
Veni tefrikalarımız· 
·1 - Entellicens servıse karşı bir 
Türk casusu . 
2 - Polis hafiyesi X: 9 un yeni 
harikulade macerası . 
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üt@lUyarnıDarr 
Cıicıi~adan 

püskürtüldüler 
Habeşlerin Eritreye 
girrr:ıeJeri , .u~~luy~r 
Cepbe'deki Italyan Ulüleriol Akbabalar 

ve . Sırtlanlar yiyor 
Dün gelen harp haberleri ara- role'nin Jta]yanlardan geri alına

'1nda şimdiye kadar misli görül . rak 200 e yakın İtalyan askerinin 
lılenıiş biribirini tekzip eden tel - kılıçtan geçirildiği bildirilmekteraf var. Bunlardan birisi Habeş . dir. 
~aittir ve Cenubu Şarkide Ku- (Devamı 4 üncüde) 

Bir Japon kumandanına göre 
~ ,_., -r=ıawwwzs"nawa ~~ r"Z ---------~ 

Japonya 
lıe 

ln·giltere 

'{j 

Harb 
decek :j. . 

akat bu 
harp nasıl 
doğacak 

ve ne 
betleeler 
l'erecek? 
·- Yazısı 

2 ·nci 
~ada Japonya donanmC181 kumandanı ~o cuklarile birlikte .. 

Alman yanın 
üç planı: 

'arka mı, Garba mı, yoksa Cenuba mı 
• 'b'\at tansanın en ileri gelen diplo- dan 40 millik bir mesafe içinde 
~ :rı.ubarrirlerinden Tabui, Al - 15 resmi hava merkezi ve 24 di . 
l'ekn.~~ıun üç planından bahsede ğer hava sporu sahası hazırlamıı-

1Yor ki: tır. 

l>l" "Bunlardan birincisi Göring Bundan başka, hudut civarın . 
ttaa'?!- naıniyle maruftur ki Ukray- da birçok Almanlar yerleşmiştir. 

uıerin h"' d ' ---------------'•tL:· e ucum ur, Ç d 
'°alt, ıncisi Almanyamn Çekoslo- İ n e 
"-'<ru a Ye Avusturya yoliyle Orta K k Ç b• 
dir. Paya doğru inkişaf etmesi . o r u n 1 r 
liai~·~Çiincüsü ise, en ehemmiyet- yan g 1 n 
t ra ır. liolanda Belçika yoliyle 

tıaaya h·· 1300 kişi yandı 
'h • ucumdur. 
nu. ti ·· Londra, 14 (Radyo ile) - Çinden 

Ctk Çuncü planı alakadar ede- gelen haberlm:e "'öre T iensinde büyük 
lrlahiyeu 1 "' 4lrtt e şun ar vardır: bir yangrn çıkmış 1300 kiş i alevler ara 
~anda hududun . smda kalarak ölmüştür. 

llelediye büt-ç-es_i_ 
6.815.940 lira 

Bu paraları nerelerden toplayıp 
aeıet1?e~elere harcıyor ? 
~ Yenın 936 bütçesi hazır- duktan sonra heyeti umumiyece 
l~lal\t .._ Şehir meclisinin dünkü tasdik edilecek ve Ankaraya gön-
\tr. 'f e 

1~1~~a azalara dağıtılmış derilecektir. 
~\ltf'.ııa. ili utçe Şehir meclisinın 936 mali senesinde belediye '{""en .. 

Cünıenince tetkik olun* (DeıJamı 2 ncide) 

Türkiyedeki fırtınanın 
Şimdiye ~adar an,laşılan neticesi : 

45 kişi öld Ü! 
Vazife uğrunda Istranca 
miiddelumumistoln cenazesi 

etek terinde donan 
bugün kaldırıldı 

Çatalca 

Aı:tık lstanbul kara kıtı atlattı 
denebilir. Dün sabahtan akıama 
kadar devam eden günet karların 
bir kısmmı eritmiştir. Hava hugüıı 
de güneşli ve hafif lodos olduğuna 
göre, şehri kaphyan karların bü
yük bir kısmının erimesi beklene· 
bilir. 

Fırtmamn tesiriyle · bozulan 
telgraf, telefon hatları tamir edi· 
lip seyrüsefer gene yoluna konul
duğundan tahribat şimdi daha a
çık olarak anlaşılmıştır. 

Karaya oturan vapurlar 
Dün bildirdiğimiz kazalardan 

batka Çanakkalede de Filistin 
bandıralı Atid vapuruyla kömür 
yüklü bir yelkenli karaya oturmuı
tur. Suat şilebi de Ereğlide kara
ya düşmüttür. 

Unkapanı kBprUsU 

Unkapanı köprüsünün Y emiı 
iskelPsine ve Hal önüne dayanan 
parçaları dün Karaköy köprüsüne 
getirilerek bağlanmıştır. 

Yerini özliyen Unkapanı köprüsü halefini ziyarete geldi.!?. 

"Karadeniz,, yolcuları 

Fırtınada geçirdikleri 
tehlikeqi anlatıqorlar 

Belediye her ne pahasına olur- Büyük fırtına yüzünden dün öğ. yaptığı tahkikata göre hu hadise 
sa olsun kamyon; yük arabası, gi- leden sonra teahhürle !imanımıza 'u şekilde cereyan etmiıtir: 
bi nakil vasıtalarının Karaköy köp gelen Karadeniz vapuru da sığın- Vapur salı günü saat ikibuçuk
rüsünden geçmemesi iç.in parçala- dığı Ereğli limamnda büyük bir ta lneboludan hareket etmiı ve 

nan k&Prüyµ ta.Jtlir t:t~ararın~ ..tehlike atlatmııtır. Bir J.azıcı~ızın •.~~'"""'"·'"~~.~.ı(Devamı 4 üncüde) (l>evcüiilZ' ncıae) _______________ ........ .......___.. __ ......;;.. ____ ..._---

Fransada 

Siyasi 
dayaklar 
Sosyalist lideri Leon Blum sokakta 

dayak yenmiş ve bu hadise filme alın. 
mıştır. 

Sosyalistler de Action Française 
gazetesini bastılar ve muharrirleri 
dövdüler. (Tafsilllt dördüncüde) 

Kurban Bayra
mından ·Önce 
Yetim ve dullara 
maaş verilecek 
Bu Y.Il Kurban bayramı Martın 

dördüne gelmektedir. Ay_ ba§mda 
maa,Iarmı alacak olan memurlar 
bayrama hazırlık yaıpabilecekler • 
dir. 

Mütekaitlerle dul ve yetimle . 
rin üç aylıklarının da Marta veril
mesi laznn gelmektedir. Fakat 
Mart başından itibaren geçecek 
üç gün içinde maaşın verilmesi 
hemen hemen imkansız buJun - J 
maktadır. Bunun için mütekait, 
dul ve yetim maaşlarının büyük 
bir kısmını vermekte olan Emlak 
ve Eytam bankası İstanıbul mali -
yesiyle anlaşarak üç aylııkları bay. 
rama kadar vermeği temin ede • 
cek ve bayramda bu büyük züm -
renin parasız kalmamalarına çalı· 
şacakttr. 

Polis mesleği 
ile yakından ve u~aktan alakadar 
olanlarla kendilerinin dikkatli 
ve anlayışlı olduklarını iddia 
edenler b i .! hafta çıkan (YEDi. 
GÜN) de DETEKTiF sayıfasım 
oJrumalıdırlar. Bu sayıfada çok 
meraklı ve yeni bir mesele ortaya 
atılmaktadır. 

2000 Liralık 
Büqük müsabakamız 
Bugün koyduğumuz 45 inci 

resimle sona erdi 
Okuyucularımızdan ricamız gudur 1 ·r-:r 

Şimdiye kadar neşrettiğimiz 45 resmi, evvelce rica etmiş 

olduğumuz gibi, muntazam şekilde bir deftere yapıştırarak re
simlerin kimlere ait olduklarını altlarına yazınız. Bu defterleri 
posta ile veya elden idarchanemize yollayınız. Fakat bu defter. 
lerin üzerine de adresinizi yazmayı ihmal etmeyiniz Defterleri 
elden getirenlere bunların teslim alındığına dair idarehanemizce 
mühürlü birer numara verilecektir. Posta ile gönderen okuyu
culamnızm da, böyle birer numara alabilmeleri için, resimlerle 
beraber, üz erlerine kendi adresleri yazılı pullanmış bir zarf 
göndermelidirler. Numaralan bu zarf içine koyarak kendilerine 
gönderilecektir. 

Cevapların gönderilmesi müddeti 29 şubat ~~rtcsi 
akşamına kadardrr. 

Yeni müsabakamız: 
" • • • ... • ••• • • 1.. - • 

Bu münasebetle okuyucularımıza haber verelim : Gazetemfa. 
bu müsabakadan aldığı cesaretle ikinci büyük bir müsabaka da
ha hazulamaktadrr. Esaslanru bir kç güne kdar ilan edeceğimiz 
bu müsabakaya, şimdikine iştirak etmemiş okuyucularımızın 

da iştirak edeceklerini ummaktayız. ............ .__.-. ... _.. ... _, ...... __________________ ._. __ .... __ .... 

l2mirde müthiş bir cinayet 

Bir g ·enç 
babasını 
öldürdü· 

Kız:karde,ını ajır suratta yaraladı, evine kundak 
soktu. Kurtarmtya gelenlere ate• açb 

(Yazısı 2 nci sayfada) 



~ · , 

Türkiyedeki fırtınanın şimdiye 
kadar anlaşllan neticesi : 

kişi öl •• u 
(BQf tarala 1 incide) 

datlır. Yapılan tahminlere göre, 
\(;; ünün eski h~line konması için 
sr 000 liraya ihtiyaç vardır. 

tselediye tamirata bir an evvel 
ba~lanmnsı için fen heyetine emir 
d e vermittir. 

daki rıhtımı da parçalamııtır. Tah 
lisiye idaresi ba§ka kaıalara mey• 
dan vermemek için icap eden ted
birleri almaktad1r. Birçok liman· 
farın tahmil ve tahliye vasıtaları 

harap olduğundan faaliyet dur· 
mutlur. Ereğlideki birçok maden 
kuvuları hasara uiramı~tır. Nüfus 
zayiatı yoktur. Birçok motör par
çalanmıthr. 

Dün öğle vakti Trabzonda çı
kan bir fırtına ylizünden bu liman.. 

Halbuki bazı salahiyettar kim
seler bu tamire ihtiyaç olmadığı 

fikrindedirler. Çünkü esasen ma
yı s ortasında yapılmağa baılana

cak olan At<ıtürk köprüsü için bu 
köprUnün kısmen parçalanması ve 

Unkapanı ile muvasalasıntn kesil
mesi lazım gelmektedir. Binaen~ 

aleyh bir, bir buçuk ay müddetle 
b irkaç kamyonun geçqıesi için bu 
kadar büyük bir paranın sarfedil· 
mesi yersiz görülmektedir. Nite· 
kim ıon birkaç aene içinde bu kCSp· 
rü için 200.000 liraya yakın para 
harcanmııtı. Bu kadar çok para 
harcanmasına raimen kfSprUnUn 
da ~·lmau, Unkapam köprUaUnUr 
artrk tamir kabul etmez bir halt' 
geldiğini göstermektedir. 

da bulunan Akıu ve lzmir vapur· -------------................... 
f?ir ~~po~a!!llr~ı~_gör~ 

Evkaftan öArenildiğine gHre. 
ıon f ırtma esnasında İstanbul da 
az çok harap olan ve tamire ihti
yaç gösteren camilerin aayısı 151 
dir. 

fstanbuldaki bütün zararların 
yekunu bir milyon Türk' lirası ola· 
ra k lahnıin t'd ilmektedir. 

Edlrnede 
Edirne, 13 - Son .kar fırtınası 

Edirned~ büyük zararlar dolur -
mu~tur. Vilayet hudutlarında 32 
İnsan donmu§ ve kaybolmuıtur. 

Şimdiye kadar elde edilen ma
lumat, dört hine yakın koyun ve 
diğer baş hayvanlarla sayısız mik
tardl'\ k\imes hayvanının öldülünü 
m1:ydana cıkarmııbr. Trakyanm 
diğer v; 1 ~y\'.:tlerinde de zarar pek 
büyüktür. 

l<aradenlzde 
Fırtına Karadeniz limanlarında 

da büyük zararlara sebep olmut ve 
bu meyanda Amasra mendireğin

deki deniz feneri yıkılarak etrafın. 

Vazife 

ları büyUk tehlike aeçirmiıler- · 
dir. Nakliyat tamamen durmut· ' 
tur. Limandaki vapura yolcu ve 
eıya götUren bir motHr batmıı Ye 

içindeki 12 kiti feci bir ıekilde bo
ğulmuıtur Kar devam etmektedir. 

OçUncü umumi mUfettit Tahıin 
Uzer Trabzon limanının inıaıı i
çin bUyUk bir ıayret ıarfetmekte· 
dir. ' 

lzmlr nuntak••ında 
lzmir ve Aydın civarına yalan 

yağmurlar İzmir ·- Aydın demir
yolunu tahrip etmi,tir. Münaka-
1 e tamamen durmvttur. 

Eiridir elcıprHl lki aktarma ile 
Aydına kadar gidebilmit iH de o
rada kalmııtır. Sökeden Aydına 
gelmekte olan tren, yolların bo
zukluğundan hattan çıkmıı, fak at 

makinistin vaktiııde davranması yü 
zünden feci bir kazanın önüne ge
çilmi§lİr. Bütün Aydın ovaıı su 
altındadır. 

Manisadan gelen haberler, Ge
diz nehrinin taıtıiını ve bütün o
vanın, ,ehrln yakınlonna kadC1r 

sular altın<la kaldııınr bildirmek~ 

tedir. 
lzmirde soğuk tiddetini gittik

çe artırınaktadıı" Kar,ıyaka tara. 
fında harap olan köylerin mecmuu 
altmıtı geçmittiT. 

Bir çok koyun sürüleri donmuş · 

tur. Menderes gittikçe daha fazla 
kabarmaktadır. Yalnız §ehirde za
rarın 30 bin lira olduğu söylen-
mektedir. · 

kurbanı 

Çatalca müddeiumumisi 

Karlar altında 
nasıl öldü 

Belediye 
bütçesi Ja onya lngiltere 

(Baş taralı l incide) • ı li b t • 
Yaridabnm 6.315.940 lira olaca . ı e ar e mı y e 
i• tahmin edilmektedir. Bv altı 
buçukmUyohliranındörtyUzbin meeburmuQ 
lira11 b«:tlediyelere yeni devrolu . ~ 
nan bina vergiıinden, 265.000 Ji . Japon amlr•lı, eserfnde, Japonl•rın tnglllzler• 
ruı kaıanç vergiainin belediye neeıı ••ldırac•Omı an!atıyor 
hissesinden, 670.000 lirası yüzde Japonya, lnailtereyle ne za nııyacağı tabiidir. İngiltere fu k•• 
on gümrUk hissesinden, 380.000 man ve nasıl çarpııacaktır 1 Çar- naattedir ki, büyük harp, lngilil 
liraaı temi21ik vergisinden, 220 pıftıiı takdirde kazanına ne ola- donanmasının tekamülünü röıtlf' 
bin lirası tenvirat resminden 800 cak, kazanmazsa ne olacakbr? mittir. '1 
bin liraıı vesaiti nakliyeye r:ıun . Japonya kazandığı takdirde Av. Japon kumandanı bütün plAoı· I~ 
zam köprüler resminden, 375.000 rupada Franıa ve İtalya hlkim nı tanzim etttkten sonra Singapur· 
lirası belediyenin mal ve mülkle. vaziyete geçebilecek mi? daki İngiliz üssünün Japonya içiıt 
rinden, 290.000 tiran Gazi köprü- Japonlar, lnıiltereden neler iı· bir tehlike tetkil ettiğini de söylİ' 
sil varidatından, 1.156.000 lirası tiyor? yerek diyor ki: 
da metba:ha ve Karaağaç müesse- Bu suallerin cevabını Japon "Eğer Japonya lngiltereniıt 
selerinden temin olunacaktrT. bahriye.i eıki kumandanlarından Çin filosu kruvazörlerinden ~ 

Belediye varidatı bu olduğuna Toto ltimaru: "Japonya lngiltere veya Uç taneıini batırmak ve tof 

göre, maıMfları da nedir? Bunu ile çarpıtma zaruretindedir.,. i.uıi pito hücumlariyle ıene lnıilizlt' 
yazalım: ile yeni çıkardıiı bir kitapta bütün rin yarım düzine kadar harp s" 

846.914 lira sıhhat iılerine har- dehıetiyle veriyor! miıini vurmak suretiyle iyi bir bat 
-...ealdır. B :vekônun 206.072 ı .:: O müthit kitaptan \>irkaç cilm· langıç temin edebil:rae, o zaını~ 
lirası Haıeki -hastahanesine, 198 le: lnıııız aonanmaaıyıe fu\.a•ctv' ır• 1 
bin 726 lirası Cerrahpqa hasta . "Eier Japonya ıeniıleme ıiya· )ar dahilinde karşıJa,ma ve k•~ 
hanesine, 51.860 lirası Beyoğlu setinden vazıeçmezıe yahut hın· bir hareketle muvaffakiyeti le111ı" 
hastahaneaine, 32.830 lirası üakü- dinden fazla müıtemlekelere ma- etme imkl.nını kazanmat olur. 
darda Zeynep Kamil doğum evi . lik olan lngiltere bugünkü mevcut Japonya, Hong Kong ve Sini'' 
ne, 95.960 lira Zührevi hastalıklar vaziyeti muhafaza prenıipini ter· pura bir "ıadme halinde,, iner 911 

teıkili.tına 320.0QO lira lıtenbu . ketmezıe, Japonya ile lngilterenin oraları zapteder, fakat lnailiz dO' 
lun aydınlanhlaıına 313.848 lira kavgaya tulu9maaı muhakkaktır... nanmaımı tahrip edip denizde bJ' 
itfaiyeye, 74.720 li~a bahçelere, İngiltere, gururunu yenmeli ve Ja- kimiyet kazanmad1kça Avustllr•

1
' 

25.804 lira mezarlıklara, 439.648 ponya için müaait bir vaziyet ya· yayı ve Yeni Zelandayı itgale ti' 
lira temizlik itlerine, 400.000 lira ratmalıdır. şebbüı etmez. Eğer İngiltere rn•f 
bankalar istikrazma, 100.000 lira Japonya, İngiltere ve Amerika. lup o~u~sa, yahut birkaç ~ene 1: eıki borçlara, 61.200 liraıı Şehir üç büyük Okyanos devletidir. Bun. kendını toplıyamıyııcalc hır h• 
meclisi azalarına, 17.500 lirası da- ların her biri kendi mıntakaımda geline, Franaa ve ltalyas AvrupıJ~ 
0 4 0 l hAk" 1 1 A- "k ş kt h~L! • t ki d•r ff ımı encümen aza arına sa.rfedile. a ım o sun ar. '"uuerı a ar a , cuum vazıye e geçece er ı · 
cektir. Japonya Garpta ve lngi1tere de tedikleri de z11ıten budur. 

Bundan ba~ka fevkalade bütçe Cenubi Okyanosta hüküm aürsün· ~ğer lngiltere kazanırsa, J~ 
. ı . 1 • t" • f el' ıle yolların tamiratı esasiyesine er ... ,, ponyanın genıf eme sıyue ını .. 
600.000, ıuabattaki yolların ta . it harp etmeğe gelirse, lngilte- hetmesini iıtiyecektir. Ve çok •"" 
mirlerine 80.000, istihlak borçla- renin gerek bahri, gerek berri, ge- meden ba,ka harpler batıöıter" 
rına 60.000, kanalizaayon inş.aab . rek ıınai bir kuvvet olarak kork- cektir.,, __.,-"' 

ntl 650.000, yeni konservatuvar 1 e d be 
binasının inşasına 150.000 lira zmır e ır genP. 
harcanacaktır. Y Çatalca müddeiumumisi Hayri 

Nedimin vazifesi uğrunda karlar 
arasında donarak öldüğünü yaz . 
mı§tık. Aldığımız tafsilata göre 
bu kaza fÖyle olmuıtur: 

ıta.planarak donmu§ ve ölmüttür. 
Arabacınm arkasında kalın go . 

--~----................... --~__._--_______ _ 
ha basını öldürdil 

Müddeiumumi Hayri Nedim 
\iç gün evvel Padima köyünde VU· 

kuu haber verilen bir vakanm tah
kiki için trenle Çerkes köyüne git
miştiT. 

Hayri Nedim oradan bir araba. 
ya binrrtit ve kö~e Rİlmtk üzere 
yola çıkmt§hr. Jstranea eteklerin
de H•yri Nedimle araba11 müthi, 
bir tipiye yakalanmışlardır. 

Arabanın hayvanları tipiye 
karşı ilerliyemeyince Hayri Ne . 
dim ile arabacı iıımişler vı yaya 
olarak ytiriimeye çahtmıtlardır. 
Tipi gittikçe şiddetini arttırmıı, 
Hayri Nedimle arabacı birfbirle . 
rbtdeıı 150 metre kadar nyrılmıt· 
Sar w bi"'""'erini kaybetmişler . 
dir. 

cuk olduğundan karlara saplanan 
arabacı donmu§, fakat ölmemit . 
tir. 

Ertesi saba!lı yoldan geçen köy. 
lület müddeiumumi ile arabacıyı 
ıörünce lstranca jandarma kara . 
kolunu haberdar etmişlerdir. Va. . 
zifeıi uğurunda ölen müddeiumu· 
minin cesedi dün Çatalcaya geti . 
rilmit ve bir cenaze töreni haz?r . 
lanmıştır. Adliye VekAleti ve Is . 
lanbul Adliyesi namına dün ak . 
,.rnki trenle Çatalcaya birer bü . 
yük çelenk gönderilmiştir. 

Hakimlerden Ekrem, müddei
umumi muavtnlerinden Feridun, 
Nurettin ve diler bazı adli . 
yeciler de dün akşamki trenle Ça. 
ta.lcaya gitmi~lerdir. 

Cenaze merasimi bugün 12 de 
oek !Jarhk b;r .. ek: ttJe .,.anılmrş 

CatAlcnıfak i m:flkive. acllive me . 
Hayri Nedim yoluna devam murl at'ı He 7.abitan ve halk cenaze 

edemtmit, oldutu yerde karlara tön!ninde hazır bulunmu§tur. 

2000 
llraıık bUyUk müsabakamız 

No: 45 

Bu himdir?... ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
~ Tanıdımzsa adın ı buraya yaıınız i : 
1 : ! 
1 . : • i ........................... ,......... ..... . .. .. . .... : : 
: : : 

.. .. : :::::::: ::: :: :: ::: : :: :: : : :: :: : : : : : : : : :: :::: ::::: : .. i 

.izmirde müthif bir cinayet it . mak çok güç olmuf, Sabri eVİ çı. ' 
lenmiştir: viren polislere de ate! etm1ttir. fi 't 

lzmirde Kahramanlar mahal . Çıkan kur§unlardan Ahınet . d 
lesinde oturan Sabri isminde bir Y &far isminde iki kiti ye.ral.ı',JC ~ 
genç, maliye tahsildarlarından mıştrr. Katilin i!stüne su ııkıt•r 
babası Hilmiyi bıçakla öldürmüş, yakalanmıthr. d JI 

Sabri polise verdiği ifa ~i • 
kız kardetini ağır surette yarala · · eı.• babasının kendisine teca"'1% ._ )d· 
mtş, bundan sonra eve ate§ ver . ~ rı• ğini söylemi§se de sonracan 
miştir. 

kat anla§ılmıştır. · 'fe~fi· 
itfaiye yetifİp yangını söndür Katil evvelce de l(ardet• 

_m_ü_şt_iı_'r_. _F_a_k_a_t_k_a_t_il_i_e_v_d_e_n_çı_k_a_r_· _ğ_i_ö_l_d_ür_m_ü_ş ~ 

Sahte 
Sahte terazi ve ölçüler hakkın 

daki tahkikat devam etmektedir. 
Suçluların iki güne kadar tamt-.
men tespit edileceği söylenmekte
dir. Yeniden birçok kimseler din
lenmiştir. Yüksek kaldırımda bir 
Yahudiye yaptırılan sahte damga 
Aletleri meydana çıkarılmı§tır. 

ölçüler .. ;~i' 
Şehrimıze sahtekarhk . ''~et" 

gelen iktisat Vek!leti teftıı r"1' 
ti reisi Hüsnü bugün Anl<ıJ 
dönecektir. -~ 

imal edilen sahte ölçüleri~çll ti 
tarı tespit edildikten sonra z; tJ"' 
tartıların yıllık muayenesine 
lanacaktD'. 
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~ . .. .. .. 
~~iff flJ.C.ıŞlli1t : 

,.-.., ~ --- .... ..__,. 

taı -, a~B~ n<ey<e 
aco cdJ o ifil o~ ? 

Şüpbeaiz, Çatalca müddeiumu· 
~İnin vazife başındayken tutup 
diae tıi, gözleri yaşartacak bir ha
eaı .. dir. Fakat, bu yaşarmada. te-

\lrden ziyade, ulvi bir mana 
~dır. Bir vazife kahramam sizi 
tyCcanladırrnıflır. 
t Şüphesiz fırtınadan, soğuktan 
d~~hıonda yahut T rakyada ölen 
~~er vatandaşlar da, bütün yü 
~ iderde matem hissi uyandırmıı· . 
!er Y dcrlan damlar, batan motör ... 
.__ l!unlann kıymetleri tasarlan· 
'"4lt: • 

Sir -·ı T·· k ı· \' ~ı yon ur ırası .•• 
I! •h, vah ... 
~ .u. Paray:a ne yapılmazdı ... Hat 
~t 11le, 50.000 lirasiyle o köhne 
'4 ... b

1
erbat Unkapam köprüsüne bir 

"'ita. h• nfre., ıırmgası yapmak onı· 

~~~.0k ay daha ya~atmak di:ş"i
llJorın 1 • Uf••• 

~l ktnci bir z:yan !... Bu da o pa 
'rı denize atmak değil midir? ... 

• • • 
~ence• 

tt lfuJaık fakültesi ve e.dliye dha 

1
1 daba · · · ""dd · • t nıce nıce :nu eıumumı 

~hJeti!tirecektir. Tüık analar• '° ~ ne kadar Trakyalı ve Trab: 
't .. 'll U doğuracaktır. Nüfusumuz .. ~·· ~i unevverler:m~z. l:u fırtınada-
de ~Yiattan mi.:teessir olmuştur 
~~~eh!lir mi? Milli servetimiz 
ı.ı 1nda da öyle bir §CY söylene 
eı. 

ı,tın 'i •lnız bu r ırtına, yerine asla 
hrUltnıyacak bir zarar meydana 

'ttniştir: 

t1ıı!'crafı.bulun ~hin ldi.ımı Jcoca ~.i7a
l:tttk a a devırmiştir.. Ağaç dik-
td·ı ~ususunda tamaın:yle ihma! 

1 l'ttı • 
~ f vazıyette ka'an ve ge· 
~t ••rın baıında bir ormanlık 
~: Jİnıdi keleş!eşen İstanbul, bi-

J;' aha afiaçsız!aşmıştır. 
,dl.lr:ltlınanın en büyük zararı bu 

'i erin k "ıı:td e onulmıyan ağaçları · 
h.r,l>'0 

•• e.n güzel bin tanesini ko 
.\h Roturmesi ..• 

'-'ıı ' ağaçlarımız, vah ağaçları 
••• 

ltu .. liırsızh!< 
~it· Çuk Ç"fU"k • ıtl h . 1 ı caddesınde Ka 
~ıı ai"lb~•noaundaki barakaya hır 
~~· lcı~~· .~irç?k eşya çalmışlar· 

ısllıi d a .uzerıne Cevat ve Neca 
n e ık' k" ~~ 1 ışi yakalanmışhr. 

935 t[caret 
•• • 

muvazenem ı z 
E\·velkl ylldan daha 

lehimize olduğu 
anlaşıhyor 

Statistik umum müdürlüğüni:n 
hazırladığı atat'.stikle:den aonun • 
ousu o!an 935 yıhnın 11 aylık ti • 
caret müvazeneıi ıtaf ıtiği 935 
yılı tamamı i~in büyü~< bir üm ·ı 
vermekte ve 933 ticaret müvaze . 
nt.'l"nin 934 yı'ına nazaran de.ha 
müsait bir tekilde lehimize ka:'• · 
nacağını gö::terme~:te i~i. Nitekim 
bu cm "tler tahakkuk etmi~tir. 

Öğrendi:Hmize göre Stafat"k 
genel direk!ört· ğ5 933 yılının 12 
aylık ticaret müvazenesi stati~ti 
ğini n hazırlığını henüz ta1r.e.m~n 
b"tirrn'ş olmamakla bera':er 93j 
ti-:aret müvazenes"nin gejf"n yıl . 
dan daha üstün olarak lehimize 
ka;>aı'la-:a:Yı an!e.~ı!maktadır. 

934 yılı tica!'et plançomuz 5.5 
m:l,,.011 lira i!e leh:m:ze kapanm'! · 
tı. 935 yı!ı ticaret p'ar.çomuzun 
da bunun bir bu:uk miı'inden faz. 
la le!ıimize o!dl·ğu görülmektedir 
Diğer taraftl\n 935 yılınc!a hem 
ihraca~ımız, hem de it~aı·trmrz 

kıymetçe geçen yıldan yüzde 5 da. 
ha üstündür. 

933 in m~ on bir aymda 82 mil 
yon 21 ".0'.>~ lira o'an it'·a•a•ımrz 
dan ihra--e.tnnız 3.1'92 oco rra 
fa "?la!liyle 85. ~10.000 Iİ:'a olarak 
kapanmıJtr. Halbuki evvelki sene
nin 11 ayında i'ıracat-m1z ithala 
tımıza nata~., 2.567.00D lira yük 

Ti-:aret m~:,razenemi•in ku·ak 
teris~ik tara rı ihwa'"&h""I~ın ren~ . 
nin son a•·lawmda d

0

ğer aylara 
ni-bP.tle daime artma .. ıd"l". Bunu" 
iç:n !'lene ortr .. m-'a pa .. if bir va7İ· 
vet ~6!:t0ren drş ti-a-.. t!m~z ıen• 

s ..... Ja-rn 'a r'üz•'me'·te ve a' tif 
fit- şe!dlde !ehimize k:-pan-....akta. 
d·r. 

Ga atasarav 
Kulübünün sene•ik 

kon~resi 
lstanhul, {A.A.) - GaJataıa· 

ray spor kulübü genel ıekreterli . 
ğinden: 

KuJübümüz·:n seneUk kongresi 
1 Mart 1926 Pazar gi!nü aaat t 1 
de ku!üp loka!inde toplana:aktır 
Kon~reye iştirak edecek azanın 
1933 yılı teahhütlerini tamamen 
verm:ş olmalan lazımchr. 

Kadastro fealf~· etl 
Kadastro teş!dl · tr Emine nü ka

zasının son maha!lebr:n 'eki faa. 
liyet"ni ta-amlama'< üzeredir Bu 
kazanın Tavıanta~ı maha'!e inde 
de Kadas~ro !e:ıet!eri v'"rilır.e' te. J 

dir. Heybelide çah~an Kadastro 
heyeti de Heybeli yangm yerinin 
katlasttrosuna baş!amı~tll". 

Hapishaııelerde i 
mücrim çocuklar 

Çocuk Es·rgeme Kurumu b,u 
mese:e ile meşgul o~uyor 

Çocuk Esirgeme Kurumu t ' nı · 
diye kadar ~ok ihmal eılilmiş oli\n 

bir işe el koymu~tur. CemivP.t 
memleketin muhte):f yer1erin~lt·k· 
hapishanelerde çoc~·k mücrimle 
rin mühim bir yekunu buldu 
ğunu ve bele lı~anbul hapi:;han~ 
ıinde çok ~ocu~c bulunduğunu gö~ 
önünde tutarak bu çocukların ni 
çin bu yola sürüldend:k'eri hak 
kında ipti ·'ai bir tetldk yapm·ş•ı" 

Bu tetki!( srnunda çocı!k1ar111 

ya fena bir tesadüfün, yah:Jt f era 
huylu insanlar taratın-'an va•nl . 
mJJ te'k'n!er te~iriyle gen:l:k'eri 
ni kpishane k5şele~in1e ge~ir 
mek vaziyetinde kaldıkları netice 
sine vardmı~tır. 

Bu ço-:ukların h!r tara"tan dı 
,arda haller:n:n rsh\..,rna çalış ı 'ır -

ken, diğer taraftan da rr.a\k«-me 
lere dt:şmü~ olanların va-:iyet1eri 
nin mahkemfere e!raf:y'e an'a•rJ. 
ması için çahşılmasına karar ve
rilm!ştir. lstanbul l:a-:-csu bu va-z! 
feyi üzerine almış•ır. Çocı•k i.,'e:-i 
üzerinde mfüel-as111s ve ç:xu~< E · 
sirgem~ K •ruruna tren;ı· :> a~u • 
kat'ar ı:o:•·k ve g~n:'erin ma'ı'· e 

m 0 'er 'e müda"aab.rını ya,aca!< . 
la .. dır. 

Avni 7amrn-!~ t;"'crk ha·)s' & · 

ne!cri tesi~ :çin Tüze Pa':anh~t 

(Adl'ye Ve!caleti) n:-7din:Je t?

şebhi.islerc!e bulunulaca'·tll'. • 
Şehrimizde l:u'unan Çocuk E 

sirge"!le K•Jru"Ylu gen"!l b~,' ·a'lı 

K·r'+•reli ıa·+wı Do'·br Fu~t l u 
iş'e eh .. mmiyet!i surette me,gd 
' .. o mtt~ ur. 

Şark demir yolları 
Ş~rket merkezi satın alma 

teklif~ni muvafık buldu 
Şark Demiryollarının i~Jetme 

imtiya?;ma, na.kil ve cer vasıtala · 
rına sahip olan şirketin Paristeki 

1 

merkezi hükumetimizin mü~a_yaa 
teklifini muvafık görmü;tür. l~in 
bunc?e.n sonraki krsmı şirket his . 
ıedarlaimm top'anara~c satma ka. 
ran vermesine ve müzakerelerin 
yaprlmasma ait olacaktır. 

Şirketin resmi merkezi l:tan 
bulda bulunduğu iç!n ş:rket Y. eye. 
ti umumiyeıi şehrimizde top lanl'l 
cak ve mÜ'ıakere'er An'·arada 
yapılacaktll'. Fakat form ali' enin 
'kmııl:ne ~a~ar Ba••ın-'ır'rk ha 

euN..,,.. ••""-" 

17,41 

Vaad -

~. tU4 12.28 HS.21 17,.fl 19.13 tl.J6 

.!':, 11,M 6,48 9,40 12,00 l,32 11,37 

GEÇEN sır:~ nnotlN me oı.ou ! 
Poyraz bugün bir kar tipisi tıe beraber 

ftddo?tlnl arttınnl§ ve bu yüZden vapur Beter. 

1er1 durmuştur. 

Ltndbergtn çocuğunu tr.tUrtnektcn suçlu 
Hauptman idama mahkQm edilmiştir. 

kanlığı aatm e.'ma, şirket de sat · 
ma şartlarım te.:ıob:t etmi~ bulun · 
ma!:tadrr. 

Sark Demiryol:an yıllardanbe 
ri karsız çalı~an bir şirkettir. Ge . 
çen yaz Florya 'aki imar harf"ket= 
do!ayısiyle banliyö postalarındaki 
fazla hareket şirketin vaziyetin" 
b:raz kurtarmıştır. 

Bayın:lırhk ba!tanl•ğr bu hattr. 
bilet ücre!ler;ni intlir~p Edirneye 
ka-!ar ~günli=k po!lalar tert;p e~e. 
rek diğer hatlarda olduğu gib: 
kar temin etmek imkanı bul··na 
cıı :;tnT muhal<ka 1t görme1ctedir. 

Mürettrp~er:n 
kongresi 

Tt:rk Mürelt'.p!eri Cemiyetin . 
den: 2 Şubat 933 Pazar g:·nkü 
toplantı ·'a ek~e:-iyet o'madıijın . 
dan önümüzde~ci 15 Ş··bat Pa-ar 
gUnü sa-at 13 de arkac'a•!ar:ı: kon. 
gre··e ~e1m0le~i ri~R oJ .. n•tr. 

Elektriks~z "alan 
semtler 

~on fırtına ·!an c'o ay. 1 tan':ul 
c'a l:oz·!lan elektrik h:ıt}~ rmdan 
bir ç: kbn yapıl ~ı3ı ha de kale 
drın 'a Eyüp rrıntak:ı rn~a~:i tah 
ribat ~O~< fa .. la ol 'u·un:~an bu 
semt'ere di!n zk aTa ka ·'er he 
nüz ele~<tr :k g .. lmen:işt"r. Ahali 
d '5rt gö- le u·ı't 1-ekl-me' •e-:!ir ' Cibaı~~r. çc:. rptı 

~-tl~ Salıhp-'şa cad desinde •---------------------------------------... 't- '''la d ı \l\:~ltııayae~ .. e ~turan 32 yaşın ·, 1 E s N A F 1. 1
. 1 

~~ koıt haf de ~ınurk"çahrpmıJ, ha:· "E '- c 
lldır I aae ı astahaneaı- •------.-..-------------------------~-----------' b ı nııştrr. • 

~,liu~~~derinı klrdı eı· r 
l . ' erede ı~ ' f . " ·tçı A.l "aıa at yerınde kömürcünün 

fK\QıçtüıcıYı ~t 

('g) üylYı ~ u <® ır 

Bu sütunda ekseriya sizi tebe:ısfür.e 

ıürükHye!l ıat:rlara rastlıyorsunuz. Eu. 
gü!l!erde Kurun gazetesind: ki kö~e~ n• 

de, S. Gez:rin'in ılzi hüzün!endiı·e:c- !c 

bir e-örü~ünü kendi ağzınc!an ania~ca• 
ğız: 

Dan sabah ti"li savru111r. ri:~,.ı;r 

çırpınırken sokal:lar bomboştu. y.. s 
yollarda ekmek peşi nde koşanlar h:·e 

seyrek'eşti. Öğleye k:ıdar bu tESı?.' ı k 
sü:-dü. İşi .,, beni ta Fener sırthrına at. 
tığı için rarşaMba - Fatih yoluvla ('Ve 

dönüyo~d·ım. Camiin avltısunda öyle h"r 
manzara ile kar!':Tlaştım ki ömrUm olduk 
ça unutamrvacağım. 

Ort"l'!rndan cad..te i'e bö1ü"en "'e":I 
bah,.ede koca bir ağac devritmis, b,•,.:ıa 
b~'ki yirmi rocnk topla,,mıştt. Kı•J.,J:l;ın 

kir!i. vrrt-k be,.lerle sarrh çocuklar. en 
hUyüftil on lirii.,de ancak var. Kimi tıir 
kıyma demiri. kimi bir S?tTr. CORU ~a hl· 
rer keser v~kalıvarak rö.,.leri.,e ke·t:r
d.kferf dal'ara saTd•n""rlardı . Dah:1 kil. 
rükleri. d.,,,~ aü-:sfü:. d~ha çcHrn5;.,.1,.rl 
rtc ince fi'i7:1e:-i ttı.,l>var:-k çuv~"ara doJ
dıınıyorlardı. EIJerl morarmıJ bir yav
ruya: 

- 0.,1:ın ne v:o.,aı-ııko:ımz? 
Diye sordum. Cö-1•r:nde tekerlek 

bir şa"...," He ,,\hüme baktı: 
- Vak"e:ofiızr 
Dedi. Su kadar~rk bir ~oeı•:ı:un "'a. 

kaeıık düqünml'<tİ, ç~h ~Trrıt pe"i,...de ı-u. 

vat nolr1•1ru'l vtik'enme.,i. hem h•t h:-va
d~. beni rotrt,,~um vert- mrhladı . Ee-i'D 
ellerim e1dive'1 i,.:.,ne rt .... nııvor. tı:-~k. 

fanm S''!1runrd•T. O z~v,.1!.lilr kaılaı "I 

silk~rek ıhT ton'uvor,..,-.ı,. f'nı-•·1: r..l. · ı· 

ra bir bü.,i11< ,.rt .. .., düı;ünü;;:.inO. biı Lil• 

viik ıtdıı.., fcdalr5.rJ·!·-:ıı veren d:~4l:t:-,. 

Hik. rı; ko .. 1-.,., .. •ev f t"'-lann ça .-••. _d:ı 
kıır: O"Un. kf',,İf, zt"'1 .. ..,a vcwiluıı'.ir. 

KüçUciik varl·k1:m bö·•'e pünl•rdr k ?-
1anna s·~ ..... n olnrhr. f .. te p-~- 1.imün ö. 

nii"ıl•tt;ı ..... b:-er lCÜrf"1< mcı'•1·· mu .-ı.:_,ı 

iki kat. d:;.,e ~~'ka oc::-M:cırma biı av:· .; 
ate~ ve hnJntl"r k~rhr ctıı....,,.., ... ctfrec, 'c 
l'•lıık d.,,T,an •iiriil:Hivôrl:n tı-•·-:~arı:.d:ı 

b:r evin viH-n ... u ti!!!n•;uıTan hıı h:;:~•o 

CYÖrsevı:U.,, . bö••1e fena n1 .... ,.,ar:o1• .. ·m.f.'a. 

kat. knca"'ll m"htac ene kn,,,•l:ı'"fnr, ~"l· 
kr1:ıın hir p ~ .... h~"'"~ CY•"İ-ıı ,,.:., n;-·.,. 
mil~ ,.,_-... ,.f(. hir tl'k ,._.,..,, • ""'" ac· !,, 
vah va'1l2 at~at'lır şe!' d::;il I::un 1::- ze-
1ı;1' v:ıı1'. t:ıı 'hı;:r.nre sap'anmı§ kızgın bir 
bı:;ak acısT v:ır. 

Bfr do'andırıcıı 

Galatasaray 
Fenerbahçe 

Kulüpl:ri namrna 
iş görüyormuş !U 

Son zamanlar~a türeyen bir 
dolan.~ırr:::mın Galatasaray - Fe
ne:bahçe kulüpleri n:ımma b!rç:- k 
İJler gördüğü anla~ıldıaınc!a.n bu 
i!ci ku!üp a~ağıdaki tebliği neiret
mişlerdir: 

lstanbul, (A.A.) - Galata~a. 

ray ve Fenerbahç:e sywr kulüpleri
nin mü:terek tehJiği: 

uçok temiz ı;e nezi~ı Galaaa·a. 
ray ve Fenerbah:e k·iiıp~edmi:.. in . . ' . . . ' ' 
ııım erını sıper e- ere.~ 

"Yeni Galcta!aray . Fener' ah 
çe neşriyat mü:lüriye:i'' n::r.rnc!a 
bir ,e~e!:en:n ti!retH-ini, bir ç· k 
lstanbul ve taşralı t~::ctm c!cln.n • 
dırr1 ıklannı tee!s:;.rle ö71ren•'"k. 

.,)' eko ile y . b" k ~ 
)\ ~ .. ' Çekilnıes· .. a~ı dır kayıgm 
'1 ~~tllfıtıu 1 

1 Yuzun en a vga. 
Fatihde kömürcil Mustafa diyor ki: 

Ku!üplerimi-zin bu gibi a ·'a!n • 
larla al.~ kası chr.<ı.Jı:;ı gibi iri.,... Je. 
rinin de böyle adi işlerde l<ul'anıl
masına razı olmıyaca~ı c'a t~'~ ii • 
dir. A15.kadarlann nazarı dik! a • 

ki, bütün müşterilerimıze de öyle verelim. Biz kömürün tin1 ce'l-e-!eriz. 
tozuna da para verip alıyoruz, bunu satmazsak halimiz ni- ----------------

ti( ş ardır y · a~n d. · an• yumruklit 

l ~-lb~şlerini kırmıştır. "'- ~oıtı d' run-a 
l~l\ 6 t•;ıd ~" -
~ tl So "'vva ıobı ••ndc> 

J)"U. Vl\•t,..d M 
' liıtu d a arlı:arı diin 

ili., n • ka!p -e!<lesi1>den öl-ı 

- Biz kömürcülerin derdi bilyilktilr. EvveJ~ bu sene 
kış olmadı gibi bir 9ey. Bakınız kopan büyük fırtınanın 
hızı bile kaç gün sürdü. Gene her taraf gilnlük gülistanlık 
Güneş açtı karlar eriyecek. Gene bahar havalan başlıya· 
cak. Bu belki halkır: lehinedir amma bizler için ne bUyilll 
zarar oluyor bilmezsiniz. 

Sonra bir derdimiz de, herkes alırken, elleme kömür 
iatcr. Halbuki biz kö~ürleri alırken, eliyerek almıyoruz 

ce olur sonra. 

Bizi iflasa sürükliyebilecek böyle bir vaziyeti kabul 
etmemiz il'T"k5nsız ve müşteriJere de işin doğrusunu anla • 
mak ÇClk güç 0Jd · ığ11nc'lan. tabii, onlara (evet e!leme veri· 
voruz) diyor ve sonra da gene bildiğimizi okuyarak tozJ;ı 
lcanş•k verivomz Amma bu işte, h2k1ı otdu~umuzu kimst 
ye anJatamaz ve he:-ke~in (aman hu körrürcülerin hilekar· 
bğı) demelerinin önünU alamu ki, ne çare,. 

Kumarcılar 
Bozdoğan kemerinde Yusufon 

kahvesinde Ö:ner, l::h~k, Ali Rıf
kı, sabıkalı Haydar kumar o ·r.aT· 

larken yakahnmışhr&r. 1' ı-rar 
oynatan ocak~ı Mehmet de ya! .. a
lanmııtu-. 



' 
FRANSA DA 

Kraliyetçi 
gençler 

Sosyalist lideri 
döğüp yaraladılar 
Ba,baken a,llhh lefkllAtları 

de§ıtacak 

Paris, 1.3 (A.A.) - içinde IOI· 

yalist partisi lideri M. Leon Blwn 
bulunan bir otomobil Saint - Ger. 
main bulvarmda_, Sü Bakanhfı bi
nası hizasına ge1diii zamtLn ora . 
dan geçmekte olan gençlerden 
mürekkep bir grup tarafından ıa
rılmııtır. Gençler otomobilin cam
larrn ı kırmıılar ve bastonla da 
Leon Blum'un batına YUrmuıler · 
dır. 

Leon Blum'un ıakak damarla. 
rı kopmuı ve kulajmdan yaralan
mıştır. 

Hadiseyi çıkaranların, Kral ta. 
raftarı Aetion Françai.e ıazetesi 
mUbarrirlerinden Jaquea Bain
ville'in cenaze meruimine iftirak 
etlen Kralcı ıençler olduiu anla . 
tılmlfhr. 

Kabine gece geç vakit toplana
rak Action Françai1e liklerini da
'ğıtmağa karar nrmİftir. 

Sarraut mecliıte verdiii beya
natta, kabinenin ıili.hh te,eldriil . 
lerle diler bazı hirtik1er Ye cemi
yetler hakkındaki kanunun tatbi • 
ki meselesini müzakere f:ttİiini 
ıöyletmıtir. 

Mukabll dayak 
Paris, l' - DUn seee "Halk cep. 

liesf,, kurumu mensupJanndan yirmi 
kişi Aksiyon Fransez gazetesinin icla
:rehanaine girerek oradaki memurla
ra dayak ~tmıılardır. 

Geee geç vakit polis bu gazeunin 
idıırclıanesinde taharriyat yaparak dla 
taarruza uğrayan sosyalist fırkası li. 
deri J,eon lUoman şapkumr ft kran
tınr bulmuştur. 

Film• t;ekmlfler 
Bir amatör d8.nk8 hticum ~nza

rasını IDme ~mefe 11\Unffak OllllUf. 
Fakat polis derhal bu filmi mlsatlere 
..etaılştlr. 

lngiliz 
silahlanması 

Gllnden gttoeilerllyor 
lqikerenin gelecek altı yıllık 

si1ihlanma murafı, ••n yıllar 
bütçesine nazaran ıenede tahmi
nen yüzde elli f azlahk ıCS.tere

ccktir. 
lnıiliz bava kuvvetlerini arttır

, ~k için ayrılan zamanın üçte bi
ri g~. Bu zaman içinde de 
yeni olarak yapılması lazım gelen 
71 filonun mühim bir kamı yapıl
mışbr. 

' Bundan sonra da her hafta bir 
t '.filo meydana getirilecektir. 

NHll dellflkllk olac.k '1 

Ordunun efradına illYe olmı
yacaksa da, bahriye ve hava kuv
vetlerine f Üphesiz eaub terler ek
liyecelderdir. 

Yalnız "tezyini,, mahiyette o
lan askerler müıteına olmak üze
re bütün ordu makinel91tirilecek
tir. 

Yüzlerce yeni tipte tayyare ya
pılacak ve lnrilterenin cenubu tar· 
:imine bir mania halinde bir dizi 
tayyare meydanı inta edilecek· 
tir. 

Tayyare toplariyle müdafaa, . 
büyük ölçüde teıkilatlandırılacak
tır. 

Projektörler, ahizeler, ve tay
yaro toplan muhtelif mevzilere ko
nulu.k, hücuma maruz kalal»il• 
cek .-irlerin tam zaına.nında tela
ükeden haberdar edilmeai temin 
o~. 

.. 
HABER - Akşam postası 

DtcBUy c§llfi1 O c§llr 

ır<ek©lrl\JlllilY 
t~k~ôp 
knr<dloO~r 

Habeş hiznıetinde çalışan 
ıtalyan zabitleri de var . 

- - (BQf taralı 1 incide) 
lkindsi ltalyanlarındır, Habeı· 

lerni Kuro!e ba.kkmdaki tebltğle
rini tekzip ederek şimdiye kadar 
bir tek İtalyan askerinin bile bu · 
Taya ıirmediiini bildirmektedir. 

1500 hastabakıcı ve tımarcı, 10 yaralı ltalyan efradı civar çalılık. 
tane seyyar hastane ve önemli lara aaklanmıı ise de, sonradan 
miktarda sıhhiye Jevaznniyle Mu- esir alınmıJbr. Habqler bir mik· 
savvaya hareket etmiştir. tar tüfek ve külliyetli elbiff iğti-

Ayni vapurla 90 mütehassıs nam etmiılerdir. 
işçi de Doğu Afrikaya gitmittir. Tlgre cephea:nde luld1n ••kerler 

ltalyan - Ha~ harbi şimdi • 
ye kadar, yer yüzünde olan muha
re1>elerin en bol tekziplisi olmak 
suretiyle bu huıusta bir rekor te · 
siı etmişti. Son gelen bu iki haber 
tesis edilen rekoru artık eritilmez 
bir hale getirmiş oluyor. 

Bu iki telgrafı ve diğer haber · 
leri sırasiyle yazıyoruz: 

Londra, 13 - Bugünkü Habeş 
harp tenliği Ogaden cephesinde 
Kurolenin İtalyanlardan geri alın
dığını bildirmektedir. 

HabeJ tehliiine göre aüngü 
süngüye yapılan kanlı bir muba · 
rebeden sonra ltalyanlarden 38 
beyaz ve 150 yerli uker ölmüttür. ı 
Habeı zayiatının nisbeten az ol · 
duğu ilave edilmektedir. 

Fikre Sellsle Ras Destanın 
yerine geçiyor 

lngiliz ajanslarına göre, Mali. 
ye Nazın Fikre Selasie Ras Deste. 
Damteounun yerine cenubu gar\>\ 
cephesi kumandanlığına tayin e · 
dilmiştir. Yeni kumandan Habe . 
şistanın en iyi askeri mütehassıs· 
larından biri addedilmektedir. 

Mlsyonerlerln ayak1arınll 
zincir vuruldu 

Cibutiden lngiliz muhabiri 
Stuart Enemynin bildirdiğine gö -
re Habeşistanın Ganso eyaletinde 
bir Habe~ şefi, bir lngiliz misyo . 
neri ile yedi Amerikalı misyoneri 
yakalyıp hapsetmiştir. Ayakları . 
na zincir vurulmuştur. 

Roma, t3- Habet tebliğleri Son Dakı·ka. 
birkaç gündenberi Ras Ne11ibu · _ i!Hi!- • 
nun Sassahaneh civarındaki Ku · Yeni bir harbe hazırllk 
roleyi istirdat ettiiini ve bum.da L d l4 (A A ) R t . h b on ra, . . - eu er 
cereyan eden kanlı hır mu are e- A' Ad" L-L d k" __ ı.. 
d ı 1 .. ld" .... .. b• k Jaııamın ısaDUUa a ı muna · 

e 200 ta yanın o ugunu, ırço b .• O d 'd ·d b' . . b. ın, ga en e yenı en ır mu . 
silahla mühım mıktarda el ıse ve h b td .. k d b 

h 
. H b 1 . 1. d " are e o ugunu ve ya m a u 

cep anemn a ef erın e ıne uş- L'~l d h ,~t • k" f ed ...... .. . . . B h b gu ge e al'eAll rn ın 1~ ece . 
tuıunu bıldırmektedır. u a er- ..... b•td· ekt d. 
1 • 1 kt .. k" I 1 gını ı ırm e ır. 
erın ası esası yo ur, cun u ta · ıJ b 1 · T' b "nd 

-•--..:ı · h. b" - K na ~ cnn, ıgre cep eıı e 
yaa a.....- erı 1 ır zaman uro. 1 "-~ • •·• 

1 -. • 1 .ı • en -ınr ıtTJ':\ı 2: .::c. P 1'1 r n ıt-

eye gıtmemıı eraır. lieı mahfillennae söylenmekte • 
le.ı~an reeml tebll61 dir. Bununla beraber, buraya ge-

ltalyan propaganda nezareti len bazı haberlere göre, Habe! 
nqrettiii 122 numaralı harp leh· kıtalarınm elinde az miktarda 
liğinde ıunları bildiriyor: mühimmat bulunmaktadır. 

Tayyarelerimiz Eritre cep~e · Clçlkeda Halyanıe.. pUskU .. tutdU 
ıinde büyük faaliyet göıtermış · c· . ı· . F't · Şe f . k d ıcıga va ısı ı eorarı ra a . 
letdir. Somali cepheıınde ay a kum d it d b 1 

nın an ası a ın a u unan 
ıayan bir ıey yotur. Habe,ler bütün geee harbetmiş1er 
Halleflerln eski Parls sefiri ve lta1yanlan püskürtmeğe mu · · 
aek•rlerlle cenub• gtdlyor ffak 1 l d va o muı ar ır. 

Stefani ~jansının. ?ildir.diğin: Deasie'de neıredilen bir Habq 
göre Habe,ıatanm eskı Parıı el~ı- ~ildiriğine göre. Ogadende kiin 
ıi Tekle Havaryatanın Çerçer bol- Kurati'nin Ras Nasibu kıtaları ta. 
gesinde Arba Tafaride karargah rafından istirdadiyle biten aon 
kurduju ve askerlerinin cenu . mUharebe esne.smda, 83 İtalyan 
ba doğru ilerledikleri haber alın · askeriyle 150 Askari neferi ölmüt· 
mııtw. 

Hall•tl•r• hizmet eden ••ki 
lt•lyan zab:tıerl 

Adisababa, 13 - Havas muha
birinden: 

ltalyan uker kaçaklarına Ha · 
beş hükumetince iyi muamele e · 

tür. 
Muharebe saatlerce devam et . 

mif, Fakat nihayet, Ru Naıibu · 
nun kıtaları göğüs göğüse bir çar
pıtmadan sonra, ltalyanları, mev. 
zilerinden tardetm.i!Ierdir. Birçok 

Bu bildirikte, Hôeılerin ileri 
hareketlerine deTam etmek iıte • 
dikleri zaman, ltalyanlar tarafın -
dan kuvvetli bir mukavemete ma -
ruz kaldıklan ilive edilmektedir. 

Tigre cephesinden ıelen bir 
yolcu, Röyter ajammm Deuie mu 
habiriyle göriiferek ıözü ile ıör
düğü Taziyeti ıu tekilde anlatnuı· 
tır: 

Her gün, cepheye, yeni Haheı 
efradı ıelmektedir. Aıkerlerin en 
aşağı yüzde onu erkek eavabı ıiy
mit ve tabii erkekler sibi tüfekleri 
ve cephaneleriyle relen kadınlar
dan mürekkeptir. Mühariplerinin 
maneviyatı mükemmeldir Ye iyi 
gıda almaktadırlar. Fakat cepha
neden yana sıkıntı çekilmektedir. 
Muhariplere 150 taneden fazla fi. 
ıek verilmiyor. Durmadan gelen 
takviye kıt'aları, Ras KaN&. Ru 
Seyyum ve Ru lmbu'nun yeni bir 
taarruz tasavvurunda bulundukla
rını gösteriyor. 

Bu taarruzun Habef hatlarını 
Eritre hududuna kadar' ilerletece· 
ii ümit olunmaktadır. Ha . 
betlerin maneYiyatı, ltalyan uçak
l:n·rnın h Pr O'İin vanhlclaıor Ul'.ualar. 
dan dolayı saraılma.maldadır. Mu
haripler, tüf ekle aünıünün, harbi 
kazanmalarma ki.fi aelece(ine 
kuvvetle kanidirler. 

Cephedeki ceHtlerl 
kurller kufl•r ylyo .. 

İmparator, u.lgın hastalıklar 
çıkmasından korktuğu cihetle, ö 
lüleri gömmek üzere gayri muha· 
rip müfrezeler teıkilini emretmit
tir. 

Röyter ajanaının Adiıababa mu
habiri, bu emrin muharebe mey
danlarında çok fazla miktarda ce 
sedin serili bulundufu ve bu ce
setlerin, sırtlanlarla yırtıcı kutlar 
tarafından paralandıiı hakkında· 

ki haberler üzerine verildiiini ıöy
lemektedir. İtalyanların Temb:en 
muharebesindeki zayiab hakkında 
evvelki aün verilen rakamlar, 6lü· 
leri gömmefe memur olan bu müf· 
Tezelerin raporlarına müstenittir. 

dilmektedir. Fransız SO t F 
Eaki Eritreli ıubaylardan olup, k I I d ki vye • ranstz 

Trabha harbi eınaıında, ltalyan mOstemle e er n e paktı ve Almanya 
diifmam Araplara iltihak etmek 1syan18 r 
için kaçmıf ve sonradan Habeıiı- Franıız - Sovyet paktmın 

E dl Uyandlrd Franaa tarafından İmza edilmek tana geçmit bulunan Asafi Bata O şe 1 
!İmdi Acİisab&badadır. "Deyli Heralcl,, yazıyor: üzere olu9u dolayısiyle Almanya. 

Burada, mük. emmel surette •1• • l k 1 da uyanan hiddet ve bu yüzden 
"' Fransız müstem e e erindeki e • 

la• hlandırılmı .. 300 askeri iyi ve . h çıkan şayialar dikkate değer hal 
:r J yaklanmalar Fransız iikumetinde 1 ti .. inne.x.e memur edilmi•tir. a mııtır. 

,... 5 :r endiş t. uyandırmıştır. 
Gene ltalyan - Habq harbi . Bir takım rivayetlere göre eğer 

Fransız başbakanı AlberSaro, kt F f nd • ı nin batlangıcında firar etmiı olan pa ransa tara ı an ımza a · 
müstemleke bakanını, dışbakanı- V 

etki Eritreli zabitlerden Salabata. nırsa Almanya, eraay muahede. 
nı, Fas, Cezair, Tunus ve Suriye · __ ,_ b' h ı · ·ı · 

ga, Sidamo ce..ı..esine gitmek üze. sınce aaaeri ır a e getırı mıt 
ın• valileriyle fevkalade komiserlerini R 1 d 

re yüzlerce ukerin 'batına geçil . en mmtaka11nı İfga e ecektir. 
Parise çağırmııtır. 

rılmi~ ve kendisine Cagnasmaç Ün· 
vanı verilmittir. Orada bir konferans kuracak ve 

Dönen şayialara göre, henüz Fransız müstemlekeleri ile manda
e.dı bilinmiyen bir Alman da, Si- sı altında bulunan yerlerdeki ıon 
damoya gitmek üzere geçenlerde hadiselerin sebeplerini araıtıra-
ourftya gelmi!tir. caldır. 
Dotu Afrlk•Y• giden &talyan Fak.at Suriye fevkalade komise. 

sıhhlyecllerJ ri Dö Martel'in, mevcut kötü vazi-
Napoli, 13 (A.A.) - Sarden· yet dolayııiyle Surjyeden ayrılıp 

ya vapuru, 130 allkeri doktor, aynlmıyacağı ıüı>helidir. 

Fransız Dı~ bakanı bunun ü2e
rine bir diyevde bulunarak Ren 
mıntakasının Vera.a.y mua.lıedesin
ce bili kaydüşart gayri aakeri ha· 
le getirildiiini ve efer Almanya, 
Versay muahedesinin bu hükmO • 
nü c!e yıkacak oluna Lokarno mu
ahedesini imza eden devletlerle 
birleıerek derhal icap eden ted . 
birleri ale.caklarmı eöylemiftir. 

!4 ŞUBAT- 1936 ~ 

"Karadeniz,, 
yolcularının 
anlattıkları 

(Bcq taralı 1 incide). 

program mucibince doğru fstanbul 
rotasını takip etmeğe başlanııtll· 
Bu sıra.da barometre mütemadiyeıı 
dütmekte ve yıldız poyraz istika· 
metinden şiddetli bir rüzgar es· 
mekteydi. 

Saat gece sekizde rüzgar ve ek 
niz büsbütün artmııtır. Baroıne:· 
re de mütemadiyen düşüyordu l(ı· 
re de mütemadiyen dütüyordll· 
Gemi tam Amasra üzerinden seY· 
rederken cüvari çok isabetli bir k3• 

rar vererek rotayı değittirmiş ve 
Ereğliyi tutmuştur, 

Saat on bir buçukta baronıetre 
738 mili.metre gibi asıari bir had· 
de dütmüt ve biraz sonra da bot' 
ıeklinde yıldız rüzıirı esmeğe ı,.t 
lamıf, bunun üzerine süvari yol• 
devam etmenin bir tehlike oldui"' 
nu sezdiğinden Zonguldak üı:eriıı· 
de bulunduğu halde Ereğli fütıll' 
nına dönmüttür. Ve tam saat 7 de 
birçok heyecanlı anlar yaşandı1'· 
tan sonra Ereğli limanında de.111it· 
lenmiştir. 

Vapur böyleee gündüz saat iiÇe 
kadat limanda çift demir üzerinde 
kalmıthr. Fakat saat lam üçte fır 
bnanın tesiriyle vapurun denıirlt' 
rinden biri kesilerek kopmu~, riW 
garın ve denizin tesiriyle öbür d: 
mir de vapuru tutm::ıea yetmedr 
iinden taramağa başlamış ve ge' 
mi gittikçe siiratini arttırarak ç-t· 
)aklara yani karaya doğru sürtllr 
lenmeğe batlamıthr. 

Bu, gemi için büyük bir tehf1'; 
teıkil etmekteydi. Bir dakit<ıaJ', 
ta§&ınltk ve geç Kalmak -gemıy•. el 
yalara sürükliyecekti. Bu vazı! . 
kar!ısında süvari derhal öbÜT' de, 

· · d d · k ' Jef mırı e enıze atmı! ve ma ıne fi 
çalııtırarak limandan çıkmış 
denize açılmıştır. 

Makineler 12 mil yapacak de~ 
cede işledikleri halde gemi a11''' 
üç mil yapabiliyordu. Vapıı~,. 
derece ya?pa yapıyor, ve dalS'"'.·r 
rın serpintileri koca &'eminin \J 

tünden aııyordu. 

Bu sırada gemide mevcut htr 
kalar, diier kaplar devrilınİ!1 

1
,, 

çok camlar kırılmııtır. Yol~~,.O~ 
arasında da epey heyecan.·~ iJ" 
mütae de ıüvarini tesis ~uiğı cl•' 1, 
lin sayesinde hiç bir hiditl 
meydan verilmemittir. <t-' 

Nihayet fırbna da yavat "P dt 
dindiiinden remi dün saat .13 _,,, 
yani tam 25 aaat teahbürle hJll 
mıza varabilmiıtir. 

Marsilya 
suikastındar1 
Dç kl•i gıyat>•" 
idama mahl<otl" 

oldular .ır 
•J<J,.. 

Pariı, 13 - Marsilya ıuı eıııı 
ni hazırlamaktan suçlu olııP,,.,e· 
Torino'da mahpus bulun~ gı1~ • 
liç Kuaternik ve Perçe\'ı~ 

1
• __,tıt ' , ., ,,., ' 

ben idama mahkum edi1~ 1_,, d
1
; 

be h L 1..-"'-t 0 'ıJI Müeb t apse m&n:a~·. etle!' 
ier üç Uatati mahk\iOS'~ ıet· 
temyiz ettirmek fikri~ 

. r:t: 
~ff HABEfı ,,,. 
- "" ~" lstanbuıun en çoK • ·-'" 

'"" eC• hakiki •k•am gs• ~·• 
• • 1 El~,. 
ilanlarını HA . ,ı•'' 

"verenler' kAr, ed• 
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Konıisyor •. 
Tefrika No. 89 va~an: Muırad sertcAnu Ba,it bir atçı dükki.nı ... Genç ı etmemitti. Muzaffer Hanım ban. ~ 

l:ııaharrir Ahınet Kamil ve ıevailisi gır bangır batırdı. B • ht• 1 • • d 
Calibe, kartıhklı oturuyorlar. Söz. - Çaldılar ..• Yarabbi ... Ben en, POfSUmUŞ Ve 1 lyar amış VUCU Uma 
~~.:::-;::~:~~ t::::..~rü~~: 00·i:::~~7;m· ölürüm... yeniden hayat vermek için genç kızların 
~:~~~::::: ~:ı!':!1:tık ... Ah. 01u-r, ~~::,t~~=~~;;;i~~~ :r~:~i· kanını içiyorum. Hakikattır bu. 
illet Kim ilin de suratı asık... • ,.. • 899en kı•mların hUIA•••• - Yorgi ! İki Türk önde ve Y orgi arkP-da 

Genç adam, birdenhiro hışımla Ertesi gün, bütün gazetelerde Aneello ve Roberto adında iki Kapının dıt tarafında bekledi- olmak üzere Dobü11onun oda11n-
Sntalmı masanın üatüne fırlattı. §U ıatırlar okundu: sillhtor kendilerine Türk süsü ği anlaıılan onbafı Yorgi içeri gir- dan çıkarak zindana giden tat 

d dd . d vererek Rodos kaleaine ~irmir di: merdivenletden atağıya doğru in-- Ona am~a denmez ... O, atla "Ş"şli e Bomonti ca esın e )erdir. Şimdi şato zindanlann-
"bamın karde1i !Qyılamaz... 148 numarada oturan Muzaffer da mahpus bulunan birini &ör- - Dinle beni! Çabuk bir ata meğe baılad;:!~.r. 

Galibe, hak verir bir eda ile: Hanı:na Pekin cinsi küçilk köpe · mek 18tiyorlar. Şatonun bfrlncf atlayıp tehre inecektin f Ancello sordu: 
-- Evet, amca delil, katırın bi ğini getirene 150 lira hediye edi. fUvalyesl Dobtlsaon canaftr - Evqyevaleö cmföypcmföyp - Şimdi ne oiacağız? 

ti! - dedi. Alacnğrm tilki kür· lecektir.,, ruhlu bir adamdır. \ - Evet, tövalye! - Mahvoldunuz! Şövalyeyi çok 
~ hapı yuttu. Aman bu hayat . Ara-:lan yinni dört aaat geçtik. Fakat Ro~rto Ue Ancello fÖ· - Cellldı uyandıracak, ve ken- kızdırdınız! Siz de itittiniz ya be-
lln artık bıktım... Sade suya r ık ten sonra Lami, kolunda köpek, val11e DobüB1onun kanını emdi- diıini ıilratle buraya ıetirecekıin ! ni derhal §ehire gönderiyor. Ve 

k d · · H' · ği kızı kaçırnuılardır. Şöval11e - Anladım töval•em. celladı getirtiyor. Anlatılan t<>val· Ça ilmi yor doğrusu... g&terilen a reıe gıttı. ızmetçı onlan arıyor. 1 

MUhavere oldukça alıp yürü • kapıyı açar açmaz, içeri sevinçle • • • - Bu iti asgari ne kadar za- yenin b:.iyük bir sırrını biliyorsu-
)ecekti. O emada, güzelce bir de- seslendi: Bobüsaon yerinden bütün ihti • manda yapabilirsin? nuz. Bak, ben size o sırrı hi~ ıo-
lİllanlı ma.aalarına yaklaftıiı için - Müjde! Müjde 1... Rikiki ael· yarlriına, hamlılığına rağmen bir - Y anm saatte.. ruyor muyum? Çünkü ıorıam, ve 
a......__I d" - Ali!.. Sana yarım saat mü- siz de bana onu söyleseniz eminim --nı ar. ı. çelik yay gibi fırladı. Bir hamlede 

Gelen, Ki.milin omuzuna sami- iskemleleri, masa.lan devire . duvardaki ıilihlıktan ıivri bir saade veriyorum. Git, celladı al ve ki benim de akibetim 'izinki gibi 
lııiyetle vurdu. Galibenin elini rek, Muzaffer Hanrm, pijamayla hançer alıp önlerine dikildi: buraya getir. Yalnız sakın kendi- olur. 
tıktı. Yanlarındaki i.kemleyi çe . hücum etti. Köpeğine muhabbetle _ Ağzınızdan daha bir tek ke- sine bir §eyden bahsetme! - Peki, ne yapacaiız? 
~P oturdu. aanldr. lime çıkaraa, sizi kuduz köpekler - Etmem.. - Elimden hiç bir ıey ıelmez, 

- Hot geldin, Lami... - Canrm ! Ciğerim! Alı t~ gibi öldürürüm. - Sonra, tey ... Eğer şehirde nö-- Ve hiç bir tey yapamazsınız. Ya-
- H09 bulduk. Ne var ne yok? kendi.si... Gene buldum. Bemm Ancello ile Roberto fazla ileri betçi ıövalye ile diier silahıorlar- rım ıaal sonra cellat burada bulu-
~! Pek mahzuna ben~iyor . yavrum ... Evlldrma kavuftttdl... gittiklerini anlıyarak sustular. lh- dan her hanıi birine raslarsan?.. nacak. Ve zannederaem ikinizin 
"aaı. KöpeAini iyice göisüne baatJr. tiyar tövalyenin timdi ağzından - Ne yapayım? de dillerini koparacak Ne yapa-

kimil homurdandı: dıktan sonra, getirene t(Sylece bir köpükler çıkıyor ve gözleri alet _ Kendi itlerinden kat'iyyen yım? Kabahat benim değil. 
- itler kötü... göz attı. Karş11mda iyi giyinmit, saçarak ıözlerin~ devam ediyor- bahsetme .. Hem yalnız onlara de Bu ıırada "Ölüm mahkOmları,. 
._ Amçan in.afa ıelmedi de. genç, aüzel bir ~rkek fÖriinff, du: ğil.. Varaınlar kendileri iki Tür- zindanının önüne gelmiş bulunu • 

laıek. ~ m.:hcuıbane, af diledi: _Sizden korkum mu var zan- kü arasınlar. Halbuki onları aen yorlardı. Ancello bir daha sordu: 
Genç kadın tekrar!-adı: - Sizi ayakta, aralıkta beklet· nediyorıunuz? Evet, bütün ıöyle- çoktan buldun. Ve hakkın olan iki - Kurtulmak için hiç bir çare 
- Bl1'ak !ll katın. tün ... Buyurun salona! ... Buyurun, dikleriniz ve tahminleriniz haki- bin altını yarın sabah erkenden a- yok mu? 
Ahmet Kamil, macerayı ba~ . buyurun ... Şöyle oturun! Öyle •e· kattir. Ben, porsumuf ve ihtiyar· lacakaın ! - Hiç bir çare yok! Sizi !İmdi 

~il anlattı: O kadar yalvanp ya. vinmiştim ki, kendimi §G§ırdım.. . lam1' vücuduma yeniden hayat - Galiba yanlış söyledinii, hiç bir ıey, ve hiç b;r kimse kurla
~- ' 1:1 ..... --, ~-L-mm ttu11~uuı ın1.11111.1uhJw1ıu.r LQtfen vermek için ıenç knlların kanını muhterem ıenyör. iki bin değil, ramaz. Ancak dilleriniz koptuktan 
. rdeıi kendisinden elli lirayı e . anlatın... içiyorum. Hakikattir bu. lıte bunu bin altın vadetmittiniz 1 ıonra sabaha karşı ti7İ bir daha 
:ı~~itti ·Bahane olarak ta ye· Lami, ıeç vakit eve dönerken ıize açık açık ıöylüyonım. Fakat _Evet, fakat timdi fikrimi de· teftiş edeceğim. Ben söıüme sadık 
nının tenbelliğ · ni öne tür · (ki evi de Çifte Papajan barının ılz de mahvolduaunuzu bilin! Bu ğitlirdim. Bu hizmetinden dolayı bir adamım, isterseniz o zaman ... 
~· Sanld m~'ıarrir olmak ten- köşesindeymiş) eşikte tltriyen kii küıtahh~ınızı çolc ağır olarak ödi- sana iki bin altın vereceğim. Yal- Ne Roberto, ne de Ancello artık 
~ Hikmiı ... iş bulaımıyorea cnda çük bir köpek bulmuf .. Acımış, yccektiniı ı Sizi be tekilde ıeber- nız bir tartla: bir ıey dütünemiyorlardı. Fikirlo-
'trı~ ka:ba~at? Devir ne devir, bil . ~ç~riye ~!~.•§. Dii.n 1a11te!e~de teceğimi bilirim. Yalnız ondan Ön· Siz iki Türkü tutm.ııdınız! Ya- ri, kafaları karmakarışık olmuıtu. 
~·'Yor mu? .. Buhran var işte ... L~- ılanları ıorunce hemen aa.hıbıne ce dillerinizi kopartmalı kulakla- hut iki Türkü yakaladığınızı bil- Bulundukları zeminin baı döndü
"'". anıca hazretleri, tevdiği met · getirmi§.... Bunları sC>yledikten rınızı ve gözlerinizi uz:n ve kız- miyorsunuz. Bunlar aranılan iki rücü bir hızla derin bir uçuruma 
~inin bir dedi~ini iki yapmryor- sonra gitmek l~zere ayafta kalkb gın şişlerle patlatmalıyım. Türk değ!ldir. doğru çöktüğünü hissediyorlardı. 
~. o da ba~ka... Genç kadın: Dilinizi kopartacajım. Çünkü - Anladım.> Kendilerine geldikleri zaman 
- Ay, metreııi mi var? - Durun! - Dedi. onlar hiç kimıenin söyliyemiycce- - Zeki ac!:ımıın. Fakat dikkatli birdenbire her tarafı kapkaranlık 

'-Tabii ... Utanmadtın ... Ya~ı- Hemen odasınn koftu. Bir da. li ıözleri bana kartı aöylediler. ol. Bu zekin ıeni ya mahveder, ya· ve 111ak tat bir zemin üzerinde 
"-~akmadan ... Bir de başkaları · kika ~onra, elinde 150 lirayla İçe· Baıkıılarına da söylemeleri çok but da büyük bir istikbale götürür. yattıklarını görünce hayret ettiler. 
~ ~hllk deni veriyor ... Geçenler· ri girdi ve parayı ıenç adama u ". muhtemeldir. Binaenaleyh bana tam bir itaat Rodos kalesinin zindanlarında 
l&o' kadının tubırağı tuttu diye zattı. Kulaklarınızı deldlreceiim. Çün ıöıter ! Sonra bunları da al, ölüme idiler. 
"- l'lanuı bir köpeği yüz liraya al- Lami, asil~.ne bir tavırla pa:a kü bu sözlerimi duydular. mahk6m olanhrın zindanına koy. Rodoı kaleıinin zindanların-
'r~··· So:ıra benden elliyi esirger.. yı reddetti. Gözlerinizi patlatacafım. Çün- Yarım nat sonra celli.lla birlikte da ... 

'llnıaz, arlanmaz... - Bir kadından para. al bilir · kü onlar hiç kimsenin ıörmediği 

1 

döndüğün zaman doiruca ıel Bu fikir ikisini de ürpertti. Bu-
Calibe sordu: miyim? ve ıörmefe hakin olmadılı bir ve beni gör! raya nasıl girdiklerini hatırlıyamı-
.._ O kaltak da kimmit acaba? - Aman efendim, naaıl olur? manzarayı ıördüler. _ Emredersiniz! yorlardı. Birdenbire korkunç bir 
~Ş~m~m~i ... Şa~t~· E~e~n~km~bmm~afua========~~=~===========~====: z~d~da~~k~nnıa~ü~e n 
~ la metresini bir de ötekini edilmiyen cebine !)arayı kolavlıl,. yazmıt adam delildi. Fakat çok ır.an saat ondu. Çıkarken on ikiyi Dobüssonla y orginin sözleri akıl-
~,'ttıek İatersen aktamlan Çifte la so!;:e.hildi.: okumuş, birt;e>k beyitleri kunetli geçiyordu. Doıdoinı, e.rkadqı larına ıelince kuvvetli bir heyecan 

••iaıı barına buyur... - Emin olun bunu kendi ke- hafızasında tutabilmi,ti. Bira7 Ahmet Kr.mille Galibenin yemek ile aarııldılar. Şimdi Roberto iyi· 
......, "Öteki,, dediğin de kim'? sem den vermiyorum... Alabilirsi· 1alvarttıktan tonra bir an düşün. yedikleri lokantaya gitti. den iyiye Ancelloya ıokubnutı kU· 

'.._Kim olacak? .. Rikiki .. Am· niz ! - Dedi. dü 'Ve okumağa batladı: Muzafferane, masanın üstüne çük bir çocuk gibi atlıyordu: 
'lll lJıetresinin ayrılmak bil . Lami, iki 19yin farkına -.armı§· Bıızan •esinde öyle derin bir inilti 150 lirayı fırlatarak: _ Ne yapacağız Ancello? Söy-

l köpeği... tı: Biri, amca beyin metreai cid - var, - lıte amcanın hediyesi! -· le! Ne yapacağız? 
lırıi kahkahayı salıverdi. den pek hoı bir kadındı ... lki~iıi Bir hadıe ucır lci ruhumu lıarııncla dedi. (D•uamı "ar) 

::. Ne aülüyor;un y:iliu.... bu ho~ kadın kendisine hiç de la . titretir ... 
· • • kayt nazarlarla bakmıyor... Hindin zehirli koncalarından nü 

'i). Ce-.ap versene... - Bir likör i~mez mininiz? mun~clir 
~ lilcanhnm aklına parlak bir Kar~ılıklı oturdular. Çene çal . Ba~an yanaklarındaki muhrik pa 

....._ l•latiıti: dılar. Muzaffer Hanım deJlkanh rılıılar .. 
~~ar aklıma pek parlak nm iamini, me!le~hıi t"Ordu. -Aman Yarabbi ... Ne gtlıel... 
~~hı....~!··· Üzülmeyin, hele 1en Lami, sigortada muhasebeci Bu ıf>zleri nereden buluyorsu • 
~'-u .._ftQi hozma, Galibe ... Kür . olmaarna rafmen, daha !&irane nuz? .. Bımları b:r kadın ).::in mi 

takıntlcı a•:nıın. . görünmek üzere kendbinin .•d•bi yazdınız? 
ç • • • yatçı oldultınu eöyledi. - Evet bir kadın İçin .. Fakat ' ;:ı:. Papatan barında o ak • - Demek ki, artiıtsiniı ... Ben eıkiden yazmrs deeilim... İlhan" 

~ı- 1.Ya.ınetler koptu. Amcanın artistleri öyle severİ!Tl ki ... Ben!m perisinin ,imdi o nermin kanadı 
~d t~ı Muzaffer köpeğinin ka1 . bir tanıdığım \'ardı. Şiir y~zıırdı. beni ok~adr. Bunlnr! sizin için yaı 
~ ~Runu görünce ortalıiı biribt. - Ben de yazarım. dır:n. Beni titrete:-ı •izin sesinizdir, 
SQfftlttı. Elini yıkamaktan dön . Y ana!tl. Kanepede delikanlı Mu:r.affer Hanım! 
\~~it nıtnnnini Riki1dnin ye. nın tam yanma otUTdu. Gen; kadını kendine doğn• 
~ller eelyordu. 
~~. gazetesine daldığı için 

lll kaJt,oJdalunu fark bile 

- Sö•rle•,.n=~e ... Y ~--.. ı~mız şi 
irler kim bilir ne gi!ze!dir. 

Llmi, hayatmda iki satır tiir 

~ekti ,.e Mu-:rHer 'J..Jamm fazlr 
mü~km-~t .göstermeı:'i. 

Lami ... eTden içeri girdiği za . 

Ahmet Klmil, arkadaşının yü. __ ...._, ____________ _ 

züne baktı. 
- Na11I 1 Benden 50 lirayı e . 

siraeyen &mcam sana 150 lirayı 
nuıl verdi? 

Galibe, ellerini çarpıyor: 
- AtÇı dükkanında olr.1asak 

timdi sizi 9apur fupur Öperdim 1 . 
diyordu .. Amma, paranın yarısı 

sizin doirusu ! 
- Katiyyen... Bir ıey almam 
Ahmet Kamil iarar etti. 

- Yok, olmaz .. Votlahi alacak 
sın! Bir komityona hakkın var ..• 

Umi, mütebessim l 
- O zülme .. O zülme ... Ben ko 

Nakleden ı (H•tlc:. &Uraır•) 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
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BUGONKO PROGRAM 

1STA1"BUL: 

17-: 'üniversiteden lnkılAp derııi nakil 

(Bayan Hilanet tnnılmdan). 18: Opera mu. 

ıı1k1.a1. 19: Haberler. 19,15: Orkestra musı_ 

kls1 ve muhtellt ııolola.r. (Pll!.k) 20: Halk pr 

kılan {Oamıın Pehlivan tarıı.tmdan). 20: Stüd 

yo ctı.z tango ve orkestrn ruplan. 21,30: Son 

haberler. Saat 22 den sonra Anadolu ajan.!?. 

nm gazetelere mahsus hs.vadis scrvtsı verlle. 
cekUr. 

B'OKREŞ: (8%3 Kh.) - (364,l5 m.) 

18,16: Ak§tUJ1 konseri. ıo,ııs: Konserin 

devamı. 20, a:s: l1ükre§ operasından nakil. 

BUDAPEŞTE: (llt6 Kh.) - (MIJ.5 m.) 

18,80: Ltst konsert. 20,30: Operadan na.. 
ldl, 23,SlS: Slgan orkcstrnsL 24,30: Cazband. 

VARŞOVA: (224 Kh.) - (1.889 m.) 

21,10: Opera nakli. 23,SO: Ollmpfyad hn 
berlert. 23,ISO: Dans müziği. 

BERLtN: (BU Rb.) - (836,'7 m.) 

19: BtltOn mllelUcrin dansları I.Aypz!g_ 

den naklen. 22: Frangf orttan naklen klABik 
konser. 

BRESLA V: (9:SO Kh.) - (315,8 m.) 

18 - Konser. 18,40: Ollmplyat haberleri 
24,10: lstasyon orkestrasının konseri. 

BA1'mURG: (90-l Kh.) - (881,9 m.) 

19: Senfonik orkestra. 23,.(0: Müzik. 

LAYPZIG: ('18:S Kb.) - (88%,2 m.) 

19: MllleUerin danstan (Bu program bir 

çok Alman istasyonları taratmdan nakledlle. 

cektlr) 21,10: L4ypzlg senfonik orkestram 

23,40: latasyon orkestrası ve solist konseri. 

PARIS (Jlacllo,.Pnrl): (182 Kh.)_(1.6'8 m.) 

20,30: Konser orkestram. 22,4:5: Opera 
komik. 24,45: ski ve yeni d&nslar. 

TULUZ (Fransa): (918 Kb.) - (3%8,6 m.) 

22,15: Hafit mUzlk. 22,50: Operet pa~a._ 

lan. 23,35: Akordeon orkestr8.8I. 24,5: Dans 

orkestrnsL 24,~: Şarkılar. 1: Orkestra.. ı.ırı· 

Opera parçaları. l,30: Arjantin orkestrası. 2: 

MUzlkhol. 2,30: Askeri orkestra. 

\1VANA: (:S92 Kh.) - (Ci06.8 m.) 

20,50: Senfonik koruser. 23,35: k!Astk or_ 

kestra. 24,45: Avusturya damı mustk1a!kf 

810Sli0\'A 1: (174 Rh.) - (1.724 m.) 

20: Voronejden nakll. 

l\toSKOVA m: (401 K.h.) - ('7'8 m.) 

Hindistanın yeni 
lideri 

Şimdi Londrada bulunmakt 
olan Hind milli kongresi 

nin sosyalist lideri Pandit Yava 

harlal Nehru gazetecilere demiş 
tir ki: 

" - Hindistanda Emperyalizm 
i1e onun peykleri bizim terakkimi-

ze engel olmaktadır. Eminiı.aı ki 
kongremiz kendisini dünyanın te. 
rakkiperver kuvvetleriyle techiz 

edecek ve böylece ulusal ve sosyal 
istiklalimizi kazanarak Hindista . 
na yeni bir yol açacaktır. 

MELEK 

İPEK 

SARAY 

•TüRK 

SOMER 
YILDIZ 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

BEYO(;LU 
: Şendul ve sevmek yn 

s:ık mıT 

: Sekoya ve Marietta 

Bir kJ1!! gecesinin rllyası 

Varyete (Türkçe) 

(Suarede) lngUiz ajanL 

Siyah inci 

Ko.dlle maske 

BUyük ihWtıl 

A§k senton1s1 

Çöl savA§lan ve co:ılrun 

G6nWlc.r 

HABER - 1Jişam postası 

Gerdanllğı yutan 
hırsız 1 

Ronıanya, A vus 
turya. Fransa ve 
lngiltere polisi 
tarafından iyice 
tanmmıf Nanet
ta Mihaleskunun 
Bükre! kuyum -
cularından bi -
rinden çaldığı 

gerdanlık tuhaf 
bir surette bu -

Nanetta Mihalesku lunmuıtur. 

Hırsızla suç ortağı meşhur ar
sıulusal dolandırıcı Hans Müller 
çaldıkları 61 tane inciyi teker te
ker satmak için gerdanlığı kırdık
tan sonra incilerden bir tanesini 
satmağa uğraşırken yakalanmış -
lardır. Yapılan bütün ara§hrma -
lara rağmen gerdanlığın öteki 60 
incisi bulunamamıştır. 

Bunun üzerine Bükre! polisi 
Mihaleskuya mide tulumbasını tat
bik etmiş ve onu kusturarak 58 ta
ne inciyi midesinden çıkannııtır. 
Yalnız iki inci çılcmamııtır. 

ZA Yt - Sahip olduğum Üsküdar -
Kadıköy ve havalisi halk tramvayları 

Türk anonim §irketinin 448 sayılı ve 
(3) hisselik muvakkat ilmühaberini kay
beyttim. Asıllarını alacağımdan bunla
rın hlikmü yoktur. IG§İf 

Böylesini hiç 
duydunuz mu? 

J aponyanın Tokyo tehri Emni
yet direktörlüğüne mensup 

ıivil taharri memuru F unago~ u
mumi bir hamamda sıcak su dolu 
kocaman bir havuza girmiı, ke . 
yif getirirken, havaya doğru yük. 

ıelen dumanlar arasından, u~n J 

zamandır takip etmekte olduğu 

fakat bir türlü yakalıy~adığı bir 
suçluyu görmüştür. Suçlu da tıpkı 
kendisi gibi temizlik ve keyif yap. 

ma:k için hamama gelmiş, havuz . 
lardan birisine atlamıştı. 

Sivil memur fazla beklemiye -
rek: 

- Hey bana baksana, sen! arı. 
yordum! ... 

Diye bağırınca suclu birden bi 
re havuzdan, hatta hamamdan 
dışarı f ırlayark sokakta çırçıplak 

koşmağa başlamqtır. Herifi ka . 

çırmakta olduğunu gören taharri 

memuru da çırçıplak dı~anya fır· 
lamış ve Tokyo sokaklannda tam 

yarım ıaat iki çıplak biribirini ko
valamıştır. 

Taharri memuru F unagoşi ada 
mı nihayet Sumida ırmağının kı 
yısındaki balık pazarında yakalr. 
yabilmi!tir. 

ŞARK Foll Berjer 

~=~"::'u:::-·· ,~ A ip ·n Kenan 'mın1l\ 
Suzan banyoda _, ~ 

ASRI 

ASTORYA 

,_. .~! Sl~i soguk algınlı~ı~dan, nezleden ı 
ıs TAN Bu L • -: gr pten baş, ve dış ağrılarından § 

FERAH sııAh ba§mavorcnklıııec;o -· korcuyacak en i - il ç budur . 1. 
=uıın · ;;:;:e v:n=:

11
::rt m!M ismine dikkat buyuruıması rnmınnımıııııi 

•AZAK 

HALE 

SÜREYYA 

çalarken. 

A§k bandosu 

(Suarede) Kanun kuvveti 
vo kal bden kalbo 

KADI KOY 
KastadJva (İtalyanca ori 

jino.1 kopyest) 

Kıı.stadJva (almanca kop. 
yeal). 

18,SO: Haplsho.no Darkılıı.n. 19: Straussun 
"çinegne baron., islm.11 opereUnden parça_ T l Y A T R O L A R 
lar. 19,45: Radyo komJteslnln korosu ve *ŞEHİR 1'. : Pergund 

ııanatkArları taratmdaıı Bccthovenln 11 uncu * HALKOPERET1 : Çarda§: (Zozo Daim.as ve 
11entoniııt KonfinyoUs'1n lştlrakile) 

ROMA: (718 Kb.) - (429.8 m.) 

18: Konaer. 23,15: Şarkilı aksam konseri 

~ 
(*) ynnmda lpret bulunan lslmterlo 

tafsllAtmı Uftnlnrımrz ora ında bulursunux. 

ve caz. ~~~~~~~~~--~~~ 

14 ŞUBAT - 1936 

26 yıl sonra açılaf1 
heykel 

Kahire müzesini dolaşanlar ıoO 
günlerde oraya konulrnuf olan a
banozdan mini mini bir ıtatüY' 

"Mısırda bulunmuş antikaların eO 
güzeli,, demektedirler. Bu heykel 
on sekizinci sülaleden. yani fll"' 
tankamen'5n yakın dedeJerindellt 
b!r kralın hassa ahtrı bntkanı Ta1 
adlı bir adamın heykelidir. 

Heykelin tuhaf 
bir tarihi var • 
dır: 1906 d• 
Sakkara' da meY
dana çıkarıldıi' 
zaman tutkall• 
yapıf tırılmıf beS 
lere sanlı bit 
halde bulunnıUf 
ve müzeye oldu
ğ11 gibi sargılari
le konmuftur. 0-

Kahire miizesin. rada yirmi aiti 
deki heykel yıl bu halde kal· 

dıktan sonra nıii
ze idaresi sargıları çıkarıp heykeli 
temizletmeğe karar vcrmiıtir. 

Tahta bir !ehpaya oturtulall 
yetmiş beş santimetre büyüklii
ğündeki heykel harikulade bir ı•
nat eseridir. Heykelin kaidesind• 
beyaz heyeroğliflerle yazılmıt .. -
tırlarda Tay'ın efendis;ne yaptıl' 
sadikane hizmetin canlı bir hika
yesi vardır. 

Acele satılık hane 
LAielide Aydınlık apartımanı kat' 

şısında 20 numaralı ev acele satılılrı' 
.... t:?;>,..,.,.k ir;.• ... o hn l lo h.>lcrlai Hıtf• 

san ağaya pazarlık için sahibi 8' 
Ahdullaha müracaat. 
~~~---~~~~~~~~~-"""""' 

Satılık iki ev 
Nişantaşı Metrt•tiyet mahalltt4 

Kodaman sok3k 37 ve 39 numa,.' 
lı ve sekiz odalı bnhçe kargir i1'1 
ev acele satılıktır. 

Taksim Gazhane cad..:lesi 1 1111' 

mara1ı s"'t ;ü)er l·ahvesinde Şe~ 
kete müracaat. 

Göz Hekimı 
Dr Sül<r J Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sa!ı günleri mec:cnnendır

Tclefon. 22566 

~ nvn ~n~ 

Terzi mi 
Bu akşam saat 

20,30 da KISA DALGALAR 

LONDRA: (Kısa aralıkJarb, muhtelif a. 
ztınlııklarda gllnUn brr saatinde mütemadi. 

yen çıılıeır.} 

16: Orkestra. 16,45: Orkestra. l8: Dans 

muslk1s1. 18,15: Orkestra. 18,50: Orkestra. 

20,20: Dans muslkJsi. 20,30: Bando. 24.20: 

Oı'f:estra. 1,30: Sonat. 2: Orkestra. 

ZEE :&'V (Almanyn): 

PER GÜNT 

'iirkçeye çeviren : 
Seniha Bedri 

GOKı~tı" 

Fransız tiqatrosu 

aıroycırslYlınus 1 
işte size bir adresi' 

(Kısa nrnhklarlo, muhtelit aı:mı1uk1arda HALK OPEHETl 
. : ... .. . ..... •.· 

·11~·., ; .'·'".li .: '\1rj '-!-. • . , ... ., ... •• ··~ ' • ) J • • , •.. • 

IMSAN VAVU 

Kadın ve Erkek Terzi•• 

gllnlln her snntlnde nıUtem:ıdlyen (&lı5IJ'.) 
16: Varyete. ıs: Şarlalo.r. 19,80: Varye. 

te. 21,15: Bando. 21,30: Ollmplyad haberleri. 

22: sarkılar. 24,415: Orkestra. 

MOSKOVA: (Kısa dnlga): (25 ve 50 m.) 

19,415: Beethovenln eserlerinden konser. 

BOMA (Kısa dnlgı:ı): (!5,4 m.} 

16-17,30: Şarkı, piyano, keman, 18,SO: 

Bando ve ııoprano konseri. 

Bu akşam satı 

20,30 da 

son defa 
Dost Yunanistnnıı 
Kıymetli Artistler 

Zozo Dalmaa ve Konnyotısın ıştırak,Je 
1 ÇARDAŞ FORSTIN 

Yarın Beyoğlu Çiçeği J 

Fiyatlar 35-SIJ-60-7 5-100-125. ~ 
Loca: 400 - 300 - 500. 

.... ı.. • ., l'. . .. ' . .. • . . •. ~ 

-su hafta AZA. K sinemasında -
14-2-936 akşammdan itibaren bir hafta 

2 film birden 

Kanun kuvvet· al den kal e 
Ceyms Kaney, Margaret llnseylll MARTHA EGOERTH 
Aşk, intikam, cinayet, lztırap, ihtiras 
ve hayatta nü mu ne olarak büyUk mmıer. 

: 1 . ,,...t _.,.,_ ·:~ . . .. ~ . .. . 

dl ıstanbul - Ycnlposlanc ııarşısıo el• 
Foto Nur yanında Letafet~ 

'ı - "' ~ . .. ... ~ ... ,~~. \ ..... ~ 
.······::.-···H .~~·:e ,E R 

• . . .. ·• :. ~. '\' • ' . ı"'· 1 ~-ı ,1 
ıstc;ı".'b~l"u.~; ~':' .. ~ok sat• i,1 ,ı 

· ha.~ikt: akşam:. gazete~ 
..... :·.iı&r.-ıarınıi;.'..~.HABE~·e 
:,: .. ~> \}·ere~ıe·~~~llit;:'ederıer' 
.. :;·~·:~·~~: ~-~ ... ::.-~ .. '." .. 'L. j. ~:·~·· 

:·.;ı:;t~.~.;:,t·····~ · ... ı ._,, .:.-"'"•• .. ~ ··~ ... •• ·' •• •, 

Bu akşam TCIRK sinemasında 
1912 senesinden 1918 senesine kadar RtLSyada lngilterenin başkonsolosu olarak bulunan .H. Bruce Lockhardt'ın bütün dünyayı altüst eden kitabından muktebes. 

. . Z N 1 
Rus fhtflallnfn en heyecanlı ve doğru vakalan, Beyaz Rus ordularının teşkili entellicens sen·i.'5inin faaliyeti, kanlı miisademcler, o umanki İngiliz ve Rw~ hüktlmet ad:ımları ve meraklı bft 

aşk macerası Yıldızlar: l\AY FRANClS .LESLlE HO\'AHD 

--·---u..··------·----~ 



HABER - J\ksam postaıı 

ASLAN AVI 
Tüfekle avlanmaktan daha 

heyecanlı ve az tehlikeliymiş! 
Böyle iddia eden 

Anıerikalı 
avcı 

'rebllkeli bir seyahate 
daha çıkıyor 

Ncvyorktan yazılıyor: 

Asri hayatın çok emin, heyecansız 
•e aergüzeıtaiz geçtiğini sanıyorıaruz, 

lb'alanlan, kaplanlan, koca koca boz ayı. 
'-ı ya!ıuz yay ve C:da avlamakta olan 
lex Stonun hayatını cözönüne getirin. 

Bu adamın aıd adı Charles T. Stone. 
._,; Amerikanın en kabadayı vilayeti o. 
ı..ı Texasda doğduğu için kendisine Tex 
1idu.ba t.akıhvenniıtir. 

Yayla ok kullanmak heveıi ise kendi. 
•İQe umumi harpte Fransada İngiliz tay. 
hre kuvvetlerinde pilotluk yapa.-ken 
reloıiıtir. Boı vdatlannda can sıkıntısı. 
lb gidermek için yaptığı bu spora ayni 
lebep dobyısile harpten sonra da devam 
•brriıtir ve timdi ... 

Şiınd:i ise yırtıcı hayvanlann en eski 
•ilahlarla avlanmalannın otomatik tü. 
f9ftJc avlanndan çok daha heyecanıı ol. 
dıafunu bütün Ameriluya isbat etınit 
•e büyük bir fÖlıret kazanmıı bulunmak 
'-dır. 

Tex Ston, bu çeıit avcılığın hakikat. 
te hiç le tehlikeli olmadığında ısrar et. 
~ide beraber, ge;ren sene kemik1i köyü 
90Ylaınaıına ld kalmıştı. Bu, anlablma. 
it değer bir hikayedir: 

lngiliz o:an Harry Waldrips ve fo. 
loğrafçı Evcrett Andersonle birlikte, 
llvlaıunaic: için, Afrikaya gitmiılerdi . 
Aralan-ı nitan aldı. Ok hayvamn göğsü. 
ile saplandı, arslan yere yuvarlandı. 
l' anı hu urada da meydana ikinci bir 
~la~ çıktı. Ston bunu ancak yaralıya. 

.. dı ve hayvan çalı!.ddarm içine kaçaralı 
~~zden kayboldu. Birinci aslan ölü gibi 
-..rekctsiz yattığından ikincisinin arka. 
~ koıtular. 

Bunu yahalayamaymca Ston ilk asla. 
-._ Yıkılmıı olduğl:. yere döndü. Hay • 
"-ıı bir yana devrilmiı, baıealdanm u • :::U'• YByın ucu da omuzundan dı'8 -
"1 Çıkmııb. Ston arkadan yaklaıarak 
cJ..ç~ ınabauı bir telane indirdi. A•lan. 
t hiç hayat eaeri yoldu. tıte böylece 
llJJı ınana '1 -ıd .... - -~"ı nd x.. • • le ıı e o ugunu sa ı5• ıçuı, o. 
\1 Cekip -'-----L - ba -t·· - !rUUU""llllla uzere, yvanm us • 
l.lrıe eiil~ 

•. Okun tutulup çeldlmest ga.m,. hay • 
Y!lllJ d•ril 
dıı;1 .' • tti. Kocaman pençesini kaldır. 
l' .. " 1bi Stona ça:rpb. Darbe onu hava.. 
~ fırtataralc ~ met1"e uuıkta sll't üs. 

... ~ 
r~~:4: . 

.•... 

,..._, ... · .... 

·~· ... . .. · ~· 
,' _· ....... : 

.• ,; : . . }\!. 
/-', . ~. ~:ı:_. - ~ 

~· . 

• 

U •tte re•mini 
gördüğür.ü:z ce -
•ur avcı Ston 

anlatıyor: 

"Kap!an siz • 
den kaçar. Ona 
yaklaşnıı:z, u • 
zakla§mak için 
derhal döner, 
halbuki asfon ... ,, 

tü yere devirdi. Pençe tam midenin üı. 
tüne çarpmı~tı. Hayvan da saldırmak i. 
çin ayağ.a kalkmıfb. 

YerJi hamallardan biriıi koıtu. Hay. 
van onu bir pençe vuruıile öldürdükten 
ıonra iki metre kadar yürüyerek kendi. 
si de cansız yere yıkıldı. Bu sırada İı<.t 

Ston da olduğu yeı-de kıpırdamaksızın 
yı:.tıyordu. Sözü ona bırakalım. 

"- tilk önce hiç bir ağrı duymadın: 
!:oluğum tükenmiş ve dermanım kalma. 
rnıştı. Yere düıtükten sonra ateı etmek 
irfo elimi tabancama uzatmak istedim: 
fakat silahıım yerinden çekemediğim· 

görünce, bende plak attı! 
Olanlar olmuıtu. A&!anın keskin biı 

orağa benzeyen pençeıi karnmu bir 
baştan öbür bata kadar sıyırmıttı. Bere. 
ket venin ki belimde kayıttan bir fi -
teklik vardı da bu benim hayatımı kur. 
tardı. Pençenin bmaklan bu fife)dj.ldc. 
rin üstünden geçmİt ve kayııı keskin bir 
uıtura gibi kesmiıti, yalnız bir brnak 
açıkta kalarak karnına bir baştan öbür 
batına kadar iki santim derinliğinde 

yarmııb. 

Waldrips kottu. ispirto ve tentürdi. 
yod!a yarayı temizledik. Ağrıyı dindir. 
mek için de Kokain tmnğaaı yaptık. 

Bundan sonra Waldrips cerrahlık iğneıi 
le ipliğini çıkardı. Bu edam harp gör -
müt ve sinirlerinin eıi bulunmaz bir 
avcı olmakla beraber, bu sefer siniri 

Kaplamn çok korkunç ıöhretine rağmen ıulan in.anlar için daha 
tehlikelidir. 

gn!edi. Elleri boyuna titrediği için i. 
ti göremedi. 

tı ba'8 düttü. iğne İpliji elinden ala. 
rak yarayı kendim diktim, fakat dört 
kat sinirden birisini iaka geçmiı oldu • 
iumdan karnımda hala çok çirkin bir 
yama vardır.,, 

Tex Ston ile Walclrips yapbklan av. 
ların filmlerini çekerek Amerikan si • 
nema kumpanyalanna satmakla maıraf. 
lannı çıkanrlar. 

Kaplamn korkunç olan töhretine rai. 
men Ston as~anlann çok daha tehli~li 
oldun.unu iddi"l etmektedir. Bu ite 

0

dair 1 

gürr~n 
F'ransızların ••T arla Kuşu,, adını v erdikleri 
kadın en meraklı macerasını anlatıyor 

;-ıucn yazılıyor: 
-._ tan.ız casuılannın en meıhUnı olan 

~ ~e Ridıard, ömrünün son günle 
~.. ve sükun içinde geçirmek üzre ö 
tit. ~eki hafta bir manutrra girecek. 
ltı."' tana~ c:aaua teıkilabnda "Tarla 

...._ adile lanırunıı olan bu kadın: 
~f, artık babratile yalnız bqına 
'r6nt ~tiği ıztırap!an unutmak ve 
~I eri beklemek için bir kafes is. 

l>~eclir. 
' "' .. 

K .. 1~~ ~ti olan kocası harbin ilk 
~ue cephede ö~düğü zaman ma. 
"- .... ~e Richard henüz yinni yaşı. 
S... ~-:-'1'h· Acısının ilk buhranlan ge.. 

''-t~ ~ocasının intikamını almak. 
~il. da. 'bir !CY düıünemez olmuıtu. 
Q tllll}e!:. olan INnbaıı Roya bat wrdu. 
"'8 '-fldıi Wnhep, Fransız mukabil ca. 
~ F tının batmda bulunuyordu. 
~ l'arıaaya yapabileceği en büyiik 

,... koc:a.ımn btilılerine indire. 

ceii en büyük darbenin cuuı tqkilitı.. 
na girmekle mümkün olabileceğini an • 
lattı. 

Kadın bunu kabul etti. Ve bitanf 
memleketlerde Alır.ıan propaganda ve 
casuı tqkilabmn merkezi ohn San Se. 
baabana gönderildi. Oraya varır varmaz 
A!man elçiliğinin deniz ataıeai Herr 
Von Krimm'in itimadmı elde etti. Bu 
deniz zabiti orada Alınan gizli t.efkilatı. 
run mühim bir kıımmı id:ııre ediyordu. 

Kadın üstüne ahnıt olduğu rolü oka. 
dar güzel oynadı ki, Von K.rimm onun 
bol para ve lüks bir hayat için vatanını 
satacak bir Fransız kadmı oldu~nda 
bir an bile ıüphelenmedi. Diğer taraftan 
binbaıı Roy i!e emri altında olan tube 
ona dütmanların doğru diye kabul ede. 
'bilecekleri plan ve malumatı hazıl'la. 

malctıa geçikmediler. 
ln.gilterede çalıımak üzre gönderilen 

Alman casuslan 1915, 1916 ve 1917 se. 
nelerinde hep San Sebastiandan gönde. 
rilirdi. Bütün bu cuuslann lngiliz ada. 

lanna adım atar atmaz takip edilmeleri 
ve bir haber vermelerine meydan kal • 
madan yakalanarak kurıuna dizilmeleri 
hep "Tarla Kutu,, nun, yani madam RL 
f&rdm sayesindedir. Çünkü bir casusun 
yo!a çıktığını öğrenir öğrenmez hemen 
Franıız mukabil casuı teıkilatına haber 
vermekte ve bu teıkilat ta lngiliz ente. 
lican servisine hildirmekteydi. 

Müttefiklere zarar vermek için Al • 
manlann tasarladığı en tehlikeli planlar 
dan biri de madam Ritard tarafından ha. 
her verilmitti. Bu plan kurıun kalemin. 
den büyük olmayan yüksek infiliıklı 

maddelerle do!u bir takım çubuklar va. 
sıtıaaile cephaneliklere ateı vermekti. 
Patlayacak çubuklar dolma kalem tek • 
tinde hudutlardan içeriye sokulacaktı. 

Burada hikayeyi madam Rİf&rdın ai . 
:andan dinliyelim: 

.•- Bunu ilk iıittiğim uman hiaaiya. 
t1J111n nasıl alt üst olduğunu kabil de • 
lı1 taaavvuı: edemezsiniz. tik tecrübe ce. 
nubu garbi Franaada yapılacaktı. iti be. 

cerecek adam birkıç saat sonra hududu 
geçmek üzere bulunuyordu. 

Kullanmakta olduiumuz şifre ile teL 
grafhaneden bir babet- gönderebil•cek 
vaziyette değildim. 1çim içime sığmıyor. 
du. Son çare olmak üzere lngiliz entelli. 
jaJ gerviainden tanıdığım birisine kot • 
tum. Bu adam da benim gibi sözde AL 
manlarla çarpıtıyordu. Ne yazık ki gön. 
derdiği haber vaktıncla yetitemedi; ve 
cephanelik tamamen patladı. 

Fakat sonra baıka feıaketlere mani 
olduğum için teselli buldum. Mesela 
Von Krimmin ajanlarından iki kiti in. 
gilterecle Volviç cephaneliiüıi bu ka • 
lem'!erle kundaklamak için yola çıkmıt
lardı. Bunlar hiç bir vakıt Volviçe vara. 
rnadılar, İngiltere topraklanma çıkar 

çıkmaz yakalandılar ve kurtuna dizildi. ... .,, 
Bu me11hur kadın habrabm yamak 

tekliflerini hep reddetmittir. Ştmcfl ken 
dini bir manastıra ıömmek üzre bulun. 
-uaktaclır. 

Ston hemen geriye dönünce hamda 
lın yere ıerilmİf olduğunu, üıtün
de de 95 kilo ai~rlığındaki Jakarı 
gördü. KQfla göz araıında tÜf t!ğİne 

ıanlarak .... 

olan hikayeyi de onun ağzından dinliye 
lim: 

"-Kaplan ıizden kaçar. Ona yalda. 
şınız, uzaklatmak için derhal döner. Fa. 
kat, aslan da umumiyetle uz.aJdaıır, an. 
cak bu uzaklatmaaı rahatsı& edilmeii 
iıtemediğinden do'!ayıdır. Eier onda a. 
zıcık bir tüphe uyandıracak olunana 
derhal çullanmak için geriye döner . 

Eğer uykusu varken ona doğru yÜ. 

rürseniz, sizin elli metre kadar yaklat .. 
manıza hiç ıes çıkarmaz; sonra da uyku. 
ıuna batka bir yerde devam etmek için 
ka!kıp gider. Fakat kaplan uzaldaıın11 
bizden korktuğu için gitmiıtir. Aslan i. 
ae korkunun ne olduğunu bilmez.,, 

.y. • "' , 
önümüzdeki ilkbaharda Ston, Wal. 

drips, ve Anc:lerson cenubi Amerikanın 
timdiye kadar hiç keıfedilmemiı olan 
Matto Grosao mıntakaıına gitmektedir. 
ler. Bu efsane ülkesinde miralay Fav. 
cett kaybolmuttu. Hiçbir beyaz adam 

henüz buraaını ziyaret etmemiıtir. Stoa 
ve arkadatlan için bu ıeyahat, Afrika. 
da aslan, Hindiıtancla kaplan avından 
çok daha tehlikeli olacaktır. 

Cenubi Amerikada aslan ve kap!aa 
yoktur; fakat insana ecel teri döktüre.. 
cek Jakarlar vardır. 1926 yılında Ston, 
cenubi Amerikada Amazon mmtakaıına 
bir av aeyyahati yapmıt ve bu benekli 
kedilerle bir hayli uğratmıfb. 

Hep birden balta görmemiı olan or. 
manın patikasında ilerliyorlardı. Bir. 
denbire yüksekte bir da!dan af&iıya 

kendisini koyuvererek Ston'un hemen 
gerisinde yürüyen yerli bir hamalın 111'. 

tına düttü. 
Ston hemen geriye dönünce hamalın 

yere serilmiş olduğunu, üstünde de 95 
kilo ağırlığındaki Jakarı gördü. Ateı <.~
meğe valcrt yoktu. Dütünmeğe hele hiç 
yoktu. Tüfeğini namludan kavradığı gi. 
bi dipçiği hayvamn kulak tozuna indir. 
di. Hayvan hayrın olarak devn1di; ser. 
semen dönen yerli de ayağa fırladı. Ken. 
disine hiç 1Mr teY olınamııb. Ston ro • 
velverini çekti ve beynine sapladığı bir 
ku11unJa benekli kocaman kediyi öldür. 
dü. 

• aı: ,,. 

Okçuluk timdi Ameribda çok raf. 
het lruanmakta olan bir spordur. Avcı. 
bir ~left U"Umda valat buldukça 
Tn Amerikanın muhtelif yerlerinde ok.. 
c:u!ulc gösteritleri Vl\nr•~kta, klüpleı-de 
konfenmlar vermektedir. 

T. • 



8 HABER - Aktam po.tast 

& fine k/i BI 2~KC'9ALI KJ\[)IN lJ ~ k kal YAZAN: ~s4:~~ FE~DI 
125 (!'iakıl, tUCUlllf: u ıl;tıf,o• llOklit nuıtıluzaur. Prens lbrah ·m lsv· çreden dönmüş

Rabia evde Rakımla baıbaıa 
kalmağı dört gözle bekliyordu. 
Ömrünün her felaket geçidinde cü
ce onun en çok aüvend;ği bir müt
tefiki olmuıtu. O cüce göğüsteki 
yüreğe bir pehlivan yüreğinden 
ziyade güvenilir ..• 

binden tabakasını çıkaran elleri tü. Misafirleri selamladıktan sonra, 
titriyordu. Bir~z IOnra hasta ya- kız kardeşinin kulagy ına egv ildi. "Rica ederim 
taktan seslendı: • 

1 

:~~=~=ük~%d~ö:;.;;, şeke- bir .. ~a~a b~na o kadm~an bahsetme, z~yn~~-'-~~ 
rim. Benim gibi bir (cin çahğı) do- Kuçuk ıaaor bu malumatı ver- Prens İbrahım .. Telgraf .• Yev- Sokak kapısı onüncle ibır guru 

ğurmak rezaleti arına gitmif, yü- dikten ıonra- mi Cuma.. tü koptu. 

"Llmbayı söndür. Ayak ucuma 
bir mum yak. ltık ıözüme batıyor, 
amca ... ,, 
Rakım bu emrin içini dökmek 

için bir mukaddeme olduğunu an
ladı. Rabianın dediğini yaptıktan 
ıonra bir ıandalya çekti, kızın ya
nma oturdu. Oda loıtu. Hasta
nın yüzünü görmek için eğilmek 
lazımdı. Rakım etildi ... 

Yüz soluk, avurtlar çökük. fa
kat gene o azim ve irade var. Ra
kım biraz teıelli buldu Ölecek in
sanın yüzünde böyle canlı bir ifa
de olmaz. Osman mübalağa edi-

reğine inmit olacak. Ben doğarken - Batka bir emriniz var mı? Leyli, Prens lbrahimden tel · Zeynep pencereye koıtu: 
ölmüf.,, Diye eordu. graf geldiğini, Cuma günü Kahi - _ lbrahim gelmit··· 

"Konut amca. Anlat ... Çocuklu- Leyli el.iyle iraret ederek: reye gel.eceğini anlamakta güçlük Diyerek Leylanın yanından fır-
ğunu anlal,, - Menı.. çekmedı. ladı. 

Ve oturduğu yerden Rakım an- Dedi. Çocuk uzalclaıtı. Leyli Prens lbrahlm Kapmm önünde toplanan utalc 
lattı. Sesi yavaı yavaş alçalıyor. ımıarladığı viskiyi nasıl ve ne za- ISVİÇreden gelince ve harem ağalan, Prena lbrahi • 
Rabia dimağının içinde kurulan man içtijinin farkında değildi. Sabahleyin erkenden kalktılar. min bastığı yere tulumla Nil tuf11 
bir perdede Rakımın çocukluk ha- Bir viski da.ha ısmarladı.. Biraz Prens Ömer ogün kardeıini döküyorlardı. 
yatının sahnelerini birer birer sey- sonra bir da!ha.. karıılamak üzere istasyona gide . Prens lbrah:m, Ömerin yanııt· 
rediyor. Komik, fakat gözlerine Leyi& üç vi.kiyi yarım saat için- cektı'. 
yaı getirecek kadar da acıklı! de midesine indirdirten sonra Prenses Fatma herkesten önce 

Birinci sahne: Bir cüce· çocuk katlarını çatarak dütündü. uyanmtttı. 
bir alay sağlam, toraman, fakat Prens Ömerin gizlice bu çipil Evin içinde göze çarpan bir 

da, kapıdan içeriye girdi .. Ve sa • 
lona gelince herkesten önce anoe
sinin boynuna sarıldı. 

Prenses Fatma, bet yıldanbel'İ1 
hasretini çektiği büyük oğluna k•· yaramaz ve hiuiz oğlan çocuklar- gözlü İngiliz kadını ile ıevittiğini çok hazırlıklar vardı. Her taraf 

la, amcazadeleriyle oynayor. Cüce hatti. ona böyle birinci ımıf bir süpürülüyor, temizleniyor, vazo. 
yor. • çocuğun ıözleri bir maymun yav- otelde lüks bir daire tuttuğunu an- larm çiçekleri, mıualann örtüleri 

Kızın anlattıklannı sonuna ka· ruıu gözü gibi mahzun. lamJ!lı. Bu acı hakikat karşısında değiıtiriliyordu. 

vu9tuğu zaman bu kadar ıevinın" 

mit ve bu derece heyecan ve telif 
göstennemit~i. dar dinledi. Kız ıwunca: 

"Öyle ya, bu biçim doğuran ka
dın çok. Sen kendini üzme.,, dedi. 
Fakat gene içi endiıeliydi. 

"Sen bu ameliyattan ıonra ya
ııyan kadın biliyor musun, am-., 
ca.,, 

"Evet .. Orta oyununda tatlı ıu 
frengi rolüne çıkan bir oğlan var· 
dı. Adı Recepti. O da dünyaya 
yanlı§ kapıdan girmiıti. Fakat a
nası ıaidı. Hem de kadana gibi bir 
kadındı.,, 

Rabianın gözlerindeki yetil 
mevceler birer ı§ık ucu ..• Rakım a
deta ürktü. Fakat kızı bqıbot bı

Fakat o kursağına giden yeme- ne yapacaktı? Prens lbrahim titiz bir gençti. 
ii, sırtını örten esvabı hak edebil- k d k nd" d' 1 . . Her feyİ yerli yerinde ve temiz 
mek için etrafını güldürmeg"' e, egv - Leyli en i e ıne ı1 erını 

d t k görmek ister, tozdan çok korkar-
lend irmeğe mecbur. Geceleri bir gıcır a ara : 
odada -vattıg"'ı amcazadeleri ona -Alacağın olsun Prens Ö- dr. 

J mer !.. Leyla da herkesle 'birlikte kalk. 
uyku uyutmuyorlar. Y organmı çe- tı .. Ömerin arkasından, allrgv ını, 
k. k ld 1 Tekm ı· J Diye söyleniyordu. Birden!>ire 
ıp a ırıyor ar. e ı1or ar, podruını sürdü.. Sürmesini çek -

d .. ·· 1 b x.. dk --:.1·· ayaia kalktı .. Ganona içtiği v_ iı· -ovuyor ar, a •• r 1 ça •ıı.uuyor- ti.. En gu"zel eıbiıeaini gı"ydi. Ha -
1 Fak ÜC k nJ kilerin bedelini verdi. ar. at c e - çocu o an en ıılı admnakıllı süslendi.. Salona 
çok gıdıklanırken attıtı ince çıilık Kapıdan çıktı.. çıktı. 
ile güldürüyor. Kapana · tutulan - Ben ondan intikam almanın 
bir fare aibi çığmyor. yolunu bilirim. 

ikinci sahne: Yaramaz, prbilz Leyli otelde bir itkandal çı -
otlanlar cilce • çocuiun tepesinde. ICarmaktan çekiniyord~ Nihayet 
biri karnına otumıuf, biri ağzını yabancı bir memlekette bulundu
tıkıyor, ötekiler koltuiunun ve ta
banınm albm 11dık111ordu. Cıyak 

funu unutmamJl!lı .. 

Prenses Fatma, o gün lsviçre
den gelecek olan küçük oğlunu 
görmek üzere t~lanan akrabası 

ve samimi doatfariyle konuşuyor
du. 

Leyli. da Zeyneple batbata ver. 
mitti. 

Leyla misafirler arasmda ço1' 
yabancı bir tip olarak herketill 

gözüne çarpıyordu. Onun giyiııitt 
yürüyüıü, konuıuıu diğer kadııı • 
lardan bambaskaydı. Hatti ayak· 
ta durutunda 
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bile bambaıka bit 
eda ve gülii§ünde ayn bir cazibi 
vardı. 

Sıra Leylaya gelince, ÖOI" 
gülerek mınldandı: 

- Leyla Hanım... . . .i 
Prens İbrahim, Leylanın elil'.P 

öperken Zeynep ilave etti: 

- Yengemiz ... 
lbrahim çok az Türkçe biliyot" ciyak ıesler. Çocuklann babası ıe· Yaftf yavq otelden uzakl~ı. 

"Peki amma Rabia, neden ço- liyor. Cüce . çocuiu mutfaL atı· Gece Ömer gelince bu rezaleti 
cuk dütürmekten bu kadar çekini- •• 1'izOne wrmayı dütündü. Fakat 

rakmak da doğru değil... 
Zeynep: 

- Annem, İbrahimi hir sene . 
denberi görmiyordu. Ma1Unı ya o 
hepimizin küçüğüdür. Küçük ÇO -

cuklar her nedense çok ıeviliyor. 

du. 
- T etekkür ederim. 

yor. . 
yorsun? Çocuk dütürmek her ka- Oçüncü sahne: Cüce • çocuk ye- ne welinceye kadar aklı bqma 
dının batına gelir. Sen bir kere di yqında. Fakat iki yqında ıibi ıelmifti.. Bu karanndan çabuk 
Zehra ntneye sor.,, el kadar. Bayram. Kırmızı hırkası •a:ceçti. 

''O niklhıız peydalanmıı ço- var. Seviniyor, hırkayı yalnız kal- Leyli, Ömer Beyden ne şelrllde 
cukları dütürtür.,, dıkça öpüyor .• Şimdi en küçük am· ÖÇ alacaktı? Bunu henüz kendi de 

"Hiç de öyle değil ... ,, cazadesinin, bir yaşında bir kız ço bilmiyordu. 
"Nikahlı nikahsız... Hatta piç cuğun dadısı. Hemen kendi ka- Kimseye görünmeden odasına 

de olsa çocuğumu dütürmiyece- dar büyük olan bu kızı inliye 11k1- çrktı. 
v. A ı d ? laya taııyor. Kızın diıleri yanyor. ' - ı· h" et eden b" A gım... n a ın mı •11 J..CY aya ızm ır rap 
Rakımın yüzüne boğazını yırta Bayramlık kırmızı hırkanın üstü cariyeai sevinçle odaya girdi. Ley-

yırta haykITıyordu. salye, ıümük içinde. Biçimsiz ço- laya bir §eyler IÖylemek istiyor . 
"Elb t lL-... k · cuk ağzı, ditlerini, cüce-çocuiun du. e , e 11eı: te enm ... ,, 
Rakım ıinmiıti. Kız adeti aklı- hiı'rnunda, çenesinde kqnnağa ça- Leyli., hizmetçinin anlattığı bir 

Diyerek yengesine ıigara kutu. 
sunu uzattı. 

Leyla hülyalı bakıslariyle, sa
lonu dolduran misafirleri aüze -
rek: 

- Annenin hakkı var, Zeynep. 
çiğim ! Dedi - genç bir çocuğu 
gavur içinde bir yıl yalnız bırak. 
mak kolay değil. Ben aevdikle . 
rimden hiç kimsenin hasretine da-

Diyerek gülümsedi. 
Delikanlınm ne tatlı bir gülil' 

tü, ne ııcak ve çekici bakıt1' 
vardı. 

Leylanın hayalinde yqattıİ' 
lbrahim, fotoğraflanndan t;~ 
daha güzel ve cana yakm bit 
gençti. 

Leyla bu 11rada Ömerin ya/J' 
ne baleti. 

Garip teY ! Prena Omer, Zef' 
nebe kartı çok hatin davran•!~ 
du. Acaba (Y enıem .. ) deyıt 

nı kaçırmıf ... Tımarhane delisi! hııyor... Hırtlak, cırtlak, piı ço- ıürü liften an<:ak ıu kelimeleri yanamam. 
Fakat bu delilik bütün diıi mahlu· cuk! (DeıJamı var) anlıyabitmiıti: Saat on biri vunıyordu. (Deuamı _,) 
katın müıterek olduğu bir delilik. I ==============-================~~~;;~~;;;;;;===~======;;;;~~~ 

mi kızınıttı?. 

Rakım bu kaçıklıiı, hayatın en ip
tidai, fakat en esaı kanunu diye 
kabul etmeğe mecburdu. Vahıi 
kavimlerden en medeni cemaat -
lara kadar hakim olan analık sev· 
ki tabii9i ! 

"Sen Osmana azıcık akıl öğret, 
amca. Çocuğumu karnımda parça
latmak için bqnnda dırdır etme
sin.,, 

"Merak etme. Dilimin döndüğü 
kadar anlatırım.,, 

Hasta içini çekti. Sabahtanberi 
ilk defa olarak bütün varlığının 
ıerginliği biraz ıev9emitti. 

- Mumu söndüreyim, çekile· 
yim mi. Rabia? Biraz dalsan, din-
lenirsin.,, / 
"Hayır ... ltıksız fena oluyorum. 

Karanlıkta kabus çöküyor. T anye
ri ağarıncıya kadar uyuyamıyo

nım. Otur, amca. Konuf. Uyurıam 
da ritme. Oıman gelinciye kadar 
beni yalnız bırakma.,, 

Cüce sandalyadan yere indi. Ce-

Alaylı bir tavırla: 
- Ciddi mi IÖylüyorsunu.s t drim • 
- Çok ciddt söylüyorum. ı,te noterin tavsiyele-

rini yapmak için aize giizel bir fırsatı •. 
- Tqekkür ederim. Bu huauata pek tecrübem 

yok. 

- btemiyor musunuz? Şu halde hiç de pratik 
değilsiniz. Bahsederim ki noterin dediklerini daha 
iyi yapmak duygusuna tabi olduğunuz için istemiyor 
ıunuz. 

- Hayır. işte bu duygular içerimde olmadıfı 

için istemiyorum. 
- Belki haklısınız .. Fakat vesileler yaptığım i. 

çin ileride beni muaheze edemezsiniz. 
- Ah hayır! Kat'iyyen. Size minnettar bile olu-

rum. 
- öyle mf? 
Yan mOstehzi, yan somurtkan bir kadeh likör 

daha doldurdu. Tekrar batladı: . • - ~ 

- Kabul ederseniz sizinle alay edecelirrıden 
korkuyorsunuz 1 

- Bundan biraz !Üphe ediyorum. 
- Ciddi mi ıöylilyorsunuz? Bu teklifim sizde 

hiç bir heyecan uyandırmıyor mu? 
- Kat'iyyen. 
- En fenası cevabınız izzeti nefsime dokunuyor. 
- Mahsus yapmıyorum ... 

- Size danlmadım. Yalnız ... 
- Yalnız? 

- tki dakikadanberi sizi bırakmak istemiyorum .. 
Şimdi bana gillmeyiniz. Çok samimiyim .. Beni hıra. 
kınız kalayım? 

Gillmekten kendimi alamadım. 
- Beni çok hoşnut edeceksiniz! 
- Sizin arzunuzu paylaımıyorum. 
- Neme lbım ! .. Belki sonra çok pigman olacak-

sınız! 

- Hayır! Zannetmiyorum •• 
Sanki daha bir 1eyler söylemek istiyormuş gibi 

önlmde ayakta durdu. : 
- Hiçin bunun en aacie ve airii irir aıüa.-, 1111r 

hal çaresi oldufunu anlamak iıtemiyoraunua? 
- Belki. Fakat ıunu da dUşilnilnüz ki: Ya bun. 

dan sonra da gene anlaşamazsak!.. Daha biraz evvel 

biribirimize ne derecelerde yabancı oldufurnuıu f6f 
rüyordunuz. ~ 

- Şu saniyede içerimde bir emniyet vat· 
iyi anlaşacağımıza eminim. 1' 

- Bu saniye belki öyle ıanıyorsunw:. Fak't 
nn it deği§ecek. ~ 

- Yann! Yarın çok geç olacak.ikimiz de~ 
rimizin zıddı karakterleri bu akşamdan alıp b dDP 
yız. Size tekrar ediyorum. Bu sizin için en 
bir hal çaresi olacak. .,şJİ' 

- Benim kendi faydamr, sizden daha iyi 
mi aınmanızı rica ederim. 

Hiddetli bir hareket yaparak: _..,otf" 
- Şu saniyede samimi olduğuma inarıP' 

nuz ! dedi. """" 
- Arzunuzun clddt olduğuna inanmak 
- Öyleyse niçin kabul etmlyorıunuz. ~ 
- Çok istirham ederim, reddime bir çok , ~ 

vermeyiniz.. Zaten kanunun arzum ol~ , 

~~r-~dam~ .~ft~:.s;na ~l~fmti~: ~ 
.__. oıuug.._, ...._ - o; ct1' 
na Mr tOr!Q !tna1am atnn,or. Bana nrar1' 
ettltfnfze g3re bu sfre çok tabir g3r0n0yof• 

(Deoamı oar)., 



HABER - A 1c~am poltan 

130 1ton yük çeken atlar 

Atın en aki tanınan atem clört 
parmaklı, kecli 6üyüklüfünde 
mancuız bir hayvanJı. Buna "Eo
hippu•,, 7'Jllİ "Fecir Atı,, umi ve
rilmiftir. Bu lrii,üciilı hayvamn 
ne!fli a.hla ede ede bugünkü at 

na/ini dofurmu§tur. 

:::- 6q tane bot ıimendifer lor gon:le bir de aerllil 11e1gonu li• 
l. · lonıa oe laepsi birlikte mu cuzam bir arabaya yüklenirıe 
,""ffllfar Jii,nya rekorunu teıiı etmiı olan Rok üe Tom adlı at-

'-an ,ektiği 130.000 kilo ağır lığınJcılıi yükü temm ederler. 

tmarın dedeleri kedi 
büyüklüğünde idi ı 

~~e.n ay, Birleımit Amerika-ı lerini fevkalnde büyümüt olan bu·l 
, 1tııan vilayetinin Hillsdalell günkü tırnağa bırakarak kaybol· 
ilde ~ev yapılı ve her birisi dular. 
~ ton ağırlığında iki araba atı Hayvan aleminde htç değersiz 
"!~.,,,nallı tırnaklarını toprağ:ı küçücük bir hayvanın bugünkü 
~"\t.ar, göğüslerini gerdiler ve hale gelinciye kadar geçirdiği le· 

lara dayand .klan ıibi 130 kamülün kısaca anlatılıtı budur. 
,~ırlıiında yüklü bir arabayı insanlar taraf andan atlann ıeç-
~litınek ıuretiy)e bir dünya me cinsler;ni yelitlirmek iti, eskj 
~~ııı. leıiı ettiler. Bu ağırlık iç el yazmalarından, kayalara oyul

.-. lam altı !imendifer fur · mut çivi hatlarından ve duvar re· 
Jt.ı lln ağırlığına müsayidir. ıimlerinden öğrendiğimize göre, 

~ Lt~üıabakanın yapılmı• ol· bundan 5000 ıene evvel batlamıı· 
· qılJıdale noktaaını, bundan tır. Bu seçmenin başlıca gayesi 

kuvvetlen ziyade sür't içindi. Ta l 
rihle at yelittirmen:n en °mühim 
terakkiıi olarak Şikagoda yapılan, 
yukarda yazdığımız, al çekme kuv 
veli yarıtını kabul ediyorlar. 

Çekme yarıtları niıbeten yeni· 
dir. Cer atlan timdiye kadar hep 
topçu beygirleri olarak yetittirilir
di. Geriye kalanlar ise sadece at· 
tı ve çiftçiler bunu rasgele yetitti 
rir, yahut satın alırdı. 

Son yıllarda ise her şeyde oldu
ğu gibi al hakkında da fikirler de
i:ıti. Şimdi bilhaasa Amerikada 

Dünya ağır ıil..let ıampiyonlan 

"T om,, ile "Rok,, 130.COO kiloya 

çekti!zleri zaman ıah:p!eri Ruasel 

Sanda tarafından ıi.irülmü§lercl:r. 

At nalmm tcklmW •7. 

rtnl ıöeı.eren blr pkil 

<Solda) 

1 - DGrt parmakb ''Fe 

clratmdan bqlıyanJc (2) 

teklmW ııeyrtnde par. 
maklardan biri yok oldu. 

Geriye kalan O~ parmak. 

tan ort.ancuı bllyUdU ve 

diğer iki parmak yere bl. 
le detmez oldu. (31 Yan 

parmaklar btlabüttın la. 

saldı (4) bayvaıım tele 

tırnağı tamamlle tnklşaf 

etm.ışUr. Ana bacak k~ 

ın1jiıWI yanuıda arkaa 

iki kemik llk parmak.. 

lardarı kalan tzıerdlr. 

yük çeken hayvanlara çek büyük 
ehemmiyet verilmeğe l:a~lanmıt • 
tır. Sırf bu itle uğraşan h:-.ralar var 
dır, ve bir iki senedir ml!htelif vi 
layet!erde çekme yarı~!arı yapıla
ra}, kazananl:ıra büyük u:ükifat · 
lar daijıtılmak suretiyle bu it tef • 
vik edilmektedir. 

Birkaç senedir dünya tampi • 
yonluğu iki ko~um aruında gidip 
gelmiştir. Bu koıumlardan biriı: 
bir çift, çiftlik atıdır; ikinciıi de 
bir çift tehir hayvanıdır. 

Nevyorkta nakliyat müteahh!di 

olan Jobu Adrian'ın Fl~kıi ve Day 
ad!ı b:r çift de~ yapıh koşum alı 
tehirleri temıil etme!:te, Chio vİ· 
ti.yetinde çiftçi olan Huasel Sard· 
ronun Rok ve Tom adi. iri yerı iki 
koıum alı da ç'.ftçi hayvanlarmı 

·ı 1 d' temsı etır.e.de ır. 

Tam beş sene bu iki tabm ko
tum hsyvanı dünya ç:kme ft.ır:pi· 
yonluğunu birbirlerinden ahp ,·er
miılerd:r. Bu yarışl:ırda kır~aç 

taklatmak, ynhut dizginleri çeldş. 
tlrmek yasaktır. Hayvanlar kendi 
ba~1arına diled;k~eri glbi h~rE:!~~t 

etme~e ıerbeat bıra~:ıhr. 130 ton 
ağırhf1nd:ıki arahavı ilk Nevyork 
takımı 14 kadem 6 puı çekıriş, 

Sandonun koşum h· ··vanlars İte bu 
yükü 15 kadem 11 puı mesafeye 
kadJ.r g5türmüt!erd=r. lkind ~e
nemede Nevyorklu atlar ancatc 13 
kadem 9 puı yürüye?:=tmiş!~r J.al
buki Sandonun Be!ç=ka kanından 
olan iki atı bu mü:h:t yükü ya~r:ızı 

"- Ha as!anlarım ha!,, 
Sözüyle 27 kadem 6 pus, yani 8 

metre 28 ıanfon çekerek dünya a· 
ğır ı~!det rekorunu tesifl ve ,aır.pİ• 
vonlu3'Jnu kazanmı~la. dır. Bu at• 
larrn h~r biriıi tam biner kilo ağır· 
lrğındadır. 

llıilyon ıene evvel biriıi zi. ================================================-==========;;::========== 
tlae1di OTada bir kedi büyük 

~e dört ayaklı bir hayvanın 
" ar arasında otladığını ve 

' • tde ıürülerle dolaşan et 
' . hanlara yem olmaktan 
a 1,11' İte yaramadığını görür 
~ lııllardan ikisi yakalanıp da 
~il ı,. çekmek için terbiye edil 
~ 'ncak oyuncak bir arabayı 
tt llıetre kadar sürükliyebi 

t 

Tepeden i"me ı 1 

Almanyanrn MUnih şehri Uzerlnde
1 salına salına uc:makta olan Uç tayya. 

re birden biribirite çarp·şıyor lçerde. 
kiler. paraşütle sıçrayıp kurtuluyor. 
lar. 

't~ hunlara "Eoh"ppi,, yan· 
''lı,, adını vermiştir. Şlmdi 

L_ ll Çeken atların ak dedeler; Fakat tayyare1erde, biri. kalaba-
'IQ °F · dU k iJc~ı· . ecır atları,, rasgele ve lık bir cadde üzerine şere yaya. 
lı ~''hayat sürmekteydiler kaldırımında sessiz sadasız ytirümek. 
lt\i Y\'an kavga edemiyecek le olan üç zavallının parçalanmasına, 

' Çiiktü; etmek isteıe b:le iki talisizin de yaralanmasına sebep o. 
. oaı, "I" h . • B ı '~ill le ıı a vermemıştı. u· uyor. 
~lı 0t'!tlasını öğrendi. Ne ka. iŞTE BUNA "TEPEDEN iNME,. 
'),ı..lc.oıaraa, canını o kada• DEHLER. 

~Q~l~rdi. • • • 
'Çın parmakları üstünde 
1 öğrendi, bu da bütün a

~rta Parmağı olan en bü
~~ k üıtüne yi!Medi. Ya

; t bu P~rmak l,üy" di.ı Ü1' 

~ lt.a~ak ı~uikçe sert'eşti. 
I.:! •nılan öteki parmakla. 
"'IÇilldü, nihayet kendi yer 

Meşhur balık hfkAyeslnl hatırlar-

sınıı.. "Ana bahk,, deniz altında My8Y· 
ru balık .. a: 

.. lşte şöyle olursa. şu yemdir. 
Böde o 1 u • sı hu ol 'a 'ı ,., ~ibi na~ihat. 1 

lt-r 't- ı e ek 'a m uy n k olma.~ını, 

önn ~e çıkan şe.) 1 e. lyke kollıyar:•k 

yanaşmasını, yakalanm.ımasuaı söylü.l 
yormu1-

. .. --~-- ·'\..... . . - . .. ' 
Derken .. Serpme., de •. ~ .• büyük hir

1 
M.C.nin yeni bı na91 

at inerek her ikisini le i~erl alınca, M'll ti 1 •• 1 k tli .. . ı e er cem ye.1n n en uvve 
"Yavru balık,, gozleılnı kıpıştırıp sor- 1 ld ,.. ·· l ki b zaman arı o u,,u::u so_. eme e era. 
mut: A ·.ıır.t b dl ., iki . d ber, gene Milletler cemiyetinin küçük 

- nnecı,. m u ne r. mız e b' 1 d r k ti · · 
yak 

, dk .,, ır yanış a ım, u a r emnıyets.z. 
a.an 1 ya·.... lik telkini i~e bütün mevcudiyetini sar-
.. Anne balık,. b::şını sallryarak: sabilece!inl de tahmin edenler vardır. 
- Bur.a "tepec!en inme .. derler.yav nu sırada Mil!etler cemiyeti, Ce· 

ram, demlt- Çar~sl yo' .tur. nene de, kendisi için bir yeni saray 
• • • yaptırdı: şimdi ora:·a taş!nıyor. 

Sofukta yürüyenler hem evden, Tanrı kem gözde:ı saklasın. giinOn 
hem belediyeden. yaya kaldırımını ta- birinde ora.fan b:itUn millet!er da~. 
kfben gitmek, tramvay geçerken karşı lacak olsa, bu b:n'l nra ' ·a ne olur? 
ya ~ıı;ramam:ık, d"'ima öne arkaya ha. • • • 
karak yürlimek ilh- gibi öğütler din- Mıısol!ninln Adovra Abide gö-.1 
lerler. derm~si gihl. aza o'an her millet bu 

Aldıtı nasihatler. hep yere aittir. tılnadan bir taş ko:-arırı kendi memle
Fakat dünya o f.ad:ır değişiyor, ketine ı?etirerek, ona u:un uzun baba 

fManlann o derece ayak tarı yerden ke gerektir. 
siliyor ki. günitn hirlnde hanf seyrü. 
seferler irin dıa nl-am1ar yapılma~• 

1:\zım~e1e('e'(. Yo'ira l\tünhli Uı: 1.avnl· 
h Te)'a <'e 17.a'tı ·'a i.ı:;tişare hallnd:
fken yaka1nnan .. a n:' ,.e ya,•ru .. h'l· 
hklar g1bf "tepec'P"l i·me,, felak.etlcr~ı 
uğramak l§ten bile değil .. 

• • • 
P.•1 htq nere• e mi r'Udterek1 
"M~,.hul nıo:l<er., d"nen vP vatan u~ 

run<fa nkm• kar1"'rın miihevkel h1r 
dam--.rr gf?ıl '1a:n:.n mq~·ı ::.:a !:ir ~bl~e 
v:t:-1ır. Or<ı "MEÇHOL MUll~lP,, 
de denebilir. 

işte Mileltler cemi) eti bina:;rnuan 
koparılan taş,bunun biraz altyanına dl 
kilir. 

Ve üzerine şu söz'er yazıları 
'MALOM SULHCU!., 

M :teli~ten kur9un: -
ltalya ·Ja ufak nil<el para kalma. 

mış. Çür kü nikel ma·'eni ayni ı.:ıman
da glill:le in terk!b ne knrıştırılı~ or
muş. Ve bittahi şimdi bu nikel liretler, 
Habeş dağlarınr dövüyor. 

Biz:!e züğUrt IUıl'• kfna~·e hir o:ı~iz 

nrdrr: Meteliğe kurşun atmak. Fa. 
kat halyanlann son harf'1<et'eri ha 
saznn t!e fcctik"m"·ı-ı d"i!iştirdl. 

Şimdi meteliğe ku··şun atrlmı)or, 

metelik kurşun ha:lnde atılıyor. 
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ilin her ticaret 
evinin canıdır. 

Ci EL, 
Bi2& sorı 

~~~JTr 
PRClP.\OANDA mvısı iyi bir ilan fikri 

bilmek istersen ·-v·-
Yenı •rogrem 

ÇAQLAVAN 
( Ea1'i Mulenrujda) 

CuNrt--.t aQaınındaa lttl1are" 

DENiZ KIZI EFTALYA SADi tarafından 
ANADOLU ŞARKILARI Revü•ü 

(0.aslaıi1e lttraber) 

Be takar Blmen 
1 t.aratmdan kendi ... rıırl. Tılef QJI: '°'135 

D•n• .. P .. ATILl.A .......... ltuırlenmı,tar. 
=-=ı :;;;z 

9u ........ T•Hlmde •• 

Kıfltk BEL VCJ n::: 
••v•n SÜZAN'ın 

•an•t h•••llnın rll*lftll...U ................ 
••'•tklr .. ,.n H A L 1 o E , 
ve Z.Jllek ve K••••ka orunları 
zengin program, •en•uz ne .... r. 

Telefon : 43345 

Muhammen bedel' 13277950 lire. olan 56500 kilo külçe kurıun 
13 mart 936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada idare binuında ka· 
pslı zarf usuliyle satın alınacaktır. ' 

Bu ite girmek istiyenlerin 996,81 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiti vesikalan 't'e tekli-flerüıi ayni ıün saat 14,30 a ka
dar komisyon reiılitine TeT111eleri lbmadD'. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve 
H"ydarpapda Tetellüm ve Sevk m6dürlötönden dajıtılmaktadır. 

(804) . 

Ham manyezit nak!iyatından ton ve kilometre batına: 1-133 
kilometrel:k mesafelerde 1,50 kıırut ve daha fazla mesafelerde, alına
cak ücret ton batına 200 kımaftan az olmaqıak prtile, bütün me
aaf e üzerinden 1 kurut ijcret alınacaktır. 

Yeni tarife 15 - 2 - 936 tarihinden itibaren tatbik edilecek
tir. Faıla tafsilat için istuyonlara müracaat edilebilir. (319) (784) 

Aıaiıda miktar, cins, muhammen m3 fiatları yazılı çam keres. 
te sırasiyle 25 ıubat 931 ıalı ıünü taat 15 den itibaren ayrı ayn 
ihale edilmek ıuretiyle ~nkarada idare binumda kapalı zarf usulü 
ile ıabu alınacaktır. 

Bu İfe girmek lstlyenlerln lln clntia hisaıında yazılı muvakkat t~~ 
mi11at ile kanunun tayin ettlfi veaiblar •e tekliflerini aynı gün saat 
14 e lcadar Kc,.niıyon Relıliti•• vermeleri ll•ımdır. 

Şartnameler, heheri 145 D"M ınukabilinde Ankara, Haydarpa. 
f&, Eskitehir, İzmir ve Adaaa •es11eleri11de aatılmaktac1ır. (721) 

Cinsi TAKR. M3 ı M3 Muhammen Muvakkat 
becl•li temİn2'l 

1 - Çam tabı.,. 1220,300 3S lira 3203,29 lir"' 
2 - Çam kalu 1309,590 30 ,, atMS,58 ti 

3-ÇaJQ v•ıon tabtu11230,506 30 ,, 2768,64 ,, 
4 - Çam dilme 973,710 30 ,, ~100,85 ., 
S - Cam .... n ZM0,780 Z2 ,, 3697,29 " 
6 - Çam tomruk 3000 18 " 3950 ,, 

Katlrolanmız tamamen dol.mut ve )ler banıi ııoıftan memur, 
müstahdem ve itçiye ihtiyacımız kalmaauıtır. Bundan böyle it için 
beyhude yere müracaat edllRlflllesi ilb olunur. 

İhtiyaç vukuunda keyfiyet yeniden ıazetelerle bildirilecektir. 
(294) (706) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

,,..,..,,._,. , M~v"1ıll"t MilıJarı Neu'i 
beJ.li teminat 

Lira Kr. lira kuru§ 
70 Çift Hqrç 31IO 00 236 25 

200 Aded Büyük bo1 •iivez;si ) 
~ntuı, ) 1482 00 111 15 

180 ,, Orta ,, ,, ,, ) 
Yukarda yazılı efYa açık eksihm• suretiyle ahq,caktır. Eksiltmı-

11-2- 936 cuma ıür.ü aut 1& deGala••11nşdf. btAMıbul Pot~"!'. 
T. Batmiidürlüiü alım salım komisyopQJJcM ppıluaktır. isteidiıerın 
fUlname ye nümunelerini g8rmek ve JDU'f'akkat tami,ıatlarmı ekıiltmt 
sününden evvel yatırmak üzere her ıUa laımüdürlük yazı itleri kale 
miae müracaatları. (644) 

HABER - :Aliıana poıtası 

Kullanılan herfeyln 
ümrU kısalır! 

Hukuk fakültesi iktisat ve içtima
iyat enstitüsü direktörlüOünden: 

1 - Üniversite lJniy' ve ·~~t ~aünün tertip ett.i~ 
komun bilgileri konferans Nrif1n• ol"' ~nt Dr. Muhliı Et,; • 
r~fından 12 - 2 - 931 tarihin~e ttrilece~ ilin edilmit o~n ;4 
ıiMlt,, hakkındaki konf tranı "~~ ~~t obıı•JJtmd•n d~lafl 

)1alnız 

Radyolln 
ile fır-:ahınan beyaz 

parlak ve temiz 
dlşler 111tıste8qa 

Aç kamma bir kahve katığı ahnQ{kta ... 
KABIZLlGldetet1•" 

Yemeklerden birer saat sonra l\lı. 

nırsa HAZIMSIZLIÖI, mide ek1ilik ve 
yanmalannı . giderir. Ağızdaki tatsızlık 
ve kokuyu izale eder. HOROS markalı 
ambalajını dikkat. 
DepQıu: Maıon ve iottQn ecza flepo, 

ııu Bah,ekapı, tı Bankaaı ar1'a'1nda 
~o. 12 

SANA, 
perestiş ediyorum 

fşte ufak, fakat parlak bir izdiva& 
tahayylilünde bulunan bir genç lp~ 

için çok manidar ü~ Jtelimc ..• Bir erkek 
daima tatlı, yumuşak ve beyaz bir cil
din ve nazik bir tenin miknatisi tesiri 
altında cezbedilmeğe meyyaldir. Zama
nımızda her kadın, beyaz rengindeki 
(yağsız) TOKALON kremini kullana
rak sehhar sevimliliğini çabucak fazla. 
Ja§tırabilir. Yalnız üç gün zarfrpqa daha 
cazip l:>ir tahavvül göze çan>ar, cilt yu
JllU§ayıp b~y~lAJınca açık me~mat, ~J· 
yah benler ve yqrgunluk h;lerj de yavaı ı 
yava§ zaij olurlar. Bjr crkeiin harareıp 

çym,_ gününe bırakılmııtır, tfl• 
l(onferanıın f akü ite blrİMİ ta.~{ den. uloaımdt. 1Ht 1 'I el• 91 

IC'(:•ii ilin olunur. (N4i) __,-

18anbul icra li&kilftlijiau: 
Beyoğlunda Cihancinl• ""f A
partımanında 3 n~lı tl•lr9t:lt 
ikamet etmekte iken elJ••~ lka . 
met~ahı mççhul kalan Bayan n.. 
na iye: Bay Hıdıra q)an bon:wı~· 
dan dolan htanbul D~ ic
ra DairNinin 9341401 AJdı doe. 
yaaı mucibince 1 - 2 - 9~ ta · 
rihli çel Mi miıiraf ai.,. ademi İQ· 
betiniz hu'4aiyle haWmıacla ~il 
ay müddetle illnen teblilat icra, 
•ına karar verilmittir. V• ı.n• 
mürafai rimi ol-.n 16 .,.,_. 3,.,.,.,. 936 
ta•ihine müsadif Pqwteıi ,Uaij 
saat 19/ 30 a talik edilmiı al\lp la· 
rihi mezkArda !atanlNI icra hl . 
kimliJinde bizzat ve bilvek&le ha. 
::aır bulunmanı:ı lazım pl~i, 
akıl takdirde ademi hlmınımaalı 
mü raf aa iera ve tetkikat ,..pıla • 
ı-.\ le ıat11 tarzının t•1U. edilecni 
tebliğ makquna kai-.ı oha.it Uac· 
re ilinc11 t•Ui olunur. (11111) 

İsta~bul Kon1uf ~tnlıgı 
.Sat111,,lma Kornı6"r.ıllJ ilanbr1 

Maltepe Aıkeri Li.eıinde l.ir 
Arteziyen kuyuSW1YD .,çılmuı 
münakaıaıı 29 - 2-..-~-C\I · 
martesi rüıMi tut 12 de k4"1ı 
zarfla açılacaktır. Tahmin bedeli 
sekiz bin lira olup ilk teminatı altı 
yüz liradır. Keıif ve 1artna1110ti 
her rio llleden evel )cQaalayoada 
görülebilir. Bu ite ginn• iıtiJfQ· 
lerin eı.-vtll Komutanlık inıaat 
tuhnipden bu WRÜi itltMi np, 
mıt •• ~ala muktedir olcluJc, 
!arma dair alacaklan vesikalwlt 
birlikte teklif moktqpl•rm1 MQl.Y· 

yen pn ve M.&ttc:q tSP u blr 14'-l 
evveline kA<lar Fın.ııkhcl• S.t•n r 

alma Jcoqıiıyonuna vermel•ri. 
. • - • (133) . " . 
lıtanbul Koıınıtuıhi•n• 'baih 

hastahAnelf;r için llQO clft ttrlik 
a~ık ekıiltm~ ile 20 ~ iuhat :r.ır 
936 Perıe.şı'be aünU ,..,, 11 tlı alı, 
nacfll«•r. MubDıPm•n tylMf l 120 
liradır. Hk t,minatı M llradıı. 
Şartnamesi her gün öğledtn evvel 
komisyonumuzda ıi•~il•billr. Ek · 
siltmeye gireceklerin Hk tt1Pinat 
m•kbyı voyıa mel4™plari1le ltir · 
likte ilıale ıUnü vlkti mMayyqin. 
d~ f ındıkhdı K9mutanhk iılm · 
•'"'' komlıronuna ı••••IHi. 

(tJ3) 
az X !S 

tkıisat VckiJe\j f~ Tit•r•ı Um~ Jrfü· 
dürlü&iJncjcn: 

30 lkincite,rin 13~0 ttrihli onıın 
hükümleri d§iresinde Türkjye~' il YIPt 
mağa izinli kılınan ecnebi §irketlerln· 
den (Yunan Milli Seyrüsefer bahri) ıh' 
lı:eti bu kere müracaatla 16 birindtetrirı 
1935 tarihti hlasedırlar umumt heyeti 
kartrilt tirkıtln taafiyuine karar vıriJ .. 
dilmi bUdi~ ve Ji•ımıclttn v•illayı 
vermittir· 

Bu §İrketle ilgisi bulunanların ~r· 

kete ve icabında vekalete mUracHtlıtn 
lüıull'lu ilin olunur. 

tstJnbul Levazım Arnir 
fiği Satınalma 

Kom i s yon u ilan 1 art 

Müıt~it nam ve be-.~ 
lM çift terlik 21 - Şubat - pr 
C\MM 1\\Qü saat 15 de T oPh.-s• ' 
ti• ~t~~~ konıi•yonund• ~' 
~h\la ahnacaktır. Beher gift ' 
..m W.1- bedeli 182 k~' 
S. 1•iMlı 41 lira 4 ~ti"' 
Şartname ve nümunesi kaftılır!ı 
ck tirilQilir. latekUierin bt" 

taa"• k~ityoaa ıe~eleri. 
(41$) (8'S) 

• • • .. ff 
Fen Tatıbikat Okulu ıç'• ı 

.-tbk 41 kalnt telei• malıf~~
ll - Şubat .....,,. 939 CU1Da I~ 
aaat 1 .. 30 ele TC)pftanede Satı .., Jı ' 
ma koaai•JGn.mda P•l&fhkl• • 
nacaktır. Ttahmm Meleli 100 li~ 
dır. lble ıünü tealim ..,ıiyJe ~ 
~. l.ı.klilorJn belli ••~ 
Komisyona gelmeleri. 

(ot) (844) 

••• 
Bqikt~• Se\Jat dçlirme~1~~ 

de kırdınlan bv.l~ayJard411 1'W'. 
mil oluı 17400 kilo bvuz, kf1' 1 
muk, kırıntı, ince kırıntı, buid'. 
tozu 19 - Şubat- 936 Çar~d' 
ba ~ raat 13130 da T ophaP' , 
ktJnal111a komlsyoaunda ~rfl 
hkla ıatıla~ır. Heıninin w' tı 
311 liral Jruruttur. Son t~11~~ 
'3 Ura il 14unw\Yr. lateklilıf1,;. 
ı..m ~~tte ""9tİıfyona ,,1111eJe 

'(G3) (843) ~ 

li aşkına nail olmanızı arzu ediyorsanız .....-------------1 
bu basit tedbiri tecrübe ediniz: 

Meccanen: 
İstanbul 62~ pQsta kutllsµ a@rc•io• 

TH/ 8 rumuzile 12 Jrnr41tu)f bir P9ftp 
pulu gönderildiği takdirde derununda 
M1 ~ ~'nc!fu: TOrrALQN hem!, bb 
tf}p r•ce TOKALON kr"'1i ve ar..a t· 
dilen renkte bir kutu TOKAT...ON pu<jra 
srnı havi l ijh bir kqtu meccanen hedir 

DOKTOR 

Kemal azs11n 
(Jroloo - Operatir 

8evlll'e MUtcah~ ... ., 
K ruöl/ - t.'tıHtiqot "!!1JIU• 
yanındn "'" uün llfl..Un ..,.,. 

2 rtrn li ,. 1.:adfl' . Tt>I : 111M 

ye edilecektir. lJl---------... •1!11 



... HABER - A1'tam poalaiı 

Hasan Sabunları Kuru, Nefis, Sıhh 
liaaan zeytinyaiından ve Hasan ıtriyatından ve Hasan kreminden yapılmıt çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel ıabun yolCtur. En 
lcadmlarla çocuklar ve bebekler mutlaka Huan aabunu ile yıka nmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve aaç için çqidleri vardll' . Mutlaka HASAN markaıma di 

HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTNBUL, BEYOOLU 

Muhtelif elektrik malzemesi 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhurive 
BANK AS 

81211936 vaziyeti 
Tahmin edilen bedeli (30000) lira olan yukarda cinai yazdı m3I· 

e ukerl fabrikalar umum müdürlüiü aatm alma komiıyonunca AKTiF PASıF 

"• .... Ure 
Mart 938 tarihinde pau.rteai ıünü aaat 15 de kapalı zarf ile iha

edilecektir. Şartname "Bir,, lira "50,, kurut mukabilinde komiı
clan ....Uir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı hav: 
if mektuplarım mezkir günde aaat 14 e kadar komiıyona verme-

ı~::~:·'.. ~.·.'.~~~~--~-~·~ 1 ~ ::~:; ~ 
L: fakb.. . ..................................... • J .205.290. 52 34 (); 1 08(ı ı 1 

Serm•r• 
lhtıuı o~ 

1 •c;ınü cı tc eenknoUar 
• ve kmdilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
. vesailde mezkar sün ve aaatte komiıyona müracaatları. 

Oahlld9"1 Muhablrler . 
l\cr uh1t rdıltrı ora ı ııaktiYt • 1 :18 74P.5'1 • 

l\ın•ınurı •ı vt 8 mcı madde 
(682) ı ürk llra11 ---············-.. ••••• 1 L -----Hariçteki Muhablrlet : 

68t.S6J.04 oeı s6ı oı 
erırıt' rtvfi . an htılnr tarı 

fınd~n "' • t•tıuı 11.321.css 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Tahmin edilen bedeli (34000) lira olan yukarda cinı' yazılı mal· 
e ukeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 

\ton Sıff kllo~ım 4.398,246 , 6.186.498 05 
\lnnıı ıah~ılı kabil Serbeaı döyfzle· 748 780. 74 
Dığer dövızler v~ borçlu klirıng 
bakiyeleri ·· ... · .. .... . .. 14.238.846.65 21174.12544 

1 )eruhır edılf' r• -v"• ı na ırT• 

ba<ıyes ........... . .. .. .. . • 147-4207?8 
Ka·~ıh !• •ım:ımen ıltm o1arıl: 

Hazine Tahvlllerl: 
)eruhtt Pdilf'TI nrat1 naktlye 

tedavıfü ilıtveıen vazt-dilen ı. 18.000.000 
Rttskont mukabllı i1lveten Mart 936 tarihinde pazartesi ıünü aaat 16 da kapalı za,..f ile ihale 

ilecektir. Şartname "Bir lira "70,, kunq mukabilinde komlayon
verilir. Taliplerin muvakkatteminat olan (2550) liraJJ havi 

if mektuplarını mezk6r günde aaat 15 e kadar komiıyona verme-

1r111t~ L 151.741..568.- tedavül- vazedilen 4.000.000. 
1\ınunun l ve 8 ınci mad· 
relerint- ıeyfl ın Haztnf' tU'I· ., lt.3!7•781'.- 147420778 -
undan vıkı tediyaı 

Urk Lir ... Mevduatı ..... ____ , 

DBvlz TaahhUdatı · 
Senedat CUzdanı . ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin· 

• veeailde mezkar ıün ve aaatte komiıyona müracaattan. (883) Uazint bonoları ............ ............ L. 1 728.700 Altına tahvili kabil dövizleri 1388 992.26 
Diler d8.Uler •e alacaklı 

Nafıa Bakanlığından: 
kUrinc bakiyeleri • • • • ıs 495.894.6. .... ,.... ----·-··-················-·····-···---

;:.:~ ;.~~~~~i .. ~u~~s;~:·;a6.76 I ı~~4M76 
24 Şubat 936 pazarteai ıünii saat 15 de Ankarada Nafia B•bn
malnme ekıiltme komiayonu odaımda lnea8l kazuının Bopz
ormanmdan keailip Karakö1 iıtuyommda vagon içinde t•lim 

ilnıek prtiyle 18560 lira 85 .kurut muh•nunen bedelli olan 11249 
et normal kayın travenin kapalı zarf uıuli:rle eksiltmesi yapılacak-

{ 

Oerabtt edilen e'Yftkı nak· ı 
1\ tiytnin htplııt esham we U.!97.at7.S6 

tabillt 1 itlbırl kıymetle 1 
H ~ube.eıt fi:ıhaın "To~lı - f.437.IOUI 31.73-Utt 94 

Avanslar: 

\l11n H dlmı iJttılne ••111• 
r ıbTit&t llurlne .... 

• 24.lllM 
• 4.7t9.5il 91 

Şartname ye teferriiab bedehiz olarak Bakanlık malaeme dai· 
inden verilecektir. 

H ... etlarlar .. ____ ..... -····--··-···"·· 
4711.708.17 

4S00000-
3U0789 -muhtelif 

Munkkat teminat 1392.06 lindır. 
lıteklilerin teklif mektuplanm 24 Şahat 938 pazarteai tGDd uat 

e kadar Ankarada Bakanlık malıeme mUdürlüiüne vermeleri Il
dır. (275) (640) 

r A 'RD AV ANTN OJ,'(tM'fT -
t;.,ırleri aörünce bir külür savura

rak elinde anahtar destesi ve üstü ba· 
şr kan içinde olarak yanlanna koştu. 

Nefere: 
- Şövalye dB Pardayan nerede. 

d:-? diye sordu. 
Nefer: 
- Bflmfyorum, dedi. 
Katu hançerini kaldırarak kuvvet

le indirdi. ·efer call811 olaralt yere ya 
'arfandı. Katu zabite dönerek hiddet
le: 

- Beni oraya röttir ! emrini verdi. 
Zabit: 
- Kaltak, zannediyormusun kL. 

derken sözünü t.'lmamlayamıyarak bir 
hançer darbesile olduğa yere yıkıldı. 

Katu çavuşa döndü: 
- Sıra sana geldi. 

Ölü gibi sararan çavq: 
- hıat ediyorum? dedi. 
- Yiirü öyleyse .. 
- Geliniz! 
Çavue yürümeğe başladı. Katu. 

nralannı kapıyarak, kanlı hançeri 
elinde oldufu halde onu takip ediyor 
f;bQr kadınlar da arkasından geliyor
lardı. 

Çavuş bir kapıdan başla bir avlr. 
Ya geç.ti. Bu avlmrn Hnanda dar bir 
k11bbe vardr. Çavt1~ buraya girdi Hlda 
•çık bir a1(8k kapıdan itibaren dolam 
'baflr bir merdiffll başlryorda 

Katu, çavuşu durdurarak elini o
nnızana koydu ve: 

- Eğer beni aldatıJ"Mn seni öldU-
l'tlrilm dedi 

ÇaVUf: 
- aeftall ! ee.al»mı Tercll 
llr Na: 

1 

- Lüum Yok llaldae 111:dmlıt .. 
tır decli 

Katu homurdandı 
-Makinemi? 
- Evet, aı:-daklannızı oracla b~-

caksınız 

- ileri: 
Çavuş merdivenden inmele bqJa. 

dı Kendi kendisine: 
- Evet orada buJaealdar .. Fakat ne

yi, yalnız e&ilmif, hizillmlif poea ha
line girmiş cesedlerile kanlarım.. di7• 
düşünüyordu. 

Nihayet dar bir deliie nrdılar. 
Otuz kadar iyi slllhlı olan kadın bu
deliğin dıpnda gözcU olarak bırakıldı. 
Dışandaki gürültünün bir vızıltı gibi 
duyuldufu bu karanlık yolun öbür u. 
cunda Katu tuhaf bir teY girdti. 

Bir dolambaçlı merdivenin altın
da bir mepleain dumanlı •tıfl içinde 
dev gibi kocakafalı, çıplak ve ka:ın 
kollu adam duruyordu. Bu tahaf mah
ldk bir demir kola dçlükle çeviriyor. 
du. 

Katu bir demir gıcırtısı ve herifiıa 
soluğunu duydu. 

- Bu nedir? diye sordu. 
ÇaYll§ : 
- Makine ı cevabmı verdi. 
Müthiş bir önseziye tutulan Katu: 

- Pardayanlar nerededirler? dedi. 
Gülmekten katılan PVUf: 
- Orada, demir dejinnen tqla

rının altında.. .sözlerini aöyledi. 
Kata, bir çığlık kopardı Hemen 

eliDI kaldırarak hançeri çanpn bey
nlıae indirdi. Herif oldafa yerde dL 
Hre~ burun Ust8 yere d61tii. Canı çık 
... ,tı. 

Yall•n 11.411.aı a Yakin 
2 Mart 1111 tarihinden itibar e 

lakont• hatldl 11.Se S 1•8 - AHın l!aerlne avana yU 
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ne 1Jiılmış sala sola atılmış iki yüz 
kadar eeaet vardı. Bu eeaedlerin bü
yiik bir kısmı çıplak denilecek haldey. 

. diler. Zaftllı jantfyomlar uykuda bu 
tmldıklan I~ giyfneeek vakit bula. 
mam111ardır. 

Da ftrenç avlıdan bir çok kadın 
bhbhalan, zayıf gülüıler ve sözler 
4lu)'11J910rda. Kadmlar ve genç kızlar 
hlr eesedden 8bUrtlne rf dip rellyor
Jardt. Bu pzel sabah vaktinde gine· 
şin altın ışıklan altında hafif yazlık 
elbiseleri, pk tuvaletlerile bonlan gö.. 
renler bUytlk bir bahçede gezinen peri 
kızları sanabilirdi. 

Bunlar gilliiyorlardı. içlerinden 
biri: 

-Oh, bakınızt Bu ne tuhaf? dedi. 
ği vakit hepsi koşuyordu. 

Birdenbire bu kadınlardan biri: 

- Ah, aklıma bir ter reldi l dedi. 
Ve elindeki flritll bastonun ucuyla 
bir ceseclln ıözlerlnl oyaaala batladı. 

O ftkit hepsi de, deli, çılgın, gl
lilmser, nelf ll, IDBanı baştan ~an
cak derecede güzel, battA papazlan 
bile deh,etle ıerlletecek derecede kor. 
kanç olduldan halde bir cesedden f. 
bürüne koıtular. 

Bu gaddar lladınlann ıeçtikleri 

yerlerin arkuında kalan eesedlerden 
SÖZ(erf çıkmıt yüzlerinde iki kanlı Vf 

&iyah delikten bqka bir ,ex,.kalmamış 
tı. 

-35-
l(ATU GALiP GELiYOR 

Katerin dö Mediçinln Luvr sara· 
)'1 balkonunda ilk felMcet çanını bek
lemekte olduğu mmanda ~karıda 

yoluna d~vam ediyordu. Ruhu, ı c 

gel ne de tehlike tanıyordu. Giriş 
ft teY çok sade fakat o kadar da 
hişti. 

Daha karanlık, daha sessiz v 
rln bir çıkmaz sokala vardılı za 
durank hafif sesle bir prkı mırıl 
mafa bafladı. 

Hemen bu çıkmaz sokakta bir 
lmn seslerin yavasa fwldadık 
duyuldu. Ve arkasından harekete 
lıyan bir takım gölgeler görUndü. 

Kata gene ytlrilmete devam 
Fakat bu sefer yalnız değllcll T 
bir insan katabalıfı onu takip edl 
du. Bu da üç yüz kadar kadından 
retti. Meyhanesine davet ettlif ka 
Jann hepsi burada bekllyorla!dı. 
lencller, Hkak ol'08pnlan, gen~ler 
tiyartar, körler, çolaklar, topallar 
saca hepsi başlannda Katu ba~a 
dan olmak tizere gidiyorlardı. Bir 
mı e!llki tabancalar bir ktSmı paslı 
lıçlar. bir kısmı da Hp& ile silah 
mıılardı .. Bir k111111ınm ise si14h na 
na yalnız pençeleri vardı. 

Kaygusnr.. gece dolaşmala 

ab~ın, kendilerini beklirea dara 
kork11Sunu hiçe sayarak ilerliye 
kütle canlarına kıymet nnnlyorla 
tehlike> e inanmıyorlardı. 

Katunun diif&ıadtittl gibi bun 
hepsi de ıtrifecekleri işin pek 11adt 
şey olduğuna inanmışlardı. 

Katuyu takip eden bu tuhaf o 
birkaç kere kapı kapı dolaşan işa 
çiler taraf1adan durdurulmuştu. B1 
tann kumandam. Katuya tutma1' 
kallınlara engel olmak fstemlşti. 
kat Katu ve a «ta~ 
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265 - Aelita odasında yalnızca dururken birden. 
bire haber perdesi üatilnde babasının hayali belirdi. 

266 - Babası Aelitayı yanına çağırıyordu. 267 - Felaketin önüne geçmek için dünyadma 
gelen adanılan öldüreceğiz. 

268 - Los istedifini yapmakta aerbeattir. Fakat 
ben burada asla duramam •• 

269 - Muhakkak gitmeliyim. Fakat fazla kalma· 
dan tekrar geleceğim sevgilim. 

270 - İvanociç gitmeğe hazırlanıyor. SevsBW 
kendisini g5tilrmesi için yalvaTıyor. 

PARDAYANJN öLfll\fO -
O, IJelki de bu faciada onların da 

~r \'azife aldığını sanmıştı. 
Katu, Tampl zindanının önüne va. 

nnca durdu. 
Arkasındaki ordu da durdu. Gizli 

gizli işaretler, gülü§ler, küfürler ol. 
du. Bunlar yavaş yavaş sabırsızlan

mağa başladılar. Elinde bir tüfek tu
tan on altı yaşındaki genç bir kız: 

- Hele onun bir kılma dokunma. 
fa cesaret etsinler bakalım. Bir gün 
annem hastaydı. Kirli ve fena yata. 

fında- ve en fenası aç olarak - ya
tıyordu. O, bir şişe şarap, bir kızarmış 
piliç ve üç altın Ekil ile hastanın ha
lini sordu, dedi. 

Yüzü bereli bir ihtiyar kadın: 
- Bir kere beni bir polisin elin. 

den kurtardı. Büyücülük suçuyla tu
tulduğum için mutlaka idam edilecek. 
tim, sözlerini söyledi. 

Elindeki kılıcı sallıyan bir genç 
bdın: 

- Ne kadar da güzel, yüksek kalp-
n bir şijvalyedir ! diye adeta haykırdı. 

Katu: 
- Susacak mısınız? diye çıkıştı. 
Bunlar hemen sustular. Eski as-

lterlerden mürekkep bir bölük bile bu 
kadar itaatli olamazdı. 

Hepsi sustu. Fakat yerlerinde du
ramıyorlar, titriyorlardı. Susamı§ ol
duklan harbin hasıl ettiği coşkunluk 
gittik~ artıyordu. 

lçlerfnden, Pardayanı tanıyanlar 
yawş sesle onun kahramanlıklarını 

ulatryorlar. Aralannda küfürler sav 
111luyorda. 

O nkit Katu, askerini dizdi. Birin. 
d sıraya tüfek ye tabancalıları koy•u. HançerliJerf, kılıçlılan, sopalıları 

demirlileri ikinci sıraya, silahsızları 

üçüncü sıraya dizdi O da elinde sağ. 
lam bir hançer tutuyordu. 

- Dikkat ediniz! Kapı açılır • . 
açılmaz arkamdan geliniz?.. dedi. De
rin bir sessizlik oldu. Onlerlnde Tam. 
plin siyah binası bütün dehşetile yük
seliyordu. 

Birdenbire, uzaktan bir çan çalm
mağa sonra bir başkası da gürlemeğe 
başladı. 

ihtiyar dilenci kadın: 

- Vakayı haber vermek için çalı. 
yorlar ! dedi. 

Bir fahişe : 
- Hazır olun! Bizi öldürmek isti

yorlar! diye haykırdı. 

Katu, onun üzerine yürüyerek so. 
ğuk bir sesle: 

- Dilini tut! yoksa hançerimle 
aklını başına getiririm! diye söylendi. 

Gürültü fazlalaşıyordu. Bütün Pa
ris kiliselerinin çanları ortalığı velve
lt>ye veriyordu. Gecenin karanlığı için
de tüfek ve tabanca sesleri duyulu. 
yordu. Katunun askerleri arasında 

bir titreme, bir kuruntu hasıl oldu. 
Fakat bu korku birdenbire hiddete 
döndü. Çanların velvelesine, uzaktan 
gelen çığlıklara, tüf ek seslerine kü
fürlerle kar~ 1ık verdiler. Bfr kaç sa. 
niye içinde oldukça dlüthiş bir pa
tırdı oldu. Silahlar saJlandı. 

Birdenbire, al~ak bir kapı açıldı. 
Rusetle Paget meydana çıktılar. 

Katu: 
- ileri! diye haykırdı. 

üç yüz kadın bir ağTzdan: 

- nert ! diye gürlediler. 

Ruset: 
- Bu taraf tan! diye bağırdı. 

Bütün bu sUrU, iki kadının içeri. 
den açtıkları kapıya hücum ederek i
ceriye girdiler. 

Paget: 
- Anahtarlar bendedir. dedi. 
Ruset: 
- Muhafızları kilitledik! diye i

li ve etti: 

Kata: 
- Çabuk! Çabuk! Hapbhane bi. 

nasına .• Bu hangisidir? diye sordu. 

- Şu taraftan! 

- lleri? 
Hemen gürültülerile doldurdukJa. 

rı küç.ük bir avlıda bulundular. 
Bir ses: 
- Hey? •. Bu nedir? Siz kimsiniz? 

diye haykırdı. 

Kata: 
- lleri ! diye tekrarladı. 
Ses: 
- Ateş! Ateş!.. emrini verdt 
On iki tüfek birden patladı. Ka. 

tunnn neferlerinden beş tanesi ölü o
larak yere yuvarlandılar. 

O vakit bu dar a\'lıda anlatılması 
imkansız bir mücadele başladı. Saf 
saf dizilmiş olan on iki asker bir za. 
bitin kumandasile ateş ettiler. 

Vaka şöyle geçmişti: 
Tam pi zindanında altmış muhafız 

Tardı. Bunlar da iki yeri tutmak üzere 
ikiye aynlmışlardı. Rusetle Paget 
direktörü adam akıllı bağladıktan son 
ra hemen iki anahtar destesini yakalı 
yarak acele indiler. Tamplin büyük 
kapısının bulunduğu avlılardan birin. 
de bir karakol vardı ki burada kırk 
nefer yatıyordu. Ru.set bu kapıya yak· 
Jaşarak kflitledf. Pencereler demir ka. 
fesli olduğu için askerler artık dıfan· 

259 -ya çıkamazlardı. O vakit Katunun p. 
kacağı küçük kapıyı açmağa gittiler. 

Fakat ikinci bir karakolu, zindaa
cılarla nöbetçileri hesaba katmallllf" 
)ardı, devriye gezen bir asker bir a.. 
bda onlara rastlamıştı. Kavganın ... 
matasına kilitli olmıyan öbür karako
lun askerleri de yetıştiler. Zindana. 
lar acele giyinerek avlıya indiler. Na. 
betçiler de koştular. Bağıran küfre
den bu kadınlar tarafından Tamplba 
basıldığını öğrendikleri zaman hepil 
bir hayal, bir kabus içinde olduklanu 
sandılar. Fakat kurşunlar yağıyord• 
Bu cadı kılıklı kadınlar atıyor ,·e T9t 

ruyorlardı. 

Birkaç dakika içinde bu küçük ... 
hda Parisin gürültüsünü bastıran 1llJı 
şamata koptu. 

Yirmi kadar kadın yerde inliy.,.. 
do. Fakat askerlerden de bir o kadarı 
düşmüştü. 

Bu kadınlar, saçları darmadağm, 
üstleri başlan kan içinde olarak • CI 

çığlıklarla sıçrıyorlardı. Askerleı • 
geri çekiliyor yarahlar inliyorılu. 

Nihayet bir zafer gürültüsü or:t.ır 
lığı kapladı. 

Sağ kalan son asker veya zindaeCI 
lar bir koridora doğru kaçarak bu lrıll' 
kon~ ordunun beklenilmiyen baskı~ 
dan çok ürkmüş oldukları halde ~ 
yı kapattılar. 

Yalnız bir 7.abit, bir çavuş bir .. 
nefer köc;ede esir kalmışlardı. 

Katu: 

- ileri! diye bağırdı. 


