yerinde ol· 
duğu gibi neden bizde Je #tütüp 
haneler - hallıa ~n ziyade yanya
caiı bir ıaatte • açılmıyor Ja ka
panıyor?... /ki poata laa/ızı #tütüp 
koyarak kütüphaneler hatta rece 
yarııına kadar açılı tutulama mı? 
Y olııa buMları, haylaz mektep 
kaçakları veya yalnız İfıizler için 
mi yapdml§tır. 

Kültür Baltanlıftnın pelt ya· 
kında bu iıe el koyarak, herkeı i
çin yararlı bir hale getireceğini ü 
mit ederiz. 

mek için biriken derslerimi sa- -

bahıara kadar uyumadan okuma- Belediye aleyhine Kanhkavak 
ğa çalışıyor ve muvaffak olama-
yınca da maneviyatım büsbütün suyu için dava açlldı 
kırılıyordu. Nihayet 3 - 4 ~ene bu 
yıpratıcı hayata tahammül edebi· Davacı suyun kendisine alt olduğundan 
len vücudum belki daha ziyade bahsederek 180 000 Jlra da tazminat istiyor 
kahveden aldığım mikropların te- --'--- ----
siriyle beni kan kuaturmağa bat- Boiazın Rumeli yakasında bu- tır. Belediye bunlar için 50000 li. 
Iadr. lunan Kanlıkavak suyu yüzünden radan fazla para harcamııtır. 

Ve timdi paraıızhğımdan, ken- Belediye aleyhine bir dava açıl • Bu ıuyun sahipleri namına bir 
dimi deiil, etrafımdakileri kurtar- mııtır. avukat mahkemeye bat vurmuf, 
mak için kafam türlü teyleri dü- Kanlıkavak suyu dört sene ev- suyun ne belediye ve ne de evka
tünüyor. Bu benim 16 ili 24 yat ve) sahipleri tarafından idare e _ fa ait olduğunu, tapusu ellerinde 
arası pek feci geçen hayatımın hü- dilirken yeni belediye kanununun bulunan araziden çıkan Kanhka
lisasıdır. netri üzerine belediye bu ıuyu da vak suyunun kendilerine ait oldu-

Diğer arkadqlarm da sefil ve almıftı. ğunu istemektedir. 
. sefih yaıayıfları İDADi ail tacak yeni kanunla evkafa ve idare. Bundan batka yüzlerce tene . 

katlar acıld,ıdQ". Jtum:iii ~ ne- i husu11yeye a\t bl\tUn sular gibi ICtt u •w:nı -~ .... wneıen::e 
dir? alınmış olan su bedelli olarak da 

En. aıkın ve ta.tlun faaliyet bu su da alınınca kaynağından i- ıso,ooo lira tazminat istenmekte
devreıinde olan bir ıencin bu he- tibaren Emirgana kadar borular dir. 
vesini oyahyacak vasıtaların ol- dötenmit, ıu Emirganda yapılan Muhakemeye bu ayın sonuna 
mamasıdir. O halde dediğiniz gi- çeımelerde akıtılmaya batlanmıt· doğru bakılacaktır· 
bi, neden her kazada hatta nahi- ---------------------------
yede ora gençlerinin basit de ol- , Amerikan elçisi giderken 

:.e:.:~i ~r·ii ıençlik mü-" NE rüRKiYE, NE ÔE AMERiKA 
Neden kütüphanelerimiz pek _.. 

az ve onlar da eski tekke ve zavi· HARP EDECEK DEGiLDiR H 
yerlerde, medreselerde ıakh? ... 
Neden kütüphanelerimizde, tar- t y o r ve Türkiye intibalarını anlatıyor 
kın en zengin eserleri var da in -
kılip Türkiyeainin eserleri, mec -
muaları, ıazeteleri yok? ... 

Ancak bu, mütehassıs itçi yetit · 
tirmek meseleıi olduğu için, za . 
mania, bu sabada da Türkiyenin 
büyük muvaff akiyetler elde ede • 
ceii ıüphesizdir. 

Sovvetıe 
iki sullstımaıcı 

iDAMA 
Sovyet Rusyada suiiati 

dam cezastle karşılaşmaktadır. 
gelen bir telgraf da bunun 
misalini veriyor: 

Moskova 10 (A.A) - Havd 
sından: 

Mahkeme, iki sene zarfında 
hatlarda ve sanatoryomlarda bit 
yon rubleden fazla paranın al 
girip üstünden çıkmıt olan bir 
tröstünün direktör muavini ile 
sebecisini idama mahk6m etm 

Serdar Feyzi 
Muhammed ban 
Dün Ankat"ad a 
bankaları gez 
Efıan Dıı lıleri Babnı 

dar Muhammed Han dün All

rada it ve Ziraat bankalarile 
mer bankı ve Yünit fab.wırı.
gezmiıtir. 

Saat 17 de lnıiliz büyük e 
liiinde ıereflerine bir çay zi 
ti verilmiştir. 

Cerrahlar kongresi 
de mDrabbaslarımı 

Kahirede toplanan onuncu 
sıulusal cerrahlar konıresine • 
rak etmit olan Onivenite P 
sörlerinden Kizım lımail Ye ~ 
fik Remzi dün ıehrimize dö 
lerdir. 

Murahhaalarımız koqre .. 
zakeratına asli izi olarak i • 
etmiıler ve Kahirede büyük 
hüsnükabul görmütlerdir. 

Acıklı bir itim 
J:lavclar.a- - ...... aı•lli•"o-."-ıılll!P--::1 

b19!ınci ımıf talebesinden 
dün genç yatında bütüQ arb 
lannı ve hocalarmı matem 
bırakarak dünyaya aazlerini 
muttur. Cenazesi buıün mtlld411 

ten Karaca Ahmet mezarlrima 
türülecektir. 

Ölüye rahmet diler, arkadat 
larma ve muallimlerine beyanı 
ziyet eyleriz. 

Aktör Galip JDblle 
Değerli aan'atkir 1. Galip 

canın sahne hayatına atdmas 
25 inci yıldönümü buıün Ha 
vinde kutlulanacaktrr. 

Yann da Camuriyet Ge 
Mahfeli san' atkir için bir 
tertip etmittir. 

Ha~eılerin Kerelle mıntakasın · 
da, yağmurlardan istifade ederek 
hücumlara batlamıt olması büyük 
Habet taarruzu;ıun pek yakın ol
duğuna bir alamet olarak göste
rilmektedir. Habetler lt~lyanla
nn, yağmurlar yüzünden hiç bi"' 
harekete giri,emiyeceklerine kani
dirler. Adisababadaki mahafil, Ha 
betl•rin timal ve cenup cephele
rinde ilerlemekte olduklarını söy
lemektedir. 

Bugün Fatih Millet kütüpha · 
nesinde ondan fazla oda eserlerle 
dolu olduğu halde ancak iki ma
salı ve on kit iyi zor alan bir küçük 
oda okumağa mahıusdur. Bu on 
kitinin dokuzu talebe olduğu için 
kendi kitaplarını okurlar ve açıl
ma saatinden bir dakia sonra ıe
len kimse boynunu büküp tersyü
züne dönmeğe mahkumdur. içeri 
girenler methal den bet sayfa o -
kuyunca öğle paydoıudur diye dr 
ıan davet edilirler! Saat 4,5 da 

Müddetini doldurduğu için te
kaüde seVkedilen , Birleıik Ame· 
rika Cumuriyeti Ankara büyük. 
elçisi Bay Skinner, bir iki haftaya 
kaaar memleketimizden ayrıla -
cakbr. 

Dün Beyojlundaki elçilik bi -
nasında gazetecileri kabul eden 
Amerikan diplomau, memleketi • 
mizde edindiği intibalar, Türkiye. 
Amerika münasebatı, beynelmi -
lel vaziyet ve Amerikan kongre • 
sinin tasvip edeceği zannolunan 
Amerikan bitaraflık kanunu hak 
kmda çok dikkate değer bir diyev 
de bulunmuttur. 

Atatürk'ün yaptıiı inkiliplar 
arasında, hafta tatili de, diler in· AQır yaralı 
kitaplar kadar önemlidir. Şamandrada baih bulunan 

Sarho•lukla 
&enköyde Bağdat caddesin -

~e oturan Hüsameddin sarhot o
larak ayni caddede kahveci Hak . 
Jmun üzerine büctim etmi!, yaka
lanmıftır. 

ayni terane! 
Halbuki bu on kitiden kütüp· 

hanenin eıerini okuyan bir kit iyi 
idare etmek pek güçmiif gibi iki 
saatte bir memur deiitir. Bundan 
batka tavandaki elektrik ampulü 
de, belki ilk alrndıiındanberi , e
ğer muziplik olıun diye yakılma
drysa, tekrar yeni diye satılabili?" 
Bu elektrik tesisatı niçin yapıl

lllJftır? Niçin, memuru pek bol, o
kuma yeri dar ve iskemlesi az o-1 
lan bu küliiphanede hiç olmazaa 1 
saat sekize kadar okumaia müaa-1 
ade edilmiyor ve kartııındaki o-I 
dalardan biri daha okuma yerine., 

·ı . , çevrı mıyor .... ,, 1 

Bu melıtapfa bahndilen ıeyler ı 
hakilraten tlofrutlur. :Ayni vazi· 

Bay Skimıer, memleketimiz 
hakkında demiftir ki: 

"- Türkiyede bu1unduium üç 
sene içinde durmakaızm tabak . 
kuk ettirmekte okluP.nuz yenilik
lere dair çok iyi fikirler edindim. 
Memleketiniz her ıeyden önce zi
raat memleketidir. Nüfusunuzun 
~ben üç dört milyonu tehir . 
lerde, ıeri kalan büyük bir kıs -
mı iae, memleketinizin tabii ser • 
vetlerini mefdana çıkarmak üzre 
ziraatle mefguldür· Bu yüzden 
Türkiye bütün dünyayı kaplayan. 
ekonomik buhran devrinde, ıııkm. 
tı çekmeden iyi yaıamııtır. 

Türkiyede itsizlik yoktur. Tür
kiye sanayi hayatında da ilerliyor. 

Hafta tatilinin pazara çevril . ıiliz bandralı Karosu vapu 
mesi devrimi, ekonomik durum, eıya çıkaran amele Alinin ~ 
hona muameleleri üzerine, mem- na vincin demiri çarpmıt, afrr 

leket için çok iyi neticeter ver - •r•e•tt•e•y•aral-·aım-•fbr-·----
mittir. 

- Türkiye-Amerika münase -
betinin inkitafına dair birkaç söz 
söyler misiniz? 

-Türkiye ile Amerika müna • 
sebeti son derece iyidir. Aramız -
da bugün zavallı Avrupanm muz 
tarip olduiu tekilde halledilme • 
mit büyük hiç bir meaele yoktur. 
Buna kartdık , ekonomik müna -
sebetimiz de çok yolundadır· Tür 
kiye hükWneti, kendisinden mal 
alandan, o nisbette mal almajı 
ekonomik siyasa olarak kabul ve 
ilan etmiıtir. Fakat biz, biliyor • 
sunuz ki, Türkiyeden, 

0

Türkiye 
ye sattığımızdan daha çok mal a
lıyoruz. Biz Türkiyenin en iyi 
müfteril«iyiz. 

- Beynelmilel vaziyeti nasıl 

görüyonunuz? 
- BeynelmHel vaziyet olduk. 

ça kantalrtır. Bunu d• iJi 
latmak için Anupanm pek 
tik bir zamanmda eaki lasilis 
bakanı Gloclıton'un t&yledili 
sözü hatırlatacatım. 
Glodatona o sırada kendiıinİll 
ri sorulduiu zaman demitdr 

"Herkeı akluelim U.. 
edene itler düzelir.,, ....... 
ziyet kartıımda aordulanas 
ıuya da ayni cevabı tı1111n"Al'llf'RI 
lirim· Ancak muhakkak olaa 
teY vana, o da tudar ki, 
da Türkiye ıibi hareket 
dir. Ne Türkiye, ne de 
harbedecek delildir. 

• •• 
Bay Skinnerin yerine Am 

nm Ankara büyük elçiliiine 
merikanın Riıa orta elçili 
Murrey, terfian plecektir. 
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Dün §Öyle bir haber verdik: 
. Son Yunan intihabında birçok 
mıanların çifte rey verdiği görül
müı. Bunun önüne geçmek üzere, 
her rey verenin parmağını sabit 
bir boyaya batırması ve böylelik • 
le bir daha sandığın önüne gele
rneınek üzere "damgalanması,, 

teklif edilmi, ... 

Gıdasız . çocukları 
Peyami Safa, kahve ve talebe m• 

selesinden b:ıhserliyor: Talebenin g~ 
zcte, mecmua okumak ,.e konuşm:ık 
için de kahveye gic1cbilcce~ini. çü til 
lıu ihiiya:ların tntmini için başka r.1U• 
c;:;CJe!er olmadı:;mı knycettikten '·on• 
ra parma~nı pek derin bir yaramııa 
dokunduruyor: · 

Tahsisat az geldiği için on b~n yavrudan 
ancak iki binine yemek verilebilecek En ince tcrbi:;e işi polise harale 

edilir, bir "yasal:.'., cr.ırilc bütün bir 
[, :!:lO[JOji r.?CS[le:ti halfolunacak S n&• 
l:r, büt:·n b!r pedar.oji mcsc!esi o ze
tclere zab·ta t•a.':'ası halinde ge~er. 
sanl:i bir emir hütun çocukları tc. hf
!JO ve ısla.'ı etmiş, kahrccileri yola ge. 

tirm:7 o!ur. 

Dü§ündüm7'" 
Mutlaka bir kurnaz Yunan tüc

cannın •tok halinde kümyetli sa· 
h:t boyası var da satmak istiyor. 
Cünkü b"t·· y · ' u un unanlılarm böyle 
damgalanın 1 • • k .. a arı ıçın aç ton mu. 
rekkep lA d . azıın ır sız hesaplayın ... 

Ve, aklıma k 'I .. •w• b · , va tı e ışıttıgım 
ır tuiht macera geldi· 
İran ah ti k' un arından şeyh bilmem 

un, kına tac· · • · 

ilk mekteplerdeki gıdasız ço· 
cuklara yemek tevzii için geç ka 
lan Kızılay nahiye teşekküller!. 
tahsisat alarak hafta batından İ· 
tibaren mekteplerde yemek dağıt 
mağa ba§lamışlardır. Fakat K1 
zılayın umumi merkezden bekle 
diği tahsisat ümit edildiği kadar 
yüksek bir miktarı bulmadığı için 
~ehrimizde yemek verilebilecek 
çocukların adetlerini yükseltme~ 

ümitleri de tamamen kesilmiştir. 
Bu cihet şubelere bildirilmiştic. 

Umumi merkez İstanbul Klzı· 
fayına gıdasız çocuklar için on bin 
lira verecekken ancak 3000 !ira
lık bir tahsisat verebilmİ§tİr. Bu 
nunla da lstanbulda yalnız 2 '>in 
ilk mektep talebesine haftada dört 
gün yemek verilebilecektir. 

Önümüzdeki salı günü Kıztlay 
lstanbul mümessm:;;=.,de Kı:ı:•lay 

lstanbul kaza bat kanları bir top· 

Jantı yapacaklardır. T op~antda, 

öğrendiğimi~e göre bu yemek tııe· 
selesi görüşüle~ek ve bir miJ:!ar 
muhtaç çocuğa daha gıda tev~1 e · 

dilebilmesi imkanları tetkik t"di

lecektir. Bazı kaza batkanları 

kendi mıntakası için faz~a çoc•:ğa 

yemek vermek imkanlarını hul
muşlardır. 

Yasafjın kerametine bu l:adar i
nanmak, b!zi acl'lc tedbirlerden 11orı. 
ra ooaslı düt;iinün çalı~matıa sevl:cde
bi!se:Jdi zarars:z kalabilirdi; f al.·at 
ncrılcrsinl: lı.-i b!zdc b~an her rr1ah 
qa•ıreti yasal•la başlar, 11asakla biter, 
kalır. 

* vadetıni ır~ 1mış. Komisyon 

ı ,, ca:nılerde meşhur va
ız ar, kına t f d e ra ında propagan • 
_aya baılamı!lar. O zamandanbe-

rı, fu kadar asır . hA A l 
erkek} . . geç.mış, ala ran 

28000 ve 
37 ooo· ıira 

rının erınlın sakalları ve kadınla. 
saç an \•e cll . l . k l boyalıdır. erı ı- essevıye Doktorlar ve avu a • 

.. Ve hala halka h 
1 

.. ıar cenıiyetlerinJn 
aoylerle . ' a unt ar §oyle I ..,, 

_ Elrl. . azasından a acagı 
erı kın al . kk , d apparın ı, sa ali kınali bu k 8 8 r mış 

1 Ereğli sosqetesine ait 
kömür ocakla.rı 

Hükumetçe satın ahnmasına 
da·r müzakerelere 

Catanbuldo l:ahk mUzes1 , .. ..._ _________ ._, ,,_., --
Daima manevi me\·;uıarm derin

lerine dalmasına alı:.. tı ~rrrnız Yunus 
Nadi, son gUnlerde maddiyat {ıi('minln 
gayyasında dolaşıyor: 

Geçen gün, toprak üzerindeki su
ların kafi gclmiycccğinl, mem1c' eti 
sulamak için toprak altından su çı· 
karmak H\zımgcldiğini ~ :ız1yordu. Bu
gUn de denizlerin dibinC:c gez.inlyoı : 

cennete t Ell . k sa.kkal' k · erı ınasız. 
1 ınasız il h d'kl · · nıe !... ya a cehenne • Azası aidatını verme 1 erı ı· 

lranda d y çin bu yıl Ba::o ile "Eti~~a.?klda~ı : 
det: a unanda da ayni a nın müşkül vaziyete -!uştu erı~1 

s· ıyasetler, dala.vereye alettir ... 

* 
kabaha1 klmde? ....__ ,_, .... 

Kem~ Tabirin "Nam~k Kem l 
;;ın ~ı:,orıar Kı .. ,, tsımıı KuçuK tJ~ı 
"r~\ur~ srktı. Bu nda benim de 

f ıkırlerim yahut "f'k· . 1. w. 

l d 
" ı ırsız ıgım,. 

yazı ı ır. 

Bereket versin ki, broıürü 0 • 

kumadan önce ayni mevzua dair 
liaberin 3 sonkanun 936 nusha • 
•ında dil§üncelerimi yazmıştım. 

Bu makale Hakkı Suho.nın Sadri 

trtenı'in ve Fransızca J ournal 
d•Orienein yazılarında bir ede -

biyat meselesi olarak makes bul · 
duğu için.kendi kendimi teselli e
diyorum: 

yazmııtık. Etibba Odası tuttug·ı 
bir usulle aidatını vermiyen aza· 
dan paraları almak imkanını b ll 
mu§tur. Simdi Odaya aidat ver· 
miycn yal~ız yetmiş aza kalmıştır. 

R .. snavn verilen mühlet sal. 
günü bitinc1·tedir. Bunlar salı gii
nüne kadRr Odaya müracaat edt>
rek borçlarını ödemek için . bir 
formül göstermezlerse mahkeme 
ye verilecek1erdir. Doktorlar ve 
diş tab!blcriyle eczacıların Oday3 
geçen yıllardanberi vermedikle 
ri nidalın yekunu tam 28.000 ı : ;ı.
dır. Bu para Oda bütçesinde a · 
çık cluı makti.'dır. • 

bugünlerde başlanıyor 
Aldığımız malfımata g&re, f.. 

reğli kömür ıirketinin salahiyet
tar murahhasları bu ay sonunda 
Paristen şehrimize gelerek Anka 
raya gideceklerdir. Bunu miitea· 
kip Ereğli kömür şirketine ait o 
lan Zonguldaktaki kömür ocakl..t· 
rının ar.ı. 1n alınmMt için müzake· 
relere ba~lanacaktır. 

Ereğ!i sosyetesi daha evvel hü 
kilmetin kömür ocaklarını devlet 
Jeıtirmek hususundaki fikrini gör 
düğünılen bu hususla Pariıteki u
mumi merkezden iztimzaçta bu
lunmu§ ve umumi merkez müsa;t 
şeraitle ocakları işletme hakkının 
ve mevcut tesisatın hükUmete dev
rini kabul etmi~tir Bu husustaki 

noktai nazar hükUmete 
mittir. 

bil diril 

Satma ve satın alma esası 1a· 
karrür ettiği cihetle Ankarada •w 
batında ba§lıyacak n.üzakere!er. 

sadece ıatın alma tartlannrn tea· 
pilinden ibaret kalacaktır. 

~reğli ıirketi kömür ocakları
nın en büyüklerine ve en mühim 
lerine sahip bulunmaktadır. A; -
ni zamanda havzanm en zensin 
damarı bu ocaklardadır. 

Ereğli ıirketiyle yapr!acak mü
zakerelerden sonra diğer eşhaı ~

linde bu!unan ocakların d:ı satın 

alınması için müzakereler yapı1a
caktır. 

Fen FakUltesl 
talebeslnln tetkik 

seyabatı 

Balıklardan, balıl\ların cins zen· 
ginliğinden bahsediyor. Fakat, biz. lıu 
sen·etimizi bilmiyoruz; öğrenmeli~ iıl 
diyor. Bunun için de, cv,·elıi Istar.imi· 
da bir nkYnryum tesisini istiyor. \ Ec
nebi dil bilrniyen okuyucularır.ı ıza 
not: Akyaryun b!ıhkların canlı ol"rak 
teşhir edildikleri bir müze Ye bir ilmi 
tetebbü yeridir) . 

* 
Afnec'ın Marmarııya 
............. Mm::wwwı .-.. ,..,.. 

Garip tesadüf~ Bur\J~n Fc!ck de 
balıkdan bahsediyor .. fü!:-ıdisi Atir.:ıda 
balayı seyahatindeydi; geri gelmiş .. 
Ora '"81İ8ile konusmalarını anlatı)or, 
vali demiş ki: 

- Ben de bir kü-:ük yat hazırlı
yorum. Bü9ük b!r §C:J değil. Biter 
bitmez ilk işim blarr.:-raya gc~i.rı ba· 
lık tutmak olacaktrr. Çiinkü Mar•ııa
ranın balıkları ... 

ilen, sanki :llarnıaranın saltihi, 
11ahut balıl:emini imiş;m gibi: 

- Buyurun! dedim. 
Bir l.:aç gün onra Pireden lstan· 

brtla ge!irkcn vapur al:şam ü:eri Ca• 
nakkale Boli<:zından geçli. Boğa:mı 
Çanakkale kasabasındarı başka (!Öze 

Demek ki, anket broşüriindel·j 
tnanasızlığın mes'ulü ben değil
rn·!iın. Demek ki Kemal Tahir 
IÖylediklcrimi anlamamı§; ters 
not elmİf. 

Baroya ise azasının borcu tam 
37.183 liradır. Çünkü evvelce rle 
yazdığımız gibi baroya mevcut " 
zanrnsının ancak onda biri ai:I 
ödemekte, diğerleri hiç para "" 
zasımn ancak onda biri aid ' 
tını vcrmiyenlere fazla şiddf.'tl · 
hareket etmek yolunu tutmak İs· 
temediğinden "Etibba Odası .. ~i
bi p:ırasını kolaylıkla alamamak-

Kumarbazlar 
yakalandı 

Galatada Mahmudiye cadde .. 
sinde 246 numaralı Ahmedin kah
vesinde Şerafeddin, Hüseyin, İs
mail, Hüseyin, Abdülgani, Ahmet, 
Ali, Yusuf, Tahsin isminde dokuz 
kişi kumar oynarlarken yakalan • 
mış•ardır. 

Üniversite fen fakültesi talebe- t;arpan bir mamuresi col.-lu. Karan
leri ha sömestr tatilinde Anad , lıkta kırıwan üç dört ı5ıl:lı pencere· 
içinde bı"r t tl 'k h t' ko u sile Scddülballir kö·•ü b!r şenli1-te11 e u seya n ıne çı a · . . / . 11 d B h . :ı•ıa~e ınsana:" yi kı orada defjilim!. 

Hem, "Düşüncemi yazıp vere -
Yim,, dememe rağmen, genç an 
ketçi, buna lüzum olmadığım söy
lemitti. ismime atfen yazacakları· 
nı bana göstermeği vadetmişti; 
halbuki, buna riayet le etmedi 

ca.c a! ır. U Seya atte bılhassa cle:lirte:ı. atlmı bulamadığım b:r tesir 

tadır. Anadolu iktiıadiyatma te5ir ed"!n yapı•ıordu. 
amiller fen bakımından tetkik ~- Atina valis:ni btıN..· t11tmıya daııet 
dilecektir. Seyahat bir ay kadn ctti-/inı h!arm!l.ram ac,..:ı~ ned"n bu 

Dilerim ki, fikri sorulan di l:er 
Yazıcılar , ayni akibete ufi'ramış 
bulunmasmlar ... 

(VA· NQ} 
Jıu ı.aımnnnaıı ---ıanwı!lliP'O•U1 

Kağıt fabrik Si 
OnümUzdeki m::ırt 
avında çalışmıya 

o 

Bir çot~uk yandı 
Beyoğlunda Çayır sokağında 

12 numaralı evde oturan hırda · 
vatçı Nesim Kohen · n yanında ça· 
lışan Gavril evde , yokken karısı 
Haykohinin ihmali yüzünden beş 
yaşındaki kızı Sütrak mangalın Ü· 

zerine dü§mÜf vücudünün muhte. 
lif yerleri yanmıf, Şitli Etfal has
tahoneine 1• ... lc ırılmı~tır. 

• 

E~ıendirmed ıer ı 
Beyoğlunda Yeni Türk ga~in~ 

sunda hanende Mahmure ile 
Handan, paydostan sonra kalan 
müşter"leri eğlendirmedikleri i . 
çin gazinocu Mehmetle · lbrahim 
tarafından döğüldüklerini idd~a 
etmişlerdir. 

sürecektir. 

1\ anft->rans 
Yarın saat on altıda BalaU:ı 

M~sevilerin ''Türk kültür ve yar
dım cemiyeti,, nde Vitali Sorya,10 

tarafından "Türk hava kurumh-:ı· 
nrn hizmeti,, hakkında bir konf e
rans verilecektir. 

başlıyor ( 
lzmit - Burada Sümer bml: 

tarafından kurulmakta olan ka » 
EHRIN D·ERD~~Ri" )

1 

ğıt fabrikasının inaşatı çok iler- ·~-.--
ler.1İ§tir. Fabrikanın önfrni5 zde1ti 1 Be .diyem·~in dikkat gözüne· 
mnrt ayında açılacağı umuJmak ı' 
tadır. 

• • • A... YesılkÖ) clc oturan okuyucumuz Sekibe Türkfındnn 
Şımdık1 hnlde kagıt } B ~.cnk 0 chnıın clerllerinden bahC'cden rok acıklı bir mel.tap 

luı·m, laburntuvar binao;ı iar:...ı:. · nldık. Oku.) un. okuyun da. o ci \'"pr h:ı ll.ının dn bcd b:ıht-

/Jiğer taraftan bu' lınncının Sirkecide de bir fırını 
uar. IJurada çıkardığı ekmeklerle Ycıilköy fırınında rı- 1 
kardığı ekmekler arasında muazzam farklar t'<Jr. lnaal 

milc bit."niştir. Fnbrilmn·n suyu lık dcrccc::ıini görün: 
Du tem!n edecek 1:-oru ferş1yatı "En başta el:mcl• derdi gcli "Joı·. Burada b'r tek fırın 
da tamamlanmı"•ır. !'amı • ·• Bu fırın I t ''"'d~ i'·" ·ci c' i e s ,..t l n cf·mc: · 

B f br'k ~ 
1 

•• • bura la b"ı ir.cı d e s:ılı ur. 'e. ilc11 rn. orlar, şi: • , t/er 
k.u ... a. 1 • a bu ı::r. rd,.. Turkı 1 bir türlü nazarı dil..·kati ~elbetmi,,ormuş. Sonra lst!ln· 

Y~ agıt 1ht~yacınrn ynrrsım te- bu/darı burn11a ekmek grli;-ip satmak istilJ(~nlerc de fıer 
Dlın edeccktır. ~ n<'dcnse miini o1un1111ornwş. 

ve merhamet! 1 
ikinci büyük derd de kasapların teşkil ettikleri bir 

rıeoi trösttiir. Aulardır, et fi r- 'ları debi~11:t!dl. Koyun 1 
60. s1ğır 1045. llalbuki lotanbu!un bir ~k yerlerlndeı 
koyun 4S e ve sığır 30 a satılıyor. 

Belediyenin buraya ani olarak yübek ıalôhiıletli 
bir müfcttil} gönderme3ini imrlz." 

f·,.rfnr ?s~·-:? Nc:Ian bu ,.i!zel lla:ıu:un 
l;cnarmdcı !:imse o 'urnıuyor? 

* Q~na N-rnıJ< Kemal ----Sndrl Ert~m, son glinlerin Namık 
I~emal münnlmşası h::!.bnda yazıl or: 

"Va - Nu,,rıun 8!r mal;alcsi dola-
11ısflc katanı·=:fal:i taı ::ıi ue edebi kry. 
metlerin yeni inscı:ı rörüşür.c oö,.. 
t-:şfiye;;e tftb! tutıllr.•.,a·n:n zaruri ol
t'uğunu sö,.lem!ştim. 

• .. Benim makcılCni:ı daha mürek· 
l·,.bl kurumadan rlime bir broşür ger
il. 

Son günlerde çıkan bir anket bro
ı:1üı·ünde "Kalhuriistü kalan münen·er 
lerfmizin., söylediklerinden bah!!ed~ 
rek diyor ki: 

Nar.zı,'c Kcma?, ümmetçi ve mili .. 
yet alcyhtan ... Namık Kemal davQ9fl 
nın düstürünü koymayan adam. 

Bugünlii hayatın platformundan 
gamlan fohlil bu ... Hilseırln CaTıfıten 
Nt!nm T!l'·m~• kadar bu hill:Dmd• 
,,r.rl:ctı m "tH eflk. 

Bu ankrte daır bu sayfanın birin 
c:l sütununda bir not vardır - . . 

' (Bat- Sür} 
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Italyanlar Adisababaya müteveccih 
taarruz planı haz ı r-l ı yor 1 ar 

:--~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----""" 

AYIN 
TlYltlYI o mcaso ndaın 
ıstn'ffade edereD< 

Milletler Cemiyeti konsey başkanı 13 ler ve 
18 ler komitelerini toplantıya çağırdı 

HABEŞLER Petrol ambargosu konuşulacak 
ITALVAN 

· HATLARINA 
KADAR GİRMiŞLER 

Ras Desta 

Ambargonun, ıtalyaya, harbe girmezden önce 
aldığı miktardan fazla petrol gönderilmemesi 

şeklinde olacağı da söyleniyor 

Cenuptan bir 
çevirme hareketine 

çalışıyor 

hududuna 
tekzip ediyor 

ıtalya Fransız 
asker yığdığını 

-o-

Habeşler altı 
tank daha 

ele geçirdiler _,_ 

Haber alındığına göre, l\Iilletler 
cemiyeti kon~eyi başkanı 13 ler ve 18 
ler komitelerini içtimaa çağırarak 

zecri tedbirlerin km·yetlendirilmesi 
,.e petrola ambargo konulması mese
leleri hakkında bir karar verilmesini 
istiyecektir. 

Bu .suretle İngiliz ve diğer murah 
ha.s heyetleri petroİ ambargosu hak
kında biribirlerinin fikirlerini anla
mış olacaklardır. ttaıvanıar 

Mısırlllara ait Söz milletler cemlyetlnlndlr 
ikinci hastaneyi de 

bombardıman Milletler cemiyetindeki rnziyct, 
ettiklerini tekzip şimdi tamamen Milletler Cemiyetini 

ediyorlar hakim görmekten ibarettir. Laval -
__ 

0
_ Hor planının sukutundan sonra, ne 

f Habe§ _ ltalyan harbine ait ıe- Fransa, ne de İtalya tavassut işini ü-

1 · h b 1 d zerine almaktadır. Bu iş büsbütün en yenı a er er, ün Kerellede 
k b ld w b"ld" d' w• • •• Milletler cemiyetine ait görünmekte-

vu u u ugunu ı ır ıgımız mu- d" • ır 
hım çarpıtmalarda ltalyanların 
oldukça mühim zayiata uğrayarak Bafbekanlar malOmat allyorlar 

çekildiklerini bildirmektedir. Fransız Başbakanı Livalle Fran-
. · Muhtelif manhalardan g l :sanın şimdi Pariste bulunan Romn 

i1 
e en ı . . . c ı .. 

~~ P.U..:fa ç. nır .:ıb 1 • h e çıeunn enevre mUzal<ere ennın ne 
ilayı ar na. et erın cenup cep e- ·ı Jt d b ) w d · ,..;4'· d l ~- . . . . şeraı a ın a aş ıyacagına a ı r yap-
m e; tirıyanları ıhata ıçın gen•§ tığı bir görüsmede petrol zecri tedbiri 

bir· çevirme hareketine girittikle- mesele.si de konuşulmuştur. 
ri~i ~e Dunun için Ras Destanın Diğer taraftan İngiliz Başbakanı' 
~u~ı~ ~a~dım~ı kuvvetler istedi · da lngilterenin ~imdi Londrnda bulu
gını bıldırıyor ıse de, bu haberleri nan Roma elçisinden etraflı tafs ilat 
kaydi ihtiyatla kartılamak lazım- almaktadır. 
dır. 

General Olrazlanl Habe, 
çevirme hareketini durdurmak 

için taarruza mı geçecek 

Londra, 10 (A.A.) -Yağmak
ta olan ıiddetli yağmurlar §İmal 
cephesindeki İtalyan ve Habeş kav 
vetlerini hareketsizliğe mecbur et
mektedir. Buna mukabil, cenup
ta, Kerelle ve Gibide ve Gora Hi\i 
garbında çarpışmalar olduğu ha
Der verilmektedir. 

Adisababada. tahmin edildiei
ne göre, General Graziani bu ~e
hir istikametinde kuvvetli bir ta
arruza geçecek ve Tigre üzerinde-

' ki Hal>et tazyikini bu suretle ha
fifletmeye çalıtacaktır. Röyter a
jansının J\disababadaki ayları 'u 
telgrafı yollamıştır: 

Buradaki bitaraf müşahitlerin 
umumi kanaatine göre, General 
Graziani Dolodan sınır şimal gar
biıine doğru ve Adisababaya mü
teveccih kuvvetli bir taarruz hare
keti tasarlamaktadır. Söylendi
ğine göre, Ginirde ve Goraihi'nin 
yüz on kilometre garbında çetin 
çarpıtmalar olmuıtur. 

altında bulunan Babi ve Siamo il - ı 
lerinin zaptı için toplamaktadrr. 
Dolo ve Ginir arasındaki arazi a 
rızasız ve aıılması kolaydır. Buna 
mukabil, Ginir ile Adisababa ara
sında bulunan dağlık ve arızalı 
bölge, atılması son derece müşkül 
olan tabii bir mania teşkil etmek
tedir. 

İtalyanlar Ginir üzerine bir ta
arruza geçtikleri takdirde, Şebeli 
nehri yaylasını takip edeceklerdir 
İtalyanların taarruzu bu kuvvet!e 
rin maneviyatını bir dereceye ka
dar sarsmaya.muvaffak olmuştur. 
Fakat, gerek Ras Desta ve gerek
se Ras Beynemered'nin kumanda 
sında harp eden muharipler Gene 
ral Graziani'nin taarruzu takıl '· 

rinde bu muharipler çete muhare· 
besi yaparak İtalyanları tehlikeli 
bir tekilde yormağa muvaffak o
labileceklerdir. Şimal cephesindt> 
T embien bölgesinde ve T akkau.f 
nehri boyunca vuku bulan çarpış 
malarda muvaff akiyet elde etmi~ 
olan Hab~tlerin maneviyatı yük 
selmiş bulunmaktadır. 

Şiddetli yağmurlardan dolayı 

Dessie'de kalmaya mecbur olan 
imparator, yakında Tigre cephe
sine hareket edecektir. Habeşle -
rin Makalleyi yeniden İfgal için 

j 

ltalyanm nuluzunu kurtarmak 
meselesi 

lngiltere dışbakanlığını me;;gul 
eden şimdi bir kaç mesele var: 

Musolini Habeşt .. tanda herhangi 
bir murnffakıyet .. izliğe uğrarsa, ltal
yanın Avrupadaki nüfuzu ne suretle 
muhafaza edilecektir. 

Almanya da diğer taraftan silah
lanıyor. 

Japonların Londra deniz konfe
ransında göstermekte oldukları itilaf
girizlik te bir taraftan uzak şark me
selesinde ihtiyatı icap ediyor. 

Bütün bu sebepler, lngiltercyi dü
şündiiriiyor. Binaenaleyh, ayın yirmi- . 
sinde Cenenede petrol ambargosu 
hakkında kat'i vaziyet alınmış olsa 
bile, - İngiltere n Amerikanın dü
şüncelerine göre -, petrol ambargo
sunun umumi olmayıp ancak muhase
mattan enelki miktarlardan fazla 
petrol verilmeme.si teklifinde bolunul
ma~r ihtimal dahilindedir, deniyor. 

lnglllz kabinesinin görUfmelerl 
Ingntr. J:'RZctclL'r.tnıleu 1\lornıg 

Posta, göre Jngiliz kabinesi yakında 
petrol hakkında görüşmeler yapacak
tır. Ye aşağıki noktalar gözönüne alı
nacaktır. 

1 - Petrol üzerine konulacak am
bargo, ltalraYJ, ge~en kanonoevvelde 
fazla askeri mahiyette mukabil ted
birler almağa sevkedecek midir? 

mekte olan Habeı muhariplerin
den mürekkep kıtaları §İmale yol
lamıştır. Ras İmrunun 'Sağ cena
hı ise Ras Seyyumun kuvvetleriy
le irtibattadır. Öteki Habeı kuv
vetleriyle birlikte hareket e den bu 
iki ordu, muhtelif Habeı kuvvet
lerinin bu danıtıklı hareketi Mc
kalle ile Adua arasındaki İtalyan 
münakale vasıtalarına kartı ciddi 
bir tehlike ve tehdit letkil edecek-
tir. 

Harrardan bildirildiğine göre 
bir muharip koluna kumanda e
den Ras Deccaz Dagalmado va
rarak Ras Nasibu kuvvetlerine ka-
tılmıştır. 

ltelyanlar Ur rllyor 

Dolu bölgesinden birbirini nak
zeden bir takım haberler gelmek
tedir. Dolodaki Habeı hükfunet 
erkanı Kerellede l~nlyanlara karşı 
Habetlerin bir 4.afer kazanmış ol
duklarını iddia etmekte dirler. 

İtimada değer kaynaklardan 
bildirildiğ ine göre Dolo yakınında 
şiddetli muharebeler olmuı ve h er 
iki taraf ağır zay.iat \'ermiştir. 

Ras Desta, takviye kıtaatı is
temiştir. Otuz beş bin \V P.llama:; 
ile Kolos, Sidomoya cloğru ilerle
m ektedir. 

Resmen haber verildiğine göre, 
Habi ilbayı Maç Beynemeredin 
Deccaz kuvvetleri Kerellede bulu
nan bir ltalyan kıtası ile çarpı!mış 
ve birçok ltalyanları öldürmüıtür. 

Buradaki umumi kanaat ıu

dm: 
General Graziani Harrara doğ

,.. fapılacak bir taarruzun ıimd: 
•ktmıa elduiunu anlamıtbr. 
layle bir taarruzdan sarfınazar e
den General, bütün kuvvetlerini, J 

hafif Habet kuvvetlerinin i§gali 

harekete geçmeleri beklenmekte - Habefler aksini iddia ediyorlar 
dir. Bu arada, timali garbide, a Adisababadan gelen bir habe
yın tutulmasından istifade eden re göre Garrahiye takriben l!Hi 
Habeş kuvvetleri İtalyan hatl:ırı mil mesafede buluna'l Kerellede 
arasına sokulmuılardır. Doğru bir Habetlerle İtalyanlar arasında vu
kaynaktnn haber alındığına . göre , ku bulan çarpışmalar sonunda H:ı
Ra:; İmru Takkazze nehrini o.şarak beşler aHı tank, dokuz mitralyöz 
timdi Maideri vadisini takip et - ve birçok mühimmat elde etmiş-

2 - I<'ransız donanmasının hare
ketled Ye Amerikanın bitaraflık ka
rarı, vaziyeti ne §ekilde değiştirmiş
tir.? 

3 - Sir Samoel Horun kendini 
müdafaa etmek içi!' verdiği söylev, 
Pari.s su Ih projc~inden dolayı nefret 
Ye infial duyan efkarı umumiyeyi ne 
dereceye kadar te.-.kin etmiştir? 

Fransa • ltalya 

Romadan gelen bir ajans haberine 
göre, Fransız hududundaki ltal.ran 
kuvvdlerinin yakında arttınlacağına 
dair haberler yalandır. 

Pöti Pariziyen şunu yazıyor: 
"Fraru;a, halen, bütün birinci filo . 

yu Akdenizde bırakmakla iktifa et:nek 
tedir. Eğer, lngilizlerin yaptığı gibi 
bu denizde fevkalade durum ilan edi
lecek olursa, evvela bu birinci filonun 
Ye ü~üncü ve dördüncü deniz fırkaları 
nın mürettebatını tamamlaması, yani 
bir kruvazörle, üç torpito muhribi. 
yedi torpito ye 2;} denizaltr l!'f'mi-.ini 
harbedecek hale koyması ,.e sonra da 

6,000 kişiye yükselen mürettebatı si
lah altına çağırması icap edecektir. 

lnglllz donanması manevraları 

lngiliz donanması Iskenderiyenin 
müdafaa sJ.stemini tecrübe etmek üze
re dün sabah (ecirden enel bir hava 
taarruzu taklidine i~tirak etmiştir. 

lerdir. Yüzlerce İtalyan askeri) 
le bir İtalyan zabiti öldürülmüı
tür. 

Mısır, ltalyayı protesto edecek 
Mısır Kızılay hastahanesinin 

İtalyan · tayyareleri tarafından 
bombardımanı hakkında gelen 
mufassal malumat üzerine, Mnır 
hükfuneti İtalya nezdinde protes
toda bulunmağa karar vermiştir 

Raporda Boulalede'de bir bom
bardıman olduğu ve on beş dakika 
süren bu bombardımanda tesadü
f en hiç kimsenin yaralanmadıyı 

bildirilmektedir. Mısırlılara ait i
kinci hastahanenin de bombard.
manı Kahirede büyük bir infial u 
yand ırmııtır. , 

Ltalyanlar Mısır kızılay 
bombardımamm inkar 

edlyorlar 

Roma, 10 (A.A.) - Daggabu
run hava bombardımanı hakkında 
~u resmi tebliğ netredilmiıtir: 

Ecnebi matbuatın yaydığı bir 
Habeş tebliği İtalyan tayyareleri
nin 4 Kanunusani sabahı içinde 
iki Mısırlı bulunan bir ıeyyar has~ 

taneyi bombardıman ettiklerini 
bildirmektedir. Somali İtalyan ku
mandanlığından gelen raporda bu 
hareketin ve buna müteallik Yeri
len tafsilatm kat'iyyen asılsız ol
duğu bildirilmektedir. Habeılerin 
iddi ası hilafına olarak İtalyan 
tayyareleri bazı Habeı muharip 
ler ini beynelmilel kaideleri boza -
rak hast~haneye iltica etmek Ü -

zere oraya doğru igttiklerini gör -
müt olmalarına rağmen hastaha -1 
ne civarına bomba atmamıılardır. 

Sigasa: 
Petrol zecri tedbJrl 
harbi durdurur n1u 1 

-o-

- Deyli Herald'Jatt""" 

Bu güne kadar, birçok kim••' 
ler ltalyaya petrol göndermeoil 
önüne geçmek imkansız olduid ' 
nu söylüyorlardı. Milletler Cenıl' 
yeti azaları petrol tedarikitıııf 
kese dursun, dışarda bulunan }. • 
merika, petrol göndermekte de ' 
vam ettikçe, Milletler Cemiyeti• 
nin aldığı tedbirler güya hüküıO' 
süz kalacaktı. 

Büyük Amerikan petrol kuJll • 
panyalarının kodaman şahıiyetll' 
ri, "Eğer Amerika Cumurba§kad 
isterse,, tabii petrol satışını bil 
derece bile yukarıya çıkarmamai' 
razı olacaklarını söyledikleri va• 
kıt da, küçük Amerikan petrol 
kumpanyalarının çok olduğu 'il• 
hunlar ltalyaya petrol vermeie 
devam ettiği müddetçe harbin sii· 
rüp gideceği söyleniyordu. 

Petrol zecri tedbiri, Amerik• 
mecliıi hare!<ete geçmeuikçe. ta • 
mamen faydası:2. olacaktır, rlrni • 
yordu. Ve meclis in d e hu~ketl 
geçmiyeceğ;n; ıamyor!ardı .. tlh •' 

Fakat şim<li, Amerikan mec · 
lisi, hareket eseri gösteriyor. He.!11 
gayet müessir olabilecek bir ha · 
reket eseri· .. 

Evet , mevzuubahs petrol zecri 
tedbiri tamam değild ir. ~· yal ' 
nız mütecavize karşı faaliyette ... 
lunmayacaktır. 

Bir Amerika hükumeti ve bit 
Amerikan meclisi, Amerika Mil • 
Jetler Cemiyetinin ~.zası imi§ ıibl 
hareket edemez; zecri tedbirler il' 
lamazlar. Yalnız, onları takviy• 
edebilir ve bunu bitaraflıkla tef • 
sir ederler. 

Bunlar, gayet vazih anlatılı ' 
yor. Fakat hakikatler de, yin• 
hakikatlerdir. Ve en açık hakik•I 
,udur ki, Amerikada hazırlannııt 
olan bitaraflık kanun layiha•" 
tasvip edilip tatbik sahasına ko' 
nulursa, Milletler Cemiyetinin a ' 
lacağı petrol zecri tedbirini taıd 
manasile müessir kılabilecektir. 

Gerçi, Amerika, ltalyaya ta1'1-
bii zamanlarda gönderdiği petrol 
ve petrol tevabığını göndermekt' 
devam edecektir. Fakat bu, sulll 
zamanının icap ettiği az bir mik ' 
dardır. Harpte ıarfedilen külliyet
li mikdar gözönünde tutulur"' 
göze alınmayacak derecede as , 
dır. 

Milletler Cemiyetinin yapaca' 
ğı ablokada petrol ve benzini' 
böyle damla suretinde ltaly•:11 
sızıtı 4-hemmiyetli bir açık tef~ 
etmiyecektir. 

Nakliyat ve diğer harp ihtİ · 
yaçlarını bir tarafa bırakın, I~ 
yanın, herhalde haıtahanel"' 
bombardıman etmeıine imkio bl' 
rakmaz ... 

... , ••• llUMWllUUWIWllılllmlllHlll_....._ • ...-

Yen l Yunan elçisi 
Yunanistanın, Bay SakelaroP"' 

losdan bot kalan Ankara elçilifi' 
ne yeni gelen Yunan diploınatıııd' . ' 
Bay Raf ael olacağı öğreni'l~ıf d• 
tir. Yeni elçi ayın yirmi üçtı11 • 

lıtanbula gelip Ankaraya gide 
cektir. 
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Kaz. anası 

11' '" 
~""'-~, ' ,:~\,, . --.·~~· '; __,,~,w· *~~~:t . ııı: ,,,,. "" . -~~ 
'it. ~~ ~ ~ '-"-:- '".;: 

• ayan Rehian h .. l b .. 
l~, oldu .. ın, e şoy e oy· 
8 - kç.a gelırı geliratı vardı. 

u sayede k. 
dan ya ' ıınseye muhtaç olma· 

Şa.}'lp .d. 
F-,_ gı ıyordu 
~at f · 

olduğu f~ ~ ak tefek "kırıntısı,, 
aa.ıeteleri YU .hulmuttu. Her gün, 
kuY'ordu. n cınayet haberlerini o-

İhtiyaı- kad 
D'lah ed~ld'... _mla~~n parasına ta· 
itid' ıgını ve oldürüld ....... ·· 
korl~_ordu. işte biricik üzü ungut" ~~ 

a.uıu bu d uıu, y y u. 1 

a kendi basına d b'" 1 
şey gelirse?... • a oy le bir 

'T'_ - -1.1.1 
r • .... ,.. #t,. ....... • 

- Bır k.. k ~ ~f2r • ope al.. Eğer eve hır-
rnk itırse haber verir .. Siz de ka-

d
< .. ko .~telefon edersiniz, yahut dü. 
u ott" " k urup onu kom§uyu batı . 

nı:!a toplarsınız ! 
Diyorlardı. 
Fak.at, Bayan Rebia, köpekten 

nefret ederdi. Bu hayvanı pis, 
?l'ıe!<:ruh sayardı. Onun bir yerine 
d.okunuraa namaz kılamıyacakmış 
fıkrinekapılırdı. Hele köpekten 
ltuduz geçeceğini, köpeğin ken • 
d'aini ısıracağını di.!şününce kor · 
ltuıu büıbütün artıyordu. 

Kadmcağ!z, boğazına düşkün
dü. He!e ördek, tavul<, bıldırcın 
etlerini pek severdi. Sene batın · 
dan eVTol, Noelde, hıristiyanlar, 
çok kaz yerler, işte piyasaya, bu 
•ebeple kaz geliyordu. Bayan Re· 
'bia, çarJ1yı gezerken bunları gör. 
-lü. 

Yaklaşacak oldu. 
- Aman, ne güzel hayvan ... 
Taa.. .• 
Ka.z tısladı. 

Rebia: 
- Aman aklıma getirdin ... İyi 

huldWB ... Bu kaz, yabancı görün
~ bö7'e tıılar, değil mi? ... 

Dükkancı alay etti: 
- Elbette tıslar.•. Keseyim 

·1 mı ...• 
- Yok ... Allah esirgesin• .• Kes. 

tirirmiyim kazımı hiç? .•. 

kalkışıp ta kaz tarafından kıı!nr· 
tılınca, artık, Ankanm şöhreti art-

tı .•. 
Fakat, hayvan hastalanıyordu. 

Buna yalnız Bayan Rebia değil, 
bütün mahalle dertlendi· 

Hemen baytara ... 
Ekser ihtiyar kadınların kedi -

]erine, köpeklerine besledikleri 
muhabbete kıyasla, Bayan Rebia
nın Ankaya karşı duyduğu his, 

kat kat fazlaydı. 
Baytar dedi ki: 
- Hanımefendi, bu hayvan, 

kırlarda, çayırlarda, su kenarla · 
rında dolaşmağa alışmıştır. Halbu
ki apartımanm içine kapatmışsı -
nız. Tabiatile hastalanır ... Kalbi 
yağ bağlamış.•. 

- Aman... Allah esirgesin ... 
OLmesin sakın ... 

- Hayır, hayır ... Açıklık bir 
yere götürürseniz bir şeyciği kal-
m:ız, inşallah ... Ben yalnız bir iki 
hap vereyim ... Yutturursunuz ... 

Evini barkını sattı. Açıklık bir 
yerde ev aldı ... Fakat, hayvanı ba
şı hoş bırakmağa korkuyor ... Par
çalarlarsa? ... Onun i~in, dere ke · 
narında gezmeğe Anka ile birlik
te çıkıyordu. 

Civardakiler, ona kaz anası laka 
hını taktılar ... 

Bu ae!ı biliyordu. Fakat, hiç ev
ladı o!mamıştı. 

Bu hayvana karşı bir ana hi!Sİ 
duyduğu, için, gurur bile duyuyor

du. 
- Kahvede kumar oynayan 

mektep kaçkını bir evladım ola. 
cağına kaz anası olayım daha i -
yi ! 
diyordu. 

Nakleden : (Hat. sur.) 

HABER 
At<5AM POSTASI 

iDARE EVi 

Epeyce uzun süren bir pazar • ı 
lı~n sonra. kadın, kazı aldı. E· t 
?ıne götürdü. Apartımanma koy. 
du. Adını da taktı: 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı: ıstanbul HABER 
vazı ısıerı teıofonu: 2!!872 
ıcıare ve ııan .. : 24370 

Anka ... 
)(. lf :f. 

Artrk, Anka a§ağı, Anka yu • 

kan ... Herkes evin içinde kaz bes
lendiğinden bahsediyordu. 

Misafirler, §alıyorlardı: 
ETiıa içinde, badibadi, yürüyen, 

arada 11rada nueninane gakla . 
l'an bu hayvan, bütün mahallenin 1 

dedikodusu olmuıtu. 

ABONE ŞARTLAR! 

senet11< 
e av1ı1< 
3 aylık 
~ avı11< 

tLAN 

Türkiqe E~rrebt 
t400 Kr. 2700 Kr. 
730 .. 
400 •• 
1$0 •• 

1450 .. 
800 •• 
300 .. 

TARiFESi 
Tıc:aret: ııanıarının ı;at:ır• 12,50 
Re•ml U6ntarın 10 kuruştur. 

Sahibi ve Neşriljai Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıltlıjı qer (V AKIT) matbaa14 
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F~kat ~~~a~ üç dört ad m atmıştı ki altında 
gızlendıgı agacın dalından üzerine elinde sivri 

bir hançerle maskeli bir adam atladı 
Geçen kısım~erm hUllsası 

Rodosta Kanlı Balta mcylta· 
nesinde Kırmızı sakallı Jak, 
muavini Valero, diğer korsan· 
Zarla Su!tc:n Bayez.idin Rodos 
şövalyesfnc gürıd~rdiği 11·irmi 
bin dükagı nasıl ele geçirecek
lerini düşiir:ürlerkcn meyhane
ye iki yabancı giriyor re orta
lığı altüst ettikten sonra orta. 

Fakat or~ud::ı kimse yoktu. Es
rarengiz ad!lm ya kaçmış, yahut 
da bir yere e::denmi;}ti. Ağacın 
gövdesini kendisine siper ederek 
yavaş yavaş do irul u. Karanlı ör 

delmeğe ça!ı!an .~özlt-riyle etrafı ı 
ara~tırdı. Hıç b.r ~ey görmüyor4 

du. 
Bu sırada. on be~, yirmi ad.n, 

dan kayboluyorlar. 
Şimdi Rodos l•alesinin duoor- kadar ötede bir c-alr küme3inden 

ları dibindeyiz. J7 akit neceyarı- bir hışırtı duyu du. Kimbilir, belki 
sı. Bu yabcmcılardan biri olan h!.1 bir gece k §Unun yaptığı ufak 
Acelloyu takip edelim. bir gürültü idi. Fakat sinirleri ta-

t
· · · · · · · · · mamiy1e gerilen Ancelloya hu ses 
§te bu çalılıkların birisi bir~ 

denbire aralandı. Ve iki keskin çok kuvvetli ueldi. Kılıcı elinde 
göz kale duvarlarını tetkike ha§· olduğu halde yüzünü boynundaki 
ladı. talla gizledi ve kendisini sakla-

Gece yarısı böyle on, on beş mağa lüzum görmeden bu çalıyaı. 
insan boyu yüksekliğindeki kale- doğru yürüıneğe başladı. 
leri tetkik eden kimdir? Ve bu Fakat ancak üç dört adım at-
tetkikte güttüğü maksat nedir? mıştı ki altında gizlenmiş olduğu 

Biraz dikkat edilecek olursa ağacın dallarından birinden elin
bunun bir saat kadar evvel Kanlı de kısa bir hançerle maskeli bir 
balta meyhanesinde sır olarak ga- adem üstüne atladı. 
iplere karııan ve Valeronun ıey- Bu atlayış o kadar ani ve o ka
tan olduğuna yemin ettiği Sicilya- dar bek1enmiyen bir anda ve şe
h Ancello olduğu kolaylıkla an- kilde oldu ki Ancello hiç bir mii· 

la~ılrr. dafaa vaziyeti almağa imkan bu· 
Ancello yalnızdı. Kendisini bü- lamadan yere yıkıldı. Kılıcı tutan 

yük bir ustalıkla gizliyor ve kale- eli vücudunun altında kaldığı için 
yi dikkatle tetkik ediyordu. Bir tamamiyle kımıldayamaz bir hale 
müddet bu çalının dibinde kal- galmişti. 
dıktnn sonra etrafı tenha ve mü-
sait bulmut olmalı ki kaleye doğ· Bir an yıldızların ışığında parlı· 
ru daha ziyade yaklaşmağa ka- yan kısa, fakat çok sivri uçlu h3n· 

d. V ı çeri gördü. 
rar ver ı. e ça mın yanından sıy-
rılarak ileriye doğru iki adım at- Kendisini kurtarmak için hiç 
tı. bir teşebbüse girişmedi. Esasen 

Fakat birdenbire olduğu yerde girişemezdi de .. 
kendisini yere attı. Ve öylece kal- Gözlerini yumdu ... 
dr. Çünkü bir anda kendisinden Ve göğıünü delecek hançeri 
yirmi beş adım kadar ötede ken- beklemeğe başladı. 
disinden gizlenen bir gölge gör- Yüzü ıstırapla buruşmuştu. Ve 
müştü: kısılan dudak) an arasından son 

- Mahvoldum! diye mırıldan- bir: 
dr. Habersizce takip edildiğini ve - Allah! kelimesi döküldü 
sarıldığrnı zannediyordu. Fakat! Hayret. Sicilyalı Ancel· 

Derhal kılıcını sıyırdı ve etra· lo, yani cedbeced katolik olması 

dökülen bu kelima litince de
ğil, türkçeydi. 

Bu, meçhul maskeli adamı da 
alaltadar etmiş o\o:ıa1' ki o.ltmda· 

kinin göğsüne sapl~mak için kal· 
dırdığı hançerli elini )'ava!- yava 
aşağıya indirdi. Ve öbür eliyle 
de Ancellonun yür.ün:.i &ıyırdı. 

Bu sıra.da AnccHo da gözlerini 
açmı~tı. Maske!i adamla AnceJI~ 

nun gözleri kar;!laşır karşılaımu 
maskeli adam ayağa kal!th. AD· 

ccJlonun da k~J!ne:ısı için kendi
sine yardım etti. Ve- 1 emen: 

- Ah. siz nıbinfa? Acaba bir 
yerinizi acıttn&1 mı? diye sordu. 

Ancel lo da hemen bu seıi tana
d ı. Bu r.esi bir iki 5aat evvel Kan-

lı balta meyhanesinde ışıldan sön" 
düfiip kırmızı Jakm azgın adam-

larının elinden kurtardrğı, ,ayan. 
hayret bir maharetle kılıç kulla· 
nan, genç deliknı.lının ince ıuiy· 

di. Onu tanıyınca hayret etti Bi 
raz evvel atlattığı bütün korkula· 
rı unutmuştu. Esasen bu sadmedq 
de faz laca hırpalanmamrşh da: 

- Hayır, hayır, diye cevap ver· 
di. Fakat ya siz=? Siz burada ne a
rıyonunuz? Yoksa beni mi takip 
ediyorsunuz. Fakat bira:ı ev•el 
hayatımı bağışJadı3'mız için her 
halde işiniz benimla değil . diye 
cevap verdi. 

Onunla daha bir saat ev,·el •Y"" 
rılm19lardı. Kanlı balb. meyhane
sinden kapıdaki iki nöbetçiyi yen 

serip onu yarı baygın bir halde ku
cağında kaçırdıktan sonra kırmızı 

Jakın adamları birbirleriyle bo
ğuşurlarken genç yabancı kendiıi 

ne gelmif, hafifçe çizilen alnm 
Ancellonun verdiği bir mendili 

sardıktan sonra kendisine çok ço 
teşekkür ederek ondan ayrılmıt
tı. 

fa kulak vermeğe baıladı. Haya- lA l b d azım ge en u a amın ağzından (D tınıpahalrsa~ağakararvermiı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~=~e=v=a=m=ı~v=~~)~ 
ti. Böylece gidendiği çalının di
binde beş dakika kadar kımılda
madan bekledi. Fakat hala bir 
hücuma uğramaması onu hayrete 
düşürüyordu. Yoksa. hayal mi gör
mü~tü? Hayır .. O, hayalata inan· 
mıyordu. 

Kendi kendine: 
- Her halde sarılmadım, diye 

düşündü. Eğer sarılmış olsay
dım, şimdiye kadar çoktan hücu
ma uğrardım. Galiba beni bir tek 
kişi takip ediyor. Şunu baıkalarr
na haher vermeden haklamalı
yım ! 

Diyerek demin gördüğü karaltı 
istikametinde yavaı yavaş, büyük 
bir dikkatle ve kendisini gizliye
rekten ilerleıneğe batla.dı. Heye· 
candan nefesi sıklaşmııtı. Her an 
üstüne atılacak bir düıman bekli
yordu. Yalnız karşıda pırıl prrıl 
parlıyan sakin denizden gelen ha
fif bir rüzgar ona soğuk kanlılığr
m iade ediyordu. 

Böylece yerde sürünür gibi de· 
r..lİn gördüğü karaltının l:ulun<lu· 
ğu yere varmıttı. Burası bir ağaç 

B_iri~~i~e .. s __ lira. ikinciye büyilk bir 
bıskuv , uçuncüye br;- şişe koronya 
Bugün küçük okuyucularımıza yahete çıkmış, hakikaıen bir tre 

kısa bir hikay~ anlatacak ve on- imzası olmt•~. fakat kendisine hi 

1 ''N" . bö. ' l ara ıçın y!e yapru~tır?,, su ~ay o mamıştır. 

alini r.ora.cağız. Direktör seyahatten dönd'Ai 

Hikayemiz ~u: znm3n rüya gördüğünü, kaza ola 
cağını kendisine evvelrlen habe 

Bir şimendife: 'kumpanyası di 

rektörü, !!İmendifer :yollanm kon 

trol etmek için bir se~ hı.te çık 

mak istediği zamnn çn!~tan beri 
tanıdığı ve sevdiği hat gece bek 

çisi kendisine: 

- Bugün seyahate çıkmayınız. 

Dün gece bir rüya gördüm. Bir 

kaza olacaktır. Başınıza bir fela 

ket gelmesinden korkuyorum de 

mittir. 

se-

veren bekçiyi, kendisine 500 lir 
verere!<: vazifesinden çıkarmıtt 
Niç'n böyb ya.pmışhr't 

Buna doğru cevap verenlerde 
iki yüz kişiye muht~lif hedivel 
vereceğiz. 

Cevaplarınızı geciktirmeyiniz. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
11-1-936 
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düzeltmek için 
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Muayyen şartlarla idama razı, o e vası 
Buit ve kolay bir tatlı, un hcl-

YUıdU'. Bir tencerede evveli. tere-
yajı eritilir, üzerine un dökülür 
Biraz da f11tık atmalıdır. Unla fıs-
tık tereyağıyla mükemmelen kav-
rulur. 

Bir yanda da teker eritilir. Un 
kavruldu~n ıonra teker suyu ü-
zerine dökülerek karıttırıhr. Son-
ra helva parça, parça katıklft alı-
narak tabağa konur. 

• • • e Perakende 
M."uor.LER ö. t.d Ea ıı; f Ea çok o • 

.... t:: Krş. Krş. 

BAKKALiYE 
llldpr 12 17,5 22 
.....,.~. 2'ı-12,35 15 23 
'&lid1a boroz 15 18 20 
P.-,.. ufak 10,5 14 15 
llerelmek 20 2'l 25 
l'i•hu• 9 12,5 17,5 
Noh11t natürel 12 15 22 
Pe,flllr il. yath 26 35 40 
Katar 5&ih 50 00 80 
&9f&r lktnel 40 50 7il 

le7t't1•1 eks. ek• 47. 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 

Ylli TrUloa 70. 80 75 90 
Teresal 120·2DO 140 2'lO 
Yat ?..-..ık 50. 00 15 90 
Yat blrhtcl t7rla 70 85 100 ....... 8. 35 15 48 
Jlak&ma 15 • 18 22 26 
Ze7t'8 15 • 29 11 • 45 
&tbuo 24,5 25,5 30- 50 

• S J:, JJ Z E L E R 

luee biber 8 • 10 10 12,5 
Havuç 2. 3 5 
Praa:ı 1 • 4 3 5 
IAana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Pat.ate. 4-5. 6,5 7,5 15 
Solan 5-7 6 9 
Kereviz 6-5 7,5 12,5 
Jı't:tU domatce 35 5 7,5 

l' B ~11 Ş LE R 

Alft ekSL ek•L 6 - 8 10 15 

Ajft birinci 5. 6 6 10 
A1ft 9'lncl 3 . 3,5 5 7 

ar ek•L (•kst. (j 7,5 IO 
Nar lklncl 4 5 7,5 
Sima Karadeniz 4 - 5-6 5 12,5 
aı-a.panca 5 7,5 10 
DDOaJ• 4 • 5-9 5 15 .......... 0,5. 3 1 • 5 
1'Wtabl 0,5 • 5 l - 7 
Oftta ı 1 • 18 12,5 20 ....... &8-10 10 15 ........ 4-6 7,5 15 

/JIAHRUKAT 

oma (teki> 350-425 2 5 
..... 3,4.5 5-6 .. 
... kek 21 

Bir yardım 
Kızılay Cemiyeti Eminönü ka· 

.,..nlan: 
Tüccardan Bay Netim Tar~n

to ailesi ölü ana ve babalarının ha
bralannı taziz makıadiyle ilk 

mekteplerdeki fakir çocuklara yar
dıma hasredilmek üzere cemiyeti
mize 1irmi bet lira teberru eyle
mitlerdir. T etekkür ederiz. 

-------

GEÇEN sı;sr, Ht'Gl'S NE Ol.Ut:? : 

Hariciye \'ek1llmlz Dr. Tevfik Rllştll Aras 

fakat kısırlaştırmaya asla.H 
Dar ve muayyen zünıreler içinde 

tasalübun tahdidi çok fenadır 

Necip Abdullah; içtimai ilim . 
ler üzerinde derin etüdlerile ta -
nmmıı kıymetli bir avukatımız • 
dır· Kendiıine ilk sualim fU oldu: 

- Beıeriyeti tasfiye gayeıini 
güden kııırlattırmak gibi ameliye. 
ler insani midir? 

- Biliyorıunuz ki bu iti ilk ön
ce eski Yunanda Ispartalılar yap
mıılardır. Çürük yaradılıtta ço . 
cukları daha pek ufakken dağla • 
ra brrakırlardı. 

Sonra hıriıtiyanlık akideleri 
bat gösterdi. Bu akideler müli.yi
meti, merhameti müdafaa ediyor. 
du. Buna ilim gözile ilk !iddetli 
hücumu yapan Darwin olmuttur. 

Darwin, Origine of Species a. 
dındaki eserinde: 

Anketi yapan : Murad Serioğiu 

AL TIN GiŞE ZENGiN EDER 
Beyazıt Okçularbqı: No. (100) Telefon: (23347) Sahibi Celal :r:>oğon 

Sayın müıterilerimizin ıiff!11Üzden bilet almalan menfaat1eri icabıdır. A
ıaiıdaki liste bunu iıbata kafidir. Hiçbir ) erde ıubemiz yoktur. 
1936 Yılbaıı lceıideainde 14110 numara sahibi Bay Baki'ye (500.000) lira 
1935 Yılbaıı keıidesincle 14045 numara anhibi Katina'ya (500.000) Jira 
6 ıncı keıidede 3556 No. Çatalca adliye zabıt katibi Adnnn'a (200.000) lira 
3 üncü keıidede 11736 numara sahibi Bayan Ki.mileye (3.000) lira 
4 üncü keıidede 11736 numara sahibi Bayan Kami'eyc (15.000) lira 
6 ınct k•ıiclede 11736 numara sahibi Bayan Kamileye (70) lira 

Ayr.i tertip ayni numara üç defa giıemizden ikramiye kazandı. Daima 
relconı laran ALTJN GiŞE büyük ikramivclcrlc mütterilcrini ıevindirir. 

B U iPEK slnema-
ug " slnda 

FAKiR BiR 
DELiKANLININ -HiKAVESi 

Bat rollerde : 

MARIE BELL-
P1ERRE FRESNAY 

En zengin sahnelerde çevrilmit 
hissi, heyecanlı ve çok meraklı bir 
mevzu 

Herkesin seveceği film 
Filme ilave Paramount Dünya 

haberleri. 

Gllzelllğln gıdasıdır 
Soğuk havalann cild üzeriadl 

yaptığı teıiri izale eder cilde ,. 
muıaklık, beyazlık o/0100 mad..,ı 
müessireıinin tesirile güzellik ..
rir. Her eczahane, tuhafiye~ 
zalarmda tüp ve vazolan bula • 
nur. 
ııımnı11111111muıı111111--•--••illr• 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. S 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sa~ı günleri meccanendır •. 
Telefon. 22565 

İ~tılnbul Belediql'Sİ Bugün saat lb tt 
S2hir'll'yatrosu Çocuk tiyaf,:·0$u 

111111111111111 z~:.:::8~:. 

111111 

t. Galip Arcan'I11 
1"':ıyatmın 2:: inci 

111 Ji.ibile gecesi 

111111111 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
il A L l IJ B 

!'J~l'l:atlebnşı T~RAN Tfgfıtroı"""'ı 
Bu ı.:Ht' " 't ?0.:\0 d 11. .sd >Isı 

(BlR RÜY~ 
GORDÜM). 

Vodvil 3 perde 

1\Iatine 14,30 
Bir Rüya Gördiilll 

Her tar:ıt tramvay Telefon: 22127 

Fransız f j,1afrosu 
HALK OPEHE11 

Bugi.in matine 
saat 16 da 

Büyiik Operet 
Yazan: Yusuf S1 

ruri. 1\1 üzik: Kn 
lo Kapoçelli 
Giğc gündüz açık.ıı Fiatlar 35 -
50-60-75-100. Loca:400 800 
Pek yakında Deniz Havası. Tele • 
fon: 41819 

Bugün 

Türk Sinemasında 
ANNABELLA - JEAN MURAT-CHARLES VANEL - J.P. AUMONT 

tnrn!ından temsil edilen 

SO UÇUŞ 
( L. Eq ipage) 

Ceo \"ttde, Mll1Ptler Cemiyeti 'ırn•c\ .. nln 

sfz ı cetseıın bs:ıtuınlık etti. 

Hak Parti~ ? t.anlml mıntık sı :·ln.,,resl 



HABER - J\.lişam postaı, = 

E lbL ö ADAMDN IKATüLü 
Romanyanın 

bir köpek 
küçük bir 
sayesinde 

Bu adam, bir 
kadın vasıtasile 

avladığı 
kurbanlarını 

balta ile 
kesiyormuş 

Romanyada Jassy şehrinden 
yaJ:ılıyor: 

. Dön ayakla ki:çücük bir polis ha 
fıye1• • l ı gaıp ere karıtmıt Roman • 
Yalıların eararını meydana çıkar • 
?2~t ve poliıi Vazil Tzaiıiukunun 
ız ··at·• 1 u une koyarak "Balkanların 
en hunhar adamı nı yakalat -
lll tt ' ,, b 1 11 

• Bu kanlı katil, kendi ba · 
..ı &lı da dahil olduğu halde, yirmi 
"U6Jt lriıiy· ""ld" .. ı o unnu, olduğunu ıtı-
::.~İftir. En azdan elli kitinin 
ted:ulmeıi ıuçu ona yükletilmek· 

teı'B_u i
1
ri Yarı haydut iki kadının 

ırı a tmda 'd' ikiıi kad 1 ı. Kadınların her 

1 1_~ ar ufak tefek yapılı idi. 
er ıu, bu d .b. 

d d 
ev ıı ı, adamın yanın-

a a eti b' 
lardı K d ırer peri gibi kalıyor -
kad · a ınlardan biriıi iyi bir 
. ındı; fakat öld .. Bun .. 
rıne Elena J .. u. un uze . 
k•·t·· b' ulya geldi. Bu kadın 0 u ır · "d' perı ı ı Ye adamı katil 
Yaptı, 

G .. **.* 
eçen ıkıncıtetrin ayında b" 

se n•unnurı uasıca aaıı yumu'~ 
tak ~atlı ve iyi huylu bir teni bu 
tehrm Bayku sokağında 16 numa
ralı hanın zemin katını kiraladı. 
Kendi gibi iyi huylu olan küçük 
köpeii de terzinin petİ aıra yeni 
diikina ıirdi. Toto dediğimiz gi
bi ıayet iyi huylu bir köpekti. Ya
hancının birisi dükkandan bir kat 
elbise qırmağa kalkıımadıkça 
~ havlamazdı. 

kı&.,.k, efendisi dükkanı yer · 
19ftirlrken o da yeni apartımanları 
llt teffite çıktı. Çok ıeçmeden Gaı 
ku köpeiinin mutfakta sinirli ıi · 
llİrJi haTlamakta olduğunu duy
du. Eski evlerinde böyle bir hav 
1-ına feYkalide ıayılabilirdi. Fa · 
lcat burada köpeğinin gürUltüsü · 
ne aldınt etmedi. 

Köpek ıelip kendi yüzüne kar. 
tı da havlayınca gene aldırmadı. 
Fakat hayvan ef endiıinin paça -
anıdan yakaladığı gibi sürükle • 

lllefe kalkııtı, bunun üzerine ter. 
si nıutfakta birkedi yahut en kö -
tiaü bir fare bulacağı zannile o -

Dun petinden yürüdü. 
Mutfak bomboftu. Toto bir 

kötede tertemiz dö,eme tahtala. 
1'1111 tmnala1arak bavlamaia bat-
ladı. Burasını boyuna kokluyor 

ve sonra da acı acı havlıyordu. 
HaJTancaiızın gözleri dolu dolu 
oluyor, tüyleri fırça kılları gibi 
dimdik sertleıiyor ve havlaması 
daha ziyade ağlama hıçkırıkla -
nnı andınyordu. Köpeğin tetzi · 
Je anlatmak istediği 9ey çok a -
çıktı°, sanki: 

- "U.ıa , fU tahtalarıaok, 
ıaltlannda korkunç ve müthit 

.. ,.ıer ıöreceksin!,, Demek isti • ,. ... 
Caab ldSpelfni biliyordu ve •an aalai'bi Enaku Ruuoya bir ha-

1.er ıöndennenin iyi olacağını dü-

T zai~ ·ırka adlı bu kadın, ko
ca.ı üzerinde büyük bir nü
fuz ıahibiydi. AJam, ancak; 
bukadının ölümünden ıonra 

katilliğe baılaclı. 
t .. "'fi;,. 

Bollıanlann en lıanlı /tatili 
Vaıil T zaimlnı 

tündü. Han sahibi ıeldi, bir kö -
pek için döteme tabtalarmı sö · 
kerr.iyeceğini söyledi. Fakat bir 
müddet Totoya baktıktan sonra 
fikrini deiittirdi. T eui ile birlik -
te tahtalardan üç tanesini kal
dırdılar. Altından tertemiz top · 
rak çıktı. 

Köpek buraya athyaralt çılğrn
ca e§meğe batladı. Arlarr'ar da 
yardım ederek yetmit .,,r., ~m ka -
dar kazdıiar. Çukurdll b1.,. ed"m 
yüzü göründü. Bunun üzerine he
men köpeği çekip aldılar ve po • 
lise haber gönderdiler. 

Polis gelice mutfağın bütün 
dötemesini kaldırttı. Bura~an al
tı ölü cıktı. Hepsi erkekti. Üstle -
rinde ~alnız iç çamatırları vardı 
ve çok keskin bir balta ile öldü -
rülmüt oldukları anlaşılıyordu. 

Terzi polise bündan fazla yar
dım edemezdi. Köpeği zaten en 
büyük yardımı yapmıt bulunuyor
du. Şimdi yardım sırası han sa -
hibine gelmitti. O da polise bura-
ıım tutmu' olan kiracıların liste -
aini verdi. Bunların arasında Va
zil Tzaisiuku adlı iri yarı bir maki 

niıt fjipheli gibi göründü. Maki
niat handa ufak tefek ve Çıok gü
zel metresile ancak ÜÇ. ay kadar 
kalmıttı. Çünkü han sahibi Ruso 
onu: Her gece verdiği içki ziya -
fetlerinde yapılan gürültü ve pa -
tırdıdan dolayı, kapı dıtan et . 

mitti. 
••• 

Polia tahkikata ıiriıti. Dev ya
pılı makinistin, 

Vaıilin ölen karuının yefeni 
Elena Julia milli elbiıe ile •.• 

Romanya polisi §imdi onu Va
.;u,.. .,,~-.rlafrolu•k-mala

lıemeye 11erecelttir. 

Kanar &lünceye kadar, 
Hayatında hiç bir kötüfük ol -

madıiı meydana çıktı. Kansm1n 
ölümünden ıonra ise onun yerini 
gene kendisi gibi uf ak tefek bir 
kadın olan yeğeni Elena almııtı. 

Bu arada fU vaka da öğrenil -
di: 

Bir mektep mualtimi bir 
gece ıimendifer istasyonun • 

Birmektep muallimi timendifer 
da bir paket cigara almıt ve 
böyle yapmakla daha o gün 
veril.mit olan bütün maatmı gös -
terdiğinin hiç de farkına varma -
mıttı. Paketi açıp da içinden bir 
eigara çıkardıktan sonra, karıı . 
11nda güzel bir kadının boyuna 
kendisine bakmakta olduğunu 

gönnüttü. Bu cana yakın ufak te
f ek kadının sevimli dudakların • 
da dayanı'lamıyacak kadar tatlı 
bir gülümseme vardı. 

Kadınla konufmak güç olma . 
dı. Çok geçmeden kadının küçü -
cük bir apartımanda tek batma 
yapyan zengince bir dul olduğu
nu öğrendi. Birlikte yola düzül . 
düler ve çok geçmeden küçücük 
apartımanın içine girdiler. 

Burada arbk aıklarını itiraf 
etmenin sıraM gelmiıti. Yalnız 
kanepenin altında gördüğü koı -
kocaman bir çift potin, muallimin, 
midesini bulandırdı. Bu kocaman 
potinlere göre ayak var mıydı? 

Ve kendisini bilgin bir kocadan 
dul kalmıt diye tan~tan kadının 
e-vinde bu muazzam ayakkabıla -
nn ne İ!i n.rdı 1 

y_. ha aualleri aoracağı IW&· 

da, kapının tokmağı oynadı, etik
te elinde küçük bir ıatır olan iri 

şehrinde 
ele geçti 

Kapı efiğinde eli ıahrlı iriyara 
dam görünüverdi. Sonra korkunç bir 11· 

rıtl§la ıordu: -
- Akıam yemeği için buna 

• ;ı• h ' gehruın a .... 

Ölülerin ceıetlerini bularak 
polise ip ucu vermiş olan Toto 

yarı bir adam röründü. Orada 
bir dakika kadar durarak tir tir 
titriyen muallimi battan ayala 
kadar aüzdü. Sonra da korkunç 
bir sırıtııla ilerileyerek sordu: 

-Alqam yemeği için bunu ge
tirdin ha! .. 

Herifin suali muallime parlak 
bir ilham verdi. Devin bacakları 
arasma ablarak dışar.ı.sını buldu 

ve tabanları kaldırdıiı ıibi ao · 
kakta kayboldu. Böyle bir sergü. 
•eıt bir muallime pek de yakıt -
mıyacaiından meseleyi gidip po. 
liıe haber Yermedi. 

••• 
Polis Vasili yakalar yakalamaz, 

apartımanda mutfağa götürdü ve 
birdenbire aordu: 

- Bu adamları öldürmüt ol -
duğun küçük satır nerede? 

Dev yapılı makinist cevap ver
di: 

- Satır değildi; balta idi! 
Polis müfettiti Grigoreanu yü. 

zünü ekıiterek: 

- Bu da tuhaf! Muallim ıen
den kaçtıiı vakıt elinde bir satır 
olduğunu eöyledi. Diyince dev ya
pılı adam az düıündükten sonra: 

- Hım ... Evet o gece baıka 
bir ıey tecrübe edecektim. Onla . 

rı birçok masraflarla sarhot et -
mektense, kafalanna indireceğim 
bir darbe ile yok edebileceğimi 
dütünmüıtüm. Fakat olmadı, gene 
eski uıule döndüm! 

Diyerek bu altı kiıiyi öldürdü
ğünü , aoydufunu ve gömdüğü . 
nü soğuk kanblıkla itiraf etti. 

Ölülerinüst ba11ıapka ve a . 
yak kabclarını eakiciye satmıftı. 

Kadınm kendisine yardım et
tiğini hir türlü itiraf etmiyor, o . 
nun bu itlerden haberi olmadığı-

nı söylüyordu. Herif şimdiye ka • 
dar yalnız bu altı kitiyi öldür • 
düğünü iddia ediyordu. Halbu ki 
eskici kendisinden ~O takr.m elbiae 
aldığını anlatmaktaydı. Polisler 
artık kartılarındaki adamın 'ücu
dü ne kadar kuvvetli iıe aklının 
da o kadar ~ürük olduğunu ant.:. 
mıtlardı. 

Müfettit Grigoreanu dedi ki: 
- Elena bize baban da dahil 

olduğu halde elli kişi öldürmüt ol-

duğunu söyledi! 

Vaail polislerin yüzüne sırıta • 
rak baktı.: 

- Beni kandırmak İstiyorsu
nuz, Elenanın nerede olduğunu 

bilmiyonunuz ki!. 

- Öyle ise aya~a kalk da bak
Bize her §eyi söylemekte olduj9. 
nu kendi gözlerinle göreceksin ... 

Dev yapılı adam ayağa kalktı 
ve genç kadının nol tutmakta o • 
lan bir adama bir şeyler söylemek 
te oldu~unu gördü. Kadını Bük • 
re!'lte yakalamıılardı. Hiçbir. fey 
itiraf etmek istemiyordu. Fakat 
manzara Vasili ürküttü. Polisle ~ 
re Vanatorilor sokağında bir ad. 
res verdi. 

Oraımı da kaz nca meydana 
dokuz ölü çıkardılar. Şehrin a 
ötesinde ormanlığın içinde kazı • 
lan bir meydanlıktan da ortaya çt
kanlar babası da dahil olmak ü2. 
re ölülerin eayı,ım 
yükseltti. 

• • .y. 

Gözüne kestirdiği adamı met,. 
resi Eienaya ııösteriyor, kadın da 
ökse vazifesini görerek bunları. 

katilin apartımariına götü~ordu. 

Kadın hila bu itlerde alakaa 
olmadığmı iddia edip durmakta • 

dır. Polialer iıe suçunu iıbat ede
ceklerini söylüyorlar. Şimdi tey • 

kifhanede isteri nöbetleri ıe • 
çirmekte oldufundan mahkemede 

kendini müdafaa için belki de 
çılıınhğını ileriye sürecektir. 

K.A. 
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21 . • o/.'it. l<'ıcu11u: u ıl.lıtım. lrnl.kı ma!du ....... Müddeiumumi, genç kadına sordu: 
Rabia kağıtları topladı. Faka• 

koynuna koymadan Sabiha hanı:r 

ya ~·ıarmnğa başldı: 

"Azıcık daha oku Rabiacığım 

Tev:ik, lt<!ndisi ne alemde?,, 

ihtiyar kadının gözleri kağıtla 

rn, Hilminin bir parçası imit gibi 

hasre~le bakıyor. Rabia tekrar o

kumağa başladı: 

Tevfik ttbkı lstanbuldaki gibi 

karagöz oynatıyor, meddahlık e 

diyordu. Şam pazarlarında onu, 

herkes tanıyordu· Arapçası pek 

alimane değildi amma, çatra pat

ra meramını anlatıyordu. En bü 

yük ihtisası hayvan taklidi yap

makta, hayvanları insan gibi ko

nuşturmakta. Esasen lstanbulda 

en parlak numarası sokak köpek

lerine aitti. Şamda "Develerin 

hacca giditi,, diye bir numarası 

vardı ki onu dinlemek için kibar 

Şamlılar bile Tevfiğin· kahvesine 

geliyorlardı. 

''Hilmi beyin evi; kendi evim 

gibi. Hele akşamları Dürnev ha· 

nımın bulaşıklarma yardım eder

ken kendimi Sinekli Bakkalda sa-

let değirmeninin çarhını çevir

mekle mükz!le~ti. Ne yaptıysa 

vazife diye yapmı~tı. Vicdanı ge

ne mu3.zzep değildi. Fakat şimdi 

kalbi sızlıyordu. Hilmi, Tevfik. .. 

İçinden: "Bu Ağustos, efendimi

zin otuz birinci senesi. Cüliista a.f
f ı umumiye benzer bir şey olursa 

inşallah Şam sürgünlerini listeye 

koyayım.,, dedi. Ve merdiven ba

şına kadar Rabia ile beraber gel

di. 

"Cüliista mutlak babanı getirti

rim. Rabia. Düğününden evvel ol

masını isterdim amma .. Düğün ne 

vakte?,, 

"Nisanm sonuna doğru. Eksik 

olmayın, paşa fendi.,, 

Omuzları siyah yeldirmesinin 

içinde biraz eğilmiş, başı önünde 

merdivenleri ağn ağ1r indi. Paşa 

karısının odasma dönmeden mer

divenlerden tutuna tutuna yukarı· 

ya, odasına çıktı. 

• • 

Rabianm evlenmesini Sinekli 

Bakkalm çeşmeba§r, mahalle kah-

"Ey, anlat bakahm lclal Hanım .. 
Doktor Şahabı o gece otomobilde niçin 

ve nasıl öldürdün?,, 
Necdet ve 
kapatması 

sorguya çekilirken· 
O geceyi polis müdüriyetinde 

ayrı ayrı odalarda nezaret altında 
geçirdiler. 

Sabahleyin erkenden polis tah
kikatı bitmeden, işe müddeiumu
milik de el atmıştı. 

·Polis ınüdürü, Necdet beyin ci
nayet işinde p11rmağı olduğuna i
nanmak istemiyordu. Fakat, Nec
det beyin kapatması: 

- Onu ben öldürmedim .. Nec· 
det bey öldürdü. Hem böyle ehem
miyetsiz bir mahlUkun ölümü için 
insan gece yarısı evinden, yata
ğından kaldırılır mı? · 

Diyerek ağlamasından da anla· 
şılıyordu ki, ikisinin de bu işte par
mağı vardı. 

Yılmaz nihayet müdüriyetteki 
arkadaşlannm istihzasından kur
tula bilmiıti. 

Sivil memurlar birbirlerine: 
- Bravo be.. Doktor Şahabm 

katillerini buldu. 

sma geçmişti. 
Müddeiumumi ilk önce Necde~ 

beyi sorguya çekmişti: 
- Kardeşinizi, mira11na kon · 

mak için mi öldürdünüz? 
- Affedersiniz, beyefendi! s~~ 

kardeşini öldürecek kadar bayağı 
ruhlu bir adam değilim. 

- Olabilir ya ... Para ve servet 
hazan insanın gözünü karartır. 

Bahusus ki, doktor Münir Şaha_, 
üvey kardeıinizmiş ! 

- Bundan ne çıkar? Böyle vah 
şiyane bir şekilde öldürUlen bu 
adam, benim kapımda bir uşak 
olsaydı, ona gene acıyacaktım ... 

- Fakat, serveti olmadığı için, 
bu uşağınızın katillerini aylarca 
takip etmek zahmetini ihtiyar et
miyecektiniz .. ! 

suçluları dinliyorlardı. , 
Sivil memurlar genç k<:.dıJ11 r 

çeri getirdikleri zaman, polis ı:ııil' 
dürü, Yılmazın kulağına şu sö~e' 
ri fısıldıyordu: 

- Cinayet tafsi:ahnı bu k•d 
nın ağzından kolayca öğrenebil.e
ceğiz. Çünkü o, efendisiyle bır 
likte yaptıkları bu itin esasını iJ!' 
kar etmiyor. 

- Evet .. Korkudan bütün k•~ 
hatleri efendisine yükletmek jıl 
yor. Halbuki şoförü ve Şahabı 11 

ralıyan bu kadındır. 
Bu sırada arkada duran fOfOt 

de tereddütle başını sallıyarak~ 
- Aradan aylar geçti .. O geı' 

karanlığında güçlükle seçebildi 
ğim katilin yüzünü iyice hatırhY' 
mıyorum amma, bu kadın, o altt 
gerek. Boyu posu, sesi ona çD 
benziyor. ~ 

lclal, polisin gösterdiği aand' 
yaya oturdu. 

Müddeiumumi sordu: 
-Adm ne? 
- lclat.. 
- Babanın adı? 

nıyorum. Elim deydikçe Hilmi be- vesi, hususi evleri her ati münaka- Diyerek Yılmazı takdir ediyor· 

- Bunu nasıl tahmin edebili· 
yorsunuz? Siz benim insanlığımın 
hudut ve vüs'atini neyle ölçüyoı·
sunuz? Ben ince ruhlu, hassas ve 
çok merhametli bir adamım. Ev · 
deki evli.tlığımr, bir kedi yüzün 
den on gündenberi ne kadar sıkış
tırdığımı bilseniz.. Ne derecede 
insaniyet sever bir adam olduğu 
mu anlardmız ! 

- Mahmut .. 
ye de bahçede yardım ediyorum. şa ederken, Sabit beY. ağabeyin lardr. - Nerelisin? 

Bahçede (Berede) çayına bakan genç külhanilerinin içlerinde hasd Şahap beyin katli meselesi o 
sırf.\!!a lstanbulda bulunan~ ~C· 
nebi detektivinin bile merakını 

Müddeiumumi, inkar vadisine. 
şana.n_Neçdet bev_in ağzından bi,. 
şey alamıyacağmı anlayınca: 

- Adapazarlı.. t 
- N~ zamand'n bP.r.İ t&i.aJl}ı 

-Oa bulunuyorsun • bir.çardajımız var. Güneş batar

ken altın,. kllruluyor, yeşillikler 

uyandı. V:a.y .ce.nı.na.l Kendileri 

türbe penceresi önünden geçerken uyandırmış, o da Türk zabıtasiy
arasmdan çağhyan sulara bakıyo- önlerine bakarak yanından geçtik le birlikte günlerce, haftalarca bu 

- Ben ıimdi hakikati, evlatlı · 
ğınız lclal hanımdan ogrenece
ğim. Biraz sonra mahcup olarak 
her §eyi itiraf edeceksiniz! 

- Yirmi günden beri.. 
- Yalan söyleme! Doktor ş~· 

hap beyi Büyükderede öldürd\ı: ruz. Arada bir çakıştırıyoruz da .. .. 

O zaman sizleri, Sinekli Bakkalı 

özlüyorum. Gözümde tütüyorsu

nuz. Hilmi beyi meraklandırmak

tan korkmasam, (Gurbet elde ge-

ne akşam, oluyor) diye bangı-:

bangır bağıracağım. 

"Çarııda, İstanbul yaranı hiç 

t yakamı bırakmaz. Bazıları çok Je

f il. Bir lokma ekmeğe el avuç açı

yorlar. Hep cami avlularında, kah

ve peykelerinde pinekler, bitlenir, 

dururlar. Bir çoğu sürüleli kaç 

yıl olduğunu bilmiyor, kimisi ni

çin sürüldüğünü bile bilmiyor. A

rada bir, hepsini toplayıp iıkem

beci dükkanına götürüyorum· .. ,, 

Rabia mektubu birdenbire kes

ti, kağıtları topladı, koynuna koy

du. Sabiha hanım için için ağlı

yordu. Ro.bianın gözleri kupkuru, 

yüzü gergin, fakat tavrı, sesi serin 

ve sakin. Selim paşada da, Hilal

de de kızın vekarı, iradesi derin 

bir hürmet uyandırdı. Rabia müte

bessim, ayağa kalktı. Belli etme. 

den paşanın yüzünü tetkik ediyor· 

du. ihtiyarın elmacık kemikleri 

kızarmış, fakat o kadar. 

Rabia, okurken o, zihninde yir

mi sene süren resmi hayatında im. 

paratorluğun dört köşesine saman 

gibi savurduğu sürgünlerin sayısı

nı hesap ediyordu. Belki binler- , 

ce. He~ de ' Şamdan daha ne ka

dar uzak, nasıl otsuz, ocaksız. kız

gın çöllere sürmüştü. Şimdiye ka

dar birini ayrı bir fert, adeta bir 

insan diye düşünmemitti. O, dev-

leri bu genç, bu t.f acan hafız, na- cinayetin faillerini aramı~tı. 
sıl olmuştu da yüzü buru§uk, mo

ruk bir herifle evlenmeğe razı ol-

muştu. 

Dört ay sonra ele geçen kadı· 
nın doktor Şahabı niçin ve nasıl 
öldürdüğü meselesi, herkesi me
rak ve heyecana düşürecek kadar 
büyük ve velveleli bir hadise sıra-

Dedi, Necdet beyi odadan çı

karmışlardı. 

gw ün tarih üzerinden dört ay ,~ 
• rf 

ti. Anlat bakalım, doktoru otof11 
bil içinde nasıl ve neden ötciU' 

(Devamı var) 

Tefrika No. 11 

Yüz seksen lirayı alarak çıktım. İçimde, sanki 
bu parayı çalmışım gibi bir duygu vardı. Mukave.at 
muharririnin yanıma verdiği iki _şahitle hüviyttimi.ı 
tasdiki ancak yirmi dakika sürdü. İki gün sonra İs
tanbula doğru yola çıktım. 

Seyahat çabuk geçti. Karmakarışık dü~ünceler;.,..e 
dalmış, hayatımı altüst eden bu garip maceranın şaş
kınhğıyla kendimden geçmiştim. Bu uzun yolculu
ğumda his etrafı görecek halde değildim. 

Bir tren memuru gelerek hangi istasyonda hc

ceğimi sordu. 
-Haydarpaşa dedim. 
Bu sorgu beni oldukça kendime getirmişti. Haki

katen rücu ettim. Seyahatim nerede ise bitecekti. Bü
yük İstanbul şehrine adımımı attığım vakit saat ak
şamın yedisiydi. 

Günün son aydınlıkları içerisinde şehir bana ha
yat ve hareketle dolu göründü. içerimde öyle bir 
duygu vardı ki sanki şehir beni güler yüzle karşıla-
mıştı. 

otelcisinin tavsiyesile temiz bir otelde tel
grafla bir oda tutmuştum. Demek ki bu akşam odam 
ve sofram temin edilmişti. Ertesi günü İhsan beyin 
yazıhanesine geldiğim vakit saat ancak on vardı Be
ni kabul eden genç bir adam mukavelat muharririnin 
bulunmadığını söyledi: 

- ihsan bey çok önemli bir iş için iki gündenbe-
ri Çatalcada bulunuyor, dedi. 

Pek bozularak: 
- Ne zaman gelecek ? 

- Nihayet on güne kadar gelir .. Ben katibiyim. 
Arzu ederseniz benimle de görüşebilirsiniz. 

- Hayır! İhsan beyin dönmesini bekli ye: eğim. 
Çünkü ancak kendilerile görüşmcğe mecburum. 

- Nasıl arzu ederseniz .. , 

Polis müdürü ile Y ı\maz, para· 
vananın arkasmda oturmuşlar, 

d .. ? un. 
(Devamı va'} 

- Sizden yalnız bir şey rica edeceğim. Bana A
rif Nedret beyin adresini verir mis,niz? 

Katip tereddütle düşündü, hemen ilave ettim: 
- ... Mukavelat muharriri Ali Bey tarafından geli

yorum. Kendisine verilecek bir mektup var. 

Katip bilmediğini gösteren bir hareket yaparak: 
- Size Arif Nedretin adresini vermek istemedi

ğimi sanmayınız. Kendisi zaten İstanbulun tanıtmış 
bir ismini kataloğda hemen bulabilirsi

niz. 
Cep defterimi çıkararak adresi yazmağa başla

dım: Nişantaş ..... sokak No. 132 

Katip adresi bana vermekle beraber endişede ol
duğu belli idi. Sanki mahrem jeyleri söyliyerek vazi
fesini suiistimal ediyormuş gibi bir hisse kapılarak 

sonradan mes'ul olmamak için sordu: 
- ihsan beyin Çatalcadan döndüğünü size nasıl 

haber vereyim. ? 

Otelime hemen bana telefon etmesini söyle
dim. Şimdi Arif Nedretin adresini öğrenmiştim. Ar
tık sabrım kalmamıştı. Bir an evvel işe girişmek is
tiyordum. Hemen bir taksiye atladım. Arif Nedretin 
evinin adresini verdim. 

... Caddesi büyük ve geniş bir cadde idi. Hiç na
zarı dikkati celbetmeden 132 numaraya yaklaşır ve
evi tetkik edebilirdim. Fakat ev kaldmm taşlarile 
döşenmiş küçük bir avlunun nihayetinde idi. Yalnız 
açık kalan büyük arabalık kap:smdan evi gözetebite
cektim. Fakat büyük bir sabırs1zhk bütün varlığımı 
kaplamışt.ı Bu muammalı vaziyetten bir an evvel 
kurtulmak istiyordum. Uzaktan eve bakmak benim 
için kafi değildi. Derhal : harekete geçmeliy
dim. 

Saatime baktım on buçuktu. 

Acaba daha erken miydi? Beni kabul edecek miy
di? Yoksa münasebetsizlik mi olacaktı? 

Ne olursa olsun girecektim. Büyük kapıdan ;,v
lıya daldım. 

Sol tarafta, avlının bir köşesinde bir adam bir O· 

tomobili yıkıyordu. 

Ona doğru yürüdüm. Arif Nedret beyin evde rt 
lup olmadığım sordum. 

Adam doğruldu. Hi~ bir kelime Eöylemeksiıfll 
ağır ağır bana evin kapısını göstereli. 

Kapı geniş mermer merdivenli bir sahanlık uı~ 
rindeydi. Elektrik ziline bast:m. Yaşlı bir hizınt't~ 
kapıya geldi. 

Fakat kapıyı biraz aralıyarak beni tepedeıl tı!" 
nağa kadar süzdü. Nezaketle sualimi ona da tekrl>!" 
ladım. Müstchziyanc: 

- Randevu mu almak istiyorsunuz dedi. 
- Hayır dedim. 
- Öyleyse kendisine yazarsınız? . 
Kapıyı tekrar kapıyacaktı. Fakat ayağımı içer•~ 

atmıştım. Bunun üzerine l:apıyı açınağa ve beni d•" 
lemeğe mecbur oldu. 

Cüretkarane bir yalan atarak: •f 
- İhsan bey tarafından geliyorum dedim. A~. 

Nedret beyi çok önemli bir iş için derhal görmenı ııı, 
zım. Kartımı kendisine veriniz. Beni kabul edeceği!\ 
eminim. 

Ayni müstehzi şive ile: . 'ıt 

- Pek ummuyorum. dedi. Fakat kartı almak ıçJ 
elini uzatarak ilave etti: 

- Veriniz. 
Kartlarımdan birisini uzattım. 1\1' 

Kartın üzerinde tabii yalnız kendi ismim bıJ ~· 
nuyordu. Kurşun kalemile arkoısına şu iki satıt1 'f'" 

dım: ~ 

Arif Nedret Beyden bir kaçdakikasmı ' örıe 
bir iş için bana hasretmesini istirham ederim... Jc" 

İhtiyar uşak beni mermer sahanlıkta bırak1 P 
pıyı dahi kapıyarak uzaklaştı. . \I' 

On dakika geçdi .. Gelen giden yoktu. 13erı;11,1' 
nuttuğunu sanmağa başlamıştım. Gene kapıyı ç• ~,1' 
mı yoksa dönmek mi lazımgeldiğini kestiremi'f' 
düşünürken nihayet gözüktü: 

- Geliniz! dedi. 
,(Devamı var) 
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Tayyare piyango
sunda kazanan 

numaralar 

50 000 1 

40 Lira kazanalar 

' 

28058 18260 29106 17848 
17092 26062 29868 27863 

Lira kazanan 

29533 
Bu numaranın 750 aşağısı ve 

750 yukarı11, ikişe§er Hra amorti 
~lacaklardır. 

3000 
Lira kazanan 

9267 22469 24258 
4913 10321 11147 
9947 21034 3621 

22522 
5237 

22456 
4753 

23956 
10676 
19979 
26270 
19204 

10624 
12089 
144457 
22754 

20170 
19495 

7386 
19184 
3615 

10239 
12911 
28707 
22178 
14775 

10467 
24830 
29639 
9897 
9555 

12030 
3353 
1510 
7094 

13179 
12639 
20346 

27016 
7958 

27200 
28312 24464 

10954 
19404 
11872 
12222 
12606 
20865 
10274 
26209 
11597 

9878 
25768 

3692 
204 

16559 

7751 
10406 
25870 
15509 1000 Lira kazananlar 15881 

11100 15635 19944 7251 
12427 

27237 
27185 22640 

500 Lira kazananlar 12557 
12249 3531 10727 296 6457 

29357 
19862 

13968 
7107 

206 

8970 
16839 
28365 21055 ı1!:; ı!:s 1217 

13639 
200 Lira kazananlar 3041 

6414 
29630 698 24133 

474 
15204 21056 29163 11312 24318 

7619 2715 29207 . 2766~22937 ~ 

10600 

17316 13820 
29054 

13155 213SO 

1101s ıo:;ss 

11169 14721 23980 22109 2596. 20102 1474 
16219 

16376 

12152 
29592 

22176 23018 7774 22420 9300 12151 

16010 13432 7314 26.34 1324 10575 25370 
27063 

15574 2448 

25349 4890 

319 6706 

100 l.Jtra kazananlar 28120 27393 

13491 27228 21076 15957 16137 15323 

143 24749 29429 14377 242 4112 
22378 26500 21055 19903 

937 
6494 13109 

20694 13384 7383 29848 
13603 
21930 
14213 
11289 

2870 
17684 
22039 

7878 
26888 22573 
20073 
201 1646 24391 

20179 11985 
19530 24887 
5979 10924 

26950 

17946 

2sz4g 
·~· 

6905 

4 5:1 :1138 14199 11498 
8393 26276 15176 8276 

50 Lira kazananlar. 
8191 

26099 
18993 

5038 
19029 

2679 
14 50 

9573 
2998 
218:> 

12774 
1 036 

36;) 
20U5 
26990 
13305 
6643 

15 61 
5819 

26%1 

7981 
21648 
12443 
19325 
26296 
22162 

5185 
14150 
12921 

12972 
4S.SO 
8345 

24i00 
11~2 

tu02 
29?88 
IU90 
lt"2 . .., 

8307 
14490 
1Süi5 

434 
30:>7 
49 o 

17567 
1!014 
27Sm 
29869 
lllll 
1751 

11447 
S940 

29:J01 
26364 

8737 
17~7 

12926 
273 9 
26220 

5470 
20003 
18507 

18150 
2279 
ıs:; G 
10096 
5855 

12636 
19866 
J.OS99 

1023 
4640 
1062 

25854 
9'107 

23630 
l :i,l3j ... 
~ 

'~ 
14Zl7 

22293 
25952 
4967 
7789 
6:>67 

27665 
5284 
12 57 
8902 

17638 
28739 
14:>07 
15146 
16739 
288:>:1 
28o3a 

10302 
9666 

24842 
1925 

22100 
1097 

24 91 
24:;7 

20911 
69 

5847 
19091 
882.1 

23556 
15555 

26419 
5802 
4$02 

18886 
24488 
25316 
15254 
9f'5 
18S3 
8775 

15890 

21036 6\S:> 
17800 2172:> 
22S5J 10902 
5300 11;:;22 
7607 1804>t 

20323 9134 
28167 14593 
16987 6202 
4092 21044 

1193 13901 
8707 7101 

11635 4S97 

~~~ !!;~~ 
un ·281Gİ 
26216 249i:J 
280~8 23!)40 
2 999 4791 
1993 18820 
87 7 5!:139 
8000 10903 

21919 6150 
25040 19605 
176:> 13347 

160 3 29877 
260 7l.~3 

28940 7996 
27193 2629 
6374 27894 

14458 2:l22'l 
2123 27982 

26465 7466 
l96:i0 20365 
ı o26s 2.n q,_~ 
17551 9 77 
21363 113.'3 

7454 tı88 

7826 12675 
12984 10ll6 

12960 15000 
8785 1179 

insan zekası 
N~•yorkun BelvU hastahane -

sinde en muktedir bilgin sayılan 
doktor W ecohler inıan zekası üs
tüne uzun yıllard_anberi yapmış 

ol~ui11·ıincel-.e ı ••·denemeleri . 
ni neşretmiıtir. 

Vardığı neticeler gerçekten 
çok üzücüdür. Anlatıldığına göre 
zekamız 15 yatına kadar artıyor 

ve bundan sonra on ıene kadar 
hiç ilerlemeksizin yerinde sayı -

yor. Yirmi bet yatından sonra ise 
zeka her geçen yıl ile birlikte bü
yük bir ısrar ve inadla eksilmeğe 
baılıyor. 

Demek ki, kırkına vardığımız 

zaman kendimizi ikinci çocukluk 

çağına basmıt sayabileceğiz ! Hal 
buki biz otuz betinden itibaren 
zekamızın tam olğun1attığını sa -
nrrdık. 

Dokto~ Wecohler bu yürek acı
sı neticeye vanncıya kadar· Ame • 
rikan orduıundan tam 15.000 za. 
biti muayene etmittir. Muayene 
olanların en yathları hiç de bö -
bürlenebilecek bir halde olmadık
larını acaba takdir ediyorlar mı? 

Eeekarılarına 
itibarı 

M 11ır gümrükleri bundan böy • 
le dıt ticaret müvazeneleri

ne bir kalem daha ilave edebile -

cekler; Bu da eşek arısı ihracatı -

dır! 

Geçenlerde lskenderiyeden A

merika için eıek arılarile dolu bir 

çok koğan yükletilmiıti. Mısır e

tek arıları Amerikan pamukları

nı mahveden böceklerin en büyük 
dü,manlarıdır. 

l!lirletmit Amerika Cumuriyet

leri hükumeti bu arıları Tekıas I 

\'İlayetine yerle§tirecektir. 1 

HABER - :Akşam postası 

Suikast maznunları 
bu sabah dinlendi 

Ali Saip hakkında yazılan 
raporda neler var? 

Gelecek celse gizli olacak 
( Baştaraf ı 1 incide) 

niyet ajanlarından izzet te mah
kemeye bir rapor tevdi etmiştir. 

Bu mahrem raporda maznunla -
rın suçlarını belirten vesikalar 
mevcut olduğu tahmin edilmekte. 
dir. 

Maznunların iddialarını teme
l inden çürüten en büyük ispat ta 
kendilerinin muhtelif yerlerde ve 
muhtelif kimselere karşı ayrı ay· 
ri verdikleri ifadelerde tam bir 
mutabakat olmasıdır. "Haydi da. 
yak korkusundan itiraf ettikleri -
ni kabul edelim."Peki ya bu mü • 
tabakat nasıl hasıl olu;y:or?,, Den. 
mektedir. 

Bundan batka maznunlar 
polisten maada istintak hakimli -
ğinde de itirafta bulunmuşlardır. 
"Poliste itkence korkusundan ya
lan söylediler diyelim. Fakat ad . 
!iyede neden ayni if ad el eri tek -
rarladılar? Diye düıünceler yü -
rütülmektedir. 

Son bir nokta da maznunların 
kendilerini aptal gibi göstermeğe 
çalıımalarıdır· Hepsi gayet zeki 
olduklan halde söylenen lafları 
anlamaz gibi görünüyorlar. Bu 
da suçlarının ağırlığından kork -
tııkla.rı icindir diy.e tefsir ediJm,.Jc. 
tedir. 

Ankara, 11 (Özel muliabirimiz
den, saat 14, telefonla) - Bugün 
mahkemeye Ali Saib elirlde gaze
teler olduğu halde geldi. Duruş
ma batladı. Muhtelif raporlar o
kundu. 

Şevket Uğuz imzalı ilk ra
porda Ali Saibin 16 - 1 O - 935 
tarihinde lıtanbul pastahanesin
den Saman pazarına doğru gider
ken rapor sahibinin koluna gire· 
rek "Bana karşı yapılan namus
suzluğu duydun mu 1,, dediği yazıl 
makta ve Üzeyrin istiklal mahke
mesine suçlu olarak getirildiği 

halde Ali Saib tarafından beraet 
ettirildiği anlatılmaktaydı. 

Dljler raporlar 
Ali Saibin avukatı Hamit Şev

ket raporu verenin hüviyetinin tes
pitini istedi. 

ikinci raporda Ali Saibin sık 
sık muhtelif kıyafetlerde şüpheli 

muavini Behçet ve komiser Os -
mania beraber Marata hareket et 
tiğini, Adana istasyonunda Ali Sa
ible karşılaştığını anlatmaktaydı. 

Bu rapora göre Ali Saib rapor sa
hibini tanıdığı için istasyonda 
yanına gelmiş: "Hayrola, ne var, 
ne yok?,, diye sormuftur. Gizli me
mur bu suale: 

All Salp söylUyor 

- Arap atı almak için Maraşa 
gidiyorum. diye cevap vermif, A
li Saib bunun üzerine: 

- Arap atı Maraıta değil, Ur
fada bulunur. demİ§tir. 

Bu sıralarda idris ele geçmit ve 
evi aranını§ bulunuyordu. 

Raporların okunmasından son
ra reis Ali Saibe bir diyeceği olup 
olmadığını sordu. Ali Saib fU ce
vabı verdi: 

- Urfa saylavları intihap dai
relerine gideceklerini bir mektup
la bana haber vermiflerdi. Ben o 
gün istasyonda onları bekliyor -

dum. Nitekim ayni trenle geldi -
ler. Hep beraber Urfaya gittik. 
Eylülün on dördüne kadar orada 
kaldık. 

Bu sırada, yani ben Urfada 
ıl<en bazı kımseıerm liududu g~-
tikleri şayi oldu. Bunun üzerine 
çiftliğime uğradım. Çiftlik müdü
rüne dikkatli davranmasını ve ,a
yet böyle şüpheli kimseler gelirse 

~ 

yakalayıp janClarmaya teslim et-
melerini söyledim. 

Ankaraya geldiğim zaman De
nizli saylavı Mazhar Müfit çiftlik
te şüpheli iki kişi yakalanmış ol
duğunu söyledi. Beraberce da
hiliye vekilini ziyaret ettik. 

Çolak Azizi tanıyorum. Şaibe
li diye gösterilmesine mana vere
medim. Kendisi evkaf apartımanı 
müdürlüğünde kullanıldığına gö· 
re devlet hizmetinde demektir. 

Devlet hizmetinde ise ıaibeli kim
seler bulundurulmaz. 

Ali Saib Üzeyr ile hiç bir tema· 
sı olmadığını tekrar ileri sürdü ve 
bu adamla görüştüğü tespit edilir
se aleyhindeki her türlü ithamları 
kabul edeceğini söyledi. 

MUddelumumlnln talebl 
Müddeiumumi tahkikat etrt 

kının 51ve52 nci ıayfalarındald~ 
fadenin okunmasını istedi. 8' 
talep kabul edilerek bu ifade O' 

kundu. ifade lstanbulda Kadı~' 
yünde Mühürdar caddesinde otd' 
ran Saadet isminde birine ajttf. 
Bunda Ali Saibin bu kadına J 
evi 300 liraya tuttuğu ve pazarl~ 
etmediği yazılıydı. Bu ifadeye ı" 
re Ali Saib, ailesini getirerek ~ 
da yerle§mİftİr. Bir müddet "' 
ra Ankaraya dönmÜf. 

Avukatın itirazı 

Raporda, Ali Saibin bu müddfl 
zarfında görüttüğü aile dostla.ti' 
nın isimleri yazılıdır. 

Müddeiumumi raporu vereıt 
ıahsiyetler hakkında izahat ver' 
di ve bunların amme ıahidi o' 
larak dinlenmelerini istedi. 

Avukat Hamit Şevket buıııd 
doğru olmıyacağını söyliyerek İ ' 
tiraz etti. Bunun üzerine, mab • 
keme heyeti, müzakereye çekil•• 
rek 40 dakika kadar görüttü. 1/I 
müddeiumuminin teklifini red • 
detti. 

Bunun üzerine müddeiumu
tekrar söz a1arak geçen celıed1 
ı..ı ..... u.IKI cu111l7~t wuu.ıwıyv.....nu/ 
tesibi Ajan Azizin gizli bir ceflr 
de dinlenmesini gizli tetkilita ,,it 
birçok isimlerin söyleneceğini '41 
raporların okunacağım söyledi. 

Gelecek celse glzll oracale 

Avukat, bu teklife de itirascl' 
bulundu: 

- Muhakeme aleni olmak ikti• 
za eder! dedi. 

Heyet tekrar kendi araıındl 
görüttükten sonra, gelecek cel,.' 
nin 16 son kanun günü olmaııo' 
karar vererek bugünkü celseyi tf' 
til etti. 
~~~~~~~~~~~~-.....,,,,,, 

Sıs yüzünden 

Tayyar vapurLI 
karaya oturdLI 

Lapseki, 11, (Özel Tayyar~ 
puru sisten dolayı Li.paeki ön\illdl 
karaya oturdu. Kurtardmaı..., 
çalııılıyor. 

adamlarlagörüştüiüyazılmakta)- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dı. Rapora göre Ali Saib evvela 
bir müddet Lozan palasta otur
muş, sonra lstanbuldaki ailesini 
getirerek evine taşınmıştır. 

Bu sıralarda tarassut altında 
bulunduğunun farkında olduğu ha 
linden anlaşılmaktaydı. 

Gene ayni rapora göre, kendisi 
Çolak Aziz namında taibeli bir 
şahısla sık sık görüşmekteydi: 

Hatta bir gün Cu:muriyet otelinde 
ikisi bir müddet beraber kalmıttır. 
Otelden çıktıktan sonra valiyi zi
yaret etmiş, bu ziyareti müteakip 
vilayet koridorlarında Azizle on 
dakika kadar görütmüştür. Aziz 
de taharri memurlarından Halim 
isminde birisiyle sık sık temas et
mittir. Raporda iddia edildiğine 

göre bunlardan maksat polis tah
kikatını öğrenmekti. 

Üçüncü raporda, raporu veren 
memur, Ankara emniyet müdür 

flAuharebeden haberi 
olmıqan Habeşliler, 

pek çokmuş/ 
• 

Bir sinema kumpanyası tara -
fından gönderilmit olan pilot ve si-

nema operatörü Roland J. Faik 

Habe§istanda uzun müddet kal -l 
dıktan .onra geriye dönerken 

Petteye uğramıttır. Orada Pra -

ger Tageblatt gazetesinin ayları. 

halinde devam ettiğinden bir ti ' 
nemacı için günlerce botu bot11 ' , 
na cola~ıp hiç bir resim .ı • .-
mak tehlikesi vardır. Yabancı •t 
tarlarının hemen hepsi ,imdi c~ 
butide can sıkıntısından patlall' 
derecesinde bulunmaktadırl•t· 

Bay faik tayyaresile ilk d,#' 
na, Habeıistanda henüz harpten Ad' b b _-11" ısa a amn üstünde uÇaT .. 

haber alniamıt ve memleketleri -

nin ltalya ile harp halinde oldu -
Habeı askerlerinin ateıine rtJ~ 
kalmış olmakla beraber ıililı~ 

ğunu bilmeyen yüz binlerce kişi · k d ı d d h' b•' pe e asri o ma ığın an ıÇ •1 • nin bulund~ğunu ıöylemİ§tİr. 

~ Sava§a hep çete muharebeleri 
zarara uğramaksızın yere irıeb• 
miştir. 



' 
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2faro_Ş~ka -
HAB futbol 

ta ımı 
Kend·sine b·r rakip· 

rıyor ! 

aç arı 
Yarın üç aahada da yapılacak 

l'k maçlarında heyecanh karşılaş
malara şahit olacağız. 

Şeref stadında, Beşiktaş-Eyüp. 

le, Beykoz-T opkapı ile karşıla · 
şacaktır. 

Taksimde, Galatasaraym kat· 
şısında Hilal, Anadolunun karşı · 
sında Güneşi göreceğiz. 

Ha~riniz var mı? Yoksa d~yduk, tır. Sonra Saim Ağabeyin daima tatlı d Fener stadına gelince, son za-
UYmadrk demeyin, dinleyin: ve nükteli olan sözü çok geçer bir adam 

HAB al !> • • mantarda kendini çok iyi topar • ER gazeteıi spor <oayfalari!e olduğu da gözönüne ınırsa ızun ıçın 
alakad ı b hl'k k'l d k b hangı· o;r n layan Sülemaniye ile Fenerbahre ar o up uralarda yazı yazan biz te ı e teş ı e ece er • O) u · -s 

nış·uhar..-irler, bir futbol ekibi teşkil ettik. cuya en kısa yoldan ve çabuk tesir ede ve senelerdenberi birbiri karşı • 
• 1rndi çarpışacak rakip arıyoruz! bilecek kimselerden birincisi odur. sında da:maheyecanlı ve zorlu Kı§ın gelmesiyle beraber, kıı ap:>r ları §ampiyonlarının rs!m ve rcdm• 

Söz aramızda takımının: öyle pek Hücum hattma gelince, ı.ınt•foı I leri de, biitün dünya gazetelerine ge~meye bagladı. /Je~hur p:ıtina; 
:vah A ı. k. karşı]aşmalar yapan stanbul-

1ana atılacak ııibi değtl •. Bizim kü· mevkiini izzet Muhiddin pau. yüz ı- §ampiyonu Henya Sonyan'dan aon ra, dünyanın en iyi patinajcısı) 
rne.crde DYnıyan bazı takım!arla yarrnı· loyu a§an cüseesile. (kaphyilcak~ır.) Sporla-Vefanm oyunlarını seyre · yufıarcla resmini gördiiğ:inüz Am1>ril~alı Mis Maribel Vinson'dur. Bfl 
!~r ~~~~ik iki haftaymlık bir maçı yü ı Kendisinin muvaffakiyetinden fÜp}.e e- deceğiz. çok güzel endamlı ve güzel yüzlii genç kız, yedi defa üstiiste ka-
0 ~~zun akhKı ile bitirebileceğimize denler varsa eğer bu zan!arım maç baş· ikinci kümeden ise, Kadıkö • zandığı Amerika ıampiyonluğunu . bu sen de muhafaza edebilmek 

ve allah eminiz. lar başlamaz değiştireceklerdir. d A Ş f' ı w • M yün e, ltmordu, Sünıer, ere için mutazaman çalışmaktadır. 
ttt~ Haber futbol ekibinin kadrosu: I Sol iç Sadi Karsan ve sag ıç L•ı·al k kal te, Beylerbeyi, Ortaköy, TRk ------------..-.....:.- --------------

;.~0~::Ali.~c~m1u!~;:aç:::.:r::nn~~- ~I ... t:f,..'- simde de Anadolu.Fener Yılmaz Futbol topları 
delik resım erini çeken bu sevir: '' " nıaçları yapılacaktır. 

anlı e l d \ - . ıaJı'b• ' v erunc en ve çoluk çoct.: • • ?ı~4, 
dil ~~p~:::.adan ,evvel mahalle araların· ... 1'· • .-:.:. ;~.~iı, Beyo§lu Halkevl taraf.ndan NftZAMÜ snKLElr VlE ~~o AIQ)lQ)A 
h-at:\."nakta :.aç.:~rda yerden toplan ya· ·-- ~•0- -.'!~ BteU~t·pyedUl~~nk VAPOlb.MOVOIR MlUJ '? 
eli. I>ab uyu bir maharet gösterir- __ ':_::_ ___ ...:""U~J.Q..liS-._....,,... .,. 
Yıtrti b a ıontaları büyüdüğü zaman da F 1 F A bu h usu sta 
. Undan on 'k" l n Sertog-lu ile beraber bu hat n~ olsa bir • • • • 

~ıkta,, b , on 1 J sene evve e- v u·. r u·. v u·. ş 
k
2.1 :re:if:nraBherel kab1an. ve Galatasaraya iki gol çıkarabilir. Sadi Kar:ıanm seri ne d 1\ şu•• n ii yor?. •' 
alec' ey er cyı ta?ummda da alo~ları, demir gibi şütleri, Murat Sert- y 

1 0~an11ştır oğ!unun sert hamleleri, seri ve $&şrrtıcı yar 1 n ş i ş' i-Ki 1 v o s ı d A d f YeıiJ ... a .. ·f • ı .dd" • • b ti" Son zamn ar a vrupa a ya· Herhalde muhakkak olan blı· 
c. • l k d ça!rmlan \'e izzet Muhı ımn JSI! e J da Çapkın (" ,_ şap asın an ve etrafa ara s' n pdan beynelmilel temulud. or . ke,fiyd vana oda, anlqılamıyan 

nıyacag ... ap ... ll'I bakmasından hemen ta- şütleri karşı kalevi şüphetiz muthiş te>h· b' 1 km b F 
lllrz Ar ı:kelere dü .. ürecektir. yapılacak taya yeni ır meae e çı ışbr. ir sebepten dola)'l ransada kü-

çckınek j • ~, esasen gol resimlerini :ı 
lundu- çın daıma kale~crin dibinde bu· Ve bu üç yazıcı ertesi günü rakip- Beyoğlu Hallcevi Kilyos-Şişli Yabancı memlekete tümeye çı - çük toplar ile oynamanın . adet e-
tu rih~ndan kalecilerin manevralarını terini ber:lberce methedecekierwi va- arasında SS kilometrelik büyük kan bazı kulüp ve takımlar ha -· dilmiş olmasıdır. 
aya;. 1 ekzberlemiştir. Son zamanlard') detscler hangi bek ıska geçmez, hangi ıımlarmın toplarile oynadıkları İtalya ve ispanyada da oyna • 

o• la atlnnmadan 1 b. .. kalecı' topun içeri girmesine müsaade bir yürüyüş tertip etmiştir. 1 • l 1 reıe d h . cvve ır ara gu- - zaman bu top ann nızami ağır ı < mlan toplar nizamı eh'ada naza • 
t .. e eves etmış, ve diğer büt•• f etemz? Bu yürüyüş ayın 18 inci pazal' d OKl'nfcı arkada 1,.. un o- 5 ve cesamette olnıa ığından bir ran küçüktür. Şimal memleketi!' • 
tinniı olduğun~ş ~a b~ı~~::nı :erbe ge- J,~rd:~~:~f::1:!!a:•:;~1 ~~::~ı~~~ günü yapılacaktır. ç.ok defa tikayet etmitlerdir. ri büyük top ile oynamağı tercih 
kendisine şarJ' yapmak · • ıca ında " 1 b 1 ·ı I f d (f 1 h . ıstıye--ek r k' alaka gösteren bu genç, ayni zamanda ş eyne mı e e eraayona · · etmektedirler. 

rnıuuk f,acaımr !heri fırsat buldukça b-ı·r ı'kı' YUa ~ ,.1 B d F.A.) kadal' ak"'e
0

tmı· •tı·r. Buhu•us k - .. , solnktrr. Sol e.ı e yazı yazar. un an .. ~ .. Bu gibi şikayetlerin önüne ge~ 
\'c'mJıefıft~;ol s~:~:}ıe ?ğ~tcbi!eceği, dolnyı sol a., l< mevkiinde muvaffak ol- ~a F .l.F .A. dan ıahibi s~lahiyet ınek için her memlekette imal e-
racagı 'd~ iimulur, ı esını uzaklaştı. masını pek tal::it olarak ümit ediyoruz. bir zat gu sözleri aöylemi§tir: 

D 
Arkasında J1af oynıyacak Saim Ağr1be , dilen topların heynelmilel fudhol 

iğeri de· .. l "E IA " 1 "· b" tni , Ş . • guze Yakışıklı hakemi yin de e!f\ gözlü olduğunu gfü:önüne n- vve a ıunu ıoy emegı ır va- kaidelerine tamamen uyğun olarak 
"Z, azı Teznn. . Jırsak bunun neticesinde gayet iyi uyu· zife addederim ki, beynelmile) 

iki sened' HAB · f b l 1-- 'd• L..!.... • h1'\a ır ER'ın spor yazıla- şacakları m:ıhııkkakur. ut o &aTaJ 1 uır topan nısamı 
dö yardrrn eden bu tezcanlı arkadRşm, Sağ açığımız ise Va - Nu'dur. 0Jma1t için ne eb'ad ve ağırlıkta 

rt sene Dar·· fak d k. ..ı Vala Nureddin bir zamanlar Galıdft• Be le una a a, ::c ız sen~ ue olacağını tesbit etmiştir. 
'--Y oz taknnında gösterdiği mu 9 affa- scı.ray lisesinde yıldınm kulübünde !ol 
;'Yellerini, HABER taknnmda da gÖs· açık oynardı. Fakat o zaman pek gençti. Hepi~iz biliyoruz ki, bir fut • 
~eceğine şüphe etmemek lazımdır. de ondan solda oynardı. Şimdi ise t.ıkı- bol topunun maçtan evvel nıuhiti 

~alo. liem onun daima gülen yüzünün mrmızda sağ açık mevkiini işgal etfo·or. 68 . 71 santimerle, titirildiği va -
ltt ıt~h endamının karşısında, hangi Bunda:ı bnşln F. Boroy, Rflıtaf E- kıt ağll'bğı da 369 • 425 gram a -
?il~ acun sıla bir !Üt çekerek, kendisir.i niıı, Necdet, Nuri gibi mükemmel ihti rasmda olmak lazım gelir. 

ıatcessir etmeye k lk k" • yatlarımız da var. içimizde Saim 'Ağa-
8 a ar 1

•• Her kulüp kendini ziyarete rre. 
ekler Cafer)e Ad· nan Akın. bey ve (va - Nu) gibi yaşlılardan.. Süleyman Uçar o 

ı ·· Cafer hakkında fazla söz söylerr.eğf' şey pardon ne münasebet yaşlı deeil.. len takıma top çıkarmak mecbu-
~~lll Yok. MilJi takıma kadar yüko;el- Hani, bizlerden biraz daha eski olanlar· Bu yürüyü§e mektepler, birlik. riyetindedir. Muhaınn taraf bu to 
b~I ol.arı hu Fenerli kurdu geçecek ba- dan yorul:ınlnr ohırsa bun'ar terütaze ler, onar kişilik takımlar halinde pun ölçülmes!ni ve tart1lmaaını 
d~:::~dt muhacim parmakla cö:ıtcrH~c-ek yerhrini iş.,.ale haz·rôrlar. iştirak edeceklerdir. hakemden istiyebilir. Bu takdir .. 

" e &''2dır. iş~e tnI:rmım z .. ~irrıdi mesele "\al· d I 
Ad 1 Sabahleyin. 8130 da Şicli, tram· e ö çü ve terazinin misafiri ka. 

h 
1 

nana gelince cok sert oyıımbğ• mz rak·p bu!makta .. Şi:udi bi~im e :ar• ,. 
l il.de ııcrt olnnlan o~undan ::·kamukla prçacak dahn doğrusu çarp!~mağıı c<:sa· vay deposu önünden hareket edi· bul eden kulüp tarafından temin 
ı:ru~ınıJ olan bu hnkem en belalı maç- ret edecek tnlmnı l:ekliyo-uı:. lecektir. edilmesi §artbr. 

nwmt •jırhk ve cesamette ya • 
pılmunn temin etmek en muvafılr 
hareket olur. 

Bu tahti emniyete alınacak o -
luraa, lngilizlerin Avrupaya tür .. 
neye çıktıklan zaman ekseriya va 

ki olduğu gibi her oyuncunun to. 
pu eline alarak tartmaaı ve ken -

dilerini bir çocuk topile oynaım&k 

iıtediklerini imi eder birtavır ta
kınmaları gibi hallerin önüne ge-
çilmiı olur-.t, 

· Strazburg 
Munih 'e yenirdi . 

rt ıda:-ede maharet go··:;tennekle def Kulüplerin tekaüt takımla\·. JTlt oTLlr, B' · · 1 k 1ru Beyne} mı·ı 1 1 d t h l'J1 ırıncı ge en ta ıma pa ven·. e maç ar a op u- M" "h ·ı 5 b u d 
•tuf:ur. yo~ua öbür <-azctelerin k"rjımızıı çılrar· d b . unı t e traz urg arasın a 
ır ı lecek ve diğer takımlarm, birı'n . susun a azı zaman itirazlar vaki lan f db l d AI 

l 0 .1Je Caferle Adnı:r.dan mü•ek mak isf)·e::·k·cri ciz"m g·bi yazı::ı <ı~ın· l k d yapı u o maçın a man " 
:::> h'r müdafaayı yarmağa muvaffak d<ln miitcşekkil tnkınıbr rıuhtcliti mi c· ci,ikinci, üçüncü gelenlerine de 0 ma ta ır. Mesela Frana ile lar Franaızlan 4-2 yenmitlerdir. 

0 ~cak takım doğrusu pek az bulunsa. lur. Heps:nin h·b·ri dsun. birer madalya verilecektir. İsveç araımda yapılan maçta ol-
:rcrek. ' Teklifler tr.ktm kıv'lt""' !zzet A.,..._. "" .. .. I duğu gibj. • . Birinci devre çok sıkı ve heyecan. 

Gel ı· f Al 1 b"' ,. 'I ı uruyl!şe uzun ~ene erdenbe . 1 k d• . 1 1 t Bu d . M" 'h b. c ır.ı hnf hattına: Snntrh:ı l· ı ğ:.-\ rr.c~tt·ıı>. tchrnf, to' .. fon --ı • « • e- sver en 1 topu tle ı o muş ur. evreyı um ı• 
met Ad.- ı · ri spor sahasını terket · ı ~ 'oynanma · 
it' 'n1 .. Buna znnncdc:-scm nmsc biiecc~i c(bi .... ~zr.l-clc il'n cdi!1Te1' tuı·e· mış 0 an, sına ısrar ediyordu. Halbu ki, re sıfır galip bitirmittir. 
,_ 

1~ edemez. Hem vakışıl:lr, hf'm d.;ı fle d-. varıb"'il"r! Vefa kulübünün kıymetli muka 1 F l lk.ncı' devrede Mun" ı"hı·n ha~ kı" -oo7 Ju b 
1 

· · ransa sveçi kabul ettiği irin onun 
ı:· os u ofon bu de.İkanlı bu mev Ho:h·i rn .. _, c!~n ! vemet ve moraton koşu S.. k · 3" 

1C! en faz'a yakı~ n kimsedir. Sonra yarı Şr;k,,cı I U . . ~ cusu u çı aracağı top ile oynamak lazım miyeti tebarüz etmiş Almanlar 
hu k eyman çar da ıştırak edecek d B . 1 d F b d .ı k 

adar zarn~n h kemlik yaptı5ma B:-;ilm b:r gü, HJ\"E.R futbolw'.;ıkı- j · ı. u vazıyet i:arfıııu a ranıa u evre~e i i gol yemelerine rr.ğ 
~ak,rsak herhalde mrşı taraf o~·ur cu. ,

1 r.ı:m:l mr c·n-s·nd:ı t · kıp c<lece~ı t~- tir. K~n.disi üç aydanbe:ri hü müsa. ortaya beş top çıkannıt hakem de men üç gol daha atarak maçı 4-2 
arına biraz rözii .,.cçer zanr.ed~rim I b'yeyi :raı."cağım. baka ıçın hazırlanmaktndır. bun'ardan bir danesini seçmiştir. kazanmış!ardır. 

Sağ hnf mevkiinc O!man Miiniri -::..:::.:..::..:::~=-----:=::--=--::::;~ ---=-------------------
~'ak--ıtrrdık. Nihndın meclub·J bu r.enç 1 Bay ZATER'in spor Yü:zünden başına gelenler - Yazısız Hikfıye -
lıerhaldc bir hafın b'h'lesi lazım olar. 
her §eyi bilir. En biiyük mez:iyetlc.-in
c'cn biri de çok mi&n!irperv~r ve tatlı 
:C.z'ü olmesıdır. TnllıJıl.ı: a iş görmenin 1 
cc.hrü. şiddetten çok dc~a daha iyi ;ıeti
cı::ı~~· verdiğini Lnfontcn bile !>Öyleme:.r 
l'f!!? 

He:.~1an-.j hir oyuncu bize «ol at;-ıcak 
v:ıziyet~ geldi mi Osman Mü;.ir ht'men 
Yanım\ ynklnr.:ıc:ık, ve kulafrının dibinde 
tnth •özler söyliyerck onu eol atmak 
neznket · ı· -· · ı k ~·- sız ıaını ynpma :tan mencdf'c-e · 

! Scıl brl ··ı., r-r•;., e J)'ıı·av 
ntrn . c--!>c7 i:; ... ,,, c 'c~c';>'r. S<lim A

iabcyı:ı kar§ısmda heriıan"'İ bir ovun j 
cunun Perende atamryncağt muhak~ıık· J 
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ij lstanbul Harici As
~ keri kıtaatı ilanları 
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· 300 sene qaşamanın 

çaresi bulunmuş/ 

Çatalcadaki hayvanatın ihtiya
cı için 54 ton arpa veyahut yulaf 
alınacaktır. Münakasası 28/ 1/ 936 
salı günü saat 15 de Çatalcada 
1. Tümen satmalma komisyonun . 
da yapılacaktır. Münakasası açık 
eksiltme iledir. Arpanm beher ki
losunun tahmin bedeli 5 kuruştur.! 
Teminatı muvakkatesi 202 lira 50 
kuru§tur· Yulafın beher kilosu -
nun bedeli 4,5 kuruştur. Şartna . 
mesi J.Tüm satmalma komisyo -
nundan parasız alınır, İsteklilerin 
teminatı muvakkate makbuzlarile 
birlikte ve belli saatte 1. Tüın ıa -
tınalma komisyonuna müracaat . 

Rokf eller Enıtitüıü Hayat bil . 
giai mütehauısı ve Nobet mükif a
tı hamillerinden methur doktor 
Alek.sia Karrel gazetecilere ver -
uiği beyanatta, muntazam faııla
larla "varlığını kesen,, bir ada -
mm üç, dört yüz yıl yafamasına 

imkan olduğunu söylemittir. 
istikbalde bunu gerçeklettir -

mek için bir çare varınJ!: insan 
gövdeıini muayyen bir zaman i . 
çin soğukta muhafaza etmek ıar
tile uzviyetin tekamülünü durdur
mak sonra da tekrar diriltmek ... 
Bu orijinal çare vasrtasile inıan . 
lara uzun ömürler temin edilebile 
cekİrii§! 
ıtalyada noeı a~acı 

satılmadı 

N oel Yortuları için ltalyaya 
çama~acı it1ialatırun mene.dil 

~esi Avusturya it adamlarına bü -
Yjik zararlar vermitti. Zecri te.dbir
.lere ittirak etmemit olan Avus • 
.. turyahlar 1talY.adan dostça bir 
mukabele görebileceklerini ümit 
ederken, böyle bir yasak karfı . 
ı~da §atmp kalmı,lar ve bir hay 
li'Jimnıtlardır, 

Gerçi Noel yortuları için Ro • 
f mada ağaç satılmıt olmakla be -

raber alıt veriıler asgari derece -
Cle o1mu9tur. Çünkü çam ağacı i
le dolu trenler, İtalya hudutların
dan geri çevrilmi9ti, 

Alman oln;t!Yan 
musiki esrıeri de 

1<ap1etışarı ı 
t \ , . ..ıf t . 

B erlinde Na•r.ona Soıyalıat 
Enstitüsü 1>unaan böyle~man 

yada Mendelaon'un ve Offenba -
hın musiki parçalarının çalınma -
sını ve dinlenmesini~ya.sali etmİ§ -
tir. Çünkü bu iki musiki üstadı ya
hudi ırkındandır. Bunların eser -
leri de bir dalia ~Almanya'da baııl-
mıyacaktır. . 

Tuhaf değil mi; bu yasağın net 
rcdildiği gün, bir vakltiar :Aıman
yanın Brüning kabinesinde mil -
nakali.t batiaru olan doktor Tri • 
viranuı, Londra ıinagoklarmdan 
birinde kendi yurddatlarmdan 
David Joskielin evlenme törenin -
Cle, Mendekonun çok meşhur "lz
Cl ivaç Marşı,, ru dinlemittir. 
Nevvork e§lenlyorı 

K ürültünün büyük düşmanı, 

kanun ile asayiş ve intizamın 
muhafızı Nevyork Belediye Reisi 
Bay Fiorello La Guardia, yeni yı1 
bayramlarını istedikleri gibi kut -
layabilmek için Nevyorklulara 

~tam otuz altı ıaat durup dinlen
meden diledikleri kadar gürültü 
ve patırdı yapmağa izin vermiş
tir. Böylece yıl bar.şı gecesi Nev
yorkta büyük neşe ve zevk içinde 
geçmiştir. 

ltalyan dilinde 
temizlik 

1 talyada yeni bir peygamber tü 
redi. Bu zat İtalyan dilini E.n

barlıktan temizlemek isteyen Bay 
Poolo Monellidir. 

Fransızlardan alınmış olan 
''Blasee,, sözü atılacaktır. Seksa -
pel sözünü bir İtalyan en büyük 
bir hakaret sayacaktır. Poker ma
salarında artık Blöf sözü işidilmi
yecektir. Alp dağlarında çıkan 

ıiartopuna şimdiye kadar Edel -
•eiaa denirdi bu çiçeğin adı şim • 
di Stetla Apina yani Alp yıldızı · 
dır. 

Jasa kelimesini ltalyancaya çe
virmek imkanı henüz bulunama -
mıştır. Ve Turin tüccarları Sports. 
man sözünü İtalyancasını bulana 
1000 liret (Bizim paramızla sek -
sen lira) mükafat vadetmişlerdir. 
Noel sofrasından 

zengin kalkan 
bekçi 

1 ngilterenin Kent eyaletinde 
Darturt ıehrinin caddelerinden 

birinin bekçisi olan J on Kombrid 
Noel yortusu münasebetile sof -
raaında mutad olan hindi dolma . 
smdan batka bir de mükemmel 
istakoz bulundurmuştur. 

Adamcağız bu lezzetli yeme -
ğin daha ilk lokmasını çiğnerken 
yuvarlak ve katı bir şey dişlerin
den birini kınnıftır. 

Kızgınlıktan ateş püsküren 
Jon bunu ağzımdan çıkarınca kü. 
çüeük gayet muntazam ve pırıl 

pınl parlayan bir şey görmüştür. 
Bunun üzerine sofradan kalktığı 
gibi tanıdığı bir kuyumcuya koş

larr. "542,, "l 69,, 
:(. :(. ~ 

Kor kıt'atı hayvanatı için 108 
ton yulaf kapalı zarf usulile alı -
nacaktır. Eksiltmesi 29/ 1/ 936 çar 
şamba günü saat 16,30 dadır. 

Mecmu tutarı 5940 lirad!r. Beher 
kilosunun muhammen bedeli beş 

kuru~ elli santimdir. ilk teminatı 
445 liradır. Nüınune ve şartname. 
sini görmek isteyenler her gün 
münakasaya girecekler de kanu. 
ni vesaik ve teminatlarile ve tek -
lif mektuplarile eksiltme saatin . 
den bir saat evvel Çorlu satına} • 
ma komİ1Syonuna vermi§ olmala -
n· "544 "170 ,, ,, 

mUJ ve bu yuvarlağın tarka mah- -~-----------

lstanbul . Le.vazım Ami~~ ıuı en güzel bir inci olduğunu an. 
lamıtlır. 

Esasen çok obur olan bu ista 
Kozun bir istridye yuttuğunda hiç 
!iiphe yoktur. Jon Kombrid'e ge. 
lince, o, kaybettiği ditine mukabil 
cebini banknotla doldurmuştur. 
Altın madenine 
müşteri yok! 

S on günlerde Cenubi Ameri -
kanın Tranaval ülkeainde Joha 

nesburg ıehrinde bir altın madeni 
aleni müzayede ile satışa çıka -
rılmıttı. Ayda bizim paramızla 

. ·,( ligi s'ai_ı 'nal~a::::·_-;_.,:~.:i 

Komi s,· yo·n.u ilanları 
. • . • • 1 

Harbiye Okulu için 10500 kilo 
Bulgur 27 / 1/ 936 pazarteai günü 
saat 14 te Tophanede Satmalma 
komisyonunda açık ek'siltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 14 'liliru§tur. llk teminatı 

11 O lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
ve nümunesi komisyonda görüle -
bilir. isteklilerin belli saatte ko • 

6250 'lira safi kir getiren bu ocak misyona gelmeleri. "376,, "151,, 
Randfontayn ile ~ antenport ara- ~ :t- "' 

sında bulunmaktadır. Damarla • iki No. lu dikim evi için 5'2 a . 
nn bulunduğu topraklara eksper det terzi masaaı 28/ 1/ 936 ıalı gü
tarafmdan 100.000 lngiliz lira11. nü saat 14 de Tophanede Satınal· 
:(Bizim paramızla 625000 lira) ma komisyonunda açık eksiltni.e 
değer konmuş ve ilk artırma de - ile alınacaktır. Tahmin bedeli 

İstanbul 14 üncü 1cra Memurluğundan : 
Fındıklıda Selmahatun mahallesinin Osmançavuş sokağın· 

da 15 No. lı !hanede mukim iken ikametgahi meçhul bulunao 
lbrahime Emniyet sandığından 4. 2. 931 tarihte bir sene müd· 
detle borç aldığınız 2500 liraya mukabil birinci derecede ipO" 
tek gösterdiğiniz Fındıklıda Selmahatun mahallesinde Osman• 
çavuş sokağında 13, 13 eski 15, 17, 15:1 yeni No. lı gayrimen
kulünüze haneye dairemizce 10. 1 1. 935 tarihii!de mahallen 
hacız ve tanıamına dıllvuKur 'l.'llrarınaan t>.G:> ı ura Kıy un:t ı1a.K .. 

dir edilmittir. 
2004 No. lı kanunun 103 üncü maddesi mucibince hu bapt• 

bir itirazınız var ise üç 1gün zarfında daireye müracaatle 
934:2487 No. lu dosyaya dermeyan eylemeniz iktiza edeceği 

ilan olunur. ( 158) 

. >t~tanbul Denlz .. L~v~zımı Satmalma 
~:\ :~ t;>(. : .. :.: .'.:~. -~- Komtsy(}:lıu tıa.ııari. · . -~.~·"<·'. · . · -
.t ~.... . \. .~·- . ~ \ , _.· ~· -··-. _ · . .. .• . .. ~.;. . .. ·........ . . . ·.... · -~· .. .. . • 

1 

ğeri olarak 5000 lngiliz lirasiyle cem'an yektln 1737 liradır- tık te. Donanma ihtiyacı için tahmin edilen bedeli 38200 lira olaıı 
satııa çıkanlmqtı. minatı 130 'lira 27 kuruştur. Nü • 4000 ton rekompoze kömürü 13/ ikincikinun/ 936 tarihine raıl· 

Artırmaya hiç kimse iştirak et- munesi Dikimevinde Şartnamesi layan pazartesi günü saat 13 de pazarlıkla alınacaktır· istek• 
mediğinden bu fiyat 1500 İngiliz Komisyonda görülebilir. İstekli • liler her gün Kasımpaşadaki komisyondan şartname&ini alabi-
lirasına indirilmiş olduğu halde lerin belli saatte komisyona gel . lirler. Muvakkat teminat 2865 liradır. Pazarlığa İştirak etme.le 
gene kimsenin aldırı .. etmedig~i gö I · "378 "152 isteyenler yukarda yazdı ·gün ve saatte kanuni belnelerile ko· s- me erı. ,, ,, u 

rülünce müzayede komiseri satışı misyon başkanlığına baş vurmaları. "145,, ..../ 
durdurmuttur. !!D .............................. ımıt!------------------------------------------

Altm memleketinde altına Istanbul Deniz Fabrikaları Genel 
kimse kıymet mi vermiyor, yok - Lokantacılar cemiyeti • • • • • _,,, • 
•a orada da herkesin cebi delin- Dırektorlugünden : 

Yardım sandığı azalarına 31-1~ 
dimi? 936 pazartesi günü saat 10 dan 1:3 Aşağıda yazılan şerait dahilinde dört İ!Çİ alınacaktır. lıstek '* 

Yılbaşı öpücüğü e kadar sandık idare heyeti intiha· lilerin ilanın netri tarihinden itibaren bir hafta zarfında Borı .. 

T
am gece yarısı, eski yılın çıkıp hı vardır. Esnafın o gün reylerini servis nüfus kağıdı ve hüsnühal verakasını hamilen Gölcükte 
gittiği dakika öpüşmek adet - vermek üzere Cemiyet merkezine genel direktörlüğüne şahsen müracaatları. 

tı·r. Hele Fransız Tı'yatrolarında iıı•g•e.ım ... el•e•ri•ı··ıa.n .. omlum11naıu•r•. _____ .,,. 1 1 k - E e trik veya telsiz montaj işlerinde çahfmıt olmak. 
bu hoş adete çok dikkat ederler. 2 - Elektrikli devrelere ait şamaları anlayıp bunları takiı' 
Ve bütün Fransız aktristleri yılın ----------------- edebilmek, tesviyecilikte çalışmış olmak. 

İstanbul 4 Uncü icra memurluğun-
uğurlu gitmesi, kendilerine nıü - dan: · 3 - Telsiz işlerinde çalışmış olan ve telsizcilikten anlayan\şf 
him ve muvaffakiyetli roller ge · Hacız altında olup satılmalarına tercih olunacaktır. Gelip gitme masrafı kendilerine aittir. 
tirmesi İç.in gidip nöbetçi itfaiye karar verilen muhtelif ev eşyası 13- ~ - Yapılacak ~mtihan net~cesinde gündelik tayin edilecektir· ,.. 
neferini öperler. Gece yarısİ tam ı - 936 pazartesi günü saat 10 ile 11 "156~ 
on ikiyi çalarken, hele itfaiye ne . arasında Şişlide esld Cahi leni Rum- , 
feri güzel ve yakıııklı bir deli _ eli caddesinde Fransız mezarlığı ~.nr· Veni neşriyat f lstanbul ikinci lcra Meını.ıtl\J 
kanlı ise bu öpücüklerin şapırtı _ şrsında 13S num:ırah evde birinci açık ğundan: ,. 

arttırma ile satılacağından isteklile- Holivut ı .. 
sı bir hayli uzar! rin belli gün ve r.aa tinde sa tıs mahal- Bir borçdan dolayı mahcll 11 

D · d k' 1 ı .. Holivut'un '212 numaralı sayı. ı ·1 · k s.f enız iistün e ı yo cu vapur a. lindc bulunacak memuruna müracaat up paraya çevrı mesıne ar ııdt 
nnda en genç muçoyu öperler. larr 9:~4 12 dosya numnrasile i1:1n olu- 51 güzel res!mler ve birçok sinema rilen sigara iskemlesi, yazıh~·ef• 
O gece sürü sürü aktris ve dansöz nur. haberleri ile Katerin Hepbörn Elektrik l&mbaaı, köşeli el·~iıı' 
bulunan biiyük müzik hollerde hakkında cevabı yüklü olarak küçük masa 17 / l / 936 tar• " r 

.. b . 1 k . . . f . f ·ı .. ı·················· .. ··································· çıkmıc:tır .. d'f 9 J' no etçı o ma ıçın ıt aıye ne er - ·:·· ..................................................... :! 'l:' • musa ı cuma günü saat 0
• jıt 

11....ri can atarlar. lh Di$ hekimi U Zayi-İstanbul ithalat gümrü - tibaren Galatada Nazlı haJl b1~1 
'F ı •• ·= r•·-Bazı muç:>lar ise ya1lnrmı ınah- i.i Ratip Türkoğlu ~i ğünden aldığımız 8/ 12/ 934 tarih ci kat 8 numarada açık arıt• 11 • 

k " "'k d l O k k • 221316 l 'o ~ bet ... , • 1 1
...0. .,.. ı·- o1' sus uçu yaz ~rır ar. tuz ır İ~ Ankara caddesi Meszrret iİ Vf> sayı ı maKpuzu Kay - i1!i"eLl .:: i~ht acaıccli'. .l fi lf' P"; 

tane alev renklı yumuş3cık du - !i oteli Kar,ısı numrar3 (SS) :E tiğimizden yenisini çıkaracağız, larm muayyen gün ve saatte ·ı~~ 
dağm öpmesi için kim yatını kü - if ........................................................ ~: 1 eskisinin hükmü yoktur. hallinde hazır bulunmaları 

1 

............................................................ 
çültme;ı: ki!... J.V. VİTfOLL VE KO. L TD olunur. _(18882) 
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Hasan leke ~uyu Hasan. nıaş&r, bulaşık 
ozu 

Dert. )'tin, ipek ';'e her türlu ~nıu cat ile bütün elbiselerde ve çamaşırlardaki 
ınürekkep yaf, paı ve demir v-e her nevi lekeleri kat'iyen ve gayet kolaylıkla 
§ayam hayret bir IUrette t~mizler ve yeni gibi yapar. Şiıesi 25 kuru§tr. 

Çamaşırları sıcak suda yıkarken bu tozdan koymalı ve uiufturaıa lı, C&llWlılJl".UU'Gal 
lekeler ve bütün kirler kolaylıkla çıkar. Gayet tem'z olur. Kutusu 10 lauııfblr. 

Hasan deposu: istanbu& • Ankara - Beyo§lu 

Ayaklarından rahatsız 

Fenni Ayakkabı 
•l"ltfl§I, hallfll61 ve aajlamlljı birçok 

tacrUbaıarıe sabittir. 
A. K 1F1 DE S 

olanlar için J './ Irad almak 

caddesinde 92 numaralı karl!İr 
büyük kahvehane binaıı satılık -
tır. Üzerinde iki odası, altında 

~ Beyoğlu Poata eokağı No. 1. reıeıon: 41429 mahzeni ve tulumbası vardır. Ye-

••ra mUfterllerlmlzln lstedlklerl izahat posta ile verfllr~/ ni yapıdır. Almak ~steyenlerin ga· 

-- zetemiz idare memurluğuna mü· 

'<OLt> 

SABUNU 

Traş sabunla • 
rının en mükem 
melidir. Fazla 

köpürür. ve kö
püğü uzun müd 
det kalır. CiJdi 
tahriş etmez, yu 

muşet.tır ve gü . 

zelleştirir. Anti 
ıepti hassasını 
haizdir. 

racaat etmeleri. 

Operatör Dr. l 
Selah SLJN 

Deniz hastanesi Cerrahi Şef· 

Diş Tabibi Kemal SU 
istiklal caddes ı 

No: 322 
( eevoğıu ver.ı 

Mallar Pazarı 
üstü> Cildin muhafa. 

:ta~ını N · b 1 . ecıp Bey Trat Sabunu tt1111 in eder. Her yerde u unur. 

Keman hoeası 
A nupada tahsil etmiş bir san· 

atkar keman dersi vermek idi yor. r--------... ı:ıaıız:::s::::::::ıı•~'1l:ı::ı 
De~s almak istiyenlerin her gün Tarih sevgi i 

sabah saat 11 • 13 arasında 

(41923) numaraya telefon ede ·j Yeni 
rek (keman hocası) nı istemeler! -Y----------
kifidir. azan : 

vesikalar 

ldumder Fahrettin 

Muhabere ile ders 

NEDKALM . 
Bütün tarih sever

Gayet müsait şerait dahilinde le re ta vstye ederiz 
muhabere ile Fransızca ve tica" BU kitabı 

ret dersleri verilir. Arzu edile-
cek malumat bila üçret ve der. o kuyu r:a.~ ı 
hal verilir. 14 kuruşluk pul ile ___ ısm ____ E:ıır~M:tı•weıı:::ı::un===::z::::ıı;i•ı 

1 !)T.1oNSUl 

ANrAnA CADD~sıre 1'5L~ 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 

' lzmit posta kutu!u 1 O müracaat. 
-~-

128 PARDAYANIN öLOM'O 

- Bıı Morövtır hakikaten değerli 
bir adamdır diye düşündü. 

Çapkın herif gene söze başladı. 
- Madam bu adama istediğim gibi 

işkence etmeme izin verdiğinizi herhal 
de hatırlarsınız. 

- Şimdi kendisi nerede bulunu
yor? 

- Manastırın bir odasında kapalı
dır. 

- Onu nereye koymak istiyorsu
nuz? 

- Emrederseniz Bastil zindanına. 
Katerin bir kaç dakika kadar dü

fi.inceye daldr. Şövalyenin tevkifi ho
§una gidip gitmediğini yüzünden an
lamak Morö,·er için imkansızdı. 

Kraliçe birdenbire: 
- Şimdi bu ikisine ne yapmağı 

düşünüyorsunuz? diye sordu. 
- Bu ikisine mi? 

- Evet, öbürü de şövalyenin ba-
ba."Jı olan ihtiyar ~erseridlr. o da Mar
şal dö Damvilin konağında yakalandı. 
Şimdi Tampl zindanında bulunuyor. 

l\Iarşal, bilmediğim bir sebepten do
layı bu ihtiyar şeytanı işkence ile sor
guya çekmek için benden bir emir is
te;:li, Hatta bu sorgu sıra.qmda kendisi 

de hazır bulunmak istiyor. Fakat bü
tün bunlar bana çok tuhaf geliyor. 
Hiç bir karar verilmeden Dük Damvi· 
lin halinden şüpheleniyorum. Çünkü 
kendisine ait olmıyan bir işe karışı
yor. Yoksa tesadüfen Pardayan haki
katen mühim olan bılZl şeyler mi öğ -
renmiş? 

- Eğer emir buyurursanız ken
disinden her şeyi öğrenebilirim haş
metpenah I 

- Anhyorsunuz ya, kendisine pek ..... 

Pardayana kin beslemek ic;:in bence 
hiçbir sebep yoktur. 

_ Şövalye Luvr sarayının içinde 
size hakaret etti .. Eminim ki onun ba
na hal.aret etmek aklından bile gt>Ç • 

memiştir. Bununla bera.ber, bir gün 
amcazadesi Jan Dalbreyı muhakkak 
bir ölümde~ kurtarmış olduğu için 
krala büyük bir hizmette de bulu~
mmıtur. Heyhat, zavallr Navar kralı
çesir .. Gene ölümden kurtulamadı. Bu 
da büyük bir f eldkettir. KendL<ıile. an: 
!aşmak çok kolaydı. Bu kadm J{olınyı 
gibi inatçı değildi. 

Moröver kraliçenin karışık dfü;ün
celerini taldp edebilmek için boşnna 
uğraşıyordu. Zaten ~a~a~ı inti.~am dü: 
·üncesile dolu oldugu ıçın şovalyeyı 
!unden kaçırmak korkusu zihnini alt-
üst ediyordu. 

l{raJiçc içini çekerek söze başladı: 
_ Bu iki adamı size verdim. $ö

zümden dönmüyorum. Yalnız, madem
ki ihtiyar Tampl zindanındadır. oğlu 
nu ua oraya göndermek lazım. 

Bu sözleri söyleme!d<.> beraber bir 
tevkif emri imzalad •. 

_ Ah madam .. lşter Bastil, i~ter 
· Tampl, ister ŞatGle olsun! Bunun za
rarı yok. Yalnız elimdrn kaçmasınlar 
da .•. Hele şövalye! 

- Bunlarc sorguya çekmeği üze
t'inize almıştınız, değil mi? 

- Evet mad:ım. lntikam almak 
için bu bana yeter. 

Moröver son sözlerini öyle meş' 
um bir ifade ile söyledi ld, Katerinin 
bütün şüpheleri bir anda silindi. 

Kraliçe tevkif emrini uzatarak: 
- Öyle ise nlrnrz ! decli. ) 
Moröver henten emri alarak hür-

metle e ~ ildl. Ve titl'ek bir sesle..:. · 

• 

PARDA YANIN ÖT,01\n ... 125 

Moröver içeriye girince Katctin 
başını kaldırarak lıi raz beklemesin: 
işaret edip başladığı cümle.} i tarr.nm
Jadı. 

l\forÖ\·erin gözü pek keskindi. 

Kraliçenin zarflarını kapattılıtan 
sonra gelişigüzel masanın üzerine Iır
raktrğı mektupların aclreslerıni g(itu· 
cuyla süzdü ve hemen hepsinm viFıyet 
ilbaylarına (Yali) yazılmış oldukları
m gördü. 

Tam bu and:ı kraliçe birdenbire 
başını kaldırarak Moröverin bu küs· 
tahhğınr gördü. 

ı - Galiba kime yazı1dıl•'annı me
l rak ettiniz öyle ıni? diye sordu. 

l\lorÖt"er 
- Madam ... diye kekeledı. 

Kraliçe ekseriya takındığı saf bir 
ta l'rr)a: 

- Ben meraklı insanları senodm. 
Merak, zekadan ileri gelir. Ben clt si· 
zin bu isteğinizi yerine gctirecc;1im. 
Şu pencerenin yanma gidiniz ... dedi. 

- Haşmetpenah, emin olurıuz ki .. 

- Emrime itaat ediniz mös,, ti! 
Moröver titriyerek ·ve müthiş hir 

tehlike hissedereı< pencerl'yc g-itti. Fa
kat iç.inden de: 

- Adam sen ele! Bana l:<'r 1a
man ihtiyacı vardır. diye düşündii. 

- Sarayın avlusunda ne görüyor
sunuz? 

- Ilaşmetpenahı:ı otuz !\adar .ıtıı 
postacı görüyorum. 

Ayni zamanda kiiçük giiıniiş tu't
' mağile bir zi1e vuran kraliçe: 

- Pekala! olduğunuz yerde kah
nız dedi. 

Önceden bu razifeye alı~mış olan 
bir adam içeriye ~:rerek bütün nı<'k

l tuP.ları alıp bir söz sö~lemeden acele 

~--~~-------------··---
dışanya çıktı. lki dakika. sonra po~ta
cılardan birine bir mektup verdi He
rif hemen ok gibi fırlıyarak dört nala 
gitti. öbür mektubu alan ikinci pos
tacı da öyle hareket etti. Sonra üçün
cü ye beş dakika içinde bütün posta .. 
cıl:ı.r gittiler. 

Katerin sakin bir tavırla: 
- Dostunuz Dük dö Gizi gördti~ 

nüz 7.amnn kendisine, postaeı1anmın 

ilbaylarn yazılan mektuplarını ... 
hiplerinc g<itürmek üzere hareket et
tiklerini söyleyiniz. Ve ilave ederek 

deyiniz ki. bu mektuplardan her biri, 
askerlerini toplamalarını ve kral a• 
leyhinc bir fe.s:ıt cemiyeti kurmaktan 
korkmıyan budalaları tevkif et-r.ek 
üzere Parise gelmeleri için birer emir 

namedir. Mösyö dö Moröver; bir ka~ 
gün içinde, kralı korumak Jbımgtalir• 
se ona baş kaJdırmağa yeJtenecekJe. 

rin başlarını ezmek için altınış bin 
kişilik bir ordu Parise yürüyecektir. 
~İ"e gelince .. Bakalım sizi de ne ya
pacağrm? s(izlcrini söyledi. 

Moröver, celladın baltası ensesine 
iniyormuş gibi ürpererek: 

- :l\lahrnldum l diye mırddandı. 
Dizleri titrcdiğ halde diz çök~rek 

haşı yere dokununcaya kadar eğildi. 
Katcrin hu çapkına bir kaç saniye 

kadar hakaretle baktı. 
1 

I\endisi yalan söylemişti. ) 
Ynzdığ·ı mektuplar, geçiş take. 

resi olmryan bütün postacıları, Parfs. 
ten gelen bütün kaçakları, bütün Hfis 
nolnrr tevkif etmek için nlilere blru 
emirdi. (1) 

(1) Bu emirfor kralın mührUe mil· 
lıürlermıişti. l/epsinde kral dokuzımcrı 
Şarlin imzası vardı. Kraliçe ya eooeı. 
ce bir çok boş k(iğıtları lmıla inualat-
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61 - Birdenbire gülle bir yıldız kümesine ras t · 
hyarak sarsıldr ve durdu. 

62 - Fakat Los bir mane...-ra He tekrar gülleyi 63 - Merihe doğru yaklaşırlarken mühendi11 Loa 
- önümüzde Mcrihin bir ayı var dedi • 

6·1 - Gülle bir daha sarsıldı. Yolcular yere düı
tü!er. 

hareket ettirdi. 

65 - Los eene motörü ~üzeltti.Artık ~erihe iyiçt 
yakla§mışlardı. görünmüştü • 
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lualiçe: 

- füıllumz Mösyö! dedi. 
l\'Ior(;ver bu emre itaat etti. Yii-

zü mosmor kesilmi~ti. Bo'.5 yere dü-
şüncc.~ini toplama~a çnhşıyordu. 

- Eğer tloğru söylerseni?: siz~ lıa
yatınızı Jı:ığr~lıyacağım. 

Ilir sevinç nefe.-.i !\foröve ri n giig· -
ıünii kabarttı. Çtinkü kraliçe kea ni i
ni te-rkif ettirmiyor, akıl danışıyor

du. Dernek ki kendisine hali'ı muhtac-
tı. l~tc bunun için korkuyordu. · 

Katerin soı~uk bir ta\ryrJa: 
- Gizin kurduğu fe"'at crmiv<>ti 

f)lcri ilerJctti mi? diye ~ornu. · 
!\Ioröver, sesini yoluna ko~ rn :ıl\ i

rin. büyük bir emek harcıyarak: 
- Madam, lıu fe at CPnıiyc!inc 

girmcdiğime Isa, Meryem 'i·c lncil ii
zerine :remin ederim. ccrnlıını \'t-l'di J 

Krafü~c: 

- Pek:ila ama, size kim bu c~mi
yete girdiniz dedi! Haydi or:ıdaıı :ı lı-

111ak .. Böyle bir cemiyet l.urillak veya 
ona ıştirak etmek için herhal,fe asilza. 
de ve senyöt- olmak şarttır. 'fahii -;iz 
yalnız etrafa kulak \'C~rıni-;tirıiz. rnıd;
ğin i ı hir ~ey varsa ."Öl le.} in h. 

- 1\l:ıdam, Şevkeünaap k ralın cliıı 

siıleı· hakkında ı:lzımgelen 'ctlhirleri 
nlmak istemediği sanılıyor. 

- E sonra? 
--- Ve Giz, bütün Paris 1.alkı cor:;-

1\··' ';it· halde hulundu~u için kendi~i
r.i • ·ı:. örlere H! halka katoliklı ·ı il 

1 ı,,.· · n::ındanı ohrak l;alml dtiı·ı <';el 
İ'ir. "'~ı ftr:'attırn istifoclc edece!< .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~· 

mış yahut cesaretini sonuna lada,. rıii 1 

türerck kralm im=asını taklit elmiı;

ti. l'alnız bildiğimiz bir şey varsa il
baylardan bir çDjju bunu lıiitiin Ttiirt· 
nolart öldürmek icin bfr em•r tel~klıij' 
etmi!!lerdi. 

- Daha sonra? 
- Hepsi bu kadar madam. 
- ::vlösyö dö l\forö\'er, siz yalan 

söyJi.iyorsunuz ! 
- 1\Iaclam, beni işkence sehpasına 

lrnymuş olsanız bile fazla bir ~ey <::Öy-
1 i,} emem. ~'ünkii !-Öylediklerimdcn ma
ada 1,ir hildiJim 'oktur. Bununla be
raber aklıma bir şey geliyor.. Fakat 
bu ela adi bir zandır. 

- · Onu ela söyleyiniz! 
- Hakınrz. Parise hakim ve ka-

tolik ordusuna başkumanrlan olduk
tan sonra eğer mi"ınldin olursa doğ
rudan doğruya krnlı kandırmak irin 
htıll'lan i~tifade olunur .. 

Iürı liçc lcen di kcn dine: 
- Acaba bu ahma!c hakikaten bir 

~ey lıilmiyor mu. diye düşündii. 
Arhk Moröver kcııclisini f3marN'n 

topla mı ·~ ve:;. ü:t.ii el(• eski h~liı.i almış
tı. 

l\rnlh:e J:irclcnbirc: 

- lUö ') ii. ~imdi:. c ı,aclar bir ('Ok 
hizmetlc.'r ettiniz ve şiiphe~iz daha 
bi !"Çnl· in nnı da edecek~iniz. < edi 

--- Hayntrm haşmetpcnaha aittir. 
O.rn istedikleri gibi kull:ına:ıilirle •. 

-- Si1i a ffedi) orum. Dül• dci (,i1e 

geline:.>, o da başkumandan olmak is
tiyor.srı varsın olsun. Onun <lindarJı

ğını severim. işte bu dindarlık onu, 
Lcıtt••4·ini krala ıorla kaimi Ntirnıere 

kıı:_;kırh)'ol'. Be;1 de onun !.!İhi düc::iinii
yonım. Hatfii kralı kandur:ıak "dı• 

Pari ·~ muntazam lıir ordu gctirti:rn· 
nım. O zaman <~!ılP i-şimizi j?'Örecc~iz. 
G •telim :->İZ<' .. 

Katerin. :\1orövere meti'am l'akt-
smı dik ti. 

Jantiyorn, hu tt>crüheye .;:on dere
ceye rnran limitsiz bir cesaretle da~ 
yanabildi. 

Eğer ufak bir tereddüt eseri gös
terirse derhal yakalanarak j~kenre o
dasına götürüleceğini anlıyordu. 

Krali~e bir kftğıt üzerine bir kaç 
kelime yazarak devam etti. 

- Gelelim size .. Size de şunu ya
pabilirim. 
· l\Ioröver uzaktan bu yazılanı oku
mağa çalışıyordu. 

- Galiba beni Bastile götürmek 
için bir tevkif emri 1 <liye cHişündi1. 

Kraliçe kağıdı ona uzattr. Bu. 
l•raliçenin hazinc~indcn verilmek ü -
zere elli bin Jirnlık bir <:ekti. 

l\[orövcr sevincinden titriycrl'k 
hiirmeUe eğildi. 

Bu yüksek kalpliliğinin tt'.:-;irini 

dikkatle takip eden Katerin: 

- Hakikaten bir şeyden haberi 
yok! diye clfü~üncrek dışından : 

- Yakit yaklaşıyor azizim. G('· 
~ende bana söyl~mi~ olduğunuz clo"'
tunuzla birlikte ı>apaz Yilmorun ı>l i
ne girip yerleşecek.ı;;iniz dedi. 

- İyi ama madam. Ark:ıd:ı<:ım 

önceuen hal•kmı <dmrntı. \'ermi-: ol-
duğunuz bı. ~l!i hin lira .. 

- Ilaksı ,.; ı,;1' ~üpheden dolayı sizi 
iizdiiiüm \'C getirdiğiniz han1dis için. 
Mucizeden ne haber? 

- O i~ ele olclu ha~metpcnah. Aha

li m:ınastrrrn etrafında murize l cHw 

hn.:o·kmyorlar. Papaz LülJeai ht.>rk<'s 
el ü<:tündc ta~ıror. l\:ızand:ıki c;u kan 
oldu. Yirmi binden fazla halk lıunu 

gördü. 

- Pek giizel si~ hal.iil•~ten değer!i 
bir adamsınız mösyö. 

- Oh madam. Hakkı unutmı)a-
1ım. Her ~eyi yapan haşpapazdır. Bir 
de keşi:;;lerden Tiho vardır. 

- Demek ki halk mucize c.ii~e ha
ğırıyord u ha! 

- Evet madam. Bundan b:1.şk:ı 
herkeı:; kazan mucize.;inin öldürülecek 
bazı dinsizlerin bulundut!t:n'l L1ı:ıret 
o!duğunu da l>iliyor. Onun ic:in tam 
o sırada manastırın önünden ge\cn 
iki Hügnoyu da yakaladım. · Fr.kat 
bunlardan birisini serbest bırakmağa 
mecbur oldum. 

Krali~enin yüziinde bir ha) rı!l hi 
belireli. 

Morö..-cr sözüne devam etti: 

- Kendisini ~erbest bıraktığ'ım, 

kızgın halkrn elinden kurtardığım 

Hügno büyiiklcrinden hirisidir. lfaş. 
metpcnahın onun hakkında biı- scYgi 
beslediğini bildiğim bu Jliigno: Kont 
dö :\fa:iyy:ıktır. 

I\r~li!:eııin halinde bir değisiklik 

olmadı. Gü1iimser n kayıtsız bir hal .. 

de kaldı. 'Pakat hu annenin kalbinden 
kopan müthiş fery~ dt duymuş olsay-

clı .:\lorgveıin ı~orkudan ödü patlardı. 

Katel'in hiç bir he~·ecan iıi gö · .. 
termeden ı;;adec-e: 

- Mösyö dö l\fariyyakı müdafaa 

ettiğinize ~ol~ memnun oldum. Kendisi 
dostlarımdandır. Ya öteki ne oldu ? 
dedi. 

- öteki mi madam. Bu anda bana 
vaktilc etmiş olduğunuz bir vaadi size 
hatırlatmak isterim. 

- Nasıl vaat? 

- Maclam, yüzümde sflfnmesl im. 
kansız olan bir iz yardır. Bu hakaret. 

ten dolayı mütlıi~ bir surette iaükala 
alamadıkça.. 

- Ha, şu kırbaç yarası! 
- E\'et haşmetpenah ! 
J\a terin .se\ in~lc titriyerck: 
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ilim ._ ~d
a-11)!)._ ' .... 

l:crt~-~be'ricıi:ln ~ ~ ·- ,r ·,_ ,.,.. - ~ 
Se lat'r .~rt ... 
,!!~!:.r tlt ,, __ _ 11- ~ından 

Beni korkaklıkla itham e_ 

nce biliyorsun ki dayanamadım. 

ilttln tehlikeye rağmen içeri L 

!dun .Cuna da bu cUretlmden ııa

J"Dllfb. Beni vuramadı. Bir dola.. 

ı siper ederek mukabil ate§ &çtnn. 
'&kat ne çare iyice gizlenmişti. 

·ene kUfUr etmeye, ağ:mıa geleni 

>ytemey4l... başl~dı. Kızıyordum. Fa. 

at elimden kaçırmamak için o si_ 

?rll yerde kalmaya sebat . ediyor -

um. Nihayet öyle bir şey. oldu ki 

.ayanamadım, yerimden ~ırladım. 

•nu böyle dolap ark~dan taban

a · u..- ~eğll ellerimle öldürecektim •. 

r I&y~. bunu be)s_ılyonnll§. Bıçakla 
eni yaraladı. Gene· çabaladım. BL 

:ıkmak istemedim. Fakat kaçıp 

·urtuıdu. Ahdettim. Yakalıyacağım. 

iZ nesiniz? KlmsiniZ şunu bana 

nlatm. 
} 

Ercümentle Hanri başlarından 

·eJiP. geçenleri birer birer anlattL 

"'· .Joe çocuklarm cesaretine hay. 
ı r - • ·· ·• · 

rsii" (lldu. Ht:le Ercümendfıi becerik-

: !~:.. . 
· Peki !!imdi ne yapaca.Umız, 

ı!iye aordu. 

- Bilmiyorui. Geri · döneceğtz, 

• :edtler. 

Joe: 
- Yollar kapalı. Tahtelbahir. 

ı s- vapurların. aerbeatçe gitmeleri. 

ae mln1 oluyor, dedi. 

~ beJ:ııbcı>:U ke8ildi. 
Klm•llz, par.-m ne yapacak. 

rsrmı sokaklarda kalacaklarmı dti. 
.. Oıı~ 

~~~ d4: ~ mkılmadl 
·~. o da 1ı1ras· Sıkıldı ama, aer. 
·;aze,t qkı bu fena haberin uyan. 

Jırdığl teeullre galip pldl. 

.ıoe .devam etti: • 

-' Fakl\t burada kalmamız ele. 

nıek sokaklarda kalacatız maı:ıuı. 

•l& gelmez. Herhalde lllze bir yer 
temin edecetLz. Hayatrnı kurtardı.. 

~ adam llarp bitinceye kadar 

J81111lda kalmanızı tatlyor. 

Ercüment derhal atıldı. Katru
raae: 

- BiZ ona karp vazifemizi yap. 
"ık. Bir adamm yardımıma kof-

mak her insanın boynunun · bo?Cü:. 

dur. Hayır olamaz. BiZ çalııımağa 

hazırız. EkmeğimlrJ çalı§arak kaza. 

nabillriZ. 
Joe gittikçe bu kahraman çocuğu 

daha fazla seviyordu . .Minnet altm. 

da kalmak latememeaini onun çok 

yüksek yaradılışlı olduğunu anla •• 

tıyordu. 

Böyle kODU§Urlarken içeriye te. 

l~lı bir yerli girdi. Zavallı gözleri 

faltaşı gibi ~ılmıg, yüzünden dam. 

la dariıla ·akan terler vücudunu si~ 
.• ,. .. ,.,,. . 
yah bir ~U§&JDla gibi parla.tm>r;. 

du:_.Y6r~lukı&;ı zor '1efes aJabl~ 
Uy~rd~~ A~ açtı, bir ,eyle~_İji)y. 
__ ,;, •· .~. ~ .~ t - c··· · -· ~ •• ~. , _ ~ 

'lemek. iaWdi· . Fakat ot4uğu, yere 

yıkılıverdi. .Joe yerinden fırlıyarak 

zavallının yardımına koştu. Ercü. 

ment de su almak için dl§an çıktı. 
Başına gözüne soğuk su dökerek 

adamı ayılttılar. Biraz nefes alinca 

yerli heyecanla anlatm&P bqladı. 
. .:. ~aüne.fiıl tam başimız tızerinde_ 
olduğu zamanda idi. lluthit bir 

güi-Üıtn _l§lttlk. Daha ne olduğunu 
anlamadan ~üyük, çok büyük bir fll 

kadar kaPİanıa tkl fil bdar bir fll 

kbye hUcıİİn ettt: Şimdiye kadar 

hiÇ ~u- kadar müt2ıi§ hayvan gör • 

meml§tlk. Ne büyük. Ne. büyük U. 
urlmiZe ·hücum ettiler. Bir çok 

kt§iyi öldflrdWer. Bütün köy bal.. 

kı kaçtı. Ben de kota kof& alze Jıa.. 

ber vermeye geldinLr · 

Yeril anlattıkç& Utft1'ordu. Bel
li ki o aabDe göctf.: ön~e geliyor, 

O deh§eUi anlan tekrar yqıyordu. 

Joe Ercümentle yerliyi orada bL 

rakarak yukan çıktı. Amirlerine 

ne yapmak lbmıgeldlğinl danlflD&,. 

ğa gitti. Ap.tıya lnditl zaman yU. 

zünden çok dllfüncell olduğu gGrU. 

lüyordu. 
Ercüment yüzUne bakmca: 

- Vallab ne yapacafmuZı bUmL 
yoruz. Hiç böyle bir meaele kartı. 

amda kalmaml§tık. tkl haYvanm 

hem de bir fi.ile bir kapl~ bera. 

berce bir köye htıcumu duyulmUf 

bir teY değildir, dedi. 
_ Ercüment: 

- En cSotruau gidip bir kere 

M-ileff.ftlüSibakasa 
, N. o· r··A. - - .-.. -

. ··<-Bilgün müaebalilnfiini. -e:lö~_\r:liılteaini ·koyuya. 
ruz. Yukarıki reıiml~~ - ~;aiı~d;-. tanıdıklarınız varaa: 
bize bildirip gönderenlere birer mükafat verilec:.eti ·-•i
bi, burada resimleri çıkan okuyucularımızın da .. iaze\64. 
mizden birer mükafat alac:akları vardır. Cu'aı'art~ai 
günleri, öğleden ıonra idarelianeinize · uğrayarak hedi• 
yelerini alabilirler. 

Mektepli okuyucularımı~, mÜl{lbakamıza ; reaini
lerini gönderere_k ip.ak edebilir. 

Yalnız gönderit~ek resimlerin arkasına mektebi
nizi, adınızı, ve · hangi · sınıfta bulunduğunuzu . yaZIDays 
ihıtıal etmemelisiniz~ ... _ Resimlerinizin basıldıİı · zama• 
iyi çıkmasını istiyorsanız gönderecejiniz resimlerin 
iyi obnaıın& ~a dikkat ediniz~ 

bakmak. 
J'oe Mvinçle: 

- Evet, evet, dedi. Gidip görmek 

ve ondU 80DI'& kan.r v~rmek lbsm 

K~ dıprl çıktı. • 
;tçOıve - gelince yerliye: 

- Haydi bakalım. Senin için de 

bir at hazırlattım. 

Sonra ErcümenUe Hanrlye dö. 

nerek: 
- Çocuklar aiZtnle infallah akp.. 

ma konU§Uruz. 

Ercüment bir teY söylemek iste. 
dl, .. fakat yerli sözünü keatl: 

·- ·Ben gitmem, ben oraya git. 

mem. Orada büyük fil, büyük kap_ 

lan var. dedi, 

Bunlan ııöylerken tiril tiril ut.. 

riyordu. 

ErctlDıent: 

- Ben gelecetim, dedi. JoenL"t 

**• Joe ne Ercüment köye Jald• 
o·L' , 

mlflardı. Allan _sUrüyorlar, fada • 

yerijıe . btr' in e~ .. 1 varinak iç• 
r . . ~ - - ,#. • - , ( 

acele e<İly!>rlıirdı. Şehkden çıkı$.. 

tarmdİın bert b1r1n1n, oalan ark&. 

l&rmdan glzllce takip ettlg1nln fU: 

~v~a~ 
Köyde klmaecikler yoktu. BUUlll 

halk korkudan ormana kaçmlftl.ı 

- nk nazarı dikkatlerini celp ~ 

gey köyün altüst olmut' olmuı)'dİ. 
Yerde kaplaniD parçaladJts blt çal( 

zavallmın vücutları yatıyor, yıkd. 

1111§ evler bunu;ına bir harabe man. 
zaraaı veriyordu. 

Joe ile Ercüment aUanndan lne. 

rck etrafı te~!dk etmiye bqladı. ı 

lar. ( Deuamı uar) 

" .... ~·- · 
Harflerle resim yapıyorum 

·~ ... 1JTI illi, 
)C;HAAFİ 
~:ıl>iM .. -.... 
~--~ 
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Mi ki Arayıcı • • s 
...aKi .. 
kAPTANW\ 
'G&M.iVt 
l 00L!'$1YOR 
VE i2AMAT 
;ALIYoR..~ 

ou 

4'Jacı OL· 1 . '"' ~\K\ MA· 
l\lNA&.I TV. 
fln.L.1 Nö. 

8E'T 
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,4 
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1 
Kiki, vapurun kaptanne vapuru dol8flp k&bat ah)'ordu. Her ,ey 

qaQkemmeldi. V&pUl"Ull g&ıe çarpmıyan yerlerine birer top, tüfek yer. 

leftirllınifti. Vapurun ön dl.reli yanma geldikleri zaman kaptan Klkıye 

yıl'Jlı durıuı keresteleri göaterdi: 

.- lıleaelt. dedi, ıu kereste yığınmı görüyor8UD değil ınl ? Hal

buki ..... Bunun altında bir top gizlidir. 

Kaptaı:ı "Halbuki,, derken elini bir manlvel&ya göUlrm.llf ve çektlgt 

zııman da kereate yıtmları altmda koca bir top gGrllnmllftu. 

Miki çok memnun olmll§tu. Sevincinden ağzı kulaklarına vararak: 

- Mükemmel bir iş yahu, diye haykırdı. 

Kaptan izahat veriyordu: 

- Her hava deliğinde makineli tüfekler kamaralarda tanare top. 

hın, halatların altmda bombalar ... 

Kiki kararını venniftl: 

- Öyleyse hiç korkum.uz .yok ki~ gelmek ı.tene plllln.. Yahu atsln 

l cemt &det& bir harp gemlsln.e benziyor. 

_ ·Bu •ırada uzaktan Bay Hadilkün ıiem kottutu bem. de elindeki bir 
;L\g"ıdı •allıyarak lw.ğırdıl}ı görtllttyordu, 

- Kaptan -bir tel8ilı &Idık. Buradan iki · J8a mil açıkta .,,..._.. 

lalrgeml.W~ 

lıllki: 

- Bize de bUcuın etmealnler derken kapta :yumruklarını mkm~ 

- Biz hazırız, gttveniyorlaııı& gelir bize de çatarlar. Topumuz, 

tutetııniz her §eyimiz tamam onları deDiZ1n dlbbie yollarız, diye ögi.UL 

meye bql&Dllftı •• 

!. 

t 
' 

Bay Hödük bunun l1zerine elindeki telgrafı kaptana uzattı: 

- İyi ama, dedi, bu aoyulan gemi ticaret gemisi de111. BUyillt 

harp gemf& 
bir ! 

. 
Gece olmU§tU. Kiki m•k•neli Ulfekle nöbet bekliyordu. Blrdealılre 1 

elindeki makineli Ulfek bom diye havalanıp duvara yaplftı. 

:Mild bütün kuvvetlle çekip çdcarmaya phftı. Kuftffak olamadı 
..... , 

Ba garip feY vapunm )'9Jnıs bu kısmmd& olm&mlftı. Dıp.rdaD da ..... 1 
1 ter yükaelmeye bql•mq: 

- Kaptan p\WUla lflemlyol'... Toplar da devriliyor ••. Berkel ıtL 1 
nrteye çıksın.. BOtün makineler durdu. Acalıa Tapar& ne oluyorf 

Balmll&n göklere yUlr.aelmlftL 
Ktkl makineli tut~ kurtaramadsktaa biaflta tfllardakl bu .... 

ti .. llitlnoe blabtltBn ~ düfttl. . . 
- Hertaaıde ~ lla~ tecaria e&Wıer plibL ,. 

.. ...... dılu'l7a 4l4mak ldn ~ 

1 
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