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Italya ile Almanya 
arasında yakınlaşma ... 

iki devletin siyasette birbirine yardım 
etmesi için, sefirler, talimat 

dairesinde çalışıyor 
Dl§el" etçilere de talimat verimi• 

Roma, 19- Romadaki Alman( mit bulunuyor ve Hitler mu~telif 
elçisi Von Ha11el'in Berlin seye.ha. memleketler nezdindeki Alman•e
tinden bahseden Havas ajansı, firlerini Berline çağırarak hepaine 
kendisinin Hitlerle görüımek üze- hususi talimatlar vermiııir. 
re ıeçen hafta Münibe gittiğini de Romadaki siyasi müphidlerin 
kaydetmektedi;. beyanabna göre, ltalyan . Alman 

Sefir Berline gitmezden evvel konuımalarının gayeıi . Almanya
ltalyan hariciye müstetarı Suviç nın, Şimali Afrika harbi . dolayuiı
ile uzun bir mülakatta bulunmuı- le Avrupada tahaddüs eden vazi
tur. ltalyan - Alman ·konuımaları~ yelten en iyi bir tekilde istifade 
na f evkal&de bir. ehemmiyet atf e- edebilmesi, İtalyanın da yeni Al· 
dilmektedir. Malam olduğu veç- man ıiyas' ıiıteminden. mümkün 

(;önng ve kan1ı 
~- , hile Alme.n.ya halihazırda yeni bir olduiu kadar faydalanması çarele

harici ıiyaset siıtemi kabul et- rini bulmaktan ibarettir. 

Almanya, Lehistan
la da yakınlaşıyor 

VUfOva, 19 - General Göring 
lcan.iyle beraber bqün buraya 
ıelecek ve iki gün kalacaklardır. 
General buradan Bieoloritza'ya 
aiderek Cümburreiai tarafından 
lertip edilen ava ittirak edecektir. 

Reemt mehafilde General Gö
tİ!ıg'in seyahatinin huaual mahi · 
>ette olduju temin edilmektedir . 

lngiltere 
Mısır 

mOzakerelerl 
Kahire, 19 - lnıiltere ile Mı

ıır araunda aktedilecek olan mu
ahede müzakerelerine Martın ikİ· 
ıindebqtamcaktır. Munhhaı he
yetleri Xahirecle Zaafran IU'&)'ID· 

da toplan•c•ldardır. 

1 
Yahudiler 
yamanlaştı 1 
Aleyhtarlarını 
öldOrüyorlar 

Vart0va, 19 - Son Mmanlar
da Yahudilere kartı mim&Jifl• 
tertip edenlerden biri evinde alü 

buhuunat•· Polia tahWPta ... 
lapufbr • . 

........ aJc:leki ta11rruzd:~~ 

400 hacının 
lstanbulda başına gelenler 

Pişmiş tavuoun başına gelmemiştir 1 

· ' H~dardan bir grup ••• 

Bu~dan on ıün evvel Odeaadan ne bekledikten sonra nihayet teli• 
400 Türkistanlı ıelmiftİ. Bunlar re çıktılar. 
hacca gidiyorlardı. Bu Türkistan- Müstakbel hacılar lstanbulda 
ldar dokuz gün Boğazda karanti- (Devanu 4 üncüde) 

ESKIŞEHIRDE 
~- - ~ - -

Uçuş yüksek 
mektebi açılması ı 

düşünülüyor 

Itaıyanlar Cenup a a u::::.. ": .. =.,.:~~~ 
neler yaptilını ve neler 
J•pacllltnı •nl•tıyor 

büyük bir taarruza ·geçti ~~:::::~i~=~=n~~ 
Şimaldeki hücumda kaç Habeş öldü?. =~==n~~r:;:,~: 

ltalyanlara göre beş bin, Habeşlere göre yalnız .75 mitlerdi. 

( Y 8Zl81 4 tlnctl sayfada ) Plinörcülerin aldıkları bu neti-
ce al&kadarlann büyük memnuni- Sabiha Gökçen 

IY en İ Amerikan. -Jetlerini mucip olmut, Ankarada hemmiyet verilmesi için yapılan 
Sefir•I olduiu gibi memleketin diğer ba- tetkikatı ilerletmiıtir. 

Kabataşta çöken evler 
~bata!ta lzzetpqa sokaimdal tinat ettiği duvarın kaymasından 
.._ .. ~.inı Vehabın evi anıızın çök- ileri ıelmiıtir. · 
~-·Çöküntü, ıon yağan yağ- Bu evin yanındaki yedi evin de 
~üzerine toprağın ve evin İı· vaziyetleri tehlikeli ıörüldüğiin-

J 1 den tahliye edilmittir. Bof&lblan apon ar evler Vehabın ilmici bir evi ile 

Sovyetlerle Has~n, ce1~1 •. Galip, Hüseyin. Ke-
' maim evlendır. Buralarda oturan-
~llljrn aya taraflar lar civardaki evlere yerlettirilmit
~ ol?o~ 19 (A.A.) - Röyter a- tir. 

1• bıldıriyor: Evi çöken Vehap demiftir ki: 
~1111çanku bidiaeainin diplo- - Dün sabah kapıdan airerk• 
'i ~ )ol!ariyle dostça halledilme- kapı ile duvann birbirinden aynl
lilı...! ~.•iine hükUnıetçe karar ve- dığmı gördüm. Şüphelendim. Ev 
~ de eskice olduiundan çocuklarımı 
~ laidiae münasebetiyle, Man- ve ailemi evden çıkardım. Ak kat
~ : S~vyet araziıine ıığman taki keçi ile ta~ldan da bqka bir 
iLi. ~ atinin iadesini. istemek- yere naklettim. Yanm saat toma 
~- · ela ev birdenbire çöktü.,, 

zı yerlerinde de plinörcülüğe e. (Devamı 2 incide) 
.Yeni Amerika serili Mekmuray ---------------------

refikası, iki kız, ft bir otlu ile bu 
sabah Avrupa ebprepitl• ~~mi
ze ıelıDi1tir . . Senr iıt..ııonCJa A
merika sefareti erkinile tellrimiz. 
de bulunan Amerikalılar taraf~
dan kartıl~tbr· . . . 

Yeni Ariterih seliri 
: il elrnmrq 

Pa•aguvay :asileri 
Cumhur reisini 

kaçırdılar 
Par&lfuvay isyanı 

galebe çaldı . 
{.Y auı 4 ibu:IMı.}. • 

Yakında başlıyacak 
yeni romanlarımız: 

-1-

Enteıııcens servise karşı 
bir Türk 1 

Şimdiye kadar eşJ yazılmamış 
fevkalade heyecanh olan bu 
roman, mütareke devrinde çalı-

.şan hakiki bir Türk casusunun 
hatıralandır • 

-2-
Kara Haydut R 

HABER'ln polis hafiyesi olan X:9 un 
bu yepyeni sinema romanı, taklit
Jerlle mukayese edllemlyecek kadar 
mUkemmeldlr • 

-3-
Faustal 

Mlşel Zevakonun Pardayanlar 
serisinin en meraklı cildi. Bunu 
kesip toplarsanız bir de kitap 
kazanırSfnız .. 
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Eskişehlrde 

Uçuş yüksek mektebi 
açılması düşünülüyor 

Azlık mektepleri 
hocaları 

izinsiz mektepleri
ne gitmezlerse 

Kültür direktörlüğü dün azlık 
okullar müdürlerine, bu mektepler 
muallimleri hakkında bazı kayıt · 
ları ihtiva eden bir tamiaı ıönder

Avusturya • Macarl•tan 
nmparatorıuıu mu ? 

( Baıtaralı 1 incide) 1 
Mayıs batında l1tanbulda, İz · 

mirde ve Bursada da planörcülük 
çalıımalarr baılıyacaktrr. Bu u ·· 
çuılar için münaıip yerler aran · 
maktadır. 

Bundan batka Eakifehirde de 
yelken uçutlan için arazi üzerin · 
de planörlerle tatbikat yapılma1'· 
~d~ . 

Uçutlardan muvaffakiyetli ne· 
tice alınına yüksek UÇUt mektebi 
Eaki!ehirde tesia edilecektir. 

AtatUrkUn m•nevl kızı 
ne dlJor 1 

Ankara ile Eıkitehir araaında 
tayyare arkasına takılmq bir pli
nörle bir rek~r teıiı eden Atatürk 
kızı Sabiha Gökçen tehrimize ıel
miftir. 

Bu UÇU! münasebetiyle Sabiha 
G&~ı · endiıiyle ıöriifen Tan 
refDdmlziD müdürü Ali Naci Ka
racana tunlan söylemiıtir: 

- Hava poıtalan Ankara ile ls
tanbul arasında iılemeye baıladığı 
zamanlar, her fırsatta bu tayyare
lere binmek arzusunu kendimde 
duydum. Her biniıte uçmak heve
si bende biraz daha arttı. Nihayet 
J;u heves dünya hava spor mecmu
alarını okumaya ve havacılık hak
kında bir fikir edinmeye beni teı
vik etti. Uzun zaman bütün he
vesimi bava havadiılerini okuma
ya ve Ankaraya ıelen ta'yyarelere 
biner ek ~tmin etmeie çalıttım. 
Zira yakın zamana kadar memle
ketimizde hava sporuyla uiratan 
bir teıekkül yoktu. 

Ankarada havacılığı memleket 
ıenç.l~rine ö.retmek ıayesile Türk 
Kutu teıekkUI eder etmez ilk aza 
olarak yazıldım. Çalıtmalarım 
neticesinde motörlü ve motCSnüz 
tayyareleri kullanacak bir hale 
geldim. 

Beklf•hlr ••rJ•h•tl lnUbaı 
Ankara ile Eakitehir arumdaki 

22S kilometrelik mesafeyi tam iki 
saatte ve arızaaız aldık. Hava da 
pek müıait deiildi. 

Buna ratmen iki tehrimız ara
ıında ilk rekoru teaiı arzuıu bü
tün müıkülatı yenmemiz için kafi 
ıayret verdi ve bu noktadaki az
mimizi arttırdı. Şimdi gerek be-

Zıraat Bankası 
Hazine bono ve 

tahvlllerl mukabl
llnde avans mua
melesi ne başladı 

Ziraat bankasının kefale&! altında 
bulunan hazine bonosu ve 1513 auma. 
ralı kanuna tabi borçlar ile 1932 se
nesi bU&9f kanunun 11 inci maddesine 
tevfikat çıkarılan yüzde 5 faizli yedi 
$ene vadeli hazine tahvilleri mukabi
linde Ziraat banka51 btanbul ıubesin. 
ce avans muamelesi yapılmaya başlan
mıştır. 

ÖmrU vefa etmlyen 
şirket! 

Bundan bet, altı yıl önıce tehri· 
mizde bir "Patatesçilik limited 
tirketi,, tefkil edilmifti. TeeMÜSÜ 
anmda etrafmda birçok gürültü O· 

lan bu ıirket keneli kendini fe.het
mit ve bunu alikadarlara bildir · 
mittir. 

Fesih aebebi olarak (piyasanın 
ic*batı vesair ticari ıerait neticesi 
pye.inin husulüne imkan görme· 
diği) gôlterilmektedir. 

ZA Tt - .-r No. lı Sandalım fır
tmaclaa pa~landı. Pllkast da ayi 
oldu llln ederim. s....,,,. Saıulalcılanndan A.adur 

nim, gerek arkadqlarımm emeli 
dünya rekorlanna ittirak edebile
cek kabiliyeti kazanmaktır. 

Beynelmilel yar .. 
Önümüzdeki ilkbaharda Ro

manyada kadınlara mabsuı bir ı 
beynelmilel paratütle adama ve 
planör uçufları rekoru miilabaka
lan yapılacaktır. Türk hava ku
rumuna da bu müaabakalar için 
Romanyadan davetiye ıiSnderil· 
mittir. Kurumumuz müaabaka prt 
lan hakkında Romanyadan malO
mal iatemiıtir. Gelecek cevaba ıö
re, Türk KUfUnda kadın olarak bıı
lunan ben ve Yıldızm bu mUaaba
kalara ittirak ettirilecejİllİizi u-
mu yorum. 

Tayyare haCllllll 

miftir. 
Bu tamime göre her hangi bir 

aebepten dolayı mektebe devam 
edemiyen muallimler, mazeretle · 
rini mektep müdüriinıe bildiımeie 
mecbur tutulmaktadır. Derslere 
bir haftadan ziyade devam etmi • 
yen muallimler mektep müdüril 
tarafından mezun aayılmıyacak O· 

lurlana, bunlar ademi devamla · 
rının sebepleriyle birlikte en kısa . 
bir zamanda Maarif müdürlüğüne 
bildirilecektir. 

Haıta olan muallimlerin ra · 
porlan da Maarif müdürlüğüne 
gönderilecek ve bu muallimler lü 
zum haııl oluna Maarif doktorla· 
n tarafından da muayeneye tabi 
tutulacaklardır. 

Uzun zamanlar, Avusturyada krallılın dirilmesi ıiyut didikodQ• . 
lar mevzuu olup durdu. Nihayet bugünkü A.vuaturyanm bqmdakiler, 
Alman tehlikesini krallık yoluyla delil de, küçük andlatma ile anlat" 
mak şeklinde halleden bir siyaset takibine koyuldular. Yubnki ka• 
rikatür, bu hali tasvir ediyor. Dün gelen bir habere ıiire de Hababurl 
hanedanı, bu sefer yalnız A vusturyada krallık delil, ayni zamanda. 
Macaristanla birleımit bir İmparatorluk tasavvurunda imitler! 

- Gayeniz yalnız bir ta~ Haıta veya mezun olan mual-
cilik ıporu mahiyetinde mi kala- limlerin evrakı müfettitlerin her 
caktır? müracaat inde gösterilmek üzere 

Brüksel, 18 - Artidük Otto'nun pt0111ncla buıünlerde Macar 
kralcılan arasında bir konferans akt.dilceli haberi ne teyit, ne ct. 
tekzip edilmitlir. 

Buna mukabil Macar mahafili böyle bir konferam aktedilecetfıd 
kat'i ıurette yalanlamaktadırlar. - llk batlayıı, doğrudan doğ· mektep müdürü tarafından hıfzo 

ruya havacılığa olan heveıimi tat- lunacaktır. Bu tamime riayet et -
min etmek içindi. Lakin ıün ıeç- miyenler hakkında 1702 numara- lngİIİZ Tevfik RÜŞlÜ 
tikçe havacılığın ehemmiyetini da· 1ı kanunun hükümleri tatbik olu . Aras 
ha iyi anlamaya bqladım. Hava· nacaktır. başbakanı 
cılık bir memleketin iktiaadiyatı Yazın lsilfa edecek Bulgarlstanla dost· 
ve müdafaaaı cihetlerinden de en KUmUr lstlhsalAtımız d 1 
mühim rolleri oynıyabilecek bir Cumhuriyet aene- luğumuzun ereces -
hale gelmiıtir. Memleketin her ta- lerl içinde en yük- ne işaret ediyor 
rafında teıekkül edecek Türk Ku- sek derecesini Dün tehrimize ıelen HariciJ' 
ıu tubelerinin her hangi birisinde buldu Vekili Tevfik RÜ!Jtü Aru Sofya · 
naçiz bir öjrebnen ıibi çalqaca· Ereili kömür havzaıı müdürlü- dan ıeçerken Türk - Bulpr mi· 
ğım. Bu çahtmamın semereıini lil 1935 aeııesi zarfında burada nuebatı, ve Bulgariatanm Balkd 
gördüjüm zaman buıün tahıi u · iatiNal edilen ~rler hakkında paktına ıirmesi iti etrafında ı• • 
çutlanmda duydutum zevkin çok bir atatiatik netretmittir. zetecilere söylediği aözler arum · 
daha fazlaaını duyacağım. S~istll n~9 ae • 4i da demiftir ki: . 1 

e . .r~ nıe.,ın 1! 1 
- Bı'z, Balkan m11" akına d-~i1 Hüeu91 •lpor t.nar.aı iatih...1 e • en 2, ı \on k3mii~ ... 

· run·· ..::-..le 32 11°nı· r:reg"']ı· Şirketi : olan dt:Vletler, bu mt.alün bari · Memleket dahilinde ıeyaliatler, 7~ ı:.. t 
nin ocakları temin etmı...:r. cinde imlan devletlerin de bu 1111

• 
havacılık hakkında hallamJR en ._... d 

Türk limanlarına aarfiwat ~in aaka sirmesi için çal.-mıza ,. 
güzel fikirler verebileceli gibi bir # - -s 

gönderilen kömürün mecmuu 893 vam ediyoruz. çok gençleri .de haftelbia tetvik ""-- .. _,. 1 ·11 
bin 979 ),111,..uık tondur. Yalnız bu voümüzdeki Martta Be po· 

edecektir. ~ miktarın 51 ,588 tonu Hmanlar ta- da yapacalımız toplantıda Bulı•· 
Hava kurumu, havalann mUaait 

ol~uğu zamanlarda bu ıeyahatleri 
tertip etmeyi dütünmektedir ve 
bizi bunun için hazırlıyor. Ben 
tahsıma ait olmak üzere bu yum-
larda Avrupadan en iyi bir ıpor 
tayyareai getirteceğim. Bu tayya• 
re ıelince hazırlanan aeyahatler 
gecikse bile ben, yalnız batıma 
memleket havaları üzerinde aeya
hatler yapacağım. 

raf mdan ecnebi vapurlarına ve • riste.nm da Balkan miaakma tir • 
rilmiıtir. Yeni BQfbcıkanlıia gelecek olan meai meaeleaini ıözden geçir~ " 

Bütün Türkiye pazarlarına ve· Oıten Çemberlayn ğiz. 
rilen kı6müribı mecmuu 963,169 · Bulıariatan Milletler cemiye .. 
tondur. Yabancı memleketlere ya. Dünkü nüsham1zda lngiltere. tinin aağlam ve mert bir azaaı k-J-
pılan ihracabn mecmuu 749,960 nin kabine buhranı arifeainde bu. dıkça hiç kimsenin Bulıari•~ 
tonu bvlmuttur. Bu ;yıl zarfmda lundujunu yaznuttık. Bqün ıe · aleyhinde bir teY yapmala ai 
~ ettilimiz kömürlerin yflzde len 11ıe People ıazeteıi bu bu · yoktur. 
61,90 mı ltalya almlflır. susta yeni malOmat vermektedir. Türkiye ile Bulıarietan .,..,.. 

k&niir alan memleket Yunania . ~ 

Bu ıazeteye s6re eski bakanlar · ımclaki münuehata ıelince.,!.!: 
ltalJadan eonra bizden en çok dan O.ten Cbamherlaynin hücu · münuebat bu dakikada .. ...ı. ~ 

mu, Batbakanm mevkiini çolc midir. Aıtık ufukta hiç Wr 
Ham ipek üzerinde tandır. sanllllflır. Baldvinin Alınan hava bulut almam'ftır. Zaten ~ 
yapılan yolsuzluk• Bu yekGnlar cumuriyet ıeneleri teslihatmm ehemmiyeti hakkında A- ufaklarmda da bir~ 

'ar n .-.nQne ;..inde Erdli kömür havzuınm .. _ ......,.. 
1 "" -~ -• yandmuı, ..ki dıt bakanı Samuel teblik•i mncut delildir. H~ 

g eçmek için yaptıiı istihaalatın en yübeiidir. H • if ked p · lco ı ·-· ·--~..1.ii! oru ilt aya MT en ar• · sin aulıe kartı o an ~ 
Ankaradan bildirildijine göre, 935 ıeneai zarfında havza da · nutm&lan esnaıında ve onlardan 1 İltifade edwek tutbti daha ~ 

Ekonomi Bakanlığı latanbul ve bilinde sarfedilen muhtelif cinı sonra mütereddit bir hattı hare · takTl:Je edelim. ~ 
Burıada ham iplik üzerinde yapı· · k&lrilriin yekGmı 110,3&8 tondur. ket takip etmeti A.ftm kamara . -- ., .. ~ 
lan hile;~ yolsuzlukların. önüne Pendik beledtyeeılnde ımda kendi taraftarları araaında Kuruçeşmelı ... ~ 
geçmek ıçın bu maddelenn aabfı- I bile ~.fena bir teeir yapmlf ve kömClır depoları 
.nı orıanize etmete karar vermit· sullstlma mnkiının .anılmasına aebep ol · dan elkAyet 
tir. Vekalet mütebuaıılan l>u hu- Pendik belecli,..inde m61Jd1e muttur. 
suıta tetkikat yapmaktadırlar. Tet müfettiti Feyzi tarafmclan yapı. Politika mahafili Baldvinin ederken 8,et 
kikat bittikten ıonra bir proje ya- lui teftifler netieeeinde yeni IUÇ· yaz aylarında iatifaam~ bir emri. VanlklylUler h8 
pılacak ve bunu ltir kanun haline lalar meJclua ç .... qtır. vaki nazariyle bakmaktadır. Bat çekiyorlar _..tw 
koymak için Kamulaya verecek· Ore.daa b1boluı vemedar bakanbta en kuvvetli naımet Kuruçeımedeki kömür d~. 
tir. Huan illa ~... Su;lu timdi maliye bakanı olan Neville n meaeleei hala halledil__. 

Bu it için ay1ıca bir de büro&· olarak taW1c1ar Yahya ile Şefik ChamberlayndiT. Baldvinin gele- tir. ~ ... 
çılacaktır. tnldf ohmuttur. · cek 'hafta lnailiz imparatorluiu Geçen aene, depoların ~ 

Çin Komtıolstlerlle 
kanlı çarpışmalar 

500 kişi öldü 
Şang)ıay, · ı ( A.A) - Hük::.::.:.:: kuv-

vctlcri, Scçucn ve ~ikiang vi::ye~~.:ri 

arasında bulunan Tienıyuan ıehrini 
komUnistlcrden istirdat ctmiılcrdir. HG 

k\lmet kuvvetlerinden ild yibr kızıllar
dan Uç yUz 81'1 vardır. Hükmet kuvvet· 
leri 800 esir almıılardır~ 

• 

Ş1mtli7e kadar le.bit olanan müdafaa komitesi riyasetinden kalkması için mahkemedell ~ ~ 
zimmet miktarı hin lirayı ~- çekileceii ve yerine de eski dq almıı olan kuruçepıe ~ 
tir. bakam Sir Samuel Horun gelece- bu ideklerine mukabil, ~ 

Pendik belediye yeznedarm. ği söylenmektedir. Anadolu yakaaı alıaliei ve 1>~ 
.claa IODI'& l'ÜMlmu -baıhri- yesne- aa V aniköylüler depol~ -al ' 
dan da ortadan yok olamttur. aahillerine nakli için~ · 

Remzi Cumartesi günUndenbe- mitlerdir. ~ 
ri evine gitmemektedir. Üzerinde Alakadarlar buna -""9_:MI 
1588 lira bolmian tabelldal' para- rak A.nadol. yakasının ~ 
yı bankaya yatmne.k üzere daire . güne itibardan diifmesioİ A~ 
den çı1muJ,. &ir daha dönmemit . radaki arazinin pe.ra etSll 
tir. g&termektedirler. 
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~ÜH (/&üşü.Hı: 
...... - ~- ,_,, -----
l<aş yapayım 

derken D D., 

Dilnkü yazıma, Son Poata. bu-

~ bapnakaleıindo cevap veri· Şoförlerin vaziyetini düzeltmek için 

..:.ı;;:.::,,:,a,.:~;;:ını;;: ŞolUrler Cemiyeti seyyah nakli 
'!:oıa:;r:İ,:r::~:~:::~ ~;~ ı·Qı·nı almag..., a Palı"ıyor 
ltep.iacai a.lalt yollann para.ı la- ~ Y ~ 

"'t!':t~::;:;::;i'ak gö- Cemiyet bu hakkı tekrar alabilmek için 
"-ıenbirfikirı... muhtelif yerlere baş vurdu 

Fakat dqeliyelim bakalım; al-
bıadan ne çıkacak? Şofarler cemiyeti lanbal to . Şofirler cemiyetinin yaptıiı aeyyah naklettlderi zamaıı ııünde 

Eneli ıunu tayin etmek (izmı. förlerinin vaziyetini dtinltmek bir heıaba pre lttanbula ıelen on lira almaktadırlar. 
~: Halkm yol vergui d!ye verdi- iç.in tabilere yeni itler tedariki • eenaJılar için 'ftlatl olarek yılda Şimdi 1eyyah nakli iti toförler 
• P&ra, bir kasada hıf zolunur da ne uirapnakı.dır. bet bin tabi lbundır. btanbulda cemiyetinin ea.b~ reisi elinde bu 
L. - . Cemiyet timdi mGhim bir itin 
~la yollar yapılır diye bir 9ey bet Jüa kadar taksi daimi tekilde lumnaktadır. Cemiyet partiye ve 
~L petindedir. Vaktiyle Şoflrler ce -
:.r-.ıur. Bu vergiler vilayetlerin --ı1 ... a-. -Are bir tabi '-•ma belediyeve müracatla bu hak miyetine ait olan eenah ıudir • !r8& ra•- •"' ~ " 
ıL line kablır. Sarfiyat kıbımın· me itinin ıene cemiyete alDllDMI yılda atalı yukan OD nabet leJ • km geri almm&llDJ istemi,le• 
' yo yapmak için aynca ir fa-
111 ~dır. Yollar, onunla yapılır. için tqehbüaler p.pmaktadır. yalı iti dütebilecektir. Taluiler dir. Mesele tetkik edilmektedir. 

~ö:!e:!:!;ı!z'~~:::,. yol Aç 1 lslanbulon yeni 
"'ıiti cihayetçisi olarak tayin et- çocuklara 
._le imkin yoktur. Ondan bq- il t k•ıAt '-t1rlii•erıialmanmyoluvardır Yemek temini için ma ye eQ ) il. } 
._ kolaydır. Hem o, senede 4 ili KıZll•J gançllll ... llllAb ,,........ ~ 
la11ra Yerecek de ne çıkacak? Bu, Vakti hail yerinde d ı sil 
twaıı- YJZdır. Ve ı,.. ,..ı.an deY olan talebeler o ayı e 
~:ı:~.!e !:::, :'.:.'!:. harekete aet1rllet"ek Bir kısım memurlar1n kadro 
':=·ı::::.l;'ine ...:z~~ dışmda kalacağı samhyor 
lapılacak teY ıudar: zılaym ı~lik tıtldllbnı tetkike Oirendilimize göre Haziran. kında henüz verilmit bir karar 
~ıtan kadmlardan yol Terıisi batlamıtlardır. Mtlfettltler ilk dan itibaren İstanbul maliyesinde yoktur. Bunlar lmmen yeni ihdas 
-~ baılanrrken, içtimai bir mektepleri pzerek ba tetJrilderi yapılacak, tetkillhn eeaalan te· edilecek tubelerde, lmmen mer · 
~ne hasıl etmek üzere, lükı yapmaktacbrlar. lranGr etmiı gibidir. Maliye Ve kez tefkillbncla iltibd•m oluna· 
~erini bindirmek. •. Böylelik- Diler taraftan lirmdlliaaiae kileli ehemmiyet verllen bu tet · caldanlır. 
;_,--.obilli ve bermin kürklü ha- aire merkesd• wriı- ...... ._ ldllt ifiyle metiul olmaktadD'. J1tanbul merbz maliye teıtki. 
\-- lenede on iki delil, Jlb yirmi rine ltt•nhnl mekteplerindeld 

11
. Bu halutta edindijimiz malt· li.tnıc:la deiitiklik daha büyiik 

'-zıa ftl'lllİJ olacaktır. mata nazaran latanbulun yeni ma "ky-..a- I cak b. " ki 
,8• daaız çocukların yazİyelİ de tet . J" k ·ıa 1° b • mı --. O a Ve tr mura p 

r'inıı~~· asfalt ~ollann pa- ıye teı t tınm 11 ma ıy~e ıu esdaı lttanbal Maliyetine nezaret ede . 
lir. --ldfua o venn11 olacak- kik edilmei• ~•aw. h a • ~.!"'~~~la~ lı -celdlr. Mulııtellf wlEAletl.m lı _ 

rada lataabul ilk ~ .., ma11ye f11MS1 Da ır baldaki dairelerind 1 
w &.ı m. emleketin ıe'niyetine göre, buılarmda büy6ık J,ir faaliyet Yedikule ile Kocamuatafap&ta, tanı· b il --L--..L~I ça lf&'D 
... ilk bud öt Kad..ı·ö 1 H d H ma ıyeye a 1 DIQllllM:DC erde bir 
L. il' ur... eki ali.meriken a::.a-- L!---. L.-•-=•le de m Ye ay arpap, oca. d ~·kl:ı... im _,_.._ 
"it IOI-L1.l...a._ ! .~ .... çU uuaa.,- U'll:llJ'Vl.I- .,, n Em.nö - ib. b. .b. • e •• ,.. .. o ıya~ur. 

-...u&Ur temular 7&P•hn•ldadır. pqa ı e ı nu ıı ı ın ırıne 
• "" • 7&km tubeler birlettirilecektir. Bu 

~- p Verilen malt\mata -xre Kml · -..L..lercl • b0 
• ı · 

Bina ve arazi verıilerinin dev
let biitçeaindeki muhammen "-n. 

~ ~ oltanın batmakalesinde P" ~vıı:; e arazı ve ına ver11 er1 
1..... de erkek eıoizminden hahso- ay kurumu ilk mekteplerdeld il · lmımlan bulunacak, bu kısımla · 
~-or. Vergi bütün kadmlara duız talebenin hepebıi doymmak rm memarlan belediyeye geçe · 

datı dokuz milyon liradır. Bu va 
ridat tamamen hmuat idarelere 
ıeçmekteclir. ~olunursa evde kalan ve ça- için imkinlar anmaldadır. Ba . c:eiderdir. 

~ kadınlann paraamı çalı- nun için bilhaua ha 111 çok .,.... Hll& belediye tahail tul-eleri . _V_a_p_u_r_c_u_l_u_k_Ş_l_r_k_e_t_I_ 
erlcelder verecekmiı... mİf olan Kmlay pnçlik tefkilltı nin malıuip, TaMdar gibi esu 
,.._ memarlan balunduiundan mali . vapurlarını t~sllm 
~ t yalnız erkelin mi evde harekete pçirilerek hali ve nldı ye tefln1ltmdan bir knım memur 1 1 l 
hı..._~ anneei, yahut elinden it yerinde olan talebenin fakir arka- lann fu1e. lraJacax. MDılma\cta • 8 m& ' 
~....._ L--irel ? So p •• Vapan:ulak tirlcetine ait ftPUJ'· 

...__, 
1 var· •· n os- daılumm yemeklerini temin et · d-. Ba mem-larm ftZİvetf hak-

~ ...... amı.__ H b- •· ... larm Devlet dem yollan tarafın. 
~ _,, .. r: emen u- melenne" r•1--ıla~1-=-. l.l'. WUJ '- s-.., --~ dan tesellümü iti bitirilmek üzere-~ .. dmlar analamu, ab-

1-;... ••dul teyzelerini •ter- Darftaşafakanıa dir. Bu ay eonuna kadar teeellilm 
Y muameleainin tamamen bitirilece-

~ 1-bıım, bir ele onlarm yıldlnlmtl 19 ti muhakkak ,ariilmektedir. Bun-
S, IOrunuz: Yalnız kendileri Darüttafaka memnlan kanı· ÇARŞAMBA dan sonra Vapurcalak tirketi tu-
~ dart lira mı vermek iller- mundan: 23 Şubat 938 Pmr s& ŞUBAT - 1936 fiye heyetine ilk tebit olan 200 
~olra. bütün hane halla için nü Dariittafabda ppılatak "J>a. Hicri: 135' • Zllbde: 25 bin lira Ter!lecektir. 
1'lr tr dört kere diSıt on alh lira rünaf&kanm 6.1 Bncli yr1 clan&mo. OOnefbl Bot bureuD& gtrme111 '------------

.,_ eadim?... nü kutlama tareni,,-. adres - ...-. ·-·-- ........ Traky.adakl g8çmen· 
l~L- ~ ~ ~'-)et .,..nada müdafi kailmek !erini bilemedilimiz Darilttafaka Iere tohumluk ve 
..._ta ır! Fakat kaı yapayım der· mezuna arkac:latlara davetiye - ..... • ...... T ... ._ pulluk 
"-'· 

2 çıkarmak tehlikesi de pnderemedifimizden daTetiye Hükamet T-'-cla bu vwl İl. 

tt; (Yl.flQ) 

~-k~ıhk yapmak 
.,_ latt1en yoleu 

ı..._;-ehd 
>:~el l6n gelen Avrupa eb-
~ ı.s.. e~ ~akçılık yapmak mi . 

• -'ltll&lı yolcu yakalanmq~ 

't '-tolcu 
~ ldJo Yanında bulunan yir 
t..~ aiırlıimda bir paket; 1 
~it, :::Jeneainden kaçmnak 
~· c~ llftnaffak olama -
~!~ muayene memur. 
~~"Çılan pakette lülaı 
' .._ _ ~ dller muhtelif 
~har '-'1m.nuttur. 

1olcu 1-klanda bmmt 

.... 1.17 12,1111,28 17,4111,18 l,10 __ ,,_ " -
ahmJan arkadqlann Çarp.mba 4 UM e.u ı.aa ıı.oo ı.aı u.n kln edilen a{Sçmenlere ilkbahar 
ve P91"f8mbe a'inlerl aaat 17den19 zeriyab için tobamluk ile beraber 
a kadar Çemberİltqta Ounanbe, pulluk da daiıtacaktır. Bunun i · 

Glll(JSN smır& B1JOtrN Hl: Ol.DUT 
matheanndaki idare merkezine l!iD _";.1- OD bm• -IL.L wapb • .Amertbda uuu&cOJer pew bafl•m• r ,,.-ucu puuua ,,.-

gellı) clavetlJelerini a1ma1anm ri- 11r. BndftJde ıo.ooo uwarca lllertıd 111. nlma11 lrararlapnq ve bant.mı 
ca ederiz. n>nnlf'n". aiparifine hqlanmqtır. 

~J8iZE·-'50RUMUZ..~i%.E·~·~EvAİ.) ~~- · ~ .. · ~ 
~·vı~,.-~ iL_ '"~• ~ ~l!.ı~_~?_~~: ·~ ·~=-- · ._· __ {_~ 
Saçları kıvırcıklaştırmak için 

Kumbpı orta okuladaa ea,_ (8.) ne: 
Saçlan kmrak ,apmak tpn 1ılr celı .. ner vardır. 
Meseli peelerl ntartea flr!·ete ve kllıtlarla ~la. 

mmı kmrak olarak lllttarar Ti ••hleyta lnınlan lllk
Ulfllntls .... -~ ltlr ..... ııtuc*lrpı te. 

Sonra berberlerin maltm olan mqa ve k11 dl fer a
l'Ullerlle bir Od ıtlnltlk ondlle yaptırılır. Daha U1lll 

mlddet ~lan kmreık tutmak r.e fbndl elektrik ve buı 
ill~larla yapılan Permenant mnıllyle olabilir ki. dikkat. 
11 ~ Ye hDeeiz llAsJarla ,taP.'I··- lna ani -sJaıa a-

~alı~~ 
'11& ~? 
Yalnız güreş 

ve blnlclllk 
Kurun gazetesinde Guguı (e!!d 

Seyyah) kış olimplyatlan faciasından 
esefle bahsediyor: 

K'f olim.pigatlann.da lfimlz ne1ı 
Ulkemiz kar, buz gurdu mudur? llia
de lı:ızak~ık Dar mı? OlabUir nu1. 
Sporda tabiatin pa/Jını agırmama/ı 

doğru .mu1 Çöl çocuğunun gilzme "°' 
l"fllla girmai ne kadar agkın iae, gıl
da bir kere UU incellğinü kar l/Üzl 
görenlerin de kcf ollmplgaUaruıa kol" 
RUllll o kadar yersiz ve manasızdır. 

Anlaıılıgor ld bu lfler, kendi hal
lerine bırakıldıl·ça durum değlfmİ.IJ .. 
cek. Y:arın belki Çinde çubuklarla plt# 

'genele 11anJU1a da gideceğiz. 
/gl&l mi, hükdmet. güreşten blnJ,, 

ellikten bafka bütün spor bölümleriM 
- tUUıga rekorlarına llfJ/cltlfl'Uldan 
- aınır d'fında bir tek adım af'tınnA 
malıdır. Arlık yeter canım. Gemuı. 

tozma ihUrası onlaruı 1#, Ud4e blr. 
yerlere çaldıklan büyük ad ııe fGllll 
bqrak blzlmdlr. 

~ 
Yeni radyo 

istem ıyoruz 1 
Cumhuriyet yazıyor: 

Bir ınlltldettenberl Ruga lçlntkl:I 
radgo mnkeılerinden blrlndenı Udi. 
mal ki MoakOIVldan miUI TIJrk lıaDala. 
n IJnilmektedlr. Bunlar Ral/Odald 
Tilrldiiğün mUlJ nağnwlerldlr. Eıki N 

geni. EakUerini "'1 veriyorlar. JMDCld 
temler üzerinde gapılllllf 11enllerlnl 
ık yagıgorlar. Bunların bizim memle. 
leetlmızdeld mllli hcwalannıızdan pelı 
bilgllk bir farkları olmasa 11erek. Her. 
halde bize pek Gflna gelen najmek,. 
tllr. • •wt lıaNlarunın oı..n tlımal et. 
memeillğlmlz ldnm delil mldlr 1 m. 
6yle geliyor ld biz bu muatki lfini tb 
daha gözden ıeçirmeğe mecburuz. 

• • • 
F4at ba mabddem""8 ..,..,._ 

Sftle - ftktfle cevabını verdllfnİlz -
mahut meseleye avdet ediyor: Buna 
için de yeni bir radyo istaayonu kur
ınab lmlflz. 

- Hayır efendim .. FUzall masrafa 
IOzum yok! .. Ne Avrupa fabrlkalanna 
ne de buradaki komisyoneulanna .., 
çaeü paramız Tardır. Şlmdfld radye 
maklnMinln çrkardıfl 9M, bllt8n mem. 
leketten peklll işitiliyor .. Hele o ~ 
kine ne gize) gtlzel netrlyat yapma~ 
bqhyahm. onan hakkmı verelim de 
ondan sonra 3tMf.,f d6tftnfhilzt 

.,.. ıu mı sa: aı: n a ırtlu 

Tavla mosabaka•ı 
KURlJN gazetm lıtanbrıltla b6 

"""bir 
Tavla mtlsabakası 

luuırlamaya bafltımıffıı'. lıtaıı6dıı 
lım elli muhtelif mıntakaııında gapll• 
cak ml13abakaga binlerce talJla ~ 
im lftlrak etmektedir. Bu IJQgll/t ndl
ıabakaga gfr~k olanlar mtJıaba.bl 
ftlrllarile naaıl tada ,,,,,.,,,,'°"" ~ 
lacalmı i#renıMk ~ KURUN ga-. 
tedntle1cl talılflttı oln.ımnlıtlırlar • 

~nnn•llllllllıı•ı•ı•.-

IKI BtlRONUN 
TEVHiDi 

Anadolu Sigorta Şirketinin 1• 
tanbu1 ve C.lata Büroları birlet · 
tirilmittir. Şirket yeni büroMma 
pOdane kart•mda Büyük Kınacı· 
yan hanında açarak faaliyete bat
lamqtır. 

Telefon: Santral: 24293 - 24~ 
Direktör: 20531 

Öl Dm 
Kolonyalı memum Retit P&!9 

otlu, lnıhiMrlar lttanbul baş mil. 
dür muavini Y 1llUf Kenan uZUD 

bir hastalıktan sonra cliin akıam 
Tefat etmittir. Cenazesi bugün 
&ile üzeri Dizdariyedeld evinden 
nl.Jm1aralt nama~ Bayezit <"ami
lnde kılmacak w Merke'Z efendi ., 
de a;ll! kahri.tanma delnedilecck-



' 
Habeşleri bombardımana giden 

Bir ita y n uçağı 
dönmedi 

Paraguvay asileri 

Cumhur reisini 
kaçırdllar 

19 ŞUBAT - 1936 

lngiltere Lordlar 
kamarasında 

Bolenos · Ayres, 18 - Paragu-

vayda çıkan iıyan üzerine Reiıi- Dış işleri müsteşarı 
cümhur Dr. Alaya bir zırhlı ile kaç f 
mıgtır.HariciyevekiliRiaraharbi- "Zecri tedbJrler-lo tatbik edilmesi mille tC 

ltaıvanlar 200 tayyare ile 020 ye mektebinde ihtilalcilerin elinde cemiyetinin kuvvetini gösterecektir.,, 
otomobil daha gönderdiler esirdir. Ded 

isyancılar halen vaziyete hakim Londra, 18 - Bugün Lordlar rini göstermektedir. Tecavuıii~ 
Makalle cenubundaki muharebede bulunmaktadırlar. isyanı Bolivya Kamarasında ltalyan · Habe§ ih- hiç bir menfaat temin etmiyeceğı· 

lt:aıyanlara göre Habeşler harbinde mühim rol oynıyan Mi- tilafı, ve bunun karıısında Inıilte- ni dünyaya isbat edeceğimizi bir 

Beş altı bin ölü bırakmışlar ralay Franko idare etmektedir. renin vaziyeti etrafında yapılan daha söylemeliyiz. istikbal h&~· 
Habeşlere göre de bu miktar Tayyareciler de dahil olmak üzere konuımalarda dıt itleri müsteşarı kında n ikbinim. Öyle zannediyD' 

7 S k • • d • alayların hemen hepsi iıyana itti- Stanhop sorulan suallere şu ceva· rum ki, Milletler Cemiyeti, mesfll" 

V 81 n 1 Z 1 Ş 1 1 r rak ebnittir. Hükiimete sadık ka. bı vermi§tir: sinin muvaffakiyetle tetevvüç etti· 

Erıtn cephesindeki ı:ıon ltalyan 
taarruzu hakkında neşredilen resmt 
~bliğlerle ajans muhabirlerinin ,·er
dfkl eri haberlerden anlaşıldığına göre, 
H.ıbeşlere on binlerle, İtalyanlara ise 
aııcak ( !) bir kaç yüz za};at verdiren 
l.u taarruz ne İtalyanların iddia et-

, tikleri kadar mUhim \'e ne de Habeş
lerin söyledikleri kadar uf;,k bir ha
rekettir. 

İtalyanların mühim bir muharebe 
l<aı.anmadıklarıru, kaçan Jlalıeş ku,·. 
vctlerinin takip edilmemesinden anlı
yabfliriz. Eğer bu çarpışmalar h~ kika
ten Mareşal Badoğlionun hil dirdiği 
gibi ltıılyanlann büyük bir 1.afer ka. 
r.anma.CJile bitmiş olsaydı şüphe yok ki 
ltaban kuvvetleri Habeşlerin bu en 
mfilıl!n Te muntazam krtalarının pe
şini kolay kolay bırakmıyarak imha 
fshı, takipten başka bir çare olmadığı
nı dahn iyi biJirlerdi. 

129 numarah ıtalyan tebllOI 

kurtarılmasını teşkil eden hedeflerine lanlar yalnızca poliı kuvvetleri- - Hepimiz İtalyan· Habet har· ğini gösterecektir. 
Sil ı ~ıa d dir binin bir an evvel bitmesini iıtiyo- 1 

\"ru o amamı~ r ır. · lngitere filosunu Jtalyaya karf 
İtalyanların zayiatı mühimdir. Biz Berlin 19 (Huın•t) Para ruz. ltalyayı harbe devam husu-

' ..... - · kullandığımız yalandır. ltalynff 
den 7:> ki ~ i ölmfü:tür. 130 da yaralı var guvay isyanı muvaffakiyetle neti- sunda teıvik edecek her hangi bir kartı hiç bir veçhile münferit b~' 
dır. celenmi.ştir. Bütün nazırlarm iıti . teklif sulhun korunması aleyhinde ·ıe 

ltalyanıar- tayyare b" I rekette bulunmayı aklımızdan b1 
faaından sonra yeni hükUmetin ır çalı,madır. talya dört muahe-

gönderlyorlar d 1 k geçirmiyoruz. 
batına geçen miralay Rafael eyi parça ama suretiyle öyle bir 

.. 'apoli, 18 (A.A.) - Principessa F k ·1 d vaziyet almııı:tır kı' Mı.il etler Cemı· - Bizim iıbat etmek iıtediği01İ1 J\laria vapuru 200 tayyare ve 200 oto- ran o gazetecı ere emiştir ki: x ·c 
"1 h t' • t db" J • b'k d ~ey, Milletler Cemiyetinin, büt~ mobil yüklü olduğu halde dün Musav- syanımızm ma iyeti tama . ye ı ya zecrı e ır erı tat ı e e- _ 

vaya hareket etmiştir. Gemi Siraku:r.a- miyle da:biltdir. Hareketimizin cek, ve yahut da aczini itiraf etmi9 milletlere, tecavüzün hiç bir ınel1' 
.ra uğrıyarak 29 zabit ve 145 nefer ala- komünistlikle hiçbir alakası ol . olacaktır. faat temin ebnediğini göstemıeit 
caktır. mamış ve olmıyacaktır.,, Zecri tedbirlerin mütemadiyen muktedir olduğudur. ltte o 1' 
Amerlkaya Meryem tabloau artan tazyiki ltalya üzerinde teai- man artık harp kalmıyacaktır. 

gtdryor Fransız - Sovyet ___.,, 
~apoli,lS(A.A.)-Heluanhasta- anlaŞmasının 400 hacının o•• b 1 n 

ne gemisi dün akşam, yirmi uçak zabi- Tasdikına doğru... Un 8Ş IY8 
ti, seksen uçaktı efrat ve kırk deniz baş 1 1 ı···nıverslteler 
efradr ile Mu.savvaya hareket etmi~tir. Paris, 18 - Flanden dün Sov- ına ge en e f '-' 

GemldeaynızamandaDonPlacide yet Rusya elçisi Potemkin ile gö. şampiyonasınd8 
kilisesinden alınmış bir Meryem ta.qvi- rüımüştür. Pariıte çıkan Petit Pa. Piş m İŞ tavu~u n Tıbbiye Hu ku kıl 
rime,•cutolupbudaAfrikayagötUrü- risien gazetesi bu rıörütmenin başına gelmedi 6. 1 yendi 
lecektir. FraftAltız - Sovyet anla,maıırun 

K 'lts ka büyük hı k 1 b ._ :r (Ba§taralı 1 incuu) Ticaret ve millkl~e 1 e er cını ve r a a a- tasdiki etrafında cereyan ettig" ini .. b. d lla ·' 
; Enduta muharebesinde düşmanın Irk, bu tabloyu heyet halinde limana haber vermektedir. , ır gün gez ikten sonra yo rına m&PJ yarıda k & ldf 
z:ayia_tı ç.ok f azla~ır: Düşman her ne- kadar götürmüşlerdir. devama karar verdiler ve bir müd- Y I 
rede ılerı hareketımıze mani olmak is- ........................................................... Mart ayı içinde siyasi faaliyet det evvel Romanyadan muhacır Dün Şeref stadında yağnu yıı 
te.mi~ ise, ~arpı~ma meydanını ölü ile i Cenuptaki ftalyan yeniden Cenevreye intikal edecek 1 Ad mura rağmen Üniversite fakii)te.ı 

t&fımıt o an nan vapurunu altı P 
d:>la olarak terketmiştir. Düşmanın ve Flanden, Edenle görüıecektir b leri ve yüksek mektepler ar · taarruzu in liraya kiraladılar. ' zanatı beş altı bin ölU, en aşağı iki ~ ~ lf. şampiyonasrnın futbol maçıarııı 
misli yaralı ve bir çok esirden mürek- Berlin, 19 (Radyo ile)- Şi- Pari., 19 _Parlamento dün Kabata§ önünde demirli hulu- ba§lanmıftır. 
kc·ptir. mali Afrikadan gelen son haber- . ög .. leden sonra Fransız _ Sovyet nan vapura binen hacılar geçen llk oyun, ticaret ve mülkiye 1'

1 Bizim z:tyiatımız şudur: h f k f e. 
Ana vatan ordusundan zabit ola- lere göre, cenup cepheıindeki paktı münakatuına devam etmiı· a ta i ırtmada vapurda bulunu- kımları arasında oynanmış, 111, 

r:t!c t'..? ölü, 24 yaralr, asgari olarak 122 ltalyan kuvvetleri baıkumanda- tir. Bu münasebetle karşılıklı he. yorlardı. Geminin kaptanı yoktu. 1 -1 beraber vaziyette iken iı.;, 
:jJü 499 yaralrı Ras Guksa. (Habeş im- m General Grazyani Harrar ile yecanlı nutuklar söylenmiştir. Ha. Fırtına çıkınca gemi demirini ta· ci devrenin 15 inci dakikasıtl 
ı~:ıra!orunun İtalyanlara kaçan dama- Sasabaneh iıtikametine büyük riciye nazırı Flanden Perıembe radı.Baıını alarak denize açıldı.Nl- yağmur çok tiddetlenmİ§ ve s~' 
dı) kıtalarından 54 ölü, 76 yaralr, A. bir taarruza batlamıttır. hal- 1 .. .. •• 1 cakt hayet tayfalar ıüç halle ıemiyi yı adeta seller kaplamış olduıtı11 

iba Eritre m··ı J • d s ··ı ·· 7 ==.=. gunu soz a a ır. H u reze enn en ° u ya- yanların ıimalde olduğu gibi ce- Parlamento reni Bouissen kati aydarpafa mendereğinin içine dan, maç tatil edilmiştir. . (ıf 
ralr. d ··b· h k"ta b 1 k b'ld·ı B d 1 

. . nupta a mu ım are a at a- . neticenin gelecek hafta elde edi • so a ı ı er. ir mü det ıonra yağmur nıı. ı. 
Muharebelere ıştırnk eden tayya- d ki h b .1 k d" • tıv 

J ·d p d t • . ı arı a er verı me te ır :.=. lebileceg"ini söylemi•tir. O oece au"verteye ç-'--r-1- kor- !ediğinden dünkü ikinci maçı "' re ~ı en ropar uma ayyaresı gerı : · Y • • UUL .,. 11• 

:lönmemiştir. : .. Z ................ -;.·····İ·· ...... d ..... b ... ·;····,-· .. ··.... Avusturyodaki kudan titriyen hacılardan bir kaçı bdiye ve Hukuk fakülteleri art\~9 
Tayyareleıimiz cenuba doğru ka~- ecrı e ır er vapurla hacca gitmekten vazgeçe- a oynanmı,, maç hakim birD b'° 

makta olan Ha be ·Jilere aman verme- manevralar rek Toroa ekspresiyle lstanbuldan oynıyan tıbbiyenin 6 - 1 g~ıe 
m~!dedlrler. ve Akdeniz Viyanadan Londra gazeteleri. ayrıldılar.. siyle bitmi9tir. _/. 

Habeflere göre vaziyet devletlerı• ne bildirildiğine göre Avusturya . 
Adisababn, 18 (A.A.) - Ras Sey- da ilk defa olarak ordu manevra· 

>:um ordusunun şarkındaki orduya llcrlin, 19 (Radyo ile) - Deylı larında tank kullanılmııtır. 
kumanda eden Ras Mulugetta biJdiri. 'l'elgrar gazetesine göre İngiliz kabine M 
vor .· anevra planı, Viyana ıehrinj 
J si bugünlerde petrol ambargosu mese-

12 şubatta hazı İtalyan müfrezele- lesini bir defa daha tetkik ederek, am. §arktan gelen bir dü,mana kartı 
ri kunetlerimizin karargahları yakı- hargonun tatbiki takdirinde bilhassa müdafaa etmekti. 
nına. kadar bazı hUcumlar yapmıs-lar. Akdeniz devletlerine düşen l'azifeler Harp tayyareleri müdafaa hat· 
dır. 13,14 ve 15 ~ıtbatta bazı mühim hakkında bu devletlerle yeni mUzake- tını geçmi~ler ve verilen habere 
muharebeler olmuş ise de bunlar piş- relere girişilecektir. ,18 Jer komitesi de göre, gene ilk defa kullanılan 
1ar çarpışmalarına inhisar eylemiştir. martın ikiı.inde Cenevrede toplanacak tayyare toplariyle geri püskürtü). 
ltalyanlar bir miktnr arazi kazanmış- trr. İngiliz hariciye nazırı Eclen şah- mü,lerdir. 
lar f~o de M.nkaJJenin çember iç.inden AAn bu toplantıya iştirak edecektir. 

Ma ritte "Sollar,, 
hüktimetı ele alınca 
lspanyo\ siyaseti ıtalya ve Almanya

dan Fransaya meyledecek 
Madrit, 18 - Seçimin ~imdiye 

kadarki neticesi !Udur: 
Sağ cenah partileri 168, mer . 

keı partileri 41 , sol cenah partile 
ri 221. Daha 42 saylavlık hakkın· 
daki netice belli değildir. 

ispanyanın her tarafından ge· 
len haberler halk partilerinin ve 
&ol cenah cumuriyetçilerinin gale
besini bildirmektedir. Sol cenahın 
parlamentoda 274 saylavlık yer 
İJı?al edeceği umulmaktadır. 

Y ai kabine münhasıran cumu 
ılyetçilwden terekküp edecek, 
r:e.};y.21htl•r de bu hükumete mü . 
z.:ıheret edeceklerdir. 

Bu ıuretle yeni hükümet, tim · 

diye kadar zımnen Alman - ltal. 
yan blokuna kartı ıempati aöate . 
ren eıki hükômetten büabütiln 
farklı bir siyaset takip edecek ve 
Fransa tarafını iltizam edecek 
tir. Alman ıazeteleri bundan en . 
di9e ile bahsetmektedirler. 

Halk, yaptığı, nüme.yitler esna. 
ıında hapishanelere hücum ede . 
rek siyasi mahkumlan kurtarmıt· 
tır. HükUmet memleket Jıtına 

kaçmı4 olan siyasi mahkumların 
geriye dönmelerine müsaade eden 
izinnameyi nefretmi~tir. Şimdiye 
kadar yapılan nümayişlerde ölen 
lerin sayrsı 53 ve yaralananlar 16 
yı bulmuştur. 

Neztler her yerden 
kovuluyor 

Bern 18, - İs\·içre federal konseyi 
bundan böyle İs\'İçrede herhangi nam 
altında olursa olsun nasyonal sosya
list t~kflatlar kurulmasına müsaade 
etmemeğe karar vermiştir. 

Varşova, ıs - Lehistan hUkt1meti 
Almnnyanın yukarı Silizyadakl nas
yonal sosyalist gizli cemiyetini lağ,·et. 
meğe te~bbüs etmiştir. 

Paris, ıs - Fransız hükumeti Pa
riste nasyonal - Sosyali..<1t partisi mat 
buat servisi muhabiri Richards'a Fran 
sayı terketmesini bildirmiştir. 

cıom 
Galatasaray kulübünün denizcile

rinden, askeri t~bbiye beşinci sınıf ta. 
lebesinden EnYer, bir buçuk aydan beri 
yattığı Cerrahpap hastanesinde öl • 
müştür. 

Çok genç yaşında, ve tam yurda 
hizmete başlıyacağı bir sinde hayata 
gözlerini yuman genç sporcu, arkadat 
larının gözyaşlarr arasında ebedi met
fenlne brrakılmı~tır. l\:ederJi ailesine 
,.e kulüp nrkadaşlanna taziyetlerimizi ı 
bildiririz. 1 

Vapur iki gün ıonra tekrar Ka· 
bata§ önüne getirildi. Deniz Ti-

caret müdürlüğü gemiyi muayene 
etti. Tahliıiye vaaıtalarınr •e di-

ğer bazı malzeme.ini noksan gör
dü. Vapurun ıahibine tebligatta 
bulundu. Tamamlanm:ıdan gemi-

nin kalkmaaına izin verilmiyeceği~ 
ni bildirdi. 

Geminin bu hazırlıklt.rı yapı· 
lırken, geminin sahibinden alacak
lı olanlar taraf mdan gemiye haciz 

kondu. Günler geçiyor, hacılar bir 
türlü lstanbuldan ayrılamıyorlar
clı. 

Nihayet hu haciz bir defaya 
mahsus olmak üzere dün kaldırıl-

mı§, noksanlar tamamla.ndıiı için 
Deniz Ticaret müdürlüiünce mü· 
ruriye müsaadesi verilmiıtir. 

Hacılar tam vapura binip de se
mi kalkacağı zaman St.hil Sıhhiye 
merkezi gemiyi kaldırmamııtır. 

Çünkü ııe:ninin doktonı yok. 

tur. Bu yüzden Adnan vapuru diln 

gece de kalkamamıı, bu ıabah dok 
lor bulurunuı, ıemi öileye Clofnı 
haç yolun& çıkmıttır. 

Adnan vapunı 12 mH sür'ate 

malik olduğundan hacıları Kurban 

bayramına kadar Ciddeye yetiıti

receği tahmin edilmektedir. Cemi 
eğer yolda bir fırtınaya falan tutu
luraa hacılar yetiıemiyecektir. 

~ ~ . 

Soğuğa kar~1 

tahaffuz ·~19 ,d 
Yafmarlu veya 5erin 1ta' e,.f~ 

vücut ~k kolayhkla soğuk alrt• t>if J~ 
ze gider gitmez, sıcak su dolu. 1 ııırJI I>~ 
hın l~ne bir kaşrk Sloan's ıt~ıııı~ ~li 
dökerek ayaklarınızı bu suy:ı 5ğ11ıo ~1 ~ 
Bu tedbir, tbemmiyetıi bir. so 111bi~ ı İl' 
gınbğınm ilerlemesine nuını ~ı ott111 lı'ıi 
Vücudunuzda afrr hi. edeı'Se11f;jtJ-1~,. ~~ 
tarataksızın Sloan·~ süriinilZ· ,·c .~~0, 
bu suntle vücuda nüfuz edetiltdill ..ı 

's s ııı• 
reli sarf edilmiş olur. sıo:ın ııac ~~· 
nüz ağrıyan mahalle ye11i ktıl1 ~ıdt d' 
eder. Sertliği azaltır, ağrı)'l ~ ıı'ııı' 
Sloan'~ d6nyada mel"cotbtırllııl; 
sekklndlr. Soğuk atgmlığ~, dtıı ııt' 
•iyatik, lumbago, için bugii11 

SML(i)AN'S 
,., 1 

LINtME 

t~r 



Ben aşkımı 
bilirim Tefrika No. 44 Yazan: Murad Serto§Jlu 

lami Kadriyeydi. Bir terzi dük
k~nında makaıtar batıydı. Şimdi 
kırk yatına ıelmit, ihtiyar kız ol· 
bıu~, gençliiinden hiç bir eser kal
lt.arnııtı. Kıvırcık saçları şakak
larında ağarmıftr. 

Girdiği terzihaneyi gülerek göı 
t~rir: 

- Ben burada ihtiyarladım, bu
tlda öleceğim ! • derdi. 

Patronları onu çok ı t verdi. Se-
1\elel' geçt ~kçe aylığı da artmııtı. 
O, çok neıeliydi. Hayatında hiç 
~İr zaman bir erkeğe ;,htiyaç olup 
~ltııadığmı scranlara, bermutat 
tiilerek cevap verirdi: 

- Erkek mi? Babam bana ye-

b 4nnesi cUdüiünden beri ihtiyar
~~b~s 1y le ~a~baıa kalmıt onunla 
t\" Çocuk gıb ı meıgul olmu9tu. Gü.. 
) Un birinde adamcağız öbür dün-

fl;·" göçünce Kadriye yalnızlığın 
'ta . . ' il. ~lı~t -~nladı. Artık kendisin· 
~ l )\ıtunı1 aydınl•tan o eaki neıe 
,.• 'namııtı. Kimae bu kadar ih-
ıy•r •·e t b" d "1" .. d • ers ır a amın o umun-
'lel\ hu kı'lın bu kadar müteeuir 
'c:~eını tahmin edememitti. 
~~endi bile, anlaıamadıiı bu 
~~da~ ~yrılığın saraıntı11 nasıl 

C buyuk olur, diye şqmıtlı. 
~ ec~leri yatajında yattığı za
~l ' dutünür, derdini tahlile ça· 
~hı lftdı. Nihayet, kalbinin 11rrrnı 1 etti: . 

;lnız Yaıayamıyor. 
)'t::d koca? ... Bil' dost? ... Benim 
"'•ı. • bunların ikisi de buluna-.. 
, l\l'na 

~ıt t nın kar111ında böyle söyle• qaı· h 
, 1( 111 azin batını sallardı. 
~~.. ızını, •en hayatını pek ili 

1 

ıı .. 1Yot K '.\ 'rlc •un. endi ya.tında sa· 
~;\.~ lf:~-ı ?lacak, hatta aana bi· 
ı.ı,OiJ· . Ylık Yapacak bir erkek 

1 n ırıın. 
b t~ııu kad . 
~t.-0,.,,_ rıyeye terzihanenin 

~li . -" .. l . 
~· t\ıt\ aoy emıtti. Ham 
it e ı_ altında karı ··ı .. 

tı-ı· "•ek h ıı o mu~ 
~tli. F' ulunduiunu da ima et-

h<ı.,111 •kat Kadriye, eski kab
'bıa ı atarak: 

'' 
19

rkek · ·• .. d nu? Allah rasterme 
".. ,;-iıti. 
~ lıt•a~, kendine bile itiraf 
ı 'L eı.ııyerek: 
'ti -...ıelc · · ?~ "~·Yorum ... Sevilmek 
~ ~~· .. dıye mırddanmııtı. 

' ~li d nede - '-1 
t • , oau çırcuc arın akıaı:ı 

Ilı it... •rı!Ul "d" . • 
\1.tu ... ._., t,·· .. gı 111 dauna kal· 

•qa utun •e-ı· ~· . 1\ s111ı ~ 0 ·~ ••ın • mah-
1t. })8_, atı dtııOnOrdü . 

r•ece e t" ,., .. eç ı. 
il biiıbijt.a .... 

..un tatsız olaca-

!:.~o':".=:.~1r1::~~::,e;; Borjiya elime geçer geçmez kendisini nastl 
=~d~aııarında bir 

011
an kiracı cezalandıracağımı göreceksin. Dünya asla bu 

tamç=n::;:~~:;!::~:~,:ı: kadar kanlı, bukadar müthiş bir ceza görmemiştir 
diyorlardı. Çünkü veremmif •.. 

Kadriye, anneyi teaelli etti ve 
zihninden hiç bir suiniyet ıeçmek
sizin kadıncaiıza yardımda bulun 
du. O derece ki zavallı anne, kom· 
9usunu her ıece odasına çağırır, 
hem birlikte haıtaya bakarlar, 
hem de dikiş dikerler, çene ~..:\lıp 
halle.ir, dertletirlerdi. .-

Birkaç zaman sonra, baliar ge
lince. Atıfın sıhhati düzeHr gibi ol-

Kardinal Pol papanm yüailnel 
ıilpheli ıüpheli baktı. Bir ıey an
lamıyordu. Fakat papanın .CSzü
ne itaat etti: 

- Geceniz hayır olsun, muhte· 
rem peder! diyerek aekizinci lno
aanın dairesinden çıktı. 

Pek az aonra kardinal Polün 
yerinde odada kardinal F emando 
bulunuyordu. Papa ona da ayni 
teYİ yapmııtı. F emando da ljpkı 
Pol ıib hareket etmiıti. O da pa· 
panın sözlerini anlıyamamıf, maa
mafi: 

- Geceniz hayır olsun, muhte
rem peder! diyerek :!'ekizinci lno
sanın dairesinden çıknuflt. 

O halde ... 
-Fariyani partiyi kazanmıştı. 
Bu mülhit zehirleyici oydu: 
Borjiya! 
Sekizinci lnosan di9lerini hid

detle ııcırdattı. 
Fakat? .. 
Borjiya neden gelmiyordu? Ne-

rede idi? 
Bir müddet daha bekledi. 
Biraz daha ... 
Yok! 
Ha, itle!.. Ayak sesi duyuldu. 

Borjiya geliyordu. Hemen yüzü
du. O da Kadriyeye ahımıı oldu- nün ifadesini sadeleıtirdi. Kapı 
F ifin, lcart1lıklı oturur, taTla 0Y· vuruldu. Sonra ara1anaral<'içeri
narlardr. ye .. Hayır, kardinal Borjiya değil, 

Havalar hüthütün ıımmca Kad· Eakat hekimbatı Far;yani girdi. 
riye, genç ojlanı ara ııra ıinet1aya Fariyani'nin yüzü sapsarı idi: 
götür:neğe, dolaıtırmaia baıladı. _ yok! 
Zavallı anne, oğlunun neıelendi- _ Kim? 

ğini gördüğü için, bu alakadan de· =================
layı memnun oluyor, hatta Kadri-
yeye minnet hiıleri besliyordu. 

Böylelikle yaz geldi. Mehtaplı 
gecelerde dolatmalar baıladı . Oi· 
lanın ateşi, yazın ılıklığı rolünü 
oynadı. 

ihtiyar kızın artık bir doıtu 
vardı. Bir akıam, Atıf, sokaktan 
dönütlerinde, odasına gireceğine 
Kadriyenin yanında bil'kaç ıaat 
geçirdi. 

Annesi, pürtelat: 
- Niye böyle geç kaldın, oğ

lum? - diye ıorunca: 
- Yaz geceleri ne mükemmel, 

anne... Öyle rahatım ki, yüreğim 
öyle f erab ki •.. • cevabını verdi. 

Seviıiyorlardı. 

Kadriye projeler yapıyor ve de
likanlıya sık sık iıtikbalinden bah· 
ıediyordu: 

- Göreceksin ... Sen büsbütün i~ 
yilqtikten sonra. .. 

Ve söylü)'or, söylüyordu. 
Neler yapacakla'rmıı yarabbi ... 
Dütünmüyordu ki, ge_nç adam 

iyileteeek olursa onu mu haf aza et
mek imkansızdı. 

Kadriye, sevincini, ıaadetini a
leme yaymamak için kendini zor 
zaptediyordu. 

Sıcaklarda, patronlarından iki 
hafta tatil istedi. Niyeti, Florya· 
da bir küçük oda tutup on be, rü· 
nü geçirecekti. 

Atıfın ann!&·ne göre bir akra
basına gideee~ini ve ve müsaade 
ederse o~'ft.-T d, ber:-.her ~ötüre· 
ceğini söyledi: 

yarar! • diyordu. 
Kadın, tabiatile pek memnun 

oldu ve izin verdi. 
Gittiler ... Fakat üç dört gün ıon. 

ra, çocuğun ağzından oluk oluk 
kan boıanmağa batladr. 

Doktor: 
- Hiç bir mesuliyet kabul ede

mem. Annesine haber vermeli ... -
dedi, 

Ve Kadriyeye ıerl !ert bakarak: 
- Siz yafta bir insan için ayıp 

ıey ! • diye ilave elti. 
Atıf ın annesi, ancak oğlunun 

ıon nefesi vermesine yetitti. ilk 
evvel, kederinden, telqından ya

lanın ve maceranın farkına vara
madı. Fakat Kadriyenin hıçkırık
ları, doktorun manalı sözleri üze-

rine hakikati anladı ve kederi çıl· 
ım bir öfke halini alarak oilu· 
nun yatağı kenarınde.n fırladı, 
Kadriyeyi feryatlarla sokağa kov
maia baıladı: 

- Rezil, namu3suz, katil... De
fol, def,ol... Onu sen öldi.~dün ... 

Kız~ğız, bitap, hıçkırıyordu: 
- Beni de öldürün, beni de öl

dürün! Razıyım ... 

Hayır, intihar etmedi ... 
Terzihanesine döndü. Fakat bi

raz ıapıttı. Her fır. a ~a bir kahka
ha atarak ıöyle derdi: 

- Afk ... O ne d~:r.ektir ben o
nu bilirim... Patlayıncıya kadar 
tattım ... 

Ve hazan d:ı hıA··ırırdı. 

Vatikanda değil.. mizde değil .. Ve o, bu tekilde eli• 
- Nasıl olur? mizde olmadan da tehlike daim3. 
- Dııarı çıkmıt.. mevcuttur. 
- Nasıl çıkabilir? Sen kapıya ! - Ne demek? Romayı altüst e-

emir vermedin mi? Kırdinal ak- der, kendiıini bulurum Şimdi der-
ıam duasında Vatikanda idi. hal emir vereceğim .. 

- Ben de kendisini görmüıtüm. - O kadar acele etmemenizi 
Fakat •imdi yok. tavıiye ederim muhterem peder. 

- Ne vakit çıkmıt? Kapıcılara - Neden? 
sordun mu? - Bir itte muvaffak olmal< için 

- itte beni aııl hayrete ve en- daima en fena ihtimalleri ıöz önil
diıeye dütüren ıey de bu ya!. Çün- ne almak lazımdır. Ya bütün ara• 
kü kapıcılar kardinalin kat'iyyen malar boıa gider, ve Borjiyayı ele 
dıtarı çıkmamıt olduiunu yemin- geçiremezsek? 
ler ederek temin ettiler. - E ? 

- lıtavroz hakkı için bir ,ey an· - Borjiya kendisinin arandıiı-
lamıyorum. nı öğrenince daha ihtiyatlı hareket 

- Ben de... Dairesine gittiğim edecek\ir. Belki elinde hiç bilme
zaman nöbetçileri içeride yatmak· diğimiz fevkalade silahlar vardır. 
ta olduğunu haber verdiler. Uyan- Bunların vaııtasiyle bize müthiı 
dırmalarını söyledim. Zavallı a- bir darbe indirebilir. Sonra ... 
damlar biraz sonra ıal'kın bir va· . - Devam el! Sonra? 
ziyetle ıeri dönerek kardinalin o- - Sonra.. . Benim anladığıma 
daıında olmadığım söylediler. Ken göre Borjiya Vatikanrn gizli yoJla
dilerine inanmadım. Bizzat ken- rını galiba sizden de daha iyi biU· 
dim içeriye girdim, aradım. Kar- yor. Gizlice buraya ıirebilir. Ve 
dinal Borjiya cidden ortada yoktu. allah göıtermeıin, bize müthit bir 
Kaybolmuı, 11r olmuıtu. oyun oynıyabilir. Esasen halen 

- Ne yapacağız? bile sarayrla elde edi191if bir. hat-
- Bilmiyorum. Yalnız muhte· ta birkaç adamı olmadığı ne ma-

rem peder, acaba bu müthiı cana- lum? Zatı akdeslerini zehirleü.eRe 
varm Borjiyadan batka kimse ol- teıebbüı ~den rahip yamala 'bıey· 
madılına inandırar mı' danda. Bence bunları ığz anüne 

- Evet, inand:m. Borjiya elime alarak ona göre fevkalade dikkatli 
geçer geçmez kendisini nasıl ce- hareket etmek lazım. 
zalandıracağımı göreceksin. Dün· Şimdi elimizde büyük bir koz 
ya asla bu kadar kanlı, bu kadar var. Caninin o oldujunu biliyoruz. 
m{ithit, bir ceza görmem ittir. Ve Halbuki o, bunu bizim bildiiimi· 
görmiyecektir de... zin farkında değildir. Onun için 

Sekizine> lnoıan gene müthi, iti f evkali.de gizli lutmab, bunu 
tavrını almııtı: ne ken· · · ·- .. ...... de he.- lı~n ... : 1.ir 

- Ona liyik olduğu itkenceyi ... rl:·aıına kat'yyen belli l!t,..,.=.:Cr · 
bizzat kendim tatbik edeceğim. yiz. Kn:- • - ' BorH .. , f- -·- '-"' • • - - "' 
ilk önce dilini koparacağım ve pi- kartımıza çıkacaktır. Güzel bir 
ıirdikten sonra kendisine yedire- plan hazıriar. Ve kendiıini kapa" 

..... S na dü•ürerek yakalarız ceıım. onra... T 

Papa nefes nefese gelmiıti. Sus· - Çok doğru söylüyorsun. Fa-
tu. Ve bir kanapeye yıkılır gibi o- riyani ! Sende ,entana tat çıkara
turdu: cak müthi şbir zeka var. Bu iti de 

- Nasıl da aklıma gelmediydi.. tamamiyle ıana 1nra~ıy~~m. Her 
Borjiya bu aabah odama gelmiı, ne istersen Y,~P· Ben çızdığın pl'og· 
benden Sen Piyerin hayatına dair . ramdan kat ıyyen dı9an çıkmıya• 
lat!nce bir kitap almııtı. Demek ki cağım. 
ben içeride bulunduğum bir sırada - O halde timdi siz odanıza çe
o, ıamdandaki mumlardan birini kilebilir ve rahat rahat uyuyabilir
değiıtirmit- Her ne ise.. siniz muhteref papa. Şimdilik tav· 

- Muhterem peder .. Allahm iz· siye edeceğim ıey yarın bir müna· 
nile timdi caninin izini bulduk. sebetle h '.zmetinize bakan tekmil 
Kim olduiunu biliyoruz. Fakat rahipleri, ve dairenizi deiittirmek. 
bu ki.fi değil. Canavar henüz elle- tir. 
ri ve ayakları zincirli olarak eli- -Tavıiyni yapacağım. 
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aenemc ı•oo Mr 2700 Kr. 
e aylık 7~ " t•S.O " 
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ı ayhk 150 .. 300 .. 
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'l'•caret 11anıarının ••tır• 1a.eo 
A••mı ııanıaron ıo kuruetur. 

SaltılH oe Nrş,.ı9al Müdiir'i: 

Hasar. ~asım Us 
&,,ıllhl• ,,., (YAKIT) ••tboa•ı 

- O halde allah rahatlık versin 
muhterem peder! 

Fariyani papanın daires'.nden 
çıktı. 

Kardinal Borjiya ertesi ıün do 
ortada görünmedi. Yoksa bu miit

hit ve korkunç canavar ıeylani bir 
kudretle tehlikenin kokcsunu al
mış mıydı? 

Borjiya ne olmu§lu ·: Crtac!an 
naaıl .kaybolmuıtu? Nuede idi? 
Ne yapıyordu? Bunu biraz ıonroı 
göreceğiz. Şimdi o gün Vatikanı c
yaia kaldıran baıka bir mesel• ;. 
le meşgul olacağız. Ct.m SuJt-.n 
babasınrn gönderdiği e!çi l':u:~ - h 
beyi kabul ediyordu. 



BUGÜNKÜ PROGRAM 

ISTANBUL: 

17: 'Onlvenılteden nakli. 1nkı1Ap dersi. 

(Yusuf Kemal Tenglr§cnk). 18: Muhtelif 

plAklar. 19: Haberler. 10,15: Operet parça. , 

lan (plAk). 19,415: Slgan musikisi (pl&.k.) 

20,30: StUdyo orkc.!tralan. 21: Ne§lr esna,. 

sında IIAn edllecekUr. Saat 22 den sonra A. 

nadolu ajarumım gazetelere mahsus havadis 

servisi verllecekUr. 

BtiKltE~: (828 Kh.) - (86t,5 m.) 

19: Radyo orkestrası tara!mdan prlolı 

konser. (Rumen dansları) 21,30: Piyano ve 

o:ırkı. 22,20: KUçUk stUdyo orkestrası. 24: 

Orkestra. 

BUDAPEŞTE: (546 Kh.) - (549,IS m.) 

18: Viyolonsel konseri. 20,SO: Bllytlk o. 

~an naklen Pucc1ninln "Lıı Boheme,, ope. 

ram. 23,35: Zlgan orkestrası. 

VARŞOVA: (224 Kh.) - (1.889 m.) 

18,20: Stüdyo salon orkestrası tararından 

oda mUzlğl. 19: Piyano ve keman konseri. 

21: Pi~ (fllmlerden parçıılar.) 21,55: "Cho. 

pin eserleri,. serisinden XXV el yayım -(şan. 

piyano, keman). 23: Münihten naklen dans 

mQzlğL 

:ıuo KOVA J: (17' Kh.) - (l.7U m.) 

19,15: Kızılordunun koro heyetinin kon.. 

seri. 21,115: Halk oarloları konseri. 

llOSKOVA m: (401 K.lı.) - ('7'8 m.) 

17,30: Modem Sovyet musikl eserlerinin 

en lyt temslll mllsabakamnm konseri. 18: E. 

deblyat. 19,45: Ukranyalı koroıru konseri. 

BOMA: (71S K.lı.) - (il9,8 m.) 

21,35: Teatro Realeden naklen Resplghl' 

nln 'La Flamma,, isimli operası. 

7'ULUZ (Fmnsa.): (918 Kb.) - (S'>...8,6 m.J 
22,55: "Şen dul,, operetinden. 22,15: Kon_ 

ser. 22,30: Karıaık- 20,50 Süel bando. 23: R. 

piyesi. 23,35: Operet ha.valan. 23,150: Halk 
• 

mll.zlğt. 24,10: Messagerln ''Fortunlo,, opere. 

tinden parçalnr. 24,45: Caz. 1: Kan§tk kon. 

ser. 1,15: Kablrede aşk (fantezi). 1,415: Salon 

orkestrası. 2:J{abarc mll.zlğl. 2,20: Sllcl m&r§ 

tar. 

1'1'01'111: (740 Kh.) - (405,4 m.) 

19: Orkestra konseri. 21: piyes. 

konser. 24: Stüdyo dans orkestrası. 

PRAG: (688 Kb.) - (47M m.) 

23,20: 

20,25: SUel ba.ndonun konseri. 21,20: Ba.. 

yanlar korosu. 

VİYANA: (592 Kb.) - (506,8 m.) 

17,50: Hafit mwld. 19,55: Viyana §ehir 

opernsmdan nnkU: (Dan'm Troum) S perde. 

23,10: Eski ve yeni ııesll filmlerden parçalar. 

24,115: Cazband. 

KOLOSYA: (MS Kh.) - (45:i,9 m.) 

23,SO: Hatif musiki ve dans muslkfal. 

(Bu neorlyat bir çok Alman istasyonlarından 

naklcdllecekUr.) 

DOl'ÇLA..~SENDER. (191 Kh.).(1.1571 m.) 

24: Trio orkestrMı. 

BA!muıro: (9<>1 K.h.) - (331,9 m.) 

24: Serenat orkestram. 

KALUNDBORG: (238 K.b.) - (1.261 m.) 

23,30: Radyo dııns orkestr&SL 

LAVPZlG: (783 K.lı.) - (882,2 m.) 

HABER - Akşam postası 19 ŞUBAT-1936 ~ 

Balzkesirde çocuklara bakan 
hir kurum , BEYOCLU 

llahkesir Çocuk Esirgeme kuru
mu bu yıl içinde 420 fakir çocuk giy
dirmi;;, 110 okul çocuğuna 6 ay sıcak 
yemek \'ermiş, 60 çocuk sünnet ettir. 
mi~, süt çocukl:ırınata'kim edilmiş süt 
vermiş, 100 fakir okul okuruna kitap, 
defter, kalem vermiş, 7 kimsesiz çocu
ğu yatı okuluna yerleştirmiş. 721 ço. 
cuk muayene ve teda'i etmiş, faktrl~
rin ilaçlarını para.~ız vermi;;.tir. 

Memleket fakir çocuklarım annt·· 
lerile birlikte hamama göndermiş, kö, 
lere gidip çocuk bakımı hakkında kö~
lülere açık kolay usuller öğretmiş, köy 
çocuklarını muayene etmiş, ilaçlarını 
,·ermiş, doğan fakir çocuklara kun
dak dağıtmıştır. Kurum yön kurulu 
çok verimli bir Şf'kilde çahşmış Vt' 

Körler iyileşt:irlhyor 
B irisi çocukluğundan, ikinci-

si de yirmi sekiz seneden
beri kör olan iki kişi şimdi Lon -
drada bir hastahanenin hiç görül
memiı kadar acaip mektebinde 
talebedirler. Bunlara "Görmek 
sanati,, öğretilmektedir. 

yoksul yavrulara yardım edebilmek i

çin durmadan çalışmış önemli gelir r.I. 
de etmeğe mm· af fak olmu~tur. 

Cerrahlık tarihinde e§i olmı ·· 
yan bir ameliyatla bu iki ki§inin 
görmek kuvvetleri geriye getiril . 
miıtir. Haftalardanberi hastala -
rın gözlerini kapamakta olan sar· 
gılar açılmıştır. Bunlardan birisi 
Mister H. Morgan olup ilahiyat 

Kazaya uğrayan tayyareye na
zaran yenilerde ufak tadilit ya · 
pılmıştır. Eskisi propaganda mak. 

doktorudur. Kendisi yirmi dokuz 
ıadına hizmet etmek üzere yapıl . 

yaşındadır ve ömründe kendi elle. 
dığından içinde bir matbaa vardı. 

rini bile görmemiştir. Şimdi ise 
. . . Yenileri ise ticari mabada yara· 

muhtelıf renklerı ayırt edebılmek. w d _ı_ '- ·ı· t rtib t 
M N "b" h fi · kt yas:agın an Q:A.Ct ı . e a ı ona te ve gı ı ar erı yazma n· .. 

d tik .. ,.. 
1 

A M ,..gort;.,y,apılım.ştıır.,.- • 
rr. once yanuıyor, mese a H k d · · d d .. t k. · 

• • w er ana ın ıcın e or ıs1· 
harfını baı aşagı yazıyordu. l"k t ki d" 1- ··k ~ ) . ı , ya a ı, ıvan ı ve mu emme 

Hastahane dokforlarından hı- tt t f · d"l · d""rt k · · S d K "ki · d ıure e e rıı e ı mış o amara 
rısı un ay ronı gazeteııne e- d T · l ·· d k" · · . k" var ır. amamıy e on e on ışı . 
mııtır ı: lik bir salon bulunmaktadır. Bu · 

" - Hastaların adamakıllı gö. 
rebilmeleri için daha birkaç za -
man geçecektir. Fakat gözün kar· 
:rıiye tabakası üstünde yapılan aşı 
ameliyatı gerçekten ÇQk büyük 
bir muvaff akiyettir.,, 

ikinci hasta Luton §ehrinden 
Fredrik Young'dur ve bundan yir
mi sekiz sene evvel bir infilakta 
kör olmuştu. Şimdi 53 yaşındadır. 

Bu adam kör olmadan evvel 
gördüklerini hatırladığı için cör . 
mek hususunda şimdi pek zcrlt.IB 
çekmemektedir. 

nun önünde pilotun kamarası ve 
daha ilerisinde de on altı ki~ilik 
ikinci büyük bir salon gelmekte -
dir. Tayyarede ayrıca bir fremoir, 
vestiyer, radyo dairesi ve m!ltf ak 
vardır. 

Tamamiyle hava Transatl·anti· 
ği ohın bu uçakta en modern kon· 
trol aletleri bulunacağı gibi tay . 
yare altmıt yolcu taşıyacak, mü -
rettebatı da bir kumandan, bir 
mühendis, iki pilot, bir telgrafçı, 
iki makinist ve bir a;-çı olmak ü . 
zere sekiz kişiden ibaret olacaktır. 

Resmimiz, giydirilen çocukıarc!an 

bir grupu gö.stermektedir. Kurumun 

başk:ını Doktor Kfımildir. 

Bulaşık hast:allklar 
A iman Yülrnek Temyiz mahke· 

mesi bir çocuk mektepte 
bulaşık hastalığa yakalandığı tak 
dirde bütün tedavi masraflarmır 
devlet tarafından tazmin edi!ece· 

1 . , 

MELE!{ 

(PEK 

SARAY 

TORK 

~UMER 

YILDIZ 

ELHAMFU-. 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASrt! 

Altın zincir ve sevmelr >"" 
sak mı? 

Sekoya ve Maıiettıı 

Bir kış gecesinin f11YııS' 

İngiliz ajanı. 

Siyalı lncl 

Mııyerllng 

Viktorya ve HUsarı - )!tO 

h{ll muganni. 

Siyah gözler ve ll§k ~ 
Robcrta 

Maskeler nşn.ğı v~ ı:tV' 
... ı,1 

vah:i atlar krJ.lı (t"' 

sözlil) 

Vııh§Uerc hUcum ve ~ .. 
ne vals. 

Sana tapıyorum \"e a" 
raı Yen'ln zehirli ca.Y1 

CUMHUR.lYET : Korkunç süvari ve ~ 
yon. 

ASTüRYA Cfnııyet yolu • tşlll 

bahriyelileri ve ışııııl 
sönUncc. 

ISTANBUL 
: SIIAh bn.,.ınıı \'C renkli f FERAH 

Ai~Ml.>AR 

AZAK 

MtLLf 

KEMALBEY 

HAI,E 

i.Ynvrum vo Knokt /t 

Kanun kuvvet ve kalıJ 
kalbe. 

Allb:ıba ( tUrkçe koP>"" 

Kanlı karga sın! 

gece ve Yıkıla~ sııl~ 

: Kınk hayatlar 

yaptığı yüzlerce kavgada haaım · B A K 1 R K O Y 
ları hep timsahlardı. Bu adam bir M!LT1YADl : A.§l~ fırtınaları cTtlrııf 

AİLE Sineması : Peko 
balık gibi yüzen ve bir manda ka 

dar kuvvetli olan yirmi ü; yaşın T 1 Y A T R O L A R ıi 
daki Jorç Koppinger' dir. • ŞEH!R ·r. : Gülmlyen çocuk (nı' 

Tam sekiz senedir timsahlarla Ayruıroz kadısı egeci' 

d l 1 h d 1 • h k • HALKOPERETl : Beyoğlu çiçeği ızoıo , 
ken i au annaa, em e oır a e · "' 

mas ve Koııflnyotııı"ll' 
min müdahalesine lüzum görmek· . tiraki!e). 

aizin, güreşmektedir. Kaybedece 

ği ilk kavga onun son güreşi ola · 
caktır. 

Delikanlı ellerinde hi~ bir si · 
lah olmaksızın onların çamurlu 

sularına dalmaktadır. Güre§i ka · 

zanmasına yegane amil onların 

kocaman ağızlarını elleriyle ka . 

padıktan sonra sahile sürükleme· 

sidir. Timsah avcısı Jorç bu iş için 
bakın ne diyor: 

" - Dikkat edi!ecek· ,ey tim -
sahlar n yalnız ba~ları ve müthi~ 

çeneleri değildir. Kuyruklarından 

,,,-
<*> ynnınd:ı lşııret hıılunan ı~fll 

o~ 
tııfsll4tmı illlnlnrımız arnsındn huıuv 

Şık Bayanlcır M..ığaza51 

Çamaşıt 
VUltsek kalite 

Modern biçk• 
da çekinmek lazımdır. O boynuz- ( 
lu kuyruğun vuracağı bir tek dar- Elverişli fiyat•

8 

21,45: LAypzl&' senfonik orkestrası kon. ~····· KADIKOV - SCJREVVA --~ ... be insanı dosdoğru cehenneme lstiklal caddesi ı72 - 4 j 
.. d . ' 1 -__,;"', 

ııeri. 23,30: Kolonyadan hafif musiki ve caz 

nakli. 

PARlS (Post Pad~lyw): (9.>9 Kh.)(812,Rm). 

23,0!5: İspanyol mllzlğl. 23,60: Viyana 

loknntasmdrul nakli Viyana musikisi. 

" PAntS (Radlo_Parl): (182 Kh.).(l.6j8 m.) 

1,115: BUyUk ha!lf musiki konseri. 

STUTl'GART: (574 KIL) - (522,6 m.) 

23,30: Kolonyadan hafif musiki ve caz 

nakli. 1: Serenat orkcstrasmm konseri. 

Ki SA DALGALAR 

LOSDRA: (Kı!ll!l arnlıkJarla, muhtellr o. 

~unlıık.l&rda gUnUn her snntlnde nılltemndL 

yen çalışır.) 

17,15: Orkestra. ve piyano. 18,45: Orkes. 

t:ra. 19,15: Orkestra ve tenor konseri. 20,45: 

Vlyoloıısel solo. 21,15: Orkestra. 23,05: Plya. 

no rcsltaıı."23 55: Senfonik konser. 1: Piyano 
' 

Aşk •• lüks •• ve rht:i·p t 
şam musi!'i· Eşsiz eergyn 
sanat: harıkası 

HANS ALBERS, OLG/"'TCHE KOVA, ZEHRA At{MEO 
Ru film yalnız çarıamba, perşembe ve cuma gö,ter;lecektir. 

,,----· Veni Program ----~ ÇAGLAVAN 
(Eski l\1uJenrujda) 

ı Bu akşam: 
DENiZ KIZI EFTALYA SAOı tarafından 

ANADOLU ŞARKILARI ~evüsü . 
(OanRlarile h~raber) 

Bestekar Binıen 
1 tarafından kendi e.rerleri. Telefon: 4033;; 

" • ' .~ .· . • • ··~.:ı:... ·"'-· ·-------ı• 

gon erır .,, •----... -----~ / 
1926 da Amerikanın Florida --:;/· 

kıyılarını silip süpüren korkunr İıı01nbul S'teditı~-ıi Bugtl dC 
kasırga Jorcu bu işe başlatmıştı. $ehir1YyiJİrosu ~~rntrİ 
Rüzgar, babasının Mia mi ırmağı . 111111111111 ı• Ç~tLrlfyV' ~ 
yakinindeki çiftliğinde yetiştiril · çOC ~ 
mekte olan 2000 timsahdan 1500 1 1 yaıV.11 " 11 

tanesini uzaklara ~ürüp atmıştı !\L J{eı~,ı 
Çiftliğin timsah stokunu yeniden m Al{Ş:ııı;: 
devşirmek işi Corc!a kar~eşlerine 111111111 111 2o,3o S/ 
düşüyordu. ~-

=rAYNAROZ Kf\Dlcclf1l Bunlar da en iyi çarenin sa.de 
Yazan: Mi.isahiılzade ce hayvanlarla güreş etmekte ol . 

duğuna karar vermişler ve işe baş. F . 1 0sıt ransrz il'1a r 
lamı§lardır. Corcun vücudünde 

görülen yara izleri de güreti öğ 
öğrendiği günlerden kalmadır. 

HALI< OPl-~RF.'1'1 

nueu. •••• 'Onümüzdeki cuma akşamı ı P E K sinemasında ••~ 
Bu akşam saa• 

20,30 da 

ZEESEN (Almanya): 
Heyecan, azameti ve dehşeti önünde titreyeceğiniz 

ve hayret edeceğiniz bir şaheser göreceksiniz: 
Dost Yunanistanırı ~ 

Kıymetli Artistler. . 1.ıır' 
(Kıs:ı arnlıldarl:ı. muhtdlf u:mnlukJnrdn 

dnlln her ntlnilc mUtcmndlyen Ç:ılııJrr.) 1 Hava KahramaQları Fr:ö~mca 
. ırı ' 

Zozo Dalmas ve Komıyotı~GI 
BE~OGLU ÇIÇ d t J ( 

Pek yakında BaY" e fiC.t İ • ıs: Piyano. 1&.11: Varyete. 17.'I: Kar. 
•vat yayımı. 21,80: Varyete. 1: Varı* 

BOMA (Kus &ılga): (25,6 m.) 

16: M'.uıdkl ve prta: 

Gişe gilndüz açıktır. ı"5· laj~ 
00 ........ "' 110 

35--50-60-75-1 fofl:" 
ca :400-300-500. Tele 



VE 
il 

Kadınlar üzerinde çiçeklerin çok 
mülıim tesirleri varmış I 

Bitin dünyamn dcıktarluk '" cinayet 
aic:illeri, çiçeklerin inımlar üıtünde .. 

W'hMaa, be.-iJ'etin heyecan tellerine 

laakim oı.n. kadmlann üıtiincle yaptıiı 
........ t9airleria lükiyelerile cloladur. 

aı.., na, eda, meftuniyet, atk, laı. 

~bk ..... " katil iflerinde çiçeklerin 
...... tıeaiıWi oldaiu bu kayitlerden 
ıöriibmldedir. Ban.la iınil olan ,..hm 

tipekı.ia PtWi delil. ayni umanda 
.............. Mlıeli, orkidenin lunıaln. 

lendirdiii " ıiyah sülün bliHlre .. 
.... olclaiu söylenmektedir. 

ı. ,... ı.ı. ..... brp da,.claklus iDii' 

bamet yüziiDden Orkia'i bir pçek yap. 
tdar.,, Bu sine ....... da hail .,.; ad. 
la t.......lctaclar.,, 

u.- ................. cli7or ki: 
"OrlDai ..... ft ... ....,.. ka. 

clmlar teh"Yet tamumm naha tu'afm. 
dan ıiirüldenirlerl,. 

Orkide hın " trajedinin timaalidir. 
Deaildiiine ıöre • aoa Ras Çariçesi 
ba çiçeii p 1n11 di, flıbt 11111'am ol. 
duiuna biWiii için tqamıldan çekinir. 
di. 

Sardunya çiçek1-inin lıaclmlan nek 
n&fanna Wlachldan aamlmaktadır. 

San aüller ı.zı bdml-. wa....U 
y...,....kta imif. Bir nlatlar Wr ....... 
san aiil Yermek luıbret aayıbrch. Çin. 

da hir .. 1Dlktap balclalar: 
"Yannnclea hiç ~ wı 

:anııhldar nihQet 'benim de ......... ye. 

diler!.,, Kadım~ Wr el ~ L 
ha aabn ,.....,.. wılat bulaWhniftl, 
flllrat aud? 

Pariate bill "San IMthik tappa 
kadından bçl,, aöırii ortaldda ........ " 

Almanyanaa lııö ......... eefttemetli. 
,_ aiyab pi tapyan katlmlana erir& 
I• üıtünde ınet'um W.. tesir yapac:alda. 
rma inanlrlar. Viyaaa ciaJft ıia1lein. 
elen alman &faiıclaki nk'a trara plln 
anormal kudretine clair Wr misal olarak 
ilmye ıiiriilmelctedir 

Genç " aüzel hir Aftltur,.b ~ 
hep pçkin erkeklerle clolapnk bunL&. 
n kendi apartunan111a' ıötürcliikten ıon. 

lngllterede 

''Maynıun 
adanı,, 

Denilen çok 
cüretll hırsız 

Nihayet 
yakalandı 

Londradan yazılıyor: 
lqiltere adalarının en yılımız caniel 

üç ..... için kimseye zarar nrmiyec:ek 
hir yere konmaıtar. Jimmi Earigbt aclnl 
da olan ba adamın yanında hikaye ve ro. 
man kahramaa1annm aeraüzeftleri aoL 
da ufır kalır. 

"Soypncular Kralı,, adım almıt olaa 
Jimmi, Tumanyada bir sıiır çiftliğinde 
doimuttu. Daha annesinin dizleri üs .. 
tünde otunnatı baprclıiı dakikadan i. 
tibaren at sırtın. bir kene gibi yapıpna 
aı, kqarlanmaf Kovboylan bile ptkma 
çeYİ.rircli. On yqma varmadan evvel 
memleketin en iyi Jokeyi olmuıtu. Za.. 
ten h• itin eniyisiolmak ba adama 
mahsuı bir marifetti. Dünyanın en i,l 
Jolıe7i, en iyi tırmamaaı n • iyi llİ. 
pnası idi. 

Bir ma)'DlllD p düz dıftl'lara tır. 
nwnclıiı için ba marifetinden para ka. 
u,,,,.p düf1indü. Onlü bir artiat ola. 
bilmelc düıüncaile Aınerikaya doina 
yola çıkb ve aoluiu Holivudda aldı.. 

Y'anni katlı bir binada çalıtan bir film 
kampanyasına bq .urup ta it iatediii 
....-. onun yüzüne süldü!•; Amerika 
bu cinsten artistlerle dolu idi. Hattl miitnazi menek19Ye hile tali. 

tiallı n Wtlık çiçeti nazariJe a 
lntnı ' t dır. çinc:6 NllpOlyonun bna 

İaıparatoriçe öjeninin ha çiçekten kork. 
"'h eöJlemnektedir. E....._ alaymcla 
L.ç • L.!.. L.."::.L....& ~ ~· -il! _._.__mı•m••--~ ......_te -wn -
._, ,_.. öliim ....... ~ 

idi san aül ftlmekle 'oaa ._ lmbnç 
ve hain bir bclmnnl,, Deamit gibi o. 
lanla. 

ra iJlçJa, untar, soyar n öldürürdü. ============= 
Km kurbana ulrJ'acaiı zeman daima 

Fmt Jimmi dı.....,.a Çlkar çdanaa 
kumpanya direktörünün en Jiikaek kaL 
ta olan dairesine )»ir göz attı. Sonra ela 
binuun yiizünclen yukarıya dofru br. 

manmafa bqladı. Sokakta mülhit bir 
JralaWık toplandı. Polieler ataiı7a in
mesi için ona J.iınldar. Bütün pençere 
ı.dm ı..ı.r sörüncli flıkat "maymun 
adlım,, hali bı iiillSU7ordU. 

~ wn.i ilama sönn&t w ar. 
........ IÖ71@mitti; o da imparatoriçe.. 
.... i.W.C.ii bdar yülaek Wr ..... , 

- Nel Bilmi7or masan~ ...... te 
.... w .... clfiiünlerde p q.r... . 
4ııırı a- plinlerin üstünde müth~ te. 
. ı 

" ............ tarafındu .......... 
Pariae 1870 ...._ele AJmanmm giri. 

Iİ1Iİ, kocasının eaaretini , biıbç eene 
-... oilunun Zalabır tarafmdm öleli.. 
t&lmeaini hep menelqelerin aianaz1a. 
hnclan Wlmittir. 

Orkiclenia bur lre.lmlar iiatümh ta • 
ı.., tesiri, efaanelerden kalmadır. Yunan 

~ söre .,_,. daz l*'İIİ u. Wr 
~~ tannamm oflu olan Orkia çok 
-riati. Bir sin Mrhot ilren pnıp iJilu 
........ NWWerinclln Wrine öyle tiL 
~ Wr • JaPb iri, kedınm arfsadatla. 
'- .....,; OllllD elinden zorla .a.llildi. 

.. "- lr-diaini pupladıl•. 
....__._ ....... oflunu cliri!tmeleri için tan. 
--.. ~vardı. Tanrılar..._ nclcletti. 

San ....- p ak tapndıiı takdir • 
ele laıchmn laelrançhiau ft eeçimeiı&li-
ai arbnr, - ... _ ,... .... . 

Ca..I ..,_ .... ......... laf Wr 
Yakıt aiurla 1tir çiçek aa,....._nıfhr. Bu 
çiçek çok sık taşındığı takdirde kadını 
kederli yapar Ye mel111lroli pratacak 111. 
.-...1ı ••• s•umiti 

H.n.atd çiçekl• aıumda laıwww '" 
'beyaz güll• çok uimla IQllır. Bunlar 
titiz bdmlar üstünde ,........tıa hir te. 
air llmıktıklan gihi aimaazluk n ı.der 
le dolu hayab ela aYUDclararlannq. 

San umhaim nlimlik .. hainlilc 
yarattıjma inanılmakta ft -- ela .... 
iıdlıld Yak'a Mlil ~ sleterilmekte. 
clir. 

'I 

Banda 1ııirlaıç aene enel çolE ıüzeJ 
ve esrarengiz bir laıdm PaNin Mont • 
punua n Montmartr bziaolariJe laıh. 
vehanelerinclen ayrılma oLnatta- O. 
nmala Wrlikte görülen ..wd..U. hepsi 
ortaclan kayboluyor 'ft bir kaç :aman 

sonra cıeHtleri S. lllhrinde ~
ela. 

Nibe.Jet bıılmm ._.ili ele aüaün hi 
rinde otanlula apmtnnancla öli olsak 
balanda. Poliıler.....,aınm·a.tüade sol. 
..... Wr demet ... amJ.aiın ,......pn. 

..... Pi takanık ha Piele ...... 
llltıl itilraclna .. ...... 

Kara ıülli lmm - ......... . 
kara adlı ....m llir ptb WL Kala VL 
,...._ Kaferna,..._.. ......... nL 
... gilmit, orada ,. .. laclMen ....... 
ya kadelılerinclea sil mraa aarhot olma. 

' . ca. im ......... ••t-ı ...... ınlU 
af n rıl nuJf"Wtl't"n' tf'I •• 
11 .. i••- ......................... ,.._ 
na bqma yapdıinu WWiii .. aputı. 
......... sitmit" onda-...,. ...... 
rhl•mmtb. Kara Pll6 im OD Mf ,.la 
......... eclUcli. Ka •d' 1 ... 1ileı 

- Kara aül ............ .. 
lııö;rle olclal ... bra .... ..,..._. 
,... ......... ft ....... til ,...,.. 

larl E..wcı.. ; ....... J'l'IF?thtlla olııi. 

- hotlamnm ld-

Kara Pi ~ Pf;llssAlfia -

~ Almq~ ~~
..... Knaa ... llir.mit' ........ 
Daima..._.._~.,....._ 

- ~ rmsi hakikatte .,... cleiil. 
a,. J.ci...uir. Çok sisel kolmaa " 

wlif·~- .... ...,. ... 
bdmlanmn fala delw ..... ..w ... ~ 

it ır. 

Zehirlerin 
öldüremediği 

adam ı 
KIZIL ATEŞiN 

fJZBRINDB' A~ 
v0RCMCŞTC 'l 

Hindiataııuı ea 
rarenıb adamla 
rmm en eararlıı• 
olan Kuda Bulu 
ıimdi Londradıı. 

en mümtu ilim 
cemi7etleri tara 
fmdan maa1ene 
edilmekte, fotoi 
raftan alınmak 

ta ve filmleri çı· 

Kaıla Balıa bnlmaktadır. 

Kuda Buka bun· 
elan iki aJ evvel Londrada Jine i 
limlerin ıösü önünde kızıl alet• 

I• üattinde JiiriimÜf, hu hadise 
pzetemiade reaimlerile meouu · 
baha edilmiıti. 

Mülhit kalahahk, aflliıda yollan b. 
kaclıiı için aeyriisef• durdu. Jiımni eli. 
rektörün hulunduiu daireye artık yak. 
Iqm.k üzre idi. Hclk alkıtlemaia bq • 
!adı. Direktör a. siriillinln ne oldu. 
.... ... melr ............. clqanya 
11ütı. Tanmi Be ....._ .....,._ plince, 

adamcaiız az kalam düıüp hayılac:aktı. 
"MaJIDUD adim,, la konturat innalan • 

dı. 
Ana6 baharatlar da ~ delildir. 

ı.. AawilLacla ~ Wr llinaya tır. 
nwnahil;eceiiD: iatlat etmit olclaiu W • 
de, Wk oaan ...nfetı.inc1m nihayet 
a ....... ranmi de .... İpİs kaldı. 

Saaframiakoda bir gece kendi ama 
... Jıeaabene ,.... Wr itinaya ta..-.dı. 
Maa,,.. hir .,....._,. ıelince içeri 
claldı " orada bir bıkma miic:ınherleri 
Jild....- amıtı. 

Bu iftm clolayı palislsin eline seçti 
.. tıap: ..... yi boyladı. Caaam bitir • 
cliktea IOlll'll Nnyorb gitti. Bu koca 
tehirde de Wrcleaa.inı aoypncu!uk v~ 
alan adeti balapk bir haıtalık halini al. 
dı. Nihayet polis Jjnwnjnia tehirde oldu. 
tun• anladı" ona Sing Sins hapiaba. 
neaim bktı. Hapish•nedu çdmu:a da 
..tak Amerikada hir dakika tlile durma. 
ama müsaade ttdilmiyenk kapı dıtan 
siiriildü. Jiımni ele cinayetini yapmak üz. 
re lngiltereye gitti. 

Bu aclamm Japbiı marifetler. r....m tam .... yıldır bütün lngilte. 
d rede soymadık zengin evi brralanamr~tJ. 

1alaafak ateş üstün e yü lngilterecle enu tanımayan hiç bir ıc:-ir 
rimek ,....-i aımadn bailı ol yoktur '" hu tehirlerin polis teık'litı o. 
dup halde herbanıi bir kitabı e> na kendi mmt.l&alannda bir clal::~a bi' l 

lnamak, en bakin zehirleri JUt tutmezla•. 
Bu meıhur hırsız nihayet ge~en lı r c. 

mak •• bundan biç müteeuir ot· ta Wellingtoncla meb'us~rdan Sir Ri. 
munaktır. Bu anormal kuvvetle· çard Mellerin evilli soyarken yaka"a.""tdı 
rinin nereden ıeldilini ne aint- ve üç sene •in' hapse mahkGm edile. c.!' 

ma. makineleri ne de rontıen fU -=am=ama=·=ha=pa=· ı=bme=y=e==tıkt==ldı=.==:-::-~--: 
alan henüz me1dana çıkarama · 
mqbr. 

Bilai dünJUı bu ada.mm fn 
kaltde kudretleri ka11ııında lci7 

blmalıta Ye banlan bir türlü izaJ. 
edememektedir. Midesinin ront • 
renle alman fotoiraflan bunun 
diler midelerden hiç bir farkı ol 
madılmı ı&termiıtir. Buna rai 
mitil Kqda 8ub en öldürücü ze 
hirleri ıu içer ıibi içiyor ve kendı 

ıine biç bir teJ olmuyor , 

-

Amerlkalı hagdıulıın '""'""'' - ·• "· 
lll aldılun perü -.ıl flk değil 11ul 
Bit, i. 
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Prens ömer hiddetle lbrahime 

(Nakili, tercüme ve iktibas hak.~ı mal~ktutz~tur~~ .. dönerek : Megv er bu, kardeş degv il ırz 
Rabianın sesi heyecanından tit- be §İmdi çörotu, uzer ı u suıu · 

redi, fakat ihtiyar sütninenin sesi vermek için odasına gelir. Deli düşmanı bir Canavarmış!,, diye haykırdı 
ıakin. Yalnız beliniz bir itiraz çingene. Aklı fikri hep cin ve pe
var. Rabiamn eski bir adete isya- riyle mefgul. lnıanla konuıur ıi- Prens lbralıim bu vesile ile bü 
nına itiraz. Adetler birer nas... bi onlarla konuıuyor. "Senin perin tün duygularını ve mahrem dü§ün
Onlar kaza ve kaderin eli gibi. gavur, Rabia!,, diyor. Ve bu gavur celerini söylemek fırsatını bul -

"Çerkeıler kızlarını satarlar, periye fikrini açık söylemekten de muştu. Artık ne Zeynepten, ne de 
fem ... ,, çekinmiyor. ' Karanlık gecelerde Ömerden çekiniyordu. 

Fakat Ral>iaya §imdiye kadar Rabianın penceresini açar, altın- - Ömer eline bir gül geçirmiş. 

derek yerin dibine sokup çıkarma· 
sını da bilirdi. 

Zeynep yalvarır gibi bir tavur
la Ömerin kollarına sarılmııtı: 

- Ağabey .. ! Burada, içimizdt> 

bir yabancı yok. Yanımızda lh 
gündelik bir vak'a gibi gelen esa· da duran muhayyel bir mahlUka Koklamasını 'bilmemiş onu ben 

k ki v rahim var. Neden hiddetleniyor . 
ret o dakika çok feci görünüyor. "Seni gavur, imansız seni.,, diye 0 ayacagım. sun? 
Belki fena muamele edilen esir çıkışırdı. Diyordu. 
görmediği için, hatta birçok esir Rabia gülüyordu. Fakat içi ra- Gülerek, konuşarak içiyo~lar. . Ömer bıyrklarını hiddetle yo 

dr. lar gibi bükerek: 
kadınları hür kadınlardan fazla hat değildi. Ne olur ne olmaz. Ba-
yüksck mevki tuttukları iç!n, esa- tına bela istemiyen insan görünür Birdenbire arkadan uzanan - Yabancı yok mu? dedi. A 
reti fena bir şey telakki etmemit- görünmez her nevi kudrete mey- bir el, Leylanın omuzuna ıiddetle sıl yılan içimizde. 
ti. Hilminin odasında esaret aley- dan okumaktan çekinmeli. çarptı.. Ömer bey kardeşini hainane 
hine felsefe yapılırken kulak bile Rabia merdiven ayağından kal- Hepsi birden tate-ladılar. bir bakışla süzdükten sonra, söy· 
vermezdi. Şimdi çatık siyah kaş- kacağı zaman yer altmdan gelir ömer ayakta duruyordu .. Çok lenerek geriye döndü: 
lı T oktamıf onu bu hakikatin çir- gibi, inilti gİobi ıeıler duydu. Bu heyecanlıydı. lbrahimin yüzüne _ Meğer bu, kardet değil, ırz 
kin içyüzüyle kartı karııya getir- Oımanın bhsımlı kuyusu. Ne ga- bakmadan bağırdı: d ü1manr bir cane.varmıt ! 
mi,ti. rip melodi. Durup durup baılıyor. - Sizi buraya kim getirdi? 

Belki Rabianın ~essürü, yüzün- Batını trabzana dayadı, dinledi. Haydi yürüyün eve .. ! Leyla, lbrahimin kollarından 
deki mana İkbal hanıma da acı bir Biraz evvel içini karıttıran korku, Leyla elindeki sığarasını so . yakalayıp oturtmamıı olsaydı, de. 
vak'a hatırlattı. Bilhassa Rabia göğsünün üstünü bastıran ağırlığı ğuk kanlılıkla yaktr .. Cevap ver . likanlr, kardeşinin bu sözlerine 
"Sizi çocuğunuzdan ayıracakları unutmuştu. Aralarında elle tutul- medi.. ve lbra:himin yüzüne baka- yumruklarile mukabele etmekte 
vakit ağlamadınız mı?,, dedikten mıyan, gözle görünmiyen ıeylere rak gülümsedi. tereddüt etmiyecekti. 
ıonra.. gülen, inanmıyan bir Osman var- İbrahim birdenbire asabileş _ - Namussuz ... 

Evet, ağlamıflı. Saçını başını dr. Onun yukarda oluıu Rabiaya mitti .• Ağabeğine döndü: Diye homurdanarak viski ka· 
yolmuttu. Hatta teessürü kızın aü- yürek verdi. - Zeynebi alıp götürebilirsin... dehine sarıldı. İbrahim bir iskan-
dünü boıar, getireceği fiyatı düıü· "Şimdi kovanın dibe vuruıunun 
rür diye bey telata düşmüı, İkbal gürültüsünü yapmak istiyor.,, di· 

Artık ondan batkatma hükmün dale .meydan vermemek için hır 

hanımın evinin kapısına kadar yor, hep Osmanın operasının sah-
geçmez I ıını içinden alıyordu. 

gelmi.§1 onu teskine çalı§mıı. nelerini dütünüyordu. Ne de olıa Ömer gözlerini açtı: - Ben ırz düımanı ha .. ?! Pe 
Burnya gelince ihtiyar kadın kendisinin bu operanın yapılııın- - Beni tehdit mi ediyorsun? · ki .. alacağın olsun Ömer .. ! Ben 

zihn:ndc, beli gümüı hançerli, kar- da emeği vardr. Osman ona ge.. Ben ° kadını lstanbuldan getir · senin alçakca başladığın bir işe, 
ltll y .. z1ü beyin ayağına gelmesin- celeri esld--hattlar aöyletfY'of, bil- dim... çok namuslu bir erkek ııfatile-ni.' 
<len dolayı ne kadar gurur hissetti- hassa rüzgarın, eşyanın .çıkardığı Leyla atılaı: , . · .. hayet vermek ve bu suretle aile 
ğ"ni de 'hn.tırladı. Ve l~ikayesinin sesleri taklit ettiriyordu. - iyi e.ma, Pren• hazretleri: mizin haysiyetini kurtar~ak iste. 
bundan scnraki kısmında bir daha "Şimdi de ne yapmak istiyor? aen beni latanbuldan .satılık bir d" ım. Sen faziletten, kibarlıktan n" 
::;e.t k ka!lı T oktamıştan bahsetme- Ha, bu kırk bir;nci kova. Peri çık- kumaJ gibi almanııftın ya! ln1an anlanın? Haydı kot, o casus ka 
di. tı. Elinde define. Su çeken ıarıtın 00.landığı bir kumqı bile birkaç · 

k d k 1 l md O d dmın kollarına atıl.. Sana, o la. 
Rabia, ihtiyar ıütnine hikayesi- ız onmuş, a mış ... ,, ay o •W'l srrt a taıır.. n an son 

ni bitirsin diye bekledi. Kadın Hayır, hayır. Osman bunu hiç ra yere kaldmp atar. Ben aizin bu yıktır! 
gitmek için ayağa ka1kınca alak0 y_ de becerem:yor. Define getiren, kadar çabuk bdcıcı bir tabiatiniz Ömer, uzaktan kulağına akse 
mağa te;ebbüs etmedi. O da kalk- kuyu kovalarından çıkan periler olduğunu bilseydim, memleketim- den bu sözlerin yanımı duydu 
tı, !lokak kapısına kadar İkbal ha· böyle muntazam, usluplu, alafran· den aynhrmıydnn? yarısını da duymamış gibi görüne. 
nımı teıyi etti. Kapının dıımda ga ıarkı söylemezler. Ve alay edici bir tavırla güle. rek madam Nelsonun yanına git 
arQbanın alları yerleri deşiyor, ye· Bu peri acaba ne ıekil ıeydi? rek: ti. 
lelerini sallıyor!:.rdı. Süslü bir ıe· Rabiamn dimağının gözünde, in- - Heydi eşinizin yanına gidi. Zeynep kardeıine yalvarmaia 
yis araba kapuını açtı, ikbal ha- ce belinde gümüş hançer, çatık ıi- niz! Dedi. Böyle umumi yerlerde baılamıftı: 
mm girfr girmez, atlar uçar gibi yah katlı bir Çerkeı delikan1111 bir erkeğin yanmdaki kadından 1 
ıittiler. canlandı. Su çeken, donmut gibi ayrılması bilhassa lngiliz kadın . - Haydi gidelim, İbrahim! 

Rabia merdivenleri, yen~ yürü- duran sarıtın kız ikbal hanımın lannın affedemiyeceği bir kaba _ Herkese kartı rezil olmadan, tu 
yen bir çocuk ıibi tek tek çıktı, gençliği. içini çekti. Kafasındaki lık sayılır! menhus yerden uzaklatalım. O, 
bir düziye lrabzanlara abandı. facia düğümü çözüldü. Muhayyi- Ömer iradesini kaybetmiı gi . ne de olsa, senin kardeıindir .• Se
Dideri titriyor, içi bombof, kafa- lesi elli sene birbirine hasret ana hiydi .• Ley lanın sözleri demir leh- nin büyüğündür! Ona karıı gel
sına tokmakla vuruluyor gibi ağrı· oğlu kavu!turmu§, Rabiaya ra· lehi gibi yenir, yutulur şeyler de. me, İbrahim I Bu, senin terbiye 
yordu. Hiç şüphe yok ki ikbal ha- hat ettirmif. ğildi. O istene, bir erkeği bu ka· ne, senin İn&anJığma yakıımaz ! 

müzün önünde bir İngiliz kadıni·:J 
le kol kola danıederken... Sen 
söyle Leyli. hanım, buna taham .. 
mül edilir mi? 

Leyli: 
- Beyhude ıinirleniyonunuz, 

İbrahim bey! Keyfinize bakmız ! 
Diyerek bir kahkaha savurdu. 

Zeynep bu ıırada, ortaya iki· 
sini de düşündüren bir fikir at -
mı§lı: 

- Ya, ağabeğim, Leylayı ••· 
viyona.:? Ya o, lngiliz kadınına 
kartı ıiyaıi bir zaruretle kompli
man yapıyoraa ... O zaman, böyle 
bir hakikat ka11ısmda naıd yüz 
yüze bakacakımız? 

"Beni kimse 
anlamıyor!,, 

O gece Otel Briıtoldan çıkt,. 
ları zaman ıaat ikiye vuruyordu. 

Eve otomobil ile ıelmiılerdi. 
Üçü de heyecanlıydı.. Üçü de 

düşünceliydi. 

Bu komedyanın bir facia ile 
bitmesinden korkan Zeynep, yen
gesini oduına kadar çıkardı. JJ,. 
rahim de kendi odasma gitti.. So
yundu .. Fakat, batı döndüğü hal• 
de gözüne uyku girmiyordu. 

Prens Ömer otelden eve ıelince 
ne yapacaktı? 

İbrahim bu itin sonunu dütU· 
nerek Leylaya talimat vermittit 

- Ömer fazla patırdı yapana; 
benim odama gelirsin •. ! Bu suret
le mesele kendiliğinden halledil• 
mit olur. 

(Ocvamr v"-' 

avı BiR 

Terzi mi 
arnyorsunuz "/ 
işte size bir adresi• 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erzlıt 

ıstınbul - Yenlpostane urşısıod• 
foto Nur yanında Letafet bınınd• 

nıı:itm hikayesi onu altüst etmişti. (Devamı var) dar büyük bir nezaketle tahkir e-
1 

- Ya ne yapmalıydım? Gözü 

Nereden de bu l:uno.k kocakarının -=::=::=7=:==================================================================~ 
hikayesini dinlemişti? 

Kaza ve kader ... Kaza ve kader. 
Rabianın içine gömmek istediği, 

unutmak istediği heyula! Anaları 
üç aylık çatık ka,lı oğullarından 
ayıran kör, sağır, dilsiz zulüm he
yulası! Kim bilir karnındaki çocu-• 
ğa nasıl bir istikbal hazırlıyor! Teflrka No. 50 

Böyle ıeyler düşünmemeli ... Fa- Açıkça itiraf ederek: 
kat elinde değH ki. Bu kara düşün- - E"·{t bu dakika büyük bir yeise dilftUm. Bil· 
ce ıırf koc~arının hikayesinden tün cesaretim kırılmı§tr. Fakat eminim ki aöaüme 
gel mit olmıyacak. O haf ta ilaçla· bağlıyım tekrar dönecektim. 

- Kimbilir ne acı saatler geçirdikten ıonra dö. 
rmı muntazam almamıştı. Fazla necektinizl • 
olarak iki defa külbastı yem itti. Mübhem bir hareket yaparak: 
Penbe, hayali fener oluyorsun diye - Kimbilirl dedim. Bir kere gittikten ıonra ne 
batını yiyerek ona et yedirmişti. yapacağımı ancak Allah bilirdi. 
Halbuki doktor Kasım etin onun 
için zehir oldufunu anlatmıfh. 

Merdivene oturdu. Ellerini mu
ayene etti. Biraz !İf gibi. Gene al
""'1fa '-tfaınl! olacak. Zihninde 

1 

"esap ediyor. Birinci kanunun da-' 
ha biri. Yirmi gün kadar vakti var. 
Bir yukarı kendini atabilse ... Pen-

- Bu sabah otele bagajınızı almağa gittiğim için 
krzdmrz. Bunu sizi bir angaryeden kurtarmak fikrile 
yaptım. Yoksa sandığınızdakileri görmek için değil. 
Oraya sizi tekrar göndermek istemedim. Bir otel ki 
oraya yapyalnız gidildi ... Bir kaç gün yaıandı .. Sonra 
bir akşam ... Geç vakit bir erkekle birlikte çıkıldı! .. 

Şa~1ı:ın bir halde: 
- A .. Bunun için miydi?. 
- Başka ne icin olacaktı? Sizinle birlikte otel. 

den çıkmamız da yilı:UnUzU kızartacak bir ıey olma· 
dığını biliyorum. Fakat herkes ne bilsin 1 Alem aklı
na geleni söyler! İnsanlar daima görünüıe göre hü. 
kilm verirler.! 

Haksalığımı anlıyarak fena halde bozuldum. 
- Bunu hiç dUtUnmemi§tim. diye kekeledim. 
Bütün hareketlerini ne kadar kötü niyete çek-

miftim. ·şu çok nde izahı bcıni pek utandımuıtı. Ba
na doğru efilerek: 

- Bana gücenmediniz değil mi? dedi. 
- Aff ederıiniz. Hata ettim. dedim. Banomak i-

çin elimi uzattım. 
Devam etti: 
- Size bunları öğle vakti söylemeliydim. O za. 

man bunlar olmıyacaktı. Fakat ıükGtunuz öyle mü
e11ir ki ..• Birdenbire bütUm ittiham kaçtı. 

GUlümaiyerek: 
- Sizin öyle kolayca bir ıcydcn müteessir ola

cağınızı pek zan"etırıi.,orum. 
Ayni nqcli §ive ile! 
- Bu huy annemden bana mtru kaldı. p .. b--, 

ıon derece soğuk lı:l'l.,lı ,,;~ ıırlı-ı ,.., __ ._,., ı- ~--· --. .,. 
nem pek içliymi§. Ketld babam da kendisi gibi bir 
iradın alnydı çok iyi ederdi. -Soyunun karakterlerini 

kannakarıırk etmezdi. 
- Peki ya ıiz? . eli' 
- Ben kendim ıeçmedim ki .. Beni zorla evlffl 

diklerini biliyorsunuz. 41 
- Sizin için daha her teY bitmedi .. İlerde Is'" 

guıtonuza uygun bir kadın bulabilirsiniz. ~ 

- Benim de emelim budur ı.. Eh... Şioıdi şt 
dem ki aramızdaki ihtilif bertaraf edildi. Buıtıı' 
leden sonra çıkmak iıtiyor muıunuı? 

Hafif bir tereddüt geçirdim: 
- Çıkmam llzım.. Gardirobumu görıerıiı .. 
- Gardirobunuzda ne var ki? 
Biraz sıkılarak: 
- Biraz •.. noksanlar var... .M: 
Ben yalruz kendi gardirobumu kaedede::,.;,; 

lemittim. Fakat o kalbimde doğurdufu ın 
yetten haberi olmıyırak sadece: ,ıt.ff' 

- Belki de içeriıinde annemin mektepte~~.,, 
ğı vakitki elbiseleri olacak .. Filrrinbi dotrı' bl1 ~it 
Şimdi bir mektepli m elbieelerl rirec:ek ~·' 
ya.. Söyliyeyim de arabayı huırtaemJar. 
da ıizinle birlikte selsin. 

.(Devamı yar) 
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Voronof atımız yoktur .. ; 

Biz, alellde ampullar ıençle~ 
mele IGzum hluedlyoruz, fakat 
içimize yeni ıplrallerl ktm koya· 
•ılecek? 

Yerimizi fazla cereyan aarfet· 
meden daha iyi gık Teren ÇIFr 
SPIRAIJJ YENi TUNGSRAM ı 
ampuluna terketmele mecburuz. 

ÇiFT SPIRALLI 

TUNGSRAM 
Günün Ampulüdür. 

• • • 
... Istanbul Belediyesi Il~inları . 

Hepsioııe 600 ura Jeğer biçilen Fatih Çartambada Lokmacı Dede 
ınahalleıinde 13 yeni N. 1ı evin ankuı aablmak üzere açık arttırmaya 
konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdih'lillGnde ıörtllGa\; Aıtlnaa)J& 

1,siım~k · ıliyenler 45 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubi
le beraber 20- 2 - 936 per§embe günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (652) 

Aıağıda miktar, cins, muhammen M3 fiyatları yazılı çam kereı· 
te 11r&1iyle 25 ıubat 936 salı günü saat 15 den itibaren ayrı ayr~ ihale 
edilmek ıuretiyle Ankarada idare binuında kapalı zarf uıuliyle satın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin her cinıin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiii vesikalar ve tekliflerini ayni ıün ıaat 
14 e kadar komiayon reiıli(ine vermeleri li.zundır. 

Şartnameler, beheri 145 kurut mukabilinde Ankara, Haydarpa
f& Eıkitehir, lzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (721) 

Cinai TAKR.M3 ı M3 Muhammen Muvakkat 

bedeli t.minat 
1-Çamtahta 1220,300 35 Lira 3203,29 Lira 
2-Çamkalaı 1309,590 30 

" 
2946,58 ,, 

3 - Çam vaıon tahtuı 1230,506 30 ,, 2768,64 ,, 
4-Çam dilme 973,710 30 

" 2190,85 ,, 
5-Çamazman 2240,780 22 " 3697,29 

" 6 - Çam tomruk 3000 18 ,, 3950 " 

Muhammen bedeli 13277 ,50 lira olan 56500 kilo külçe kurıun 
13 mart 936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada idare binaımda ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 995.81 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini aynı ıün ıaat 14,30 aka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme Daireainde ve Hay
darpatada Tesellüm ve Sevk Miidürlüğünden dağıhlmaktadJT. (804) 

Muhammen bedeli 15516 l&ra o lan adi ve galvanize ıaz boruları 
ve raptiyeleri 30 mart 936 pazartesi günü aaat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın abnacakt1T. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1163,70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün 1&at 14,30 a 
kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamele!' A!!karada Malzeme daireıinde ve Haydarpaıade 
Teaelliim Ye Sevk Müdürlüiünden para11z olaıak dairtılmaktadır. 

(720) 

İstanbul Komut~hğı 
Satınalma Komisyonu ilanlsrı 

Gülhane Hastahanesinde yeni· 
den yapılacak olan bina kapalı 

2arfla eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedel ketfi 32.61 O lira . 
dır. ilk teminatı 2446 liradır. Ek . 
ıiJtmeıi 9 - Mart - 936 Pazar -
teıi günü ıa-at 16 dadır. Eksiltme· 
ye gireceklerin ilk teminat mak . 
buz veya mektuplariyle 2490 No .. 
lı kanunun 2. 3 üncü maddelerin. 
deki vesaikle birlikte teklif mek . 
tuplarını ihaleden en az bir aaat 
evveline kadar Fındıklıda komu
tanlık te.bnalma komilyonuna 
gelmeleri. (926) 

31- ~ "' 

Maltepe Aakeri Lileıinde bir 
Arteziyen kuyuıunun açılması 

münakuaıı 29 - 2 - 936 Cu · 
marteıi günü aaat 12 de kapalı 

' 'Yemek terinizin 
lezzet ve nefa .. 
setini ancak 

ÇAPA 
MARKA 
baharatını kul 
ıanmakla te
min edebllir
slnlz. 

15 gramlık sah
lep ve baharat 

paketleri 
her yerd~ 

s 

19 ŞUBAT-1936 
=== M 

zarfla yapılacaktır. Tahmin bede. -----------------------
li sekiz bin lira olup ilk teminatı 
altı yüz liradır. Ketif ve tartna · 
mesi her gün öğleden evvel ko • 
milyonda görülebilir. Bu ite ıir · 
mek iatiyenlerin eTVela Komutan
lık iD§aat fUbesinden bu tarzdaki 
itleri y&pmIJ ve yaprnağa mukte
dir olduklarına dair alacaktan 
vesikalarla birlikte teklif mektup. 
larını muayyen lrÜD ve aaatten en 
az bir aaat evveline kadar Fmdıık. 
lıda Sabnalma k~iıyonuna ver . 
mel eri. 

• • • 

"' .. 
lıtanbul Komutanhima bağh 

haltahaneler için 800 çift terlik 
açık eksiltme ile 20 - Şubat -
936 Pertembe günü ıaat 15 de alı
nacaktır. Muhammen tutarı 1120 
liradır. Hk teminatı 84 liradır. 

Şartnameıi her gün öileden evvel 
komiayonumuzda görülebilir. Ek. 
ıiltmeye gireceklerin ilk teminat 

makbuz veya mektuplariyle bir -
likte ihale günü vakti muayyenin· 
de Fmdıkbda Komutanlık Sat.; . 
alma komiıyonuna ıeJmeleri. 

(612) 

Ciheti askeriyeye ait altı aylık 
iki adet yerli tay 21 - 2 - 936 
Cuma günü saat dokuzda Ülkü. 
dar Atpazarında satrlıia çıkarıla. 
cağı ilin olunur. (914) nede Sabnalma Komiayonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
lllanb\11 6 ınc:ı icra memurlu . bedeli beher kiloeu 11 kwut 75 

ğundan: santimdir. Son teminatı 581 lira 
Bir borçtan dolayı mahcuz 62 kuruttur. lateldilerin belli aaat

olup bu kere satılması mukarrer te komieyona fe)meleri. 
muhtelif ev eıyaıı Beyoğlu Balık· (429) (918) 

~---~----~~~--~---
pazarı Çiçek sokak Tahıinbey a · ZA yt KOPEK 
partımanr 1 No.lı dairede 20 -

2- 936 Perıembe günü saat 9. 
13 e kadar ilk açıık arttırma ile 
aattlacağından taliplerin mezk4r 

ıünde hazır bulunacak memuru . 
na müracaatlan. ·c20121) 

• 



19 ŞUBAT - 1936 HABER - J\Ji4am poıtaıı ıı 

Hasan Sabunları Kuru, Nefis, Sıhhidlr. 
liasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyatından ve Hasan kreminden yapılmış çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik dldft 
kadınlarla çocuklar ve bebekler.mutlaka Hasan sabunu ile yıka nmahdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çeıidleri vardır . Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: ANKARA,ISTNBUL,BEYOGLTJ . 

35 d b• k d j KANZUK-. yaşın a ır a 101 MEYVA TUZU 1 

Niş~~~;;;;;;:~;ıyor ~ 
il Mahirane blylesl 

35 yaşlarında bulunan Ba
yan Sacide, 19 yaşlarında 
bir sarışın kızın zengin. bir 
tüccar olan nişanlısını a
yartmağı ve aşkına rakip 
olmnğı kurmuştu. Bayan 
Sacide zeki ve dessas idi. 
Maksadına nail oldu. ÇUn
kü, o da rakibesi kadar 
genç ve şayanı arzu görün. 
meğe mumf!ak olmuştu. 

b O, Biocel tabir edilrn w 
~er beşere,>e gençlik \'e gUzelllk \'enon ~---"-.· 
d'.l'lnettar bir ce,·herin Viya nada keşfe 
~•ldiği hakkında yazılan makale1erl o· 
~unı.uştu.Cilt için elzem bir unsur O· 

~·: ışbu cevherin Tokalon kremi ter. Viyana üniversitesi prof esörti dok 
h~r~·~e bulunduğunu öğrenince hemen tor K. St~jskal, bu kıymettar cevheri Tabii meyve usarelerile ham . 
ıı.ı ~un muntazaman Toknlon kremi· lanmış yegAne meyve tuzudur. 

DOKTOR 

tla kuııanmağa başladı. Bir ay zarfın.· dikkatle seçilmiş genç hayvanların Mide. barsak, karaciğer, böbrek 
t buruşukluktan tamamen zail oldu. cildinden istihsale muvaffak o1mu~- hnstalıklarmda fevkalide faydalı. 
~ ''e cildi her genç kızın cildi kadar tur. Her akşam rntmazdan eYvel cilt · dır, Hazmı kolaylaştırır, lnkıba7.ı 

te \•e açık bir hal aldı. için elzem bir unsur olan Biocel Toka. izale eder. 

tQC~~t, Blocel cevheıini kaybedince lon kremi kulJanıldıkta her kadını fNGtı,tz KANZUK ECZANESi 

1~un adaleleri zayıflar ve buruşuk- bu çizgi n buruşuklukJardan ko1ayca BtJyoğlu _ lstanbul 

d~ larıa çizgiler meydana çıkar ve ciJ. kurtulabilir. Solmuş cildini gençleşti. l••••••••••••••I 
il\ bu te\•heri inde edince bunlar tama. rebilir n 10-20 yaş daha genç görüne-I•••• 

Soğuğa karşı 

.Ya.m& aıkı giyen· 
mek kAfl dejilld:r 
c•b1nlzde blrtUb 
kaşe 

Gripın 
de 

bJlundurunuz. 

GR • 
1 

tedbir alınız 

p • 
1 N 

b,uımakten mUtevellid baf, d "•· ad•I•, bel •lrtl•rlla lunldı .. 
ve em•allne k•r•• en seri, en kat'ı tealrll 118cdlr . 

tO tanellk yeni amllallJf•n terclll etllnlzl 
(R•dyolln fabrlkasmın mUteha••• ldmJ• .. rlerl t8rallndan 
y•pılmaktadır.) 

Denizyolları işletme idaresi 
Muhtelit komisyonundan: 

1 -- Almanyaya tahsile gönderilecek talebe ve ıtajyerlerin müraca
at istidaları Şubat 20 inci pertembe günü akJ&lllına kadar kabul olu
nacak ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı dikkate 
o.1 mmıyacaktır. en ıan olur. bilir. 

?tfECCANEN lstanbul 622 posta kutusu adresine TH/1 rumuzlle 12 ku NİŞAN YAN 2 - Şimcıiye kadar müracaat etmİf, ve edecek olan talebeler iki 
kıt'a fotoğ:-af. nüfus hüviyet cüzdanı, mektep ve tahaillerine ait ve
tıikaları beraberlerinde oldukları halde §Ubatm 21 ve 22 inci günle· 
ri T opanedc Denizyolları idaresindeki Komisyonumuza bizzat müra
caat edeceklerdir. 

~ 1\lk bir posta pulu gönderildiği takdf rcle derununda bir tllp gUndUz TOKA 

,'0~ kremi bir tUp gece Toknlon kremin (arzu edilen renkte) bir kutu To· 
11<!) J 

0
'1 J>udrasr lın'rl l ks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

Hastalannı hcrgUn akşama kadar 
Beyollu Tokatliyan oteli yanında 

Mektep sokak 95 No. h muayc. 
nchancsindc kabul c9ıer. Tel: 40843 

~!! 
llamfş: Numunelik talebinde bulunan ze,:atın lutfen adreslerini vazih 

ınufassal olarak yazmalarını ve adreslerinin noksanlığı hMehile heniiz nii Diş hekimi Bayan l 
Münevver Osman Oney 

Sultan Mahmut Türbesi 

3 - Bunlaulan aranılan ewaf1>.haiz olanlar mezk\lr ıiMtena a41Gİ· 
lccek ve imtihana sevkolunacaklardır. t 

~tı.neliklerini almamış olanların da yeniden açık adreslerini göndermeleri ri· 
Olunur. 

4 - imtihan, şubatın 23 ve 24 üncü günlerinde ıaat 9 da Ortaköy. 
de Yüksek Deniz Ticar~t Mektebinde icra olunn.cakttl'. (868) 

Babıali caddesi No. 10 Tel. 22622 

• 

- ..::='__!±__'- -

2SO P ARDA YANIN 01.01\tl 

Hügct, ihtiyar Pardayana bir 
merdiven göster~rek: 

- Buradan yukarıda yandaki e\'c 
geçer ve aşağı inerek arka taraftan ~ı
karsrnız. Kaçınız, çabuk kaçınız? .• de· 
di. 

Dora: 
- Yallah, kafirlerin öldürülmesi 

hakkında ismimi dünyaya tanıttıra. 
cak bir şiir ynr.acağım. Şiirime dt 
"Parisin sabah eğlene.esi,, ismini ,·ere· 
ceğim ! diyordu. 

Pontus: 
- Öyleyse kalemini kana batır .. 

dedi. 
ı:.>açıarını :l olmak istediği halde b::. 

§ı tamamen çıplak olduğu için mu
\·affnk olamıyan Landri: 

- Felaket l FeHlket 1 Bu heriflerin 
buraya kaçbklan görüldüyse otelim 

" l'ağma edilecektir. diye bağırdı. 
Hügct titremiyen bir sesle: 
- Şliphesiz görUlmilştUr de .• Usta 

Lftndrl. hemen en kıymetli şeylerimizi 
alıp biz de kaçalım, dedi. 

İhtiyar Pardayan haylurdı: 
- Usta Uındri, otelinizi, kırılan 

tşyayı, yanan şeyleri benim hesabıma 
''atınız. 

Şö\"alye: 
'l'· - l-lcpsinin ödeneceğine inanınız! 
oıforini ilave etti. 

HUget: 

ı - I\açınız, kaçınız! sözünü tekrar 
adı, 

o~"lbası kadının iki yanağını öptü. 
:rıf ll da sapsarı kesilerek Hügete sa. 
]( ıp dudaklarını gözlerine hafifçe do-

'llndurdu Ye: 

11ı'Qt - Htiget, seni hiç bir ?..aman u. 
mıyacağım ! dedi. 

senı~6valye, ilk defa olarak Hügetlc 
1 henU konuştuğu için genç kadın 

kalbinin tatlı tatlı çarptığını duydu. 
Baba ile oğul hemen merdiHnden 

fırladılar. Ayni zamanda otelci de ko· 
Junda içinde parasile karısının mü. 
cevherleri bulunan bir torba ile geldi. 

Hüget: 
- Katiller sokağı kapladılar. Ka-

pıyı kırıyorlar .. dedi. 
Dizleri titriyen Undri de: 
- Kaça hm I diye tekrarladı. 
Şair Dom: 
- Madam Lhdri, siz fena bir ka. 

toliksiniz. Sizi•haber nreceğim. Sakın 
bir adım atmayınız! diye seslendi. 

Pontus 'fjyar ise kılıcını çekerek: 
- Hüget, Usta Lan~ri hemen gidi· 

niz. Eğer bu yılan herif bir halt etme. 
ğe kalkışırsa onu hen tepelerim 1 dedi. 

Dora olduğu yere çöktü. (1) 

Bir knç saniye sonra kurtlar sürU
süı yıkılan kapıdan içeriye girerek 
kimseyi bulamayınca oteli yağma edip 
yaktılar. · ·· 

, -42-

KORKUNÇ HAYALLER 

Pnrdayanlar. Hiigetin tarif ettiği 
yoldan giderek ıssız bir sokağa çıktı. 
lar. Ye buradan koşa ko;wı küçük Sen 
Su\'ör sokağı ,·asıta.o:;ile Monmartrr 
caddesine \'ardılar. Fakat bu caddeye 
girmek için boş yere uğraştılar, 

Çünkü burası Sen nehrine doğru ba
ğıra çağıra akan bir suru halkla do. 
)uydu. Bizim iki kahraman bir kere 

(1) Dora. Yödel, Bayi gibi bazı şa
irler bu katliama methiyeler yazarak 
nam.u81arını lekelediler. Katilleri her 

zaman metheden şairlerin de bulunma 
sı tuhaf değil midir? Ronsan ııe Pon.. 
tus !fUBuşlarile onları~ .alr.aklıklarını 

.Protesto etmfflerdi. 
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------------------~~--~-- ~----------------------Epeyce yol gitmi~lerdi. Sen nehd
ne yaklaşmak üzere iken başka hir Ç-t'· 

teye rastladılar, Elelt• vererek sürük· 

lene sürüklene Sen Denls sokağının 
ağzına kııdar vardılar \'e kendilerini 

güzel bir e\'in a\·lısında buldular. 
Pencereler kınlıyor, eşyalar aşağıya 

atılıyordu. İçeriden can çekişenlerin 

iniltileri geliyordu. 
Bu kudurmuş halk ise el çırparak: 

- Bra,·o Kru.se! Bravo Kru~e! 
Haydi, haydi.. Lfıforsu soyunuz! diye 
bağırıyordu. 

llu e,·, ihtiyar Hügno Uıfor;:\Un· 

du. Duranın işi çabucak bitirildi. Oc; 

dakika içinde her yer scssiıleşti. Ev 
sahipleri. hizmetçiler hep~i öldliriiJdti. 

Ru kalabalık da, yeni boğazlana
cak r.arnlhlar aramak üzere Kru!'enln 

rnuavinlerile birlikte sayuştular. 

ı\\'h gene bomboş kalmıştı. 
İhtiyar Pardayan: ı 

- Kaçalım sözUnü tekrarladı. 
Şö,·alye: 

- içeri girelim. Bu aClamm ne ol
duğunu görmek isterim dedi. 

~övnlyenin görmek istediği adam 
Kruseydi. • 

Babası razı olarak ikisi beraberce 
içeriye girdiler. Geniş bir merdh·en
<kn çıkarak ;\·ağma olunmus bir salo· 
na vardılar. Şö\'tllye ilk bakışta kıy. 
metsiz eşyanın pencerclcrrlen atılıp do 
laplara ili IJmedijini gördti. 

Salonun ortasında birbiri iizerint 
yığılmış beş ceset vardı. iki ki\?i bir 
dolabı kınnağa çalışıyorlardı. Bunlar 
da Kru.o:;~ ile arkadaşıydı181'. 

Kruse: 

- Çabuk olalrm. l'ara buradadır'. 
~h, işte .. diyordu. 

0 ola b ın çekmelerini kardılar. ve 
ceplerini doldurmata başladılar. Son· 
ra tekrar cesetlere koştular. ÇUnkü 

ihtiyar HUgnonun boynunda. ~k kıy
metli bir ıerdanlık var.da, Eiildiler •. 

Kruse gerdanlıiı arkadaşa da bir kadı 
nın kulağındaki elmas küpeleri yaka
ladı. 

Kruse: · .... . 
- Haydi şimdi gidelim! dedi. 
Kalkmak Uzereyken iki.si dt> ay. 

ni zamanda cesetlerin tistUne yu,·ar· 

)andılar. Şönlye, Krusenin şakağına 
bir yumruk indirerek yere sermiş, ha. 

hası da öbür haydudun kafasını bir 

tabanca kapı.asile parçalamıştı. İki 
cani bir şey söylemeden bh: kaç sani
ye debelendiler n derhal geherdfJer. 

Yalnız Kruse düşerken, repl.riR· 

den elmular, altınlar dökülerek kail· 
tarın ic;ine yU\·arlandılar. 

Şövalye o vakit bu b~ş ıünahsızın 

ce."tdini muayent ~derek iki caninin 
!eşinden ayırmak Uzere dizdi. 

Bir çocuk sesi birdenbire: 
- Acıyınız, beni öldUrmeyinlı l 

diye bağı~dı . 

Cesetlerin arasından on iki yaşın. 

da bir c;ocuk kalkıp diz çökerek bu 
sözleri söylemişti. Bu da babasını öl
dürdükleri zaman onun kolları arasın 

da bulunan Liforsun en kU~k oğlu1 

du. Caniler onu ötdU !"anarak bırak· 
mışlardı. 

Çocuk hemen fırlıyarak ıözd• 

kayboldu. 

Baba ile otul. bu feef manzara kar 

şısında haka kaldılar. Sonra qafıya 

inere~ tekrar yürümeie baı'adılar. 
Neredeydiler? Bilmiyorlardı. Sa. 

7 
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289 - Aelita içeride garip bir şarkı söyJedL 
Merih anaınelerine göre. 

290 - Bu şarkıyı duyan erkek o kadının koca 
sı olur. 

291 - Artık evlenmişlerdi. Kucaklaştılar. Işık 

kendikendine söndü. 

'292 - lvanoviçin sevgilisi hava gemilerinin 
bulunduktan yerin anahtarlannı çalmıştı. 

293 - Bu gemiler havada güneşten aldıkları 
kuv\'etle uçuyorlardı. 

294 - 1 ' 'anoviç kafasında müthiş planlar taşı. 
yordu. Ş<'hre indiler. 
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at kaçtı? Haberleri yoktu. 
Yalnız güneş bu kan ve duman ka

sırgası arasında epeyce yükselmişti. 
Çanlar hllıi. çalıyorlardı. Notr

dam kilisesinin büyük çanı da çalın. 
mağa başlamıştı. Sent Etyen Sent 
Ostaş, Sen Jermen Depre, Sen Jak 
Labuşerl, Sen Jan ()lgrev, Nontrdam 
dö Lape, Sen Vensan, Sen Nikola dö 
Şardanne, Sen Pol, Sen Medar, Sen 
Severin, Sen Marsel, Sent Onare, Sen 
Merri. Bütün bu kiliselerin tunç ağız. 
lanndan: 

- Öldürünüz, öldürünüz, öldürü
nüz! çığlığı fırlıyordu. 

Sokağtn bir köşesinde Pardayan. 
]ar taş gibi donarak kaldılar. Bu müt 
hiş hayalden kaçmak istedilerse de 
ellerinden gelmedi. Yalnız bir evle ni
hayetlenen dar bir yolun ağzına soku
Jabildiler. Nerede bulunduklarını bil. 
miyorlardı. 

Yirmi adım ötelerinde bir çete kö 
şeyi dönüyordu. Banlar yanaşık ni
zamda yürüyen elll kadar cellattı. 

Bunların arkalarından da, sopalar, 
eski kılıçlar, kanlı mızraklarla silahlı 
bir halk sürü.sil geliyordu. 

önde yürüyenler hep ha nçerlerle 
silahlıydılar. Bu hançer] ~ 1 namlu
ları kan içindeydi. Hepsinde de beyaz 
bir salip işareti vardı. 

Bunlardan on beş kadan atlıydı
' Jar. 

Bütün bu çetenin önünde üç kişi 
yürüyordu. Bunların yüzleri kurt 
çehresi gibi vahşiydi. Gözleri sırtlan 
ıözU gibi parlıyor, bağırmaktan kısı
lan seslerile boğuk boğuk uluyorlar. 
dı. f1erindc mızraklar vardı. Her nuz. 
rağm ucunda bir baş takılıydı. 
- Bütün bu sürü: 

- Yaşasın Kereviycr, yaşasın Ke
reviyer ! diye bağırıyordu. 

Kereviyer! Bu kitapçı Kereviyerl 
Bu sırtlan Kereviyer ucunda beyaz 
saçlı kesik bir baş taşıyan mızrağını 

salhyordu. 
Baba oğul bu kafayı tanıyarak 

dehşetle titrediler. 
-Ramos! 

Şönlye. bir .saniye gözlerini ka
pıyarak bu ismi .söylemişti. Bu zava!h 
' 'e kimseye dokunmayan alimin ba
şıydı. 

Kereviyer bu başı elile keserek o 
sırada Ramo..qun misafiri bulunan iki 
dostununkile birlikte sokaklarda gez
diriyordu. 

Bağırıp çağıran bu sırtlan sürü, 
Pardayanlann durduklan bu dar yo
lun hizasına gelmişlerdi. 

Şövalyenin gözleri, mızrağın ucun 
da duran kafaya dikildi. Sonra bakı~ 
ları mızrağı taşıyan Kereviyere dön
dü n titredi. Kafasını kaplıyan deh
şet ve merhametten doğan bir acı, du
daklarını beyazlatan bir hiddet bütün 

varlığını kapladı. Bir küfür savurmak, 
bir tahkir kclim~l fırlatmak istedi. 
Fakat sesi çıkmryordu. Yumruğunu 

kitapçıya uzattı. Aradı .• Acaba neyi? 
Ve ne yapmak istiyordu? 

Kereviyer, kendisine bakan bu he
yecanlı yüzü, hiddet ve hakaretle par-
hyan bu gözleri gördü. Bunun üzerine 
homurdanarak iki Pardayanı göster. 
mek istiyormuş gibi bir işarette bulun
du. Fakat ayni amanda yere ~ar• 
landı ve ağzından: 

- Unet olsun! sözü çıkarak geı. 
herdi. 

Şövalye dö Pardayanın attıit bir 
~ -
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tabancanın kurşunu tam alnının or
tasına rastlanı :ştı. 

Kere\'iyerın işareti üzerine hemen 
beyaz salipli iri yarı bir adam üzerine 
atılmış, elindeki dolu bir tabancayı 

sallamıştı. Şö,·alye bir yumrukta onu 
yere devirerek elinden tabancasını 
~apıp Kereviyere ateş etmlştL 

Onun düştüğünü görünce yalnız: 
- Hiddetimi yatıştırmak için bu

kadarı yeter! dedi. 

. Bu anda iki Pardayana şiddeti . 

hücum edildi. Bir cayırtı koptu. Tü. 
!ekler havaya kalktı. Ortalık çınla dı 
Beş yüzden fazla kuduz sırtlan acı acı 
uludular. Hepsi de bu dar sokağa ay
ni zamanda girmek istediler. Fakat 
ceketindeki armadan Damvilin adamı 
olduğu anlaşılan dev vücutlu kırmızı 
elbiseli bir atlı hepsinden evvel ileri-

· .ve atıldı ve kılıcını uzattı: 
ihtiyar asker tuhaf bir sesle: 
- Kurtulduk! diye bağırdı. 
Atın sağrısının gerisinde bir sürü 

canavar kıyameti koparıyorlardı. At 
ilerliyordu. Kırmızı dev bu hareketine 

· pişman olarak atını tutmağa uğraşı-

yordu. 
Birdenbire pek fazla korkmuş ol· 

malı ki, hemen atın sağrısından geri
ye sıyrılıp kaçmak istediyse de bir sar 
sıntı ile arkada bulunan halkın üzer:. 
ne yuvarlandı. 

Şövalye belindeki kayışla atın ön 

ayaklarını bağladı. Babası da hınçe

rile hayvanın gösüne vurmak ,., bu 
suretle bir engel teşkil etmek l~tediy. 

8e de fhalye Mrdenhln ihtiyarın ko. 
lana tutup: 

- Galaor ! dedi. 
İhtiyar asker hay\·ana bakarak 

tanıdı Ye: 

- Evet, Galaor ! .. 'fa kendisi! söz
lerini tekrarladı. 

Bacakları bağlanan aGlaor büyük 
bir hiddetle ileri atılmak istiyordu. 
Yanları sokağın kenarlarına dokunu
yordu. işte bu şekilde yol kapanmış
tı. 

Sokakta kuduran kurtlar gürültü. 
lerle ortalığı sarsarken iki Pardayan 
daha on dakikalık vakitleri bulundu· 
ğundan emin olarak dar sokağın içine 
daldılar. Fakat gitmezden evvel şö
valre hanvanın burun deliklerinden 
öperek: 

- Teşekkür ederim dostum! de. 
mişti. 

- Vay canına! Gene bir fare ka• 
panına kısıldık galibe! .. Çıkacak delik 
yok. Fakat bed bu dar sokağı tanıya• 
cağım. Buradan geçtim gibi geliyor .. • 
diye bağırdı. 

Sokağın sonunda birdenbire bir 
kapı açılarak bir kadın göründ~. Ba
ba ile oğul un ağızlarından: 

- Hüget ! i<=mi fırladı. 
Hakikaten bu Hügetti. Ve onlar 

da Deviniyer otelinin sokağında buld'" 
nuyorlardı. Nasıl olmuş da bu so'-'•• 
ğı tanıyamamışlardır. Tesadüf onlaT11 

Sen nehrine giderken Sen denfst> sil• 
riiklemiştl. Sokal;c Ker<'viyerin ulu~1l· 
cu çetesi tarafından kaplandığl sıradS 
onlar da bu sokağa ı;;ığınmışlardı • şl-

Evvela karnnlık odaya sonra GfS 
yalyenin gizlice hazır bulondufU 
taraftarlarının toplandıktan o:laY• 
geçtiler. td 

Hitpt titriyeıft 0111an ~nd•du 
salona götürdü. Burarla üç kişı var t 

Bir ölii gibi sararan Landri Greıu'"2'ıı 
hö.> le bir zamanda içki iç:p yuı ya~a 
iki şair: Dora ve Pontus Tiyar-

• 


