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M C . SABA KAM 1 Z 
~esimıl1ri ' şubat soriuria kadar 
göndermelisiniz. 
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Akdenizden lngiliz donannıası çekilmezse 
............ ,_, -ıwwwı - ,_, - --· ,_, ~ ,-. ,_,,, ,,_, --~ - ~~-._.- ,_, ~-~-'_, -
ve zecri tedbirler kaldırılnıazsa " ,. ' . .. " .. 

~ ,_, - ~ ~ -- ,_, - -

ltalya, Lokarno misakı taahhütlerini yapmıyacak 
Ren mın takasının askerileşti ril me sine itiraz 
etmiyecek, deniz muahedesini de imzalamıyacak 

Alnıanya Ren'i askerileştiriyor 
·--······································································································································································· 1 ıt:a;ya, Almanya, Lshistan ve Avusturya sıkı siyasi ! 
1 'temaslarda bulunurken lngilizler, Fransa, Belçika- ~ 
i nın iştirakile bir Lokarno misakı aktetmek ist:iyor i . . ............................................................................................................................ , .................................................. . 

8 ireza konferansına i.ftirak eden Mak Donald Muıolini Strezaya gelen lngiliz eski 
L (soldan ikinci), Flanden ve Laval Başvekili Mak Donaldi karşılıyor. 

ondro, 22- Evvelki gece Ro- rilmektedir. ı S . 
maya dönen deniz konferansında. B 1 be b M ı· · d On da k 1 ka: ki hal a . unun a ra er UNO ını e-
Biacia Yd n ~ m~ahhd ~·. ~ıral niz muahedesine bu iki meselenin Bulgarlstanda 

eDJz muiUle esını ımza . . . . . • 
la.ınak için Akdenizdeki lııgiliz hallını temın edebılecek hır for . meşhur cumhuriyetçi 
don.a_nnıas•n•n geri çekilmesinin ve müı ili.ve edilmesini ve bütün di- Velçef ve 
ıecrı tedbirlerin kaldırılmasının ğer siyaıi meıelelrin diplo . 
:~-:ı konulması hususunda Musso . matik yol·ar!a hallini arzu ettiğini Dançef 
~·.'.'talimat almadığı haber ve- (Devamı ı liru:llde) ld 
Birinci ltalyan t,ı:(~~~;•m• 

k ı d 
3-10-935 tarihinde vukubulan hüktl-

0 Or Usu met darbe teşebbüsünde zimethal 
olanların muhakemesini bitirmiştir, 

lt Suçlulann başhcalan bulunan albay 

'll•Ç b• d •• ti k Yeiçef ile binbaşı Dançef idama mah-ir uşmana ras ama sızın kQm edilmişlerdir. Gene suçlulardan 

B • 
1 

• d sekiz kişi onar seneye, iki kişi sekizer 
uıa ovasını e e geçır i seneye, bir kişi de cezası tecil edilmek 

10 b ll b M b suretile bir seneye mahkum olmuşlar-
] ŞU a an eri akaJlenin CeDU Unda dır. On beş kişi beraet etmiştir. Bun-
85(1 kilometre murabbaı yer işgal eltiler Jarın arasında eski bakanlardan To-

<DIA•r harp haberıerı dores, general Zimof ve eski polis 

----~---~~~_.:..._~~~~~ 
4 onco ••Vfadadıl') direktörü Naçef vardır. 

tr"'. . Dspanyadakl son isyanlar 
l'icl11a aokak '-arpıımalarına tla ir bugün AvrupaJan gelen fU re.im, l•pan1adaki dahili vaziyet hak-

. J,.ıntla ~olı vaila bir rılıir vermekte Ji.r. . . 

l- Gelnlç ve nlhltnyaır kadorıı nşçnoeır 

.. 
Fabrikalarda bu ytl§ta çalııan kadınlara, yG§landıklan. :z;aman yol' 

verUiyor ••• 
Yazısı 2 inci sayfamızın Birinci ve ikinci sütunlcmnda 

Kış oDlmplyatçılaromız · 
1naoa ortada yok ı 

Olur şeq değil! 
-. ,,_,._,_._~ı:www:.-. ,,.., ,...., ~ --~-~ 
Vaz oDlmpDyatıarına 

80 atlet gönderiyormuşuz ı 

Avdetlerinde mülakatlarını nqretmeği doğrusu pek is.tediğim·z .c.l~at 
kendile~ini bir türlü bulamadığı mı:z; kış olimpiyatçılarımız .. 

(}'azısı 2 incide) 

Hükumetin dikkatine: ._, 

Halktan yolsuz 
iane toplanıyor 

Vakitli vakitsiz, yazıhanenlzln, eviniz'n 
kapısı çalınıyor; bir kUçUk risale uzatıyor a r 

'' Hanıiyetli iseniz 
elli kuruş verin! ,, 

Bu mUracaattar-, 'sullsttmii1se flcld•1H takibe ·uırablmalt, 
değil•• bile iane ••kll bu olmamalıdır ı · · 

A • Yazısı 3 üncü ıayfanuı 1 inci aütununda 
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Yeni çıkacak iş ka,,unu 
Küçük müteahhitleri 
göz önüne almalıdır 

Olçü sahtekarlığı 

Maznunlar 
mahkemeye 

Yaz oDlmplyatDarına 

·80 atlet 
hunlar, amelenin ezilmesine, vtıeutlarını 
yıpratarak çalışmalarına sebep oluyorlar 

verildi 
lıtanbul ölçüm bat müf ettifli

iine baluiııhk ~ftif heyeıinclen 
gönderiyormuşuz ! 

Ev işi, fabrikalarda biraz yaşlı 
kadınların işlerine son 

verilmesinden doğmuştur 

MalNınıd tayin edilmi,tir. Yeni Kış olimpiyatlarına iştirak eden 
müfet!İf bir iki güne kadar ıete- kayaksı 1ıpOFcvlarımrz bili orta . 
cektir. da yoklar. 

Sahte ölçü yaparak piyasaya çı- Dün bu mesele konuıulurkeıı 
karmaktan ınazn.n Benl>asat mü- ar.kadatlardan biri Berlincle old~ 
esseseıinin tahkikatile me~gul olan ğu gibi Edirnenin yüksek tepele -
Ekonomi bakanlığı ınüfettitlerin- rinden birinde bir alet yakılması 

Bizde ix:ilere aşağıdaki §ekil . 
lerde it afirdürülür: 

1 - Sabit gündelik. 
2 - Götürü pazarlık. 
3 - Parça başına iş. 
4 - Küçük müteahhitlik. 
Bunların arasında en fazla bi-

rincisi kullanılır. Ekser fabrika ve 
imalathanelerimizde işçiye muay• 
yen gündelik verilir, ve buna mu . 
ka'bil kendisi muayyen bir müd . 
det çalı~rr. 

Götürü pazarlık, minare tamir
cileri grbi bazı i,çi gruplarının bir 
iıi tamemiyle yapmayı Üzerlerine 
almalandır. Burada iş zamanla 
mukayyet değildir. Usta batı mu· 
ayyen bir fiate işi üzerine alır ve 
adamleriyJe bir1ikte yapar. 

Bizde ihtiyat parası olan, ve den Kamr•n itini bitirmittir. nı tamye etti. Eğer yollamıı ta . 
her ihtimale kar§ı kazancının bir . Şimdiye lısadar yapılan tahkikat ırmııılarsa görüp düzeltsinler di . 
kısmını saklıyan, biriktirebilen sahtekarlığın yapıldığı kanaatini ye ... 
işçi olmadığına göre böyle bir va· vermİ§ olduğundan alakadar p . Diğer taraftan ıubelerde de 
ziyet karşısında kalan ev işçisi hıslar devletin damgalarını taklit yaz olimpiyatlarına iştirak t.tme 
çok zahmet çeker. suçuyla mahkemeye verilec4!kler - ıniz kararlattmldıjmdan dün ak 

Fincancılarda Çifte ar.aan fa. dir. şam f edera.syon reisleri Ankara ya 
nilıi f.abrikaırna evinde parça 'b& - gitmitlerdir. Orada yarJ!lara iJti-
şına iş yaJ)lp veren bir itçi kaclıo Zavalh Yorgi rak edecek eporcuıarı seçecekler, 
bana derdini ,öyle döktü: Delirerek kızını ve tahsilat meselesini halledecek· 

Bir kadtnın •lzlerl ve karl810J Öldürmek lerdir. 
- Bütün srkıntıları, zahmetle- istedi Yaz olimpiyatları için hüku . 

ri bir yana bırakın. Bizi Mil ürkü- ş· ı·..ı_ Ç'fte ·•-d 
21 

. metin vereceği tahsisat miktarını 
•· . . k ı.......~ı....a 1ıf ıuc ı sen"tıer e nu b'I . A-k ,. . tl ten ve u-zen teY IJSIZ alllllllRIT. . . . 1 mıyoruz. ·- G1111tpıya ara 

H d d · 1-=._1 ~'- '-~ d maralı e?de ot•an Neytebırlı elh i .. tirak edecek kafilenin a•ağı vn. em qar a •! 1JU1diaa, nem e nd-L! y A d .,. l' .1 -

d ı -'- .... ._ k ....::....::. n.... Yatı aaı fh"ll usun zaman an · kan 80 ~den te•ekkill edece"ı'ni ev e ça lfıııaA ~ BY!r"""'r. u.zı beri bott d "'''~ l' 1> 

fabrikalar aenede ancak dart he§ y . ad.":• xı.Jed • biliyoruz. Ufak bir hesapla adam 
1 l V ·k· .. .. ~..ı orıı un .,. en tonra eTJn- b•ama 500 ı·ra rf- ..ı 'I 40 000 ay ça ışır ar. eya ı ı uç gunoe d ...a... 1~.....,. L!-.ı b" d 1. • -.,. ı aa eat ıe • 

. b' ... . 1 • ...............:ı_ e "'"'1'111' ..... U1TUen ıre e ırmıt, ıı·ra ede B f-'...! büt' • ır yaptıgnnız ıf erı VaTDIClll, ve . . r. u para tUUr çemı:ı 

dörtte bir niabetine inmeli ve pa • 
ramn dörtte üçü ile bir kapalı 
s!ad, yahut bir ıtaclyom yapınak 
için taluis edilecek bütçeye konul
malıdır. 

Şunu da derhal ilave edeliın ki 
Berline gidecek idareciler arasın • 
da Atletizm federaıyoau reİ•İ de 
muhakkak yer almalıda. Bu IU • 

retle atletizm, organizasyon me • 
ıeleleri etraf mda iyi bir fikir edi· 
nir ve memlekete dündükten son
ra bu i!in ba!mdan çekilmemeğe 
katiyyen azmetmi§ olduğundan 

hiç olmazsa atletizmimize timdi • 
kinden daha ziyade müfit olur. 

Şimdilik bu kadar! 
M. S. 

Esrarenırtz bir tş 

Odasında 
havagazı yok! 
Fakat bavagazı1ıe 
boğulmu, olarak 

bulundu ı Asri üzerinde durulacak ve tet. 
ktk edilecek üçüncü ve dördüocü 
usullerdir. 

. . l k . • f b-!!1 .. _, .,;,;..,.· kal'Jlr Katine tle kızı Elemye teca· irin hiır de ehemmiyet verilmi•e . 
yenı ıt a ma ıçın a nıu1ya ...... ,. .. ed .......... L_.... k • _. :.-.· .,,. ~ J 

.... · b' d b. f-L...!k •uz •nsa uoıma IMem~tr. cek bir yeldin deli-ildir. Belk1° buna N·--·-·-iye camiinde temiz• gumz zaman tr en tre avn a y . kendileri • nriid f d 0 - ..,_,._ 

kapı&ını kapanmıf görmek en iMİ· L~ il '"= nı .1,-.-!....~ aad e en da "Feda olsun!..,, derdik. Fakat tik itlerine bakan ve Yenicami4e 
Parça lflerl "k k k d ..... ı • wnllll • 1CnDI e llll' · L---= f mukab0 17 E.....ı.-f --L--.ı bp L-"--ıt yu or umuz ur. E delt1 L.....lı:. k •AAUB• tere e ı • ·YA& auıuan1U1a ya _._ 

Parça işine umumiyetle ev işi Sordum: ~"'· :y t......a~ uvwlilR .~1-.._a ~ • Dünya atletleri Berlin olimpi . Recep oilu Kadri di~ Eminöııii 
Cle denir. Bir c_ok trı'kotaJ· v'e bu N d f b 0 k d l ,....r •• •-•-= ..... Jdlf · yatlan iÇ. in k•9Rn]arda ve kapalı mer:Lezı·ne ınüracaat ..,._;., Yerıi· - e en a rı a a ça ıımryor- mitler, clelirea y orsiJi yakala . ....._ • ~~ 
neviden fabrikalar evlerinde Jru . aunuz da evde çal.,ıyor1UDUZ? stadlarda çokun hazırlıklara bat- cami kemeri altında 8 numaralı. o-

çük makineleri olan kimselere Daha mı rahat? Dalıa mı kirlı? aaıtiardll'. ladalar. Onlar saha üzerinde, pİ.t· dada yatan Hüseyinin bet liİll" 
parça batına iş verirlel'. Ertesi gü. .......... Ne münafflbet? Meseli. ben Yotsi im o&caımobille Tıbhi ad. le MÇtlİyorlar. Bizim atletler İM deıwberi ortada olmadlimı •e bit 
nü tesellüm ettikleri pa~larm senelerce muhtelif trikotaj fahri . llye ~ müflılsede altına mMa bafmcla. Geçen sene içinde cinayete kurba.n ıitmesi.aen en • 
ücretini tediye ederlett. k•laım.da çallflun. Y qım biraz elırmntbr. diinJa atletlerinin aldıktan dere· dife ettiiini taylemi!lir. 
Süitin~ sistem denilen bu I~ gör- ilerlettıiı olddfutıdan bir gün beni Namusla fakat celere ,,ir-s(;z ıeidinnn Berlind~ Kadri, iki üç fiindür oda kap'"" 

dürm ... u;mlünün pek çok a1eynin- kadro dışında bıraktılar. işsiz kal- dtlttnl• bit kadın f>qmnza ıcleeMerf anltlmal< için ımt çalm tına n.-mwm ses çık..-
de bulunulmu~tur1 Türk pamuk id. dniı. Makine kUHanmasını biliyor, Y 'klfidir. mMIDfti bu f(ipheaini arttır&bd" 
rofil fabrikası Anonim şirketi di . fakat genç olm«drğnn için it bula- iŞ arıyor 1935 yılı icinde 100 metre ko- da il&ve edince zabıta mem,ırlat' 
rektörü Sabri diyor ki: mıyordum. En sonra bir makine Netet Pap ahfadnıdan 27 ya· ıuda onuncu ~erece 10,4, yük11ek odaya gitmi!ler ve bir çilingitlJ 

- Bu işin işçi için en zararlı edinip evimde çahımafa mec1*r tmcla bir kadın, bir buçuk Yatın · atlamada 1,95. 400 metrede 47 ~7 kapıyı actrrmrşlardt1'. 
tarafı şudur: Patron claima ka11ı· oldum. Evde parça bqmcla çah . da bir yetilniyle IMtraber parasız üç adımda 14,96, 400 metre mani Odada kücük bir karyolannı il• 

d k hizmet edecektir. l.tiyenler Oskü- ı d 5 - _;c. •<I • ım a ini azami derecede usta, tanlann yüzde dokaanı benim ıi - ar a 2,6, 800 metrede 1,56, Cirit zerinde Hüseyinin yattıih rıw 
kabiliyetli ve eli çabuk addeder. bidir. darda Karbakblda lO numarada atmada 64 metredir. Onunc1.1larrn mUf,· muayene edilince öldüğü ası· 
Ve kendiıine ona göre it ve ücret Bu basit kelimelerle IÖylemni§ MirıhbıMt aclr..ın. tıütatle ))lr dereceleri bu oluna artık birinci- latılmıştır. 
verir. Meseli normal bir amele cümleler, maalesef büyük ve acı mektupla miiracaat et.inler. Bü · ]erin derecelerini siz tahmin edin V akadan adliye doktoru Eof~ 
ıünde on kutu tutacak kadar it bir hakikat saklamaktadır. Fal. - yük bir insani ht2ı11et yapacaklar- Onun için yapılacak tey fU ol. haberdar·edilmit. Enver ca.d 
yapabiliyorsa, fevkalade ushl bir rikalarda yalnız aenç kadmlar it dIT. malıdır: muayene edince Hüıeyinin ha-· 
amele on beş kutu tutacak kadar hulabil~,,.orlar. Otuz bet ratmı .. - Galatasar&J)ılar Olimpiyatlara mümkün mer - gazmdan öldüi7üllti söylem~it· 
i\yapabilir, itte patron i!çiye par. ~~t ~r itçi kadın, k~İline ~ cemlJellDID kongresi tebe az atlet gönde~eli. güreş;i· Ceset morga kaldırılmı~tır. l ,. 
ça batına it verecek olursa, onu guç1ukle çalıpcak bır yer bu1abi- Gala~---- l la r __ • -· ler, biniciler, e•krimcilerden maa- Odada hava.Şfazı tesiıatı o"'· 
.... _. f k 1 . -aJ ı r '-CMllJ-m. d ö d ı,ıt u.ıma ev a ade usta addeder, ÜC· )1yor. d C • . . • Ilık k a g' D erilecek İyi derece almış dıima göre, yakından gecen _af 

. d b en: emıyetımızın yı oqre- t ,.,.. 
retı e ona g6re, yani günde 15 Bu üyiik derdi ve .elteplerini p muntazam ve temiz çalış.mış bir . havagası borusunun pat adi 

ıi 1936 Şubatının 23 üncü azar d ~ 
kutu yapılabilir ayarak hesap e . . ileride kadın itçileri Mheinde le!· I __ , .... _ kaç atlet de yalnızca şık kıyafet yüzünden erkan gazlnrın o ş, 1 

JİİDÜ aat 14 .. yapı a~. Bu - .. a. 
der. rih edeceiiz. 1_--._ • !-L lerle geçit. resmine lıtirak etmeli doldu~· ve o eanada Hilsey•."1 

"'-
tap.._.~ ualanmızm iftu--a •· 8

"' v 
Bunun ne derece iıçi aleylıinde KDOUll ................ melerinl trilı&11a rica ederiz. müsabakalarda yalnız teyirci ola. dürdü!ü tahmin etl;lmektedır- Jd• 

netice vereceği meydandadır. Şimdi ıelelim küç11k milteah . .. Fl R Q _ rak kalmalıı:hrlar. lüm etrafında ehemmiyetle u~b 
Tabii zavallı ev itçileri - ki bitlik suretiyle it ıörülme tftline: <El 1a t il b =, UW Bu euretle 80 kitilik kafilf l kat yapılmaktadır. __.,. 

bunların yüzde dokıan dokuzu s an u ~ &~~~m~~- ~ 
k11dmdrr - bu miktarda i~ yapa. maniye Anlan çimento madenin- magazin D •• b •• ii 
bilmek için günde on bet, on allı de çalııan Ali. Haydar, Şükrü, un yanın en uy 
saat çal11ırlar. Vücutlarını yıpra . ikinci sayrtr, kadın modalan ve 
tITJar, gözlerini bozarlar. Maksut, Mustafa, Oeman, Alamet, bi~ok reıimlerle ıüzel hiklyeleti ek t t bb •• il 

geneMuıtafaveMuuadmdado- suı as eşe us 
Geceleri lıtanbulun kenar ma• kuz İ!Çİnin bize ıönderdilderi bir yüklü olarak yarın çıkıyor. 

hallelerinden geçiyorsanız, bu te- mektuptan aldıinnrz bazı parça • 
kilde bazı kafeslerin arkasından, lam göz gezdirmenizi istirecetiz: -m-ind_e_ki_' _b_ir_arka--d---.. n-üz_e_n-.ne-,-ar-
solğun bir gaz lambasının ı'ığın . _... 
da durmadan işliyen makinelerin YUr"ekl•r parça"ıyen mektup yıkıldı. Kuyruk eokumu parçalan. 
kuru ve yeknesak sesini i~itmişsi · ''Bizi ç.ahıtıtan müteahhit Os - dı. iki ukaclat da ıene bu Jibden 
nizdir. man çavuş bizi işe bailamak için yaralaınp haltabenelik oldular. 

Evlerinde çahfanlar 

Ondan sor.ra ev1erinde ç.alı~an 
bu za vallılerı tehdit eden ikinci 
bir tehlike daha vardır: Makinele· 
rinin bozulması veya kmlması. 

Ekseriyetle borç, harç edilerek 
ve dünya kadar ııkmtı çekilerek 
tedarik edilen bu makinelerin her 
hangi bir anza neticesinde işliye
memesi, hayatını bu yüzden kaza. 
nan ev İ!Çİsİni büyük bir derde so
kar. ftliyemedifi ıttn1er para ka· 
zanınnıyacajı ıribi. it.telik maki · 
nesini tamir ettir'!Mk ~in de para· 

kanunsuz olarak hepimizden yir· Ve i.karta edilcliler.,, 
mi~er lira kesti. Ve depozito etti. Yubndaki Olman Ç&YUf. ıibi 
Bundan ba,ka verıi olark da onar küçük müteahhitler m••'•ef itçl
lira kesti. Halbuki timdi fabrika- leri en çok esen kiuuelerdir. Jhua. 
da ayrıca vergi kesmek istemekte- lann eberiü ufak tennayelerini 
dir. Bu suretle bir senede iki defa çabucak bily61tmek ye patron ol· 
vergi vermek mecburiyetinde ka - mak MYWIDI ıüd•ler. Bunun 
lıyoru.z. için iberleriae alcbldan itte çal11-

Diğer taraftan burada bayatı - tırclddan ameı.,.i a&Olmemif de
mız daimi ıurette tehlikededir. recede .zalimane ezer, çok it ık· 
Fabrikaya lazım olan taşı az ame- dürUr Ye u para yerir. 
le ile temin edecejiz diye tedbir Yapılacak iş kanunu bu k6çülr 
-almadan ve tehlikeli vaziyetlerde müteahhitleri de göz ön6ne alma· 
çaJııtmlryoruz. Bu yGzden ilci ay h, •e böyle kimeelerin İKİieri öl • 
ene) bir erkada! ayağını kaybet- düresiye çal~rm••mı menetme · 

lnglllz kr•llnın cenaze•lnd• 

Bütün devlet reislerini birden 
öldürmek istemişler 

Atlna, 21 - Anekaertoi ıazete 
.inin 1ascbiına ıöre Kral Jorjun 
cenaze merasimi eınaıında bir tet
hit Ye aaikutçı cemiyeti Framız 

•• lnıiliz poliılerine korkulu ... 
atler yq&lmlflır. 

Bunlar eneli cenaze meruimi 
ııraaında Romanya, Bulıaristan, 
Da ..rmarka, lıv~ kraUariyle Yu • 
ıoılavya kral naibi . Prem Pol, 
Prena Starhemberı, Litvinof ve 
Maretal Tuhoçevaki'yi öldürmek 
plinile hareket ediyorlardı. Fakat 
lnıiliz polisiain almıı olduju tid· 
detli tedbirler ~!i~incJe ~_ikaı_!: 

çılar Londrada muvaffak~ 
caklarını anlamıılar, buOU-' ~ 
ne 1Uikutlannı .Pariıt• ~;,p 
kararlattırmıılar. Fakat ~ blf 
haber alan f ramız zab~ ,ti' 
le bir teY yapılmaıına 

memiıtir. --~ 
Almanya ve ltalyact- bl' -'~ 

mıt olduldan iddia ecliı.o ~ .. 
hatçılar, tıbkı ~ ed..-,.;
tında olduğu gibi harek ~-"' 
ter, bir yerde muvaffak o wlf. -·· 
ıa diğer yerlerde boJD~d;.ı.t' 
kast yapmakta devaJll 
di. 
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9Jm~Ht (/&ÜŞÜIH: 
..... ~ ,_, ~ ~"-"' 

Halktan 
toplanan yolsuz 

" iane!er ,, 
Dün ikindi üzeri, evimizin kapı

sı çalındı, kulak kabarttım: 
- Herkes bu parayı veriyor ... 

Sizin de reddetmiyeceğiniz mu
hakkaktır ... - tarzında erkek sesle
ri itittim. 

Gid:p bakınca, kapİcımızm ya
runda iki zat gördüm ... Evimiz hat 
kından bir bayana, hepsi ayni me
lllde olan minimini risaleler uzalı· 
Yorlar: 

- Sade iki tane mi alacaksı
l'ltz ? ... Beherinin fiyatı yarım lira
dır. 

- Nedir? - diye müdahale et
tim. 

Başbakan· ve Muallimler birlifinin 
diğer bakanlar .r h · l · ·ı A ti 
DUn n~ler yaptılar 'es l m.ese esı Vl aye e 
Şehrimizde bulunan Batbakan 

lımet lnönü dün öğle yemeğini 

Perapalu otelinde yemİf, on altı
ya doğru otelden çıkarak Sipahi
ocağma git.mittir. 

Baıbakan Ocağın kıtlık manej 
yerinde ata binmit, on yedide ote
line dönmüttür. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü,tl: 
Arasla Adliye Vekili ş::.krü Sa· 
raçoğlu da ote!de bazı ziyaretleri 
kabul etmi~lerdir. 

Dört gündenberi tehrimizde 
bulunan Ziraat Tekili MuhHı de 
dün akıam Ankaraya dönmüştür 

Birlik ;dare heyeti ile 390 
muallim arasında lhti af var 
Muallimler Birliğinin feshedi

lip edilmemesi İ§İ nihayet büyük 
bir meaele haline gelmi§ ve İ§e vi
layet resmen el koymak mecburi· 
yetinde kalmıştır. 

Fakat timdi muallimler araam
da 390 im~lı bir takrir hazırla · 
narak Halke~inde ekalliyetin yap· 

tığı toplantının muteber olamıya · 
cağı alakadarlara bildirilmittir. 

Muallimler birliği idare he · 
yeti bu te.kriri yerinde görmemek-
tedir. ' 

lıte bu vaziyette hukuki e ce · 
miyetlerin mürakabeıini alakadar 

- Efendim, malôm ya, şehirle
l"İı:nizi hava tehlikesinden koru
ftla.k lazımdır ... Onun için, sizin de 
ha.rniyetinizden bu riaaleleri alma- --------------

lıtanbul Muallimler birl:ğinin 

Halkevine iltihak etmesi hakkrr.
da yapıl-an teklifi tetkik eden top· 
lantıda elli muallim bulunmakta 
idi. Gene bu toplantıda bulunan · 
lar, toplantının idare heyetiyle 
azaların bir hasbihali mahiyetin· 
ele bulunması itibariyle ekseriyet 
mevzuu ba.hıolamıyacağı netice -
ıine varmıtlardı. 

eden cihetler gören viliyet ite el 
koyarak tetkik edip mütaleaımr iı bekleriz. 

Evvela: 
- Ay ıonu ... Paramrz kıt.. K~

*Ura ba)cmayrn ! - diye buma kalıp 
•özlerle atlatmak iıtedım. 

Fakat iırar ettiler: 
- Herkes alıyor... Bir ıiz mi 

l'eddedecekıiniz? 
Münakata hayli uzun sürdü: 

Vatanperverlik, mahçubiyet hiıle
l'İ1r&iı:e dokundular. 

Fakat ben: 
- Prenıip itibariyle bu ıibi mü

~a.atların aleyhindeyim! - dedim. 
~unJdl, ancilk "'~ıiler halktan bu 
tekilde ehnmalıdır. Mael& K.ı. 
~ay ailai berkeain tamdılı Ye müJ"'eb f•Jdaamı bildiği müesseae-
er f>;le • • . .- 1 

parak l&- 1ııl1- l'ftet takmak için an
ca senenin ınu .. 1 • • 
b . ayyen gun ennı 

ekhyorlar. Ha]h k' . • f" b b ku u ı, ıız, ıya 

e, ruı olmak ve muayyen piya. 
~~ §eraitiyle ıatılmak iktiza eden 
ıtapların çiftini bir liraya, qağı 

tukarı resmi bir tekilde aatmağa 
,:ı.t~ıyorıunuz. Ben, ıahsan buna 
·at 1 YYen aleyh tarım. 

t<umarcııar 1 Clball clgara 
Ke.dıköyünde Yeldeğirmenin. fabrikasında tadilAl 

de karakol aokağında Abdullahm inhisarlar idaresi çok eski bir 
kahvesinde Nihat, Fettah, Abdur- bina olan Cibali fabrikasını tadil 
rahman isminde üc kişi kumar oy- ederk modem bir bina haline koy 
narken yakalenmışlardıi. mağa karar vermiştir. Bunun içiı. 

Çıkıp g itti binada birçok bölmeler yıkılmak-
Beyoğlunda Ahmedin fmnm _ ta ve yeni salonlar vücud~ getiril. 

da çalışan lamail çekmecedeki 48 mekte, yük aaanaörleri kurulmak· 
lirayı almq, bir daha uğramamak tadır. 
üsere ç.tap şrİtmİftİr. Aranıyor. Bu arada bu fabrikada 14000 

Çarptı lira aarfiyle bir de laboratuvar ku-
1047 numaralı otomobil dün _ru_l_m_a_•_ı_t_e_k_f_rnı_·_·r_e_t__,m_i_tt_i_r. ____ _ 

Harbiyede Emin isminde . birine 
çarpmq, muhtelif yerlerinden ya
ralamuıtır. 

Vere d09tO 
Fatih - Harbiye hattmda itli 

Baca tutuştu 
Beyoflun-Ja LUleci Hendek 

caddesinde Aslan hall!Ilm ikinci 
katının bacuı tutu§muş, söndü -
rülmüştür. 

yen 122 numaralı tramvay araba- ____ ..... ____ ,. ___ e ------= .,. __ 
sının ıahanlığmdan atlıyan Ali . 
ettin yere dütmU.. yaralanmı~~· • 

Metresini dövdü 

bildirmeaini hukuk iıleri müdür · 
lüğünden isteniittir. 

EmlnUnD Halkevloln 
yıldUnOmO 

Eminönü Halkevi yarın yıl dö
nümünü kutlayacaktır Program 
ıudur: 

Merkez aalonunda: Gündüz sa· 
tlt (15) de: 

1 - latiklil Marp. 
2 - And içmek. 
3 - SöyleY. HaDcevi ha,kan1 

Agih Sırn LeYend. 
4 - Şiir. latiklil 'iM\ıi talebe · 

ıin~en Sevim Levend. 
5- Konser. -
Bu taren radvo ife tle yavı1,. 

cak. Aynca Ank"ra HPtkf!vin~,. 

yaprlı\cak tören de radyo ile a..lı • 
nacaktır. ı 

Gece t'aat f?O 30) da: 

1 - l•t;k1 ~ı marşı. . 
• 2 - Monolog. A) Aa fU kadm

lar. 
B) (Bir aaat geç kalan adam) 

Alaykö-\l;n-Te Pece ıaat 
(20.30) da: 

l'" Bunun üzerine, iki bay, ceple· 
~nden bir vesika çıkardılar. Bak
h rrı: Voyvoda caddesinde bilmem 
f'C\!lgi handa maalesef iımini har- mıttır. 
t~ harfine not etmeli unuttuğum -------------

Galatada Peıte apartmıanmcla 
oturan Şerafettin ıarhot olm\IŞ , 
metresi Markohiyi fena halde 
döğmüıtür. Şera.fettin yakalan-

1 - lıtikli.I martı: Halkev: 
koro heyeti. 

Qlt ''Z h' 1 d 1 b d b lt e ırli gazlardan korunma,. ma ı ır ar; ya ut a, angi mües-
~~~ilitının beyzi damgaıı. O tq- ıeselerin ne tekHde ev kapılann-

• 
2 - Sövlev: Göıterit şube.: 

~ltn adamlan im'ıler. dan iane toplıyacaklan bir nizama 
~l~ akat meaeli, vilayetten yahut bağlanmalı berkeae tamim edil . 
'ten, yahut halk fırkasından a- melidir ki, halk da vereceğini. ver
~ld lf: "Pu memurlarımız ıu ıe · miyecelini bilsin. Meıru olmıyan
"-. e .~itapları iane teklinde sat- lan zabıtaya teslim etmelidir.~ 

~G.23 12.28 1us 11,r;119,22 :s,01 

... ~11,33 6,3S 9,37 12,00 1.3111,17 

ba•kam n. Cel~.1 T .. hAin Boran. 
3- Gö&terlt: (Pelkts) 4 perde 

gösteril ıubeıi amatörleri . 

~ uzere evleri dolatmağa ı:ne- tYl -NG' 
~~~rlar.,, 'diye bir ki.ğıtlan yok. 
~ "''11tİ, Kurban bayramlarındıt 
~;ll~r-ı ve boynuzlan toplamak i 
~ ~tle, evlere bekçilerle ve 
~t ~eraıımle müracaatlar olur 
~ tı'bi itlerde resmi müsaadeleı 

G~N 8ENZ BUOON NE OLDUT 

1eta.nbul bclcdfyesl 7GO bin liralık Ua la.. 

UJtra.z yapmağa karar verıniDUr. 

Bu toplantılann davetiyeleri 
Halkevinin C~ğaloğlundaki mer . 
kezinden ve Alaykötkünden alı -
nabilir. 

~iild" . ur. 
• • • 

~ ~l'll'a kapıcımızdan öğre~dim 
ıi-:~aç sabah evvel, gene böyle 
•,•Yet ve yurtseverlik,, mukad
lı.. ~lerite komıumuz bir Almana, 
~. ttı!.er batka bir müessese adıy
' ı·"l'acaat ediJmiı. Beheri bi
~dan iki tane takvimli cep 'ilci '-blmak istenmif. (Sene
~-- l'lti ayı bittiğine göre, tak
.,, tı..ak ne demek? Onu da an-
~ ( l d111ı.) Almancağız bu "res
~ ~) lbüracaatı reddetmekten 
~ e~ı ııfatiyle çekinmit ve 
~ .. IUzarlarla sade bir defter 

aırtorıü v erilemiyen narcıran 
Okuyucularımızdan Büyilkadada E. Ortaç yazıyor: 1 1 De\·letin candamarı olan bir vekalette, bu kadar e-
"Soruyorum. Bu matluhumu ne zaman alacağım: 1 1 hemmiyctsiz bir işin senelerce sürün~emede kalması 
Resmi bir vazifeden dola,.. 930 yılında 173 lira 40 bilmeyiz ki ne derece doğrudur. lşin bir yanhşhğa \"eya 

kuruş harcirahım tahakkuk etti. Tahsisat olmadığı için bir dikkatsizliğe ~urban gittiğini, ' 'e bu yanlışlığın birin 
düyun ilmühaberi tanzim edilerek 2 Temmuz 931 de 7 en·el düzeltileceğini umuyoruz. 
'numara il~ Dahiliye mufıa.?ebeslne gönderildi. Takip 
ettirdim. Düyun ilmühaberinin kaybolduğu haberini aJ
. dım. Bir suret çıkartarak yeniden gönderdim. Bir mifd
det sonra tahakkuk evrakım istendi. 7.amanla bu evrakın 
bir kısmı kaybolmuş, yenilerini tanzim ederek gönder
dim. En nihayet Dh·anca vize edilerek ~9-935 günün
de 12614 sayı ile Muntazam Borçlar müdftrlüğüne gön
derildi. 

Bu,matlubun 170 lirasını hazine bono~u 3 li~ 40 ku
ruşuna nakit olarak alacafnn. 3 lira 40 kuruş 10-12-
935 de lstanbuJ muhasebesine gönderildi. 170 lfrnhk ha
zine bonom bugüne kadar g6nderi1medi. Ba vaziyet kar
Ş1S1nda Muntazam Bor~lar müdürlüğünde lıler yürümü
yor diyorum do~u değil mi?,, 

CEVARTMfZ: 
Bu şfklh·et. ~f dnfrelerfmf7.fn'~o!!-undn h'\la hU-

Doktorıaren çare bulama
dıklar1 b·ır tıastahk 

Sir~ecidc 42 numarada oturan l\luzafCer soruyor: 
"Günlcrdenberi sağ tarnfımda mijthiş ve tıkayıcı bir 

sancım Yar. Hızla ylirildüğiim ve koştufum zaman, sol 
tarafım da sancıyor. Büyük hastanelerin tanınmış pro
fesörlerine kendimi gösterdim. Fakat hastalığıma bir ça
re bulamadım. Ne yapayım.,, 

C.E\" A RI~ıtz: - -...., ~ -· 

Mektubunuzu tetkik t'den if (\1\,tnnımaz diTo~ ki: 
"Sağ tarafınmfaki ağrının meVkil şüpheli kahp 

göğse ve karna nit hulun~uğu anıaŞılamıyor. 
Yani şikayetiniz de ,·azıh dt'ğildfr. Hastalığ1nızı (er

çeveleyl'hilmek icin k!'ıfi araı. toplamak .J.lzımdır ki size 

.... 

ven velf~D$ü 
ve n ş k a li'il llJI ıriH.J 

Zamanın fıkracısı dün ~Öyk }'az.: 
mıştı: . 

Hele bu kadar çalışan, uı;ıra.ıatt 
ve gıdasızlıktan çijkcn bu ye11ç l.adıı&• 
lordan yol vergisi almak. uııiart IJiıaz 
dalıa sefalete malıkUm etmeı.-um lJaı
ka bir ı:e yaramaz •• 

Bugün böyle yazıyor: 
Ankaradan bugün ocletı maUimat 

i&e)fln bu malıiyette 'olmadığım yôı;te 

riyor. Bayındırlık bakanlığı yol ~ınl 

bcqarnıak ve .bitirmek için yolsu:luria 
karşı savaş açnuş ro bu savaşa bıitün 
çalışan ı·e kazananların İ.Jliraklcrinl 

temin etnu:f.; istemiştir. 

Mesele bu nıalıiycltc olduktan snn 
ra Bayındırlık Bakanlığının s~ri t.c 

kat'i muvaffakiyeti sağlamlıyacak lıer. 
fedakarlığa katlannw.k milli bir va
zif e oluyor ve mesele bu milli vazif egl 
baıarmak imlı:ônlarım aramak, yalııAI 
bu imktinlan kuvvetlendirmek §ekünl 
alıyor. 

Bunun için her ,eyden önce, çalı
şanlann lstihkaklannı alıp almadık. 

larını meydana çıkaracak De i8tihkak 
lannı-temin edecek ~ kanununa m.. 
zum vardır. 

Bu kanun ıaye8lnde çalııan hak
larını kurtarır ve o zaman vergi siya. 
setinin talbllı:inde faal ve müessir 
bir rol ve bir ı.•azile deruhte eder,• 
halde her ıeyden önce it kanununu.,. 
çıkanlmcuıı gerekleşiyor. Çünkü bu 
sayede t;alııan da ralıtjtıran da, ka:a. 
nan da kazandıran da oozif el erini 
'bilecek rıe milli oazil elerini sere scr:e 
yapmak i.ml«inlannı elde etnıi_ş olacak 
tır. 

• • • 
Bize gelince. fikrimfzf eneke de 

.yazdığımız için Zam1lnın bugünkü mil 
taleasını kendimizinkine daha yakın 

buluyoruz: lş kanunu artık bundan 
fazla l'eclkmemelf; çıkmalı, iş~~ e ra
hat bir nefes aldırmalı ve onu kadınlı 
erkekli kolayca vergisini vere<'ek bir 
hale getirmelidir. Yoksa iş hayatı11a 
dair yaptığımı~ anketten de kolayca 
an1aşılaağı Uzere. işçimiz eziliyor. 

* PehDlvanon 
kırılan lkcDu 
Himmet pehlhıının kolu ted:ıvf e

dilirken Mkat kalmış. Şimdi pf>hlh-an 
kendi.sine ameliyat yapan doktordan 
bfs inilyon Ura tazminat istiyormU§. 
Abidin Daver itiraz edi)•or: 

Himmet pehlivan, milyarder ne 
gangster memleketinde bile, çok görü
lecek bir para istemiştir. Bizim fakir 
mcmleketiml:de bir kolun, bükülmeı 
blr pehlU1an kolu da olaa, milyon ııibl 
korlı."UnÇ kır,,,utlere yübelmeaine im
ktin.nu vardır? 

Güre~~imi:in bu memleketteki in. 
san piuasası hakkında, hiçbir f ikTi ol
madığı anla~ılıyor. 

Evet, doktor bu tazminatı Vl'T&
me~. Yanlıı:;hksa . bunu istiyerek yap. 
mamıır1tır. Bl'lki de kol zaten tamir ka 
bul t-tmez hir halifeydi. • 

Fakat Hjmml't pehlivanı nfr.in T 
haksız hı•lmah? O, yalnız kınlan ko
lunttn clc7il. kmlan İ:T'?it1erinin f'mef· 
ferinin. ha,·ıt 11crin fn <1(' kar~hğlnı i~ 
th·or .. "unlar miJ)ond:ın da çok et4

• 

meı mi? 
(Hat - Sür) 

Yazmaf'ılar tşsiz 
ka•dıfar 

Ekonomi Bakanlığı bin1eree 
itÇının geçindİBİ -yazma<'ılığı 
muntazam tekilde himaye edebil
mek k:n yazmaeılann ihtiyecr o-- . 
lan t\Hbent kontenjanını vazma • 
cıl11. .. k001>eM\;fine vermektedir. 

Kooı>era~ife verilen konten;ıı.n 
tabı;ıab hitti~irAen yııı7marı1a.r 

tamamen ;"sfz k~lmıslardrr. Bu • . ~ 

nun ;c;n Ba.kanf,;:;"' "'"1"9.'"aat f'rli· 
fe,..-1, "'r l\n ~el ~ı!!_at veril ~ 
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j ltalya ulhe · Musolın · lngiltereqe 
şartları b 'l 

-! yanaşacak mı 
• 1 Makalle civarında ltalyanlar son yaptığı m harebelerden 

Londra, 22 (A.A.) - Röyter 
ajansının harp muhabirlerinden: 

( Haştarafı 1 incide) J 

İngiliz Hariciye nezaretine bildir
miştir. 

fından izhnr edilen arzuya mi • 
men deniz muahedeı;inin deniz i~ 
lerine münnnsır kalacaeını ve rnı.ı· 
ahedeye her hangi siyasi bir for • 
mül ilave edilmiycceğini vaadet • 
miştir. 

İ sonra, arlık bir sulh müzakeresinin b.tıfamasın~ ihtimal veııfli. 

1 yor. 
ı Çünkü İtalya, büyük bir zafer heldemekt.cdtr. CazeteleF 

sulh müzakerelerinin ancak büyük bir h Jy n z ferinden sonra 
mümkün olabileceğini yazıyorlar. 

Fakat Hor - Laval planından sonra, yeni sulh te~ebbüsle
iınin başka devletler tarafından iİeri sürülmesi pek az muhtemel 
olduğundan, İtalyanın kendisinin sulh fekilfi yapması ibekJe. 

= • : füyor. 
i 

~ ·······ıf aıv·a·rı·· .. ·il·e·r:·r1··· .. a·r·a"lıs·ü·ncia·r1··· .. ···· 
1.500 kişi Ha beş 

hatlarına sığın ar 
ltalyan tayyarel9rinln attlkları obUslerden 
)'Uzda etllsl patlamıyermu• 

Dün cepheden gelen telgraflar, 
İtalyan kollarının silah atmaksızın 
evvelisi gün 20 kilome\re ilerliye. 
rek münbit Buia ova1mı geçtikle
rini ve bu bölgenin en mühim ne
hirlerinden biri olan Maiimesiç 
nehri vadisine hakim yeni mevzi. 
ler işgal ettiklerini göstermekte
dir. HattaJ dönen §ayialara göre, 
ltalyan ileri müfrezeleri Amba A
lngiye çok yakın bir yerde bulun
maktadırlar. ltalyanlarm şimdi 
işgal etmekte olduğu Aderat Ma-

• kallenin 35 kilometre kadar cemt-
bundadır. 

lleri hareketi, bir topçu bom
bardımanından sonra başlamı~ ve 
tayyareleri takip eden !talyan kol
ları hedeflerine hiç bir mukave-

Bu münasebetle İtalyanın müm
kün olduğu kadar süratle Ştresa 

cephesini yeniden ihyaya t~raftnr 1 

olduğu ile.ve edilmektedir. 
Londra siyasi mehafili, Tigre 

cephesinde hnlyanların elde ettik
leri ıon muzafferiyetten sonra, 
Mwıloninin, halyan - Ha beş ihti. 
lafını halletmek üzere sulh müza. 
kcrelerir.e yeniden ba,lamasına 
karşı gelmiyeceği zannedilmekte. 
dir. 

Musollnl zecri fedb!rıerl 
kaldırmak Sçln her çareye 

baş vuracak 
Londra, 22 - Bu sabahki ga -

zeteler Avrupanın siyasi vaziyeti
ni tefsir etmektedirler. "Deyli Tel. 
graf ,, ın diplomatik muhabiri ya-

ltolyanlar Ambaalaglye yaklaşıyorlarmış 
Habeşıstatıa Alman malf silahlar ve 

t:ank t:opları geliyor 

d · zıuor: mete tesa üf etmeksizin iri~mış- ~ 
Jerdir. "Gittikçe çot{alan emareler t. 

Röyter ajansının A&isababada- rinde çalıfan ca ,far da, hatlar-
iti muhabiri bildiriyon dan mü§külata uiramadan geç!. 

Tembientle vukuu bildirilen mu- yor!ar gibiydi. 
harebeler umumiyet itibariyle ge- Brophil, Habet kuvvei manevi
celeri cereyan etmekted:r. Gün- yesinin iyi olduğunu iliTe etmi§
'düz mağaralarda ve diğer tabii ıı· tir. 
ğınaklarda gizlenen Habeıler ka- Almanlar Habe,isfana sif Ah 
ranlıkta dışarı çıkarak halyan gönderiyormuş 
hatlarıria kaymakta Te kılıç ve sün.- Röyter ajansının Berbara mu-
gU ile italyanlara d ima mUhirn u.. habiri Habeılerin, General Graz. 
yiatlat vetdirmektedirler: yani yollarını kesmeden1 Habe§!s-

tana fazla miktarda mühimmat ve 
harp malzemesiyle, yolda ismini 
dei~tiren küçük bir vapurun Bar· 
haraya boşalttıiı tank toplnnnı, 
mitralyözleri ve tüf ekleri naklet
meğe çahştıklarmr söylemektedir. 
Çoğu Alınan malı olan bu &ilahlar 

ltalyanlar Ambaaa_gaya 
... ya1daşıyat-tar 

Londra, 21 (A.A.) -Röyter a· 
jansının harp muhabirinden: 

Şimal cephesinde ağır ve fakat 
bir sistem dahilinde ileri huekt!l.~ 
]erine tlevafh eden lta'lyanlar, btin
C1 n ~15tl ;t defi eti ôhtn Amba-
lagiye 25 kilo'ltletre mesafede bu
lunmtıktadır. Ras Mulugetta or
dusunun muharip grupları ltalyan. 
farla teması muhafaza etmekte i
seler de pek az kar,ılaşmaktadır· 

· lnr. Ordusunu tekrar toplıyarak 
kuvvetli bir Muhasara unsuru ha
line koymanın Ras Mulugetta için 
zor btr i' ôlacağı tahmin ~dilmck
tcdir. İtalyan ileri harekt:ti, Ras 
Seyyum ile Rns Kanayı zor bir du
rum koynıu~tur ve bunların uzun 
müddet lüzumu veçhile iaıe edil
meden Tembiende nasıl barınabi 
lecekleri merak edilmektedir. 

Zannedildiğine söre, Raı Sey
yum ve Ras Kassa, İtalyanları hır
palamak için T embiende ıayri 
muntaznm çeteler bırakarak kuv
vai külliyeleriyle daha cenuba çe· 
kileceklerdir ki, orada Ambalagi 
ile Dessi arasındaki yolu ltalyanla. 
ra kapamak imkanı daha ziyade 
mevcuttur. 

ve cephanelerin ekser :ıi hedefine 
varmıthr. 

"•lyanlar Aderab aldttar 

Roma, 21 ~A.A.) - Marqal 
Badoglio tebliğ ediyor: 

Birinci kolordu, Buianın cenu
bundaki "Aderat,, kuvvetli mevzi
lerini işgal etmiştir. 

Yaktnda mühim hadiseler 
olacakmış 

Roma, 21 (A.A.) - iyi malU· 
mat alan mahafilden öğrenildiği
ne göre, İtalyan kuvvetleri Amba 
Alaghiye yaklaşmışlardır. Pek ya· 
kında çok mühim hadiselere inti
zar olunmaktadır. 

Cenup cephesindeki vaz Jyet 

Cenup cephesinden Adis~baba. 
ya resmi hiç bir haber gelmemiş-, 
tir. Fakat hususi haberlere göre, 
Negelli civarında Somali cephesi
nin diğer kısımlarmdave Ogaclen
de, Sasabanehin cenuhu1'da bir
çok müsademeler olmaktadır. 

ltalyan hücum kıtaatmın arka- talyanın zecri tedbirlerin kaldırıl. 
~undan gelen istihkam kıtaları, ev- masını temin için büti.!n vasıtalara 
velki ileri hareketlerinde olduğu müracaat edeceğini isbat etmekte

dirler. 
gibi, hemen ite koyularak kervan 
yollarının adi yol haline ifrağına 

ve telefon hatları tesisine ba~lamı~ 
lardır. Bu yeni ileri hareketi ltal
yanlara bu bölgede münakale hat
hırmı islfıh ve şiddetli yağmur met 
siminden evvel baıarmak istedik
leri yeni hamleler hazırlamak İm
kanını verecektir. 

Habq kaynağından alınan ha
berlere göre, Ras Mulugetta, bir 
müddettenberi İtalyanların gece 
gün1düz kendi kıtaatmı bombardı
man ettiklerini bildiriyor. 

Röyter ajansının ltalyan ıimal 
orduları nezdindeki muhabiri, Ma
reşal Badoglio'nun Buia Tadisin
deki Add!zul Negus'de bulunan 
rasat mevkiinden gönderdiği bir 
telgrafta diyor ki: 

20.000 kişiden müteşekkil olan 
birinci ltalyan kolordusu, silah at
madan, Buia ovasını tamamen İ§
gal etmişlerdir. Üç piyade fırka
sı sabahleyin' saat 6,30 da hareke· 
te geçerek Garad§am, Aderat, Go
molo ve Debra Aila tepelerine var. 
mıştır. Bu isimler 1895 de Raa 
Mangnşa ile General Arimondi &· 

rasındaki muharebeleri hatırlat

maktadır. 
Bu fırkalar hedeflerine, hiç bir 

dü~mana tesadüf etmekıizin, saat 
l 1 de irişmişlerdir. 

Öğleden sonra, Mareşal Badog
lio yeni zaptedilen bölgede bir tur· 
ne yapmıt ve ezcümle Buia köyü
nü ziyaret etmİ§tir. 

Bu suretle 1 O şubattan beri İtal
yanlar Makallenin cenubunda 

Anla§ıldrğına göre Mussolini 
zecri tedbirler kalkmayınca hal . 
yanın Rendeki g·ayri askeri mınta. 
ka ile Loka.mo meseleleri hakkın
da yapılacak müstakbel konu~ma
lara i~tirak etmiyeceğini bildire -
cektir.,, 

"Deyli Herald,, yazıyor: 
"Hariciye nazırı Eden Am~rilca 

baş murahhası Norman Davis'le 
görüşerek, Fransa ile İtalya tara. 

Fransız mecllslnde 
Almanlar 

Sovyetler ve 
kralcllar 
meselesi 

imzalanması beklenen Sovyet -
Fransız kar;ılıkh yardım misakı· 

nın münaka§aları Fransız mecli
sinde hala devam etmektedir. 

Bı~ misakın imzalanmasına can· 
dan ve gönülden taraftar olan 
Heryo, son bir münakaşa sırasın
da Almanyayı ele alarak demiştir 
ki: 

"Fransa ile Alman yanın uzla§· 
masını benim kadar istiyen olma
sm. Almanyayı Cenevreye kabul 
ettirmek için az mı çahıtık ! Al
man yanın Cenevrcden ç:ekilmek i
çin gösterdiği ıebep, silahsız olma
sıydı. Şimdi tekrar silahlanmış ol
duğu halde de avdetten imtina et 
mektedir.,, 

Heryo bu suretle Sovyet- Fran· 
aız misakını lüzumlu göstermek is
temi~tir. 

Streza cophesJ bozuluyor 

Londra, 22 (Radyo ile) - I-la• 
riciye nazırı Eden bu ı:abah fr&n· 
sız ve Belçika sefirlerini kabul et• 
miştir. 

Siyasi mehafilden alınan ma " 
lumata göre İtalyanın Lokarno 
paktı ile Ren meselesi hakkındtı 
cereyan edecek müz·akerelere iş • 
tirak edemiyeceğine dair yaptığı 
tebJiğat müzakere edilmiştir. 

Ayni mehafile göre, İtalya Lo
karno misakiyle deruhte ettiği ta• 
aMıütleri yerine getirmek içilJ 
zecri tedbirlerin kaldınlmasın' 

~rt koyduğundan, yeni bir paktııt 
akdi mevzuu bahsolm~tur. 

Bu mesele hakkında alakadar 
devletler arasınrla şimdid~n nnl« 
tai nazar teatiıSine başlanmı~tır. 

Almanya, ltalya ve Lehistan 
Lehistan, Almanya ve halya a' 

rasında dipiomatik temaslar görül .. 
meğe ba§lamıştır. 

Lehistamn Roma elçisi Musoli
ni tarafından kabul edilmi§, sonr• 
Varşovaya hareket etmiştir. 

Diğer taraftan evvelce de yazıl• 
dığı gibi Almanyanın hava nazır• 
General Göring karısiyle b!rliktıı 
Varşovada bulunmaktadır. 

Romadaki Alman •!çisi de ttal• 
yan ricalila yaptığı temaslard&ıl 

sonra Berline gitmiştir. · 

Diğer temaslar 

Romen Dıt bakant Titüle.ıt~onıı11 
Çekoslovak Batbakanile Pariat0 

baıladığı görüımelere devam et' 
mek üzere bu ayın sonlarına doğt" 
Prağa gideceği söyleniyor. 

Çekoslovak Başbakanı busii' 

Belgrada gidecektir. 
Almanya Ren havzaamı 

askerlleotlrlyor 
Londra, 22 (A.A.) - Dııilf 

Telegrafın sureti mahsusada "Sııf'ı' 
havzasına göndermit olduğu ııııl' 
habir oradaki gayri askeri böhJO' 
nin yeniden Alman orduları uı.r'' 
fından İ§&al edilmek üzere baııt' 
!andığını bildiriyor. ıdl 

Muhabir, ezcümle, Enfield. j 

bir hava üssü vücuda getirildil'~ 
ve kışlaların tamir edilerek ııtl< o' 
rin ikametine elveri!li bir hale I< 
nulduğunu göstermi§tİr. ıı'ıt 

Baıı mahafil, Almanyanın ~ ~l 
ve Sar bölgelerini askerlerle ı~g 1'' 
etmek için ancak bir bahane be 

d. tef'• 
}emekte olduğu kanaatind~ 

··················································· • 
İtalyan işçi kolları, zaptedilen 

topraklara yol ve top mevzileri ha
zırlamakla meşguldür. 

Son muharebeler hakkında 
Hnbe, tebliği 

Adiıababa, 21 (A.A.) - Ha
beş ordusu umumi karargahının 
bildirdiğine göre, 15 ve 16 şubat 
tarihlerinde cvvelô. 8, bilahare !> 

· 1850 kilometre murabbaı yeni a· 
razi işgal etmiş oluyorlar. 

ltalyan istikşaf uçaklarının pi· 
)otları , eenuba giden patika ve yol. 
larm kaçaklar, ölüler ve yaralılar
la dolu oduğunu gördüklerini söy
lüyorlar. 

Fransız meclisinde Ba§bakan 
da kralcılara şiddetle hücum et· 
miştir. 

Yol vergisi 
ve kad olar . 

dı·I 

Maliye Vekaletinin bazır~şf Bir iri ndall doktorun göru,ıerl 
Habeş hükumeti kanunusanide 

Makalle civarında Habeş kızılhaç 
hizmetinde bir müddet kalmış olan 
İrlandalı Dr. Brophilin mcfassa, 
bir raporunu ncşretmekteclir 

Dr. Brophil, ltnlyan uçaklarının 
hcrgün muntazaman 5 defa Hahe§ 
mevzilerini bombaya tuttuklarını, 
attıkları obüslerin yüzde ellisinin 
patll\madığını bildirmektedir. hal- ' 
yan topçusu da her akıam saat 18 
de başlayarak 21 e kadar dört pus
luk (on santimetrelik) obüslerle 
Habe, hatlarını bombardıman et
mektedir. 

Harbe rağmen, köy!üler, Anla· 
lodan Makalleye tavuk ve $Ül ma-1 
mulatı tatnna~a •e bunları ltal-ı 
yanlara satmağa devam ediyorlar· 
dı. ltalyanların ve Habeşlerin em-

İtalyan tayyaresi, Ras Destanın 
karargahının bulunduğu Magale bat gecesi halyan yerli ordusun 
şehrini bombardıman etmişlerdir. dan 1500 kişi silah ve bagajlariyle 
16 şubat tar'·hinden beri İtalyan Habeş hatlarına iltica etmiştir. 
tayyareleri. her gün Kotemi, Des· ltalyanlaran zaptcttiklerl yerler 
sie yolunu ve bu yol iizerinde'lci l:a- 1 Asmara, 21 (A.A.) - Dnb. A
snbaları bombardıman etmekte jansmın Asmam muhabiri bildiri
dir. 

Şimal cephesinden Ras Mulu
gettanın bildirdiğine güre, 1ta!yan 
lnr hücumdan evvel y:ı.!>hkk.rı 
kuvvetli topçu faaliyetin~ r:ı.~mc:ı, 
sevkulcen hedeflerini elde ec!c· 
memişlerd'.r. Ras Mulugetla crdu
sunun, 12 ila 17 şubatt!\ verdiği u-, 
mumi zayiat 147 ölii ve 268 } ara· 
lıdır. Buna mukabil ltalyanlarrn 
zayiatı pek ziyadedir. 16 - 17 şu-: 

yor: 
Üçüncü ve birinci ltalya.n ko· 

lordularına mensup üç fırka bu· 
gün Buika ova:mıda Amba Alagi 
dağ silsilesinin 20 kilometre kadar 
yakınına yaklaşmıştır ho.lynn 
kuvvetleri Af gol ve B!ıik:ı ovala
rını ihtiva eden geniş araziyi işgal 
etmiş bulunmaktadır. Amba Ara
clam muharc~csindenberi Itnlyan-

1 

ların İ§gal elliği arazinin mesahai l 

Neticede hükumet 230 reyle i· 
timat kazanmı§tır. 

sathiy~i 2000 kilometre murab
batdır ve çok mühim mevziler ve 
nevkulceyş noktnle.rı ele geçirmiş
lc.rdir. 

İtalyan sağ cenahının bugünkü 
vnziyeti bir müselles şeklindedir. 
Bu müsellesin bir zaviyesi Buika o
vasının cenubunda ve dılılardan 
biri Amba - Alagiye müteveccih· 
tir. Diğeri yani şimal: garbi dıl'ı 
Heva nehrini Abbi - Addinin ce
nubunda geçmekte ve şark dıl'ı da 
Danakil çölü boyunca uzamakta
dır. 

lleri yürüyüş hiç bir mukave
mete uğramamış ve Habeş düm
darları ancak uzaklan görülmüş

tür. 

ğı yeni yol vergisi layihası 
vekalete verilmiştir. )"'i 

Projeye göre, erkeklerle aıcJıfl' 
şartlar dahilinde çalışan }<& ıe· 
ların 20 liradan fazla ke.Z~ç y'f 
min edenlerinden ve 18 .. 

1 
,;et' 

arasında olanlarından Y0 

gisi alınacaktır. }tJ<ıt'' 

Ve:gi alınma nisbeti ~:11 bİ'I 
da Şurayı Devlet tarafın r 

: }<tı • 
: nizamname hazırlanaca ......... 
: ... ~······· ................................... 1 b 

Marlen Dtlr ult 
Amerlkadan a~'1pitti11 

.. }en • Holivut 22 - ınar ·11de ' f if tııl t' 
"Bir asker seviyoruınıı }. vrıJP'" . 
ki rolünden vazgecerelt J-lolİ"J 

•• •. • "el bire donmek l!Zere bır en 
du terketmiştir. 
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Biıe · blle 
iadesi 

C~/lÇ kadın pastahaneden içeTi 
girdiği vakit, halinden 'beUiydi ki, 
hi1"ini aramıyor, fakat 90Dradan 
gelmesini b~kliyordu. 

Her sefer olduğu gibi, bu ıefer 
de ilk gelen oydu. Uzak, karanlık 
'bir kö~~d~ lo~ça yer •eçti. Meaa . 
nın batına oturdu. -

Garsona: 
- Bir çay! - dedi. 
Eldi-Yenlerini asabiyetle çıkar . 

dı. Yar..an avu: lanm mermere da. 
YMlı. 

içinde bir korku var: 
- Ya gelmezse ... 
Bu heyec-an üç ç.eyrek uat ıür. 

d·· u. 
Nihayet, gitme~ i!zere kalka . 

cağı 11rada "onun,, geldiğini gör 
dii. KöJesinden kımıldamadı. El . 
leriyle ifaret ederek, içinden gel . 
ıniyen sahte bir tebeMiimie ıül . 
dii. 

Delikanlı, acele etmeksizin, a . 
deta likaydane yaklattı. Malike . 
nin elini arktı. Yorgun bir tavırlı
karııaına oturdu. 

- Geç kaldmı .•. Hava çok ııı . 
eak._ 

- Evet. .. Hakikaten çok 11cak .. 
~en de timdi geldim ... Kalkalım 
ilte1'8ell... 1.naaı insanı hofuyor. 

Delikanlı aaatine b&lm: 

- Hakl•m, fabıt vaktim JO)< .. 
~ bir çeyn:k kalaıbileceğim. 

- Niçin bu kadar telas ediyor. 
--. ~et'? Ak • .... . be 
raber Yemek .. fam yemelıını .... : 

· ıc;ın eve ıe ecegını 
ummuıtuın S d' ... . b'ld' .... d b" · ev ıgını ı ııım -

1 
en ır manyonezli ıstakoz hazır-

attnn B=r _, !!1- 1 ·1· l hi d' ··· 1 r.~ mwıemme pı av ı 
n 1 ! Y okıa bu yemeklerden bık

tın mı? .... 

1 
- P' ıkP. r mıYım? B'lakia bayı . 

ıırua. Y almz bir İJ ~İn saat cekh:
de ran -levi!m var. 

d --:·Ne çrkar? Ben seni kaça ka. 
ar ••tenen beklerim.. Daha da 

~~azaa g~. vakit _:.e~iz~ ıupe 0 • 

· Zaten boyle degışıklıkleri ben 
&everim. 

I _Kendini aıkarak, boyalı dudak. 
t~yle gülümıiyordu. Fakat göz . 
etinde heyecan görülüyordu. 

Delikanlı, Malikenin yüzüne 
bakınadan cevap verdi: 

- imkanı yok, cicim ... Bütün 
t~yi de yemek yediğim adamla 
hçınneğe mecburum... Sonra 0 

&oa Vapurla Kadıköyüne aıeçecek: 
Ümidi ıönmiif bir ıeale, kadın· 

~iıı yavatÇa mınlda~dı: 
- Yatmağa gel. 

Cevdet, İ! itmemezlikten geldi. 
lllc k.dnna, bu cüretklr teklifi 
... ra~lamadı. Üç aydanberi, o, 
~~r gece yatmaja gelmiyordu. 
~· ı vaktiyle bütün zamanını 
r_.k~keye hurettijini unulmUflu .. 
l'ta 1 ıevgilisi, itte karııaında otu
.:;rdu. Fakat, aralarında uçu . 

lar var ... 

~e ~arip ! Bir erkek, eskiden 
k..,. dıgı, ıımarttığı bir kadının 
Gt tısında bu derece soğukkanlı 
~ llı-abiHyor. Halbuki bir de akai 

l'afı d" .. .. c d ka.. UJunun: ev et, Malikeye 
•t./1 bu kadar alakayı bile kendi
Ji11~ Zorbyarak, f edakArlrk .kabi . 

en Yapıyordu: 
Ona: 

tel';- Artık ıeni ıevm:yorum ! Ye
~t dem~ daha kolu 2ele • 

Erkek, kolundaki saatine baktı, 
kadın, onun elini yakaladı: 

- Cevdet... Ne zamen tekrar 
ıöriifeceiiz? 

- Bilmem ... Şey... Bir küçük 
aeyahat yapmak mecburiyetin :!e 
yim ... Hafta,.- yola çıkıyonnn. 

- Fakat bir haftalık vakit 
T&r ... Busün Sah. 

- Malikeciğim... Yenum ... 
Deht«li me11ulüm ... Tasavvur e -
demiyeceiin derecede... Vaktim 
oluna eana telefon ederim ... 

- Pekala ... Ne zaman, hangi 
aaatte iıterıen telefon et... Fakat 
bana ya bir öile, }'il bir akıam 
yemeiine gel. 

Seıi titriyerek ilave etti: 
- Zannetmem ki, bu senin için 

o kadar mütkül olsun... Zira ben 
her an seni bekliyorum. 

- Peki, peki ... Mutlaka bir ça· 
reıini bulacağım. 

Genç kadın, tuttuğu eli kendi . 
ne doğru çekti. Hasretle onu öptü. 

Cevdet, birdenbire yerinden 
frrladı: 

- Amıra de geç kalm191m. 
Müıaade 9'.tersen seni heklemiye. 
yim. Ben çıkıyorum. 

Malike daha fazla ısrar etme . 
di. . "' . 

Bir saat sonra baıka bir kadın 
la karşılıklı yemek yiyorlardı ve 
erkek bu yeni dostuna anlatıyor . 
du: 

- Malikeden nasıl kurtulaca . 
ğımı bilemiyorum ... Mütemadiyen 
anlamamazlıktan geliyor ... Feci ... 

- Doğruyu söylemeğe ergeç 
mecbur olacaksın! Z•ten bastan 
da onu yapmalıydın. ~ 

- Artık zemini hazırladım. 
IJI. • :,. 

Diğer taraftan, Malike, hizmet
çisine telefon etti. Akşama eve 
dönmiyecekti. Zira "Onun için,. 
hazırladığı yemeği bir batma ye . 
mek pek hazin olacaktı. Zaten 

. pek tıkanmı!tı. Dertletecek, ken . 
disini teselli edecek birisine ihti . 
yacı vardı. Pek ıevdiği ihtiyar bir 
dul arkadatının evine gitti. Ka . 
dıncaiız, başkalarının atk mace
ralannı dinJemeği pek severdi. 
Malikeyi görür görmez sordu: 

- E ... Ne oldu? Kandıramadın. 
def il mi? Bu aktam da gelmemi~ 
olacak? 

- Elden ne gelir? .. Zaten ~at· 
mıyorum. Bu sabaıh heıber verdi . 
ler; ka~ gündür peşine adam tak
mqtım. Her ak9am yeni tanıdığı 
bir kadının evinde yemek yiyor . 

mut. Manyonezli ıstakozu ıevdiği 
İçin hira'Z kandırll'ım aanaıqtım. 
Geçen ıene hi~ dayalltlmazdı. 

Hem seyahate çıkacağım da söy
ledi. Maamafih, vaziyeti bilerek 
gittiiim için darbeyi serin kanlı . 
Irkla kar~ılatlım. Yal r...ı z gitmeden 
evvel, mutlek bir gün gelmesi için 
ıon derece ısrar ettim. "Hayır,, di
yemedi. Ben, mütemadiyen anla . 
mamazlıktan geliyor, kendimi ü . 
mit içinde gösteriyordum. Çünkü 
bilinin ya, her 9eyi öirendiğimi 
f arkedene artık bir ıeyden çekin-! 
mez ve o zaman hiçbir bağ kalmı· 
yacak. .. 

Nakleden: 
.(Hatice Süreyya) 
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TeifırDka Ne. 47 Yazan= Muırad Seırto~Bu ---
K~ra Hasanın elinde kılıç çelik bir yılan ribi 

kıvrıhyordu. Cellat mahvolmuştu. Pa:as~ie 
kendisini korumaya çabahyordu 

Şövalye ulur gibi emir verdi: hareketlerle palaaile kendisini ko- -O kadar acele etmemenizi hir 
- Gebertin tu mel' unları! rumaya çabalıyordu. daha tavsiye ederim. Kahbel.kle 
Derhal altı kılıç öne doğru u•an. - AI bakalım sana ! Kara Ha- her zaman parti kazanılmaz. Da-

dı. Ve zindanda görülmemit hir san bir doğru hücum y:>.ptı. Kılıcı ha evvel sizinle bir erkekle döğü· 
çarpıfm& batladı . elinde bir ıimfek gibi ;>arladı. Fa şür gibi döiütüyorduk. Fakat ar• 

iki Türk kılıçları ıimtek saçan kat birdenbire: tık sizin bir erkek değil bir kah• 
iki buluttu sanki .. Naaıl sağa ıola - Ah! diye Jıavkrr.a.ralc vere be oldujunuzu anlamıt olduk. Al 
yeti§iyorclu? Buna ıövalye Dobüs-- düttü. bakalım cellat! Bunu hak ettin! 
son da, muhafızlar da, hatta bun- Ne olmuştu? 
ların arumda. bulunan onbaşı Yor Bunu eski ismiyle Roberto ye-
gi de; cellat da. ıaııyorciu. ni iamiyle Ali de anlıyamadı. Yal 

Hasanın ıeıi duyuldu: nız bir anda Haıanr kılıcını elin-
- Son defa teklif ediyorum. den atmıf, iki eliyle yüzünü kapa 

Teslim oluyor musunuz? tarak yere kapanmıı gördü •. 
Dobüsson kuduruyordu: Bunu tövalye Dobüsaon da, Yor 
- Tealim olmak mı? Ah küı· gi de ve cellat da görmüşlerdi. Şö 

ta.hlar, siz pek ileriye vardınız! valyenin zehirli bir yılan ıalığın

Göstereceğim ıize ben gününüzü. dan farksız ıeıi yükseldi: 
Haydi aslanlar fU hainleri geber- - Şimdi elime geçtiniz. Ah, ah 
tene iki bin altın var. mahvoldunuz. Akibetinizi düıün-

Bu vaad üzerine ıövalyenin a- dükçe ben bile titriyorum. Size öy
damları yeniden küfürler ederek le itkenceler yapacaiım ki, ıizi 0 

salc:\ırdılar. Çarpıtan kılıçların çı- ıekilde geberteceğim ki aç kurtlar 
kardığı sesler zindanın içinde kor
kunç akisler yapıyordu. 

Fakat, hayır .. Nafile! 
Hiç bir ıey para etmiyordu. 
Huanın erkek sesi yeniden du-

yuldu: 
- Pek ala öyleyse! Alın baka-

lım ! 
iki Türk bir anda ileriye dofru 

bir hamle yaptılar. iki feryat yük 
seldi. Bir muhafızla bir cellat ya· 
mağı yere yuvarlandı. 

tarafından parçalanmak, yahut 
kızrın demirlerle vücudunun dai· 
layıp titliyerek öldürülmek bir ni· 
met ıibi gelecektir. 

Alinin ince ıesi yükaeldi: \ 

Bir hamle daha yaptılar. Kılıç- .._ 
lar b!r daha çarpı~tı. iki feryat da
ha yükseldi. Bir muhafızla bir cel · 

~ 
lat yamağı daha yere yuvarlandı. :-. 

Geriye kalan onhaıı Y orıi ile asıl 
cellat ıapsarı kesildiler Ve geriye 
dofru kaçarak 9övalye Dobiitıo· 
nun yanında yer aldılar. Bunlar ö

mürlerinde böyle ıillh kullanan a· 
dam ıörmemitlerdi. 

Dobinson da sapearı keailmif, 
ıördüğü manzaradan dehıetli su
rette ürkmüttü. Bir an aözlerini 
kapıya doğru uzattı. Fakat imkinı 
yok .. Şeytan gibi kılıç kullanan iki 
Türk tam karıılannda kapı ile 
kendileri arasında ve ancak bet a
dım ötedeydiler. 

Kara Hasanm o, insanı çileden 
çıkaran kahkahası yükseldi: 

- Hah, hah, hah! Ne o? Keyfi
niz kaçtı zannederim muhterem fÖ· 

valye! 
- Şeytanlar canınızı alıın ! Hay 

di aslanlar, gösterın kendinizi . 
Şunları gebertene on bin duka 
var. 

On bin altın ıözü celladı hare
kete getirdi. Zindanı titreten kor
kunç bir nara atarak palasını sa· 
vurarak atıldı. 

Kara Haıan ile ıörüimemit bir 
tekilde vuru~mağa batladılar. Ha. 
ra Hasan hala ıülüyordu: 

- Sen de kanına susamı~sın ga· 
liba ! Kolları bağlı bir adamın ense 
aine palayı indirerek kendisini Ö· 

hür dünyaya göndermek kolay İt· 
tir. Haydi timdi göster bakalım 

kendini! Sana öyle bir oyun yapA· 

cağım ki! 

Kara Hasanın elinde 'kılıç çc· 
lik bir yılan aibi kıvrılıyordu. Cel· 
lat mahvolmustu. Ancak tatlan 

........ ,_, __ .. __ _ 

Po.tacı - ıahnede durdulunuz 
gibi aıra11a di:Udinh değil mi? içiniz. 
de ıoldan ikinci ilt ıağdan birincly(" 
birer mektup var.' 

- ı <.ı.ıuuı bu oaaogu hNiye et
Hk acaba naıll? 

- Fenn değU ama bu vazoyu 
biıe o hediye tttmiştf. 
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Te lgrer edreaı . ıenenı:>ul HABER 
Y ezı ışı erı telofo n1..1 UM7t 
ld llr e ve ıı arı .. u:no 

ABONE ŞARTLAR! 
'"' '''" E'"'"' ••nelik ••DO Mr 2700 Kr . 

6 eylık 7:10 ., t4SO ,. 
3 eyltk 400 ., 800 ,. 
t eytık t~O .. 300 ,. 

iLAN TARiFESİ 
Ttraru t Uau ıar.nın s at•,.• 12.so 
lıt•om ıonıerın 10 ku•u•tur. 

.~olııbı ve Neı,ıııot Müdürü: 

H a san Rasim Us 
Bosıldıiı ver (YAKIT) meılHt.., 

Boğuk bir hırıltı yükseldi Al~ 
nin kılıcı celladın bojazını deli• 
vermiıti. Cellat hırıldıyarak yere 
yuvarlandı. ı 

Cellat bunu hakikaten halr et
mitti. Çünkü Hasan il~ çarp191rke11 
birdenbire sol elinde tuttufu m~ 
,aleyi kar,ısındakinin ıuratına fwı 
latmııtı. Bittabi bu beklenilıniyed 
hadise karııımda Haaan kılıcım 
atmıf, elleriyle yanan yüzünü ka• 
patarak yere kapanmıftr. Ve bı1 

hareket ıövalyeyi sevincinden laı• 
durtmuttu. ~ 

Fakat aördüiünüıı ıibi bu ıe-ı 
vinci hiç d<! uzun ıürmemitti . iki~ 
ci Türk, palasını yere kapanan Ha. 
sanın kafasını uçurmak için knldır• 
dığı anda kılıcını celladın boynuna 
sokuvermiıli. Bu dehtttli manza• 
ra karı111nda tövalye de, Y orgi de 
beş adım geri çekilmişlerdi Onlar 
bu :zayıf n11hif delikanltdan bu dee 
rece milth;! bir hücum ve hamle 
sula beklemiyorlardı. 

Ali, hala yerde kapalı duran 
Huana ıo,du: 

- Nasılsın Hasan? 
- Sen kendini kolla AH' Dik· 

kat et, bu kahbeler sana da bir o
yun oynamasınlar. 

- Cevap vermedin, ıen naııl• 
sın? 

- Ehemmiyetsiz. Yalnız yüzüm 
biraz yandı zannederim. Sen be
nimle metgul olma, kılıç nerede?. ' 

- Yanında.. \ 
Hasan kılıcını kavradı. Önce 

dizleri üıtüne doiruldu. Sonra a.ı 
yağa kalktı. Sol eliyle bili ıim .. 
ıiyah olan yüzünü tutuyordu. AH 
derhal cebinden bir mendil çıbıa 
rarak Hasana uzattı. Huan &... 
nu alarak yüzünü ve ıözlerini ail• 
di. I 

Büyük bir teaadüf ... ri olaralC 
metale Haaanın ancak hıyıklarnu. 

katlannı ve kirpiklerini yakmıt. 

fazla ziyan vermemitti. Yerde kan 
içinde upuzun yatan cell&dı ıörün
ce vaziyeti anladı:. 

- Hayatımı kurtardm, Ali! de
di. 

- Şimdi bunun ııruı delil. v .. 
kit geçiyor. 

Bütün hunları korku içinde ıef• 
reden fÖvalyc bir anda iki Türkün 
yeniden üstlerine doğru geldikleri• 
ni g5rünce büyük bir heyecana 
düttü. Bu sefer de Yorgi kılıcı e

ı ; nde olduğu halde şövalye Dobüe. 
ıonun önüne ıeçmiıti. Ali hiç va
kit geçirmeden bu Hf er de Y orıi 
ile çarpıfmağa baıladı. 

Doğrusu Y orıi bütün kuvvetile 
v• mo.lıttr•i;:. ~~JflJOrdu. V~ VU. 

ruşları, hamleleri eayet ciddi idi. 
F akal kaç para eder? ' 

(De .... ftl'). ·. 
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GUGUNKU PROGRAM 
l •T ~BUL: 

1 : 'l'okaUlyandan naldl. ıo: Çocuk sa. 
ı Hlkdyelcr. 19,30: Muhtelif pllıklar (Ço. 

·.klar lı;in) 20: Ses mwilkls1. (pltık) 20,tO: 

StUclyo orkestraları. 21,30: Son haberler. Sa. 

at 22 den sonra Anadolu ajansının snzrıtelcre 

mahsus havadla servld verllecckUr. 

r.CmtF.Ş: (823 Wı.) - (S64,5 m.) 

ıs: SQel mttzik. 19,15: Radyo orkestra. 

:!l,15: SWdyo caz orkest.nw. 22,15: Gece 
1 Jl'$Crl. 23,•15: Orkestra tarafnıdan gece kon 

rl. 

IH'OAPEŞTE: (646 Klı.) - (549~ m.) 

21,30: Slga.n orkestrasne ~rkılar. 22,50: 

Uudapqtc l:onscr orkestram. 2-&,15: Cazbnnd. 
\'ı\.RŞO\'A: (ZU Kh.) - (1.839 m.) 

21: Ha{tt mtızık ve dans havalan. 22,80: 

Şopcn koruıert. 24,Ci: Dans orkcstnurı. 

REBLIN: (Ml Kh.) - (SMl,'1 m.) 

20: Orkestn.. 21,10: Orkestra. 23,80: 

LAyyızfkden ru\klen varyete konseri. 2: Dnns 

.5.iııeuu:ıfac. 

BEYOQLU 
l\JEJ~Eı~ 

İPEI\: 

SAP.AY 
TURK 
~Ul\IEH 

YILDIZ 
ELIIAl\IH\ 

T.\ • 

Şfü 

ALKAZAR 

ŞAlm 

ASRI 

cmmntı·r.T 

ASTOl:l' \ 

Ututma beni 
Hava kahramanlıırı 
ı No. Halk dUF?lanı 
Çlııgene baron 
Kndmlar gölU 
Ma.yerUng 
Vllttorya ve HUsan • Meç 
hOl mus-nnnl 
Aşk rüyası ve kemanlar 
ç:ılarkcn 

Robcrta 
:Ma.ııkeler aşağı ve Rekll 
'Vah§i attar kralı (tUrkçe) 
Vahşilere hllcum ve §aha. 
ne vals 
Bir ll§k bikAyeai ve gccxı 
yo.nınnda bir ses 
Korkunç stlvnrl \"C aampi. 
yon 
Cinayet yolu • Ta.Uı su 
b3hrlyclllerl ve l§lklar ~
nllnco 

1STANBUL 
A§kmı senindir ve altnı 

zincir 

orkestl'UL ıC:AZAI\ TUrandot \"C sokııklo.rda 

nltm 
KOLONYA: (&8 Kh.) - (4~,9 m.) 

21.ıo: htasyon orkcstrn.sı ta.nıtmdan 

J. St'ralll! koruıerl. 23,so·: Lıl.ypzlkdon nnklen 
kOll.!Cr. 

MlLLt Allbab.'.ı (Ulrkçc kopyesi) 
l~E.MAJ~m~ı· Kanlı lto.rga - Blnlklncl 

gece ve yıkılnn saltanat 

KADI KOY 
ILUWURG: (OM Klı.) - (881,9 m.) *50RE~ 'A l3 N o. h casua 

: Şen dul 20: Baıı.t mllzlk Gitar ve mandolln or. BALE 
kMtnlaI 23,10: Kmuıer. 24: Qı.zbaııt. YILDIZ (\'"D.): Hayat budur ve 

~"tB: (1(0 Kh.) - (i~ •• m.) 
kamrgMr. 

ÜSKODAR 19,(0: Şarla 20: latuyon orkestrns:r. 23, 
ao: Co.zbaruL HALE : Kutadtva 

FARiS P.T.T. (69.l ) - (Ul,'7 m.) Tig.altolat 
21,38ı Ha!1t orkestra. :Z2,SO: Jfal>:ı.tt. 

24,45: Dans orkestram. 

ROMA: ('11S Hh.) - (4%9,8 m.) 

21,35: Opcrıı havalan. 

TULUZ (Fnuı..sa): (DlS Kh.J - (!%8.6 m.) 

23,35: Opera havalan. 24: ?ı!llzlk hol. 

24,a!i: lspmıyol oarıaıan. l: Hafit mllzlk. ı, 

25: Arjn.nUn orkestrası. l,SO: Operet havala.. 

n. 1,45: :lıf&.r§lar. 2: Mllzlk hol. 2,20: Orkes. 

tra. 

''lVANA: (159% Kh.) - (506,8 m.) l 
20,25: Viyana scn!ontk orkcatrrun. 23,10: 

Şnrkıhr 2 l,5: Cazba.nd. 

~IOS'\'1\ \ 1: (1'14 Kb.) - (l.724 m.) 

21>: Strawısun "1001 inci gece., opereti. 
nın re •.ı: o montajı. 
MOl3h0\ ' m: (401 Kh.) - (748 m.) 

17,30: Viyolonsel konseri. 19,4:S: Son!o. 

nlk lıollSt'..r (Soprano Mme Zlatogorovn'nm 

ı§UrnkUe). 

l'AntS (Po t Pıırlzl)cn): (959 Kb.)(81!,8m). 

:?2,15: Muhtell! yayım, operetlerden pnr. 
çalar. 23: Qızband. 23,30: Hafif muslld. 
rr.AG: (888 Kh.) - (4'10,% rn.) 

21,40: Operet (Bratısıavada.n nakil}. ;s, 
::o: Konıser. 

KISA DALGALAR 

LONDRA: (Kma anlıklarla, mnhtcllf o. 

mnlnklarda gtbılln her annttnde mUtem:ıdl. 

,1CD~.) 

16,10: Orkestra. 16,30: lakoçya, lrlandıı 

Ruğb! maçının nakli. 18,45: Orke.stra. 19,15: 

:Va.eyote. 20,20: Dans orkestram. 21.415: Or. 
mtra. 24,20: Orkestra. 

ZEESE.~ ( Almruıya): 

16: Varyete. 16,-&0: Dans nwslklsL 17,45 

pans mU!fldsl. 19,45: Varyete. 22,15: Dans 

mllzlğL 24: Varyete. ı,ııs: Şnrlalnr. 2,SO: 

Quband 8,SO: Varyete 

lJUtZEN (Hobııda): (25,67 ın.) 

15,30: d:ın 18.SO kR~ar: Muhtelif musl. 
kili ,.c n~cll ı>rognun 
RmıA (IUsa dalga): (2M m.) 

16: Dört kf=1Uk orkestra konseri ve pr 

kılar. 18,SO: Opera parçalan. 

l\fO KOVA: (Kısa dalga): (25 vo Mm.) 

10,4:5: Scn!onlk konser 

HALK OPERETi 

S. 1' de Çocuk Uyatrosu 
G'OI..MİYEN ÇOCUK 

Gece saatı 20,SO da. 

MIRNAV 
BllyWt operet 

FRANSIZ TlYATBOSU 
Bugün lla8;t l& da. VO 

Bu ak,.'lllm saat 20,SO da 

llEYOGLU ÇlÇEOl 
( ZOzo D:ı.lmas VO Kon.. 

finyotlsln !§Unı.kUc 
• ı;: 

(•) yaıımcb l,nret buJmıa.o lalmlerhı 

fAfsDatmı UAnJamnn ıınwnda bolu.rsmııu. 

Ant:ikomü nist 
mektebi 

Birleşik Amerika Cumuri . 
yellerinin Filadefya §ehrin· 

de çok orijinal bir mektebin açıl· 
ma töreni yapılmıştır. Müessese . 
nin adı "Komünist aleyhtarı mek
tep,, tir. Burada sosyal bilgiler, 
ahlak fenleri, ilahiyat ve muhte . 
lif tahsil sistemlerinin diğer mev· 
zulan, hepsi de kommünizme kar· 
§ı mücadele bakımından 'olmak Ü· 

zere okutturulacaktır. 
Mektepte yirmi sekiz profesör 

vardır. Talebeler yaşları on sekiz· 
den yetmişe kadar olmak üzere 
1100 kişidir. Nev'i şahsmn mahsus 
olan bu mektebin da:ha timdiden 
talebe kadrosu dolmuştur. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satllan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilQnlarını HABER'e 
' verenler kar ederler. 

tütbfş haydut ve gaddar tabiatlı "DlLLlNGgR"in · · " ır.:ıccraları 

1 Numarall 

metresterilc sefahate dalmak ic.in ga.<>· 

bettiği senetler. 
lld saatlik heyecan filmi 

SAR inemasında 
Kemali •unffaldyctle devam ediyor. llfı.veten: MlKEYr JOKEY ,·e Pa 

ramount jurnal. 
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Geçinmenin yolunu bulmuştu ama 
Kanun ku vet· nihayet aka na· 
yapışıp o hapishaneye ıktı 
Yalancılıkta, maval okumakta 

bazı insanlar için çok hem pek çok 
para varını§! lngilterenin Ekster 
şehrinden Johu Harding ile karısı 
Olga bundan birçok yıl önce bu
nu keşfettiklerinden beri artık bir 
gün bile çalışmak ihtiyacını d\IY
mamışlardır. 

Bunlar bir takım saf dillerin ku· 
laklarına yalanlarını fıslamak su
retiyle elde ettikleri senede 10.000 
Türk Ji-rası gibi oldukça kabarık 
bir kazançla lüks içinde yaşamıt· 
lardrr. Son on sene içinde ise fev
kalade hikayelerini anlatmaktan 
aşağı yukarı 120.000 ita 135.000 

'lira para toplamışlardır. 

suretiyle verdiği takdirde kendisi
le evleneceğini de ilave etmeği u· 
nutmamıştır. 

Olga bu martavalı öyle büyük 
ve kandmcı bir ustalıkla anlatmış-

rabasma yazmıt ve Olgaya, nıüS# 
takbel kocasına gönderilmek üze
re, mühim yekunlar tutan paralat 
teslim etmiştir. 

Bunun üzerine Olg-ı ile koeası 
aylarca müddetle kocakarıya bi11 
bir dolma yutturup 95.000 lira ka* 
dar parasını sızdırdıktan sonra, 
artık Brayton tehrinde oturınıti1 
"sıhhatlerine muvafık,, bulmanı•t" 
lar ve gizlice sıvışarak Devon §eh" 
rinde yerle~mişlerdir. 

Paranın büyük bir kısmı hala 
Brayton şehrinde yaşıyan ve Olga [ 
ile tam§mak taliıizliğine çarpar 
yaşlı bir kadmcaj!ızdan sızdırıl
mı§tlr. Karı koca bu zavallı yaşlı c_,,,........,.....,.-.~~-"""""b~~~ 

Karı koca burada akıl ve hava.4 

le gelmiyen masallar uydurmuşlatı 
ayni zamanda iki kocanın nikahf 
altında bulunmak ve hırsızlık ysp
mak suçundan sabıkalı olan Olg3 
cüreti daha ileriye vardırarslc 
maktul çnrın son kızı olduğunu id
dia etmiştir. 

Bu hikayesini isbat etmek içİO 
de bir takım şahte vesikalar göt' 
tererek kendisinin Kon~ Karvesk1

4 

den boşanmı Olga Romanoff ol' 
duğuna herkeıi inandırmıştır. 

Olga Harding hatuncağızı Brayton şehrinde bun· 
dan dokuz yıl evvel tanmııtlardı. 

O günlerde bu kan koca bir do- ttT ki, zavallı yaşlı kadın falcının 
landmcılık suçundan dolayı onbeş yanından çıkar çıkmaz evlenmek 
ay yattıktan sonra hapishaneden üzere olduğunu bütün bsım, ak-

Çarın banka1ardaki mevdvıttf" 
nı alabilmek için isbatı veraset ili' 
mı çıkarmak lazımd1r. 'Bu da mas' 
raf ister; işte masrafları ödiyebil' 
mek bahanesiyle dalavereci Olgt' 
burada da zengin bir takım koııı' 
şulardan 35.000 lira kadar par' 
sızdırmıştır. 

yeni çıkmıı_ve deniz kıyısına gide- nvn ~ n ~ 
rek ~:~;=ı~~!u;:ı:o~~~ su- 'T • • 
retiyle geçinmenin yolunu arattı· 1 er z l m l 
rrrken, yaıb ve hayli zengin kadın 
da gelerek falına baktırmak iste
miştir. 

aırowcırstYJ li'il lYJt'E? 
şte size bir 8dresl: 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

htanbnl • Ycnlpostaııc tar~ısıııd• 
!"oto Nar yanında Letafet hıuıada 

Meşhur bir atalar sözü vardıt= 
"Bir tlaraın çekirge, iln atlarsf11 
çekirge, üçüncüsünde yakayı ~~e 
verirsin çek~rge !,, Şimdi Johu ,ıe 
kansı 01~ ağır ceza mahkemesiıf 
den aldıkları heş sene nğır hapif 
karariyle hapishanenin demir pııf" 
maklıklan arkasına tıkılmı§lardıf• 

Madam Harding ona Cenubi 
Afrikada zengin bir milyonerin 
gelip lngilterede muazzam arazi 
aahn alarak yerle eceğini ve ya
şını, başını almış bir kadınla ev· 
leneceğini söylemiştir. Milyonerin 
hemen gelmemesine sebep olarak 
da bütün nakit parasının altın ma- ..!.:=============:!. 
denlerine bağlı olmasını göster- TASHİH - Gazetemizin 19 Şu· 
mif, fakat eline azıcık nakit geçi· bat 936 tarihli nüshamı.zm 10 uncu 
rebildiği takdirde işlerini tasfiye sayıfasmda neşredilen İstanbul 
edebileceğini, bu parayı avans 5 inci icra memurluğundan serlev· 

hah ve 20140 No.h ilanın 26 ınc1 

~~--------------------~ Bir kayıp aranıyor. 
Adananın Bahçe kazası .. Jı 

310 tarihinde kadılık yapan S31 
Ömer Hulminin beraberinde alıf 
lstanbula getirdiği Sultan MürU~; 
vetin hayatından bu ana kad~ 
haber alınamamıştır. Biler, ı~ri~ 

SlNBMA 

GEDIKPAŞA 

•• uran 

satınnda (kıymeti muhammenesi· 
nin yüzde 75 ni bulmadığı takdir 
de) cümlesindeki yüzde 75 taka 
mı sehven (yüzde 7,5) şeklinde 
dizildiği ve ayni ilanın sondan 
ikinci satınnda (Haciz) kelimesi 
haiz şeklinde dizilmiş olduğu tas 
hihen ilan olun.ur. 

•11 I 
aşağı-laki adrese bildirmeleri ı 
saniyet namına rica olunur. 

lstanbul: Kumkapı, Balip'4' 
ıe· 

yokuşu Çadırcı Ah-:net Ç~ .. 
1• ~·1"' bi Cami sokak No. 2 A ::.% 

-Al TıN GiŞE ZENGiN EDER 
Beyazıt Okçularbaıı: No. (100) Telefon: (23347) Sahibi .c.elal !)oğ•" 

Sayın müıterilerimizin gİ§emizden bilet almaları me~aat!erı ıcabıdır •• 
3 üncü ke§ide 29533 No. aahibi Bay Ahmede 50.000 lıra. 
4 üncü kcşidedc 22481 No. Bayan Fethiye ve arkııda§larına 35.000 lira (,.. 
4 üncü ke§idcde 14953 No. sahibi Talebe yurdu kapıcııı Bay Recebe 10.ooO 
1935 yılbaşı kesidcsinde 14045 No. Katina ve nişanlısına 500.000 liro. 
3 ürıcü ke§İdcdc 11736 numnra sah_i~i Bayan ~~!leye (J.000) :;: 
4 üncü kcşidcde 11736 numara ıahıbı Bayan Kiimı eye (15.000) 1 ,,. 
1936 Yılbaşı keşidcsinde 14110 numara sahibi Bay Baki'ye (500.000) 1:rll 
6 ıncı kc~idedc 3556 No. Çatalca adliye.z:ıbıt katibi Adn_an:a (200.000) 1;rl' 
6 ıncı keşidede 11736 numara sahıbı Baynn Kanuleye (70) ·ıııD 

• .. def ' . d .k • k dı Dn1 
Ayr.1 tertip aynı numara uç a. ~ışcn;ız en ı r~mıy~ . l!zan, • • ·r. 

rekoru kıran ALTIN GiŞE büyük ıkrftmıycJerle muşterılerını scvındırı 

nlRtctı.: FJ)ı CA us GARY coor~~~ MAR10~ I>A' l • 

13 :\o. J,l • Frans1zr:ı 

Kadıköy Süreyya sinema~ 

2 film birden 

o ?aklarda aıtıJJ 
KATE NAGY - FlERRE BLANCllARD tarafından \ ALBEit1' PREJEAN 
orijinal film. 

.. d fiJJ11• 
tarnfmdan fcvkahı e 

l' 
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) - Aman Ömerciğim, ne tuhaf· 
(Nakili. tercü~e ve iktibas had~ mab'.usdu<.) Sin sen de .. o lngiliz kadınını bir 

Oımaıı Rakımı tuttu, oturttu: ne bır baca uçup uıınesıne mun . k d h k 1 
133 

••Kendine ıel, Rakım amca.. tazır. damla zehirle öldürme ten 8 8 0 ay ne var 
Penbe teyzenin döktüğü iliç bro- Mutfakta limba yanıyor. ~~gk~: B i ~ döv Üş ten 1 mü) eder? Sen ya çıldırmıısın.. I Alnına dökülen aaçiannı okf&D19 

ürdür. Sinir ilacı ... En azıın pe- mangalın baıına oturmuf, Yahut iteki kadının atkından ne ğa baıladı: 
tllerin sinirlerini bile uyutturur.,, içiyordu. sonra · • 14'ırpe bilmiyorsun, ağabey! - Kardetine kartı niçin a. 

Odamn beyaz perdeleri üıtün· "Ne haber, Rakam .... ?,, Bu ıırada odanın kapnı çalım. O.aia ıabn tükenmitti .. Göz kadar ıert davrandın, Ömer? llil' 
.. n birkaç ziya dalgası geçti. Bah- "Güzellik ..• Ymrda çıt yok. h- yordu. leri lrir •• içinde kan çanağına yoktan ıinirlerini bozmakta ~ 
,.lede biri feneri sallıya ıallıya yü- teraen otur, MD de Mr dsan tel- Leyla, Prens Ömere ~ .._. eli iJ plai kıpkırmızı oldu.. mana vardı? 
16yordu. Anlatılan Penbe _Rakım lendir.,, meden kapıya kofta.. iM• ıne x.Nılfiaia floiazına sarıldı: Ömer kudurmU§ bir ulan ıilıi 

..,._.. ~---BelkiRahiaaya.. lbrahı0mle ka.uL-ma "9çiıll tli · .&.l--Lt .__be · · · ene kükredi: l.avıumm ıürültüıünden hiç biri .., - ı- ·s-_, - .........- . .,... nım ıtım · 
lılapıyı duymamıtlardı. 1111'· Ne f'i2cir, • riizıir!" liDi yutarcaama himlı: dea bnpy_._? Sözden anla. - Ne yaptıfımı, ne Miylediji. 

'f8ir tef' lbw olarsa, hea mat - Ah .. Siz •i i · ı? llllJall ~ itle böyle tekme mi bilmiyor deiilim, Leyli! Ak -
Osman kalktı: faktaJ'I& FD'tlM ay~ kaça- t.eyll, Prw O. •. · ipwiye ile..._.___ lım batımda .. Muhakemem ye.;. 
"Teyze, paltomu ver. Aiabey dı.,, ~ maai 8S.11L iltediJ• Di,..a blaan liirükledi. de. Artık bu hayata nihayet ve .. 

lel!ttit olacak. Ben kahveye çıkı- Daha tlotr- Rah- 0 hafta de, lhralaim ısrula eıı1a,. Pnfi. Kaı ••• dJtanya atb.. o.er, lb . lim .. Ben sana ayn bir ev tutaca • 
hnmı.,, çok az""' 1aa Ota katta, iıaa- - Vay .. .Aia\eyim tle ._.. rahimde. pYill, .... etli lNr a. ğım .. Benimle ıelir misin? 

Sokakta soluktan parmakları- mın vaktile ,atbll ..... yatıyor· iınif!... '--ı.ı__L ' j • .. Le atıl- OmHemen timbdi.. f -'d 1 
A be 1 h f .-:L-: • Jla. O.er omuzlarını~= • • --1&. er genit ir ne ea ... ı: •ın ucu sızlıyordu. ğa J e omuz du. Son a ta -. .-- _, ~ -uza Jiirüdüler. Fenerin qığın· bianın çocuklwi --~ • - Ne iıtiyorsun? -iti• HJI• I•·· Şimdi yan· -O halde, ben gideyim .. D~ 

D. h k rd farımdan birinin bot 'ft kiral .. .. , tepelerindeki ku11un renkli gö- macı rolü ile .....-LIL ıye ay 1 1• 1111 ftr .&,e .. lırıraam, bütiin ev 
lün daha ap.jı, daha tepelerine Bilbuea RaW._ riJw, çia- Ömer kardeıini aöıi re 1rô • halla lwap toplanır .. Rezil olur- hem de mobilyalı bir eTi var •. O. 
._ d" •-'-- pürm'Üftii .. lbnıhimia iizıeriile Ji nu tutayım .. Bu alqam oraya t.-•oiru inmiı oldutunu biue ıyor- 1....m ...,...._. _,..w .- ..._ı 

'-1-cb. Adeti barut renginde kalın, ....... ,.. ppmlf'. Yakan ç&. rüdü: De.itti Bereket venin ki, lb · nırız .. Ki.hyuız, üzüntüsüz yaıa • 
i b" d" Aiabe ..,..1q1a lra - Od-da ne itim .ar, alçak? f 1 nz. Zaten bu evde kaldıkça ni .... 

• rr bir irtü ıi ıy ı. y: •im "• Nraz ~·•• llwabim itidalilli • ıtefm ram ·~ brtı az a le· hımızın olmasına da imkan yak. 
"Kar fırtınuı ıeliyor.,, dedi. çık.aılı siW pliyorda. ederek cevap wnli: cariz " • b•ıle7e kalkııma . Biliyonun ki annem, bu ite hiç ta-
LhYenin kapuı açılır açılmaz S. alcp• Mldemele karar ftl'· - S-in ne itin ..,. ...... ? daa, atlece kifıedaek salona çe raftar değil. Onun dilinden de 

.._, kBteclen "Akpm ıerifler hayır di. GlsiDi ,_..... R.W.,. alıp _ O henim k.armMW... iM • r kurtulmuı oluruz • 
.ı.w.ı,. 1e1leri çıktı. O ıece kahve ıötürec ..... mit sibi ..... ,.... _ 8-daa kimrr ia a.lteri O.. bpıJJ hpedı\tan son · Leyla sevindi: 
4olu,du. Fakat yüzler pek seçilmi- Şimdi 0.-mn ,.._ .. 1t "• yok. Seain karın otel._..• ra, sn • inim olardu.. - Ah, ne lll .. Hür ve serhat 
Jor. Ciwara dumanı sisi kah-Yenin nu hayli t..W..ni. Cipra eJinde ._mu? HW• ı· fw ,_....,_mile · 

1 
.. 1yacaiız. Bize kinue karı,MJ • 

'- lt11f1Bn.r:1Mirümüı. Cam .. r ha- daldı. -:o: benim hiçbir..,-..._. - •·z= iwiae vuru y~ .• Bir hizmetçi tutanı .. H-
••111 P4Cereai ıibi terlijor. 91 ez· RU,. ıarmelt a..,.. Ben 1A7ll ile evlenecel\ ı..,li ,_ wı ben çok iyi yemek de pitirin.e. 
~ nnmdan fincaa taltak b· bia. Umn ötı• W ...,. ..n. benim nifalllmıdır .• Ha,. ~ cL- - .. aıbk bu evde dura Ömerciğim! 

, .._verden akan sıcak su ya, elinde zerzevat sepeti dükkina ıarıya !... mam.. Diye söyleniyordu. Ömerin sinirleri yaftt yafttl 
..-.-..-en aelen nara ile ıelttiii P.. ..-fiiiıa ça).aınlıjl.... u.ı.m '-"--lhulaiein tekme ve \o • yatıpyoidu. Onun Leyllclan a)'n1! 

'ur.ı tıyor. Çıtak ~ile- ..... •• fada ılı 1 11 T..- ıauıclea ... ..,. imde lraps dıtarı atdmuından maaına imkin yoktu. Artık bütiiıl 
r;ni knııuzı beyaz yollu peflemah· pi ediyor. Kadm S11'i JW ı ııpk ...ti: çok •iilı•ıirdi. Fakat, Ömerin dertlerini, gizli üzüntülerini Le · 
aın altından çıkardı, ıelenlerin belana renp tizleri yqlı: "Kork- - Nezaket timin Wr tef ftl'· hir kere ı.haları tutmuştu.. Ona laya açını§tı. O sün annesinin ya· 

J\i::üne bakmata bile lümm his· - Teftik, ı.. ftrkes Lbianm dır aiahef! B• l>ir atak delilim lhralıim lelriade ufacık imalı bir nından çıkacaldar, ayrı Y&flY& • 

. ... .ll"lden ocala sesleıadi: . krbm ....... selmez.,, dİJ• - t. ve ... 1-yaiı bir .... mnkiinde söz aöylemek bile, kurulmuı bom- caklardı. 
"Bir tekerli, bir aade.,. minepbpfor. tirmek iltemem! I••-=- sel· baJJ aa91ıwek kadar tehlikeli O · Omer ayala kalktı: 
.,. -h ..1· r -- d Vıe m.is- - Haniya, sen aabahleyia ı... na Yenin çerçeveleri, kapı ara- F-- .1...--'- aaar..-. ICiremit- .-.. ~· TUi' mı.. lacalm. Zeki bdm bu tehlikeyi 

L H ..__ _,__ .. miafir w zn bir T&rk..... na, o kadından yakamı kurtarmak •iı ıskı ıılu kapalı. içeri bir tek ler birbirine ıirifs. Ba· talmda .- 1ai-.. Omerin yanma tok11lc1u.. } • 
iılima W.w 8111'1Dak iltedba için yardım edeceğini tiy emif • ~~es hava ıirmiyor. Ketkin bir yuyan cüceaia cliealmda etki ra- _ EYimbde miıafir ...._. tin! Bana bu hUIUSta nuıl yarchm 

-nve kokusu, tömbeki ve tütünle, mazan davullanaı ca•1andmyOI'. bir Wwe yok. O burada temelli edebileceğini anlatır mısın? 
iır bir nefe. kokusuyla kanımıı, Mahalle çocuktan bir aiızdaa ba· olarak kalacaktır, anladın mı? - Aman Omercitim, ne tuhaf. 

\_'7-m ~run deliklerinden ciğer- iınııyorlar: lbrahim •lay eder gibi bir ta . sın ıen de!... O İngiliz kadımm 
ne ımyor. "itte seldi, itte sidi1or; ..... : vırla ıüldü: bir damla zehirle öldürmekt.. 

<>.nan o alqam az konuttu. Ra- di, itte ıidiyor, dum, c'- .. , dum - iman, alacağı bir kadmı ih daha kolay ne var?! t:::. nziyeti, ıuılattıiı rüya, ııo- dum. Dumdum da, d- dum!,. mal eder de otellerde aakladıiı - Ne dedin •. Zehir mi? 
L i askıntı onunla kahveye ka- Kim ıeldi? Kim gidiyor? Rabia kapatmuiyle hayatını ıeçırine - Öyle ya .• En keatiıme km • 
~ ..ı.ifti. mı? Le,li k•• ıibi illCe daypla Ye - Ajl~ oğlum, •ana bir baıka tulut yolu. 

Birdenbire riizıir çdJtı, kapı, (Devama rw) ze1Ei hir bdm ._ ....ı taham. nwz alını11! 
~li , ~eve yerlerinden oynadı. 

erJtea birdenbire: 
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T~lrka No. 53 

Her De oluna ollun ben ~ ODUD azametli 
cWdiyetiDe. lrayıtmlJlma ludd benim ayamk " .... 
....a ...-.ıcrimin mnemen addı ola -tak tn 
rma Mlalr;ı aJltmlttan. Yalnu onda talee""DIJ ede
..... teY stifünde .. ıklerlade tadlpa ..,. 

•• 
Ba llir çift mavi pJei. kaJrtlıdlk w iltDıa ro-

Hl opwkta IDld birt.dHil bu,...._ Ban _. 
manlu ince du+ldın ıen; " parlak 1ıir çoc1* cGo 
16f61le .pdılı halde vakit. nkit ele ~-· küçi1 
ten bit lldlasa • bildUIJorda. O.. laıJ!tsızlığı ba· 
- da am bir bjıtaıdrk ..... ifil. Jltitün hareketle-
rimi, jatleıiml ft ........... ~ti kadar en bm si. 
bi bir taftl'la iuc:cllJta ba \lZUD bakıp dayanabt1i• 
yortlma. Fabt ille o cülütü !.. tııe o &Uliitil ,_ tıte 
buna Wr tlrll ahpmıyor ve tahammill rdıemiyor· 

dum. Bu mt!ıtehd cözler karıısmda kıpkarmm olu. 
yor, blldln benlitiml tiddetle bir hiddet sarıyor, iı
tlhfaflanna, beql an11zm kamçılayan alaylanna ken· 
dimi kaybedecek 1ı:adar isyan rdiyordum. 

Blfle dalrikılarda ben de wa ,_.ıamak, onu 

klis'JbDelr için JWfdan.. 
le fnln tıoau ba iltetfmi OM ~ de

lildi- Sert eiblerimi ~ ıelir. IUç bir 
teJiD anamıyacalr iyi 1dlltGr Clrmlt bir llN n 

byıt11S1ıiı ile IUlardı. 
Onun bu ~ •e •• r ile benim de 

hiddetim yatıpr biraz IODl1l baaa amaturdum. Şwıu 
da 96JliJC)'İID ki Arif NecJretin çatm altmda ceçir· 
dilim Dk baltalar haldJd bir .. i;eriliade .. sil
rOltOlls ıeçti. 

tık bYpllllZ lteki bdlna ait olu bir .... PY· 
clilim .... patladı. 

Koyu mavi ipekteD ba elbile idnf e&ı7m ki be
nim b8tBn ricaduma hot bir pldWe .,,.... Be-
ni arkamcklri 'ba rabla c&Or ...... aJm ldld bir 
ıeyi hatırlamak istiyormaı siW ..... Sonra ~ 
aararmı• yanıma geldi. Robu ...... .terek lel't bir 
snlc: 

- Şunu timdi arkanudan çıkarınız c1eııl. 
Sanki bir hımzhk yaparken yakalaomq ılbi lap. 

1amuzı oldıım. 

Miithi• bir ıurette kaş1annı çatarak: 
- Hadi! Simdi. hemen çık'lracaJr.ır,,ız. S'ze hu 

kadını ban:t b2tırlıoıtmamanm ıtsyl~ miydim! 
- DU"Onerredtm ... 
Sözüııı\\ keserek: 

(Arkuı vu) 

- Hayırl Beni linirleadirmek için bunu yapll
ms. Çünkü hOfWU gitmiyen bir !eyi yıpmak .W 
keyiflmctim:ekti. 

Bu siizler beni km4imden geçirdi. Kuru bir ..-

le: · 
- Yamlıyonunua 1 dedim. Sizin botunun cWip 

gitmiyen fe11er neme lbım. Böyle saıunakta prlp 
bir surette aldanıyonunuz . 

- öyle be öt.eki kadının tenezzül etmediği 1CJ9 
1eri ne diye mtmıza giyiyoraunuz. 

Kelime çok zalimdi. Renctm apsen oldu: 
- Siz hakkımda ne dütUıJUncniz dfltUniln bal 

alikadar etmez. O kadının elbiıcsini giymeme geJia. 
cc çünkll evinizdeki bınımlık rolUnil yapqıağa ıar
drobumdaki elbisem yetiımiyorda. 

Aaık çehresinden bir tee99Ür gölgesi' geçti. Be. 
dm bu kadar sade bir cevap beklemiyordu. 

- Niçin bana a5ylemediniz l 
.Acı bir fİYe ile: 
- lstemeğe alııık değilim 1 

- Siz söylemeden ihtiyaçlannızı benim mi lltt-
fetmemi istiyorsunuz 1 

- Böyle bir fıkir bana gelmedi. Yalnu "'8is
de gccçird' ğim birkaç aylık bir teçrllbe qin kendime 
aynca bir bütçe yaptınnağı lüzumsuz buldum. 

(l>eYamı .... ) 
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''T arzan,, filnJerinde görcWğümüz 
Moren O'Sallivan •on moda bir 

yağmurlukla., 

'"'"1'. ........ µ .. 
r 
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Figüranlar ne kadar 
para kazanırlar? 

1935 senesinin son dokuz ayın

da Holivud sinema stüdyolarında 
21.779 figürana para verilmiştir, 

yani vasati olarak günde 700 -
800 figüran İş bulmuıtur. Halbuki 
Holivudda 12000 figüran vardır. 

Yukarda bahsettiğimiz 21.779 
figüran ücretinden 4755 tanesini 
zenci figüranlar, 2794 tanesi Çin . 
Iiler, 2331 rini İngilizler, 2211 ri . 
ni Franıızlar almışlardır. Figü · 

.>f.. Katharin Hepbörn gelecek 
filminde Fredrik Marş ile beraber 
oynıyacaktır. Filmin adı "İskoç· 
yah .. Mari,, dir. 

~ Üç buçuk ay evvel Nevyork
lu meşhur bir kitapçı ile evlenmiş 
olan Silviya Sidney boıanmah üze. 
re mahkemeye müracaat etmiıtir. 
Silviya, Nevyorklu tanınmış bir 
Yahudi diş doktorunun kızıdır. 

~ Greta Garbo otuz, Harri Bor 
elli dört yaılarındadır. 

"""' -
. ' 

·~ 
J 

·ı 

1 

j 

ranlar arasında 33 milletten a . 
damlar vardır. 

Bu hesaba göre Holivuddaki 
figüranlardan ancak onda biri de-
vamlı iş bulabilmekte ve ayda 160 
lira kazanmaktadırlar. 

Fakat figüranların kat knt el

biseleri bulunmak icap ettiği için 

bu para Holivud gibi bir yerde hiç 
imrenilecek bir şey değildir. 

s::::::=: E 

~ Meşhur alim Madam Küri
nin hayatına dair Holivudda bir 
film yapılacağı haber veriliyor 
Filmde Madam Küri rolünü Joze· 
fin Haçinson yapacaktır. 
~ Zavallı Ramon Novaro! A

merika film stüdyolarında İJ bula 
mayınca Londrada operet oyna 
mağa baılamııtı. Fakat bu it de 
sökmemiştir. Ramon Novaronun 
Romaya gidip orada film yapaca· 
ğı haber veriliyor. 
~ "Herkes ondan bahsediyor, 

filminde gördüğünüz Edvard G 
Ro&nson yakında "Betoven'in ha
yatı,, adlı bir filme baılıyacaktır. 

1$-- "Sinema vasıtasiyle edebiya 
ve sanat yayımı beynelmilel ko 
mitesi,, geçen ay tc.r~-.,,, , 
Çarl Çaplin'e altm bir•mada}ys:
verilmesini lcararlafhl'mıştır. 
~ Re}iJör Klarans Brcmı yer.i 
yapacaiı bir filmde Klark Geybl 
Cin Harlu ve Mima LOy'a rol ver
mi9tir. Bu filmde Klarlc Geybl ses 
li film çıkalı ilk defa olarak şarkı 
.,.~ 

~ Geçen gün Londra stüdyola . 
rında çıkan yangın dört milyon li
ra zarara ve iki bin İ!Çİnin açıkta 
kaime.ama sebep olmuıtur. 
~ "Kröyçer Sonatı,, filmi için 

Mari Bel, Piyer Rönuar ve Larkey 
a.-aje edilmiılerdir. 
~ Sovyetlerin ya.ptığı yeni plina 

göre 1936 senesinde bütün mem. 
leket dahilinde mevcut sesli sine. 
m:& ıalonlarının sayıaı 11.000 "e 
çrkanlacaktır. 1935 de mevcut sa

lonlar 2285 di. 
~ ı Anna Bella'nm asıl adı An . 

nette Charpentier'dir. Boyu 1,63 
I 

santimetre, ağırlığı 52 kilodur, ya. 
ni Mey Vest'in yarısı ağırlığında! 
~ Bir müddettenberi rahatuz 

olan Adolf Menju iyileıerek has . 
talianeden çikmış, iki haftalık bir 

nek'ahat devresinden sonra Holi . 
vuda gitmi!tir. 

~ Vladmir llliç Lenin'in ölümü
nün on ikinci yıl dönümü dolayı . 
siyle Sovyetler büyük ve sesli bir 
"Dokümanter,, film yapml'flardır 

Filmde 1918 den itibaren Leninin 
hayatına dair sahneler, sanayi ha. 
reketleri görülmektedir. 

~ · Bir Avrupa gazetesi if!a ve 
iddia ediyor: 

"Marlen Ditrih'in çocu~nu 
haydutlarrn kaçıraca~ı korkusiy . 
le Amerikadan ayrılacağı ve ko . 
mik (Malek) Büster Kiton'un da 
çıldırdığı haberleri bu iki artist ü 
zerine alaka celbetmek için uydu
rulmuş reklam balonlarıdır.,, 

Ne dersiniz? 
~ "Mazürka,, filminde kazandı· 

ih 1 rnuvaffakiyet üzerine Pola 
Negri'nin yıldızı tekrar parlamış . 
hr. Kendisini Ufa angaje etmiıtir 

}} · Gec;en sene A. Horbiger ite 
evlenmlt olan Paula Vesseb'in 
bir krz çc>cuğu olmuıtur. 

' 
Ginger Ro•er• yeni ,evirmelrte ol'ufrı "T ca hndi.i !,,, #ilminin bir. 

aahne•intle ... 

ı::.. Gabi Mor ley ile Harri Bor ıe ' 
çen hafta "SaınlOD,, filmini bitir· 
mi,lerdir. { 
~ Kon.tane Benet ile koc:uı ~ 

Marki dö li F alez Londraya git J ı 

mitlerdir. Yıldız orada bir film çe·' 1 
virecektir. ! 
~ Amerikalılar büyük harM ) 

dair bir film hazırlamağa batla ' ı 
mıtlardır. Filmin artistleri Fre · 1 
drik Marı ile Vamcr Bakster'dir ~ 

1 

ı:J. Meşhur rejisör Friç Lang'll' ; 
bu sene Londrada ikinci defa ola-' : 
rak "Metropolis,, filmini çevire ' 
ceği söyleniyor. Malum olduğu u ' 
zere ilk "Metropolis,, sessiz ola · 
rak yapılmııtı. 
~ Abbe Prevott'un methur "Ma 

non,, eseri Fra111ada tekrar filme Jcına Makdonalll ile "Marieta,J lil• 
alınacaktır. mini ,ea>irdilıt~ aoma yıldın ocar

r 
lıyan Nelaon EJdi 

,. .• 

G~enlerde ölen Con Cilbertin lttinn Vfreinya Bru "Z~ltl,, lilmim/e 
" , . .. . 
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ÇAPA MARKA müstahzaratı 
Kuvvet kaynağıdır. 

İs t~~n ıfu f .ı)'~;j'i1't~~ilzı·Dıı Satmalma 
· ... ~··~·~oliıl·~:ro~u i~~niar~ · ... · 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satinalma Komiıyonvn
dan: 

1 -Tahmin edilen bedeli 416000 lira olan 8000 ton mazotun ka· 
pah zarfla münakasası 28 Şubat 936 cuma gÜnü saat 14 de Ankara
'da Milli Müdefaa Vekô.leti binasında yapılacaktır. 

2 - 2080 kuruı mukabilinde verilen ,artnamesini görmek isti
yenlerin her gün, münakasasına İ§tİrak edeceklerin de yevmi mezldlr
'da 20390 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuna naza
ran belgeleriyle komisyona müracaatlan. 

3 - Zarflar 28 Şubat 936 günü azami saat 13 e kadat lcomiqo
na verilmiı bulunacaktır. (746) 

Tahmin edilen bedeli 9700 lira olan 20,000 .kil9 zeytin yalı 9 Mart 936 
tarihine kadar pazarlık suretiyle alına~. Şarlnametini ~ 
istiyenler her gün ve pazarlık için de yazılı güne kadar Kasmıpqada
ki komisyona: başvurmaları. Muvakkat teminat 727 lira 50 kUruttur. 

(942) 

lstanbul Posta T. T. 
Müdürlüğünden: 

lıtanbul Paket Postahanesinin üst katmda yapnrılacak tadilat a: 
çık eksiltmeye konulmuştu'i'. Eksi Itme 9/ 3/ 936 Pazartesi günü saat 
ıtS de Galatasarayda İstanbul Posta T. T. Ba~müdürlüğü Alım Satım 
J.Komisyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli 739 lira 48 kuruş muvakkat 

teminat 56 liradır. 
İsteklilerin §artname ve keıifna mesini görmek ve muvakat temi • 

:zmatlarını yatırmak üzere eksiltme gününden evvel Başmüdürlük Ya-
21 itleri Kalemine müracaatları ve eksiltmeye iştirak edeceklerin ek
siltme günUnden en az sekizgü~ evvel İstanbul Nafia Müdürlüğüne 
e~aatla ehliyet vesikası almaları lazımdır. (886) 

İstanbul üçüncü İcra memurlu
iundan: 

Mahcuz Ye &atılmasına karar 
•erilen 745 No.h \hususi otomobil 
27 - 2 - 936 Perşembe günü sa-

HER 
MEVSiMiN 
KREMİDİR 

ta Nüzhetiye caddesi 23 No.fı ga
rajda:· a~ık arttırma ile satrlaca · 
ğından almak İ$lİyenlerin mezkUr 
gün ve saatte mahallinde buhm · 
malan ilan olunur. 

HABER - Aktam poalaiı ş 22 ŞUBAT - 1938 =zr" 

.. 
.. 

Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira f kramlye tevzi eden İş Rankasının 
ikinci tertip ıo.ooo lira milkafath 986 
kumbara keştdelerJnln birincisi t Nisan 
986 da ANKARA da ·noter · huzurunda 
çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebil-· 
mek için kumbara sahfplerJnf n 1 Mart 
986 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25· lira yatırmış ol· 
maları U\zımdır. 

Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma 

Komi s yon u ilan 1 arı 
500 ton kadar buğday kırdm). 

ması 24 - Şubat - 936 Pazarte
si günü saat 15 de Tophanede Sa. 
tmalma komisyonunda pe.zarlığı 

yapılacaktır. Tahmin bedeli ce.m. 
an yekUn 3142 lira 94 kuruttur 
Son teminatı 471 lira 44 kuruttur. 
Trakya ve lstanbul için ayn &yrJ 

fiat verilecektir. Şartnamesi ko . 
misyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komiıyona ıelmeleri. 

'(431) (966) 

Beyoğlu dördüncü ıulb hukuk 

mahkemesinden: 

Kasımpaşada Divanhane mey. 
danmda 21 numaralı dükkinda 
tütüncü ölü Mehmedin terekesine 
tn11hkemece el konulmuş ve ilan 
gününden b&!lamak üzere alacak, 
verecek ve sair suretlerle alaka . 
darların bir ay ve mira1Çrların üç 

Istanbul Gümrükleri 
Satış Direktörlüğünden: 

M. K. N. . Ağırlıfı Kıymeti 
K. G. L. K. Cinai efya 

393 40. 1 .40 Adi demir çivi. 
1738 0.440 31.68 ipekli mensucat KAŞAK 
1733 S.00 1.25 Makineli cam IAmba. · 
1279 91. 9.10 Demir soba kapağı. 

478/ 572 0.100 7.20 ipek manto. 
911 14. Ceviz kütüğü. 
890 . l Adet. ,, ,, 

896 
1
5 " " il 

898 ; 2 ,, ,, ,, 

909 ı 1 ,, " " 
1333 326.00 24.45 Döşemelik tuğla taşı. 

1 
296 67. 6 7p Madeni boya, 

1251 J<rZ 30.20 Talk. 
1420 103. 139.05 Pamuklu lbtikli ıMn~L 
1124 19. 38. Atit asitilo. 
2127 278. • 24.84 Erltilmit hütümen. 
570 218 61.96 Demir limba. 

. -.- - --: •'" 
Yukard• cins ve miktarları ya zılt efyAyı alıcılann bed~liıu~ 

rek ıümriikten kaldırmadıkları ci h~tle Mtlf §•rtname.inin d&r ,,.,.,, 
maddesi miıeil>ince 27 = 2 - 936 tarihinde saat 13,S da tekfat 
lacağr ilin olUnur. (984) 

ay zarfında mahkemeye baş vur. _--.;.;--......-.....""'""'~=-=r-=-·=-.....,,......., ........ ~~--..... ..... --..... ........................ _.....-

maları Haber gazeteainin 16 -
l - 936 tarihli nüshasiyle ilan e
dilmiı ise de ilan müddetinin hita. 
mı olan 16 - 2 -936tari•hinden 
baılamak üzere bir ay daha tem. 
didine karar verilmekle alacak ve 
verecek ve sair suretle alakadar . 

larm temdit edilen müddet zar -
fında Beyoğlu dördüncü sulh hu -
kuk mahkemesine baı vurmaları 
ve müddetinde baş vurmıyanlar 

hakkında kanunu medenin;n 561, 
569 uncu maddeleri hükümleri 
tatbik edileceği ilan olunur. 

ZAYi - Tatbik mü.hürümü 
kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

- . -

• • 
lslaııbul BeJediyesi ilanları 

Jjiil' 
Nümunesine göre 933 tenesi vila1et helediyeleti müft61'•k 6'J 

id4J11 
çeleri k•pali zarfla ek•İltmefe konulmuıtur. Bütçeler tah' jti1"' 
formadır. Her yüz fonnuı bir dit itibairitl• 4 cifti bit ta ıtd 
olunur. Bu suretle 1000 taktın baatttılacaJdtt. ~· 

Eksiltme 28 - 2 - 938 cama ltiJt.ii tut 18 da daiırıf ette ._,.,ıı 
de yapılacaktır. ŞartnamMİ lffaznn müdürlüiünden pataf~i..=- .,_.. 
alıntt, eksiltmeye girmeli ietiyenl~ 2490 N. fı lli1Utma ve ek•1 

•"" 

nunda yazdı Tesika ve 821 Htaltlı mut'aldcat teminat lil*ff'":. f",JJ 
mektubiyle beraber teklif mektuplanm kavi zarflann ,..-..-, 
günde saat 15 e liadar daimi encümene YeTmelidir. (8.) ( 

lttıınt.ıd loelediyotiıoclen: Oıılriidar lrazuın111 JCmkh -~~ 
bilinde bulunan (Namazglh) semtinin müıtakil bir nıahaRe 

ltı alınmı tır. ilan olunur. (8.) .(993)_ 



Galatasaray 
·Fener maçı 

'YAGMURA RAGMEN VAPILACAK MI? 
Evv:ıce de bildirdiğimiz gibi, 

Calatqaray - Fener bahçe ta 
kımlarmın bu hafbl karıılaımaaı 
futbol heyeti tarafından kararlaı 
lırdmııtı. 

F:akat o gündenberi yağmur bit 
tiirlü dinmediğinden sahanın nt> 
l'aziyete girdiği, ve ıtad idaresi 
tarafından tabaya ta,ınan kumla 
tın ne kadar faydalı olacağı he 
llijz belli değildir. 

Eğer sa.ha, oynanacak vaziyet. 
te olmana, bu hafta Galatasa 
ray - Fon er maçı tekrar tehir 
edilecek demektir. 

Diter taraftan, Taksim saha 
llllda yapılacak olan, Günq -
lattnbulspor müsabaksı bu saha 

1afınurdan ve çamurdan daha az 
lllüteeaair olduğundan her halde 
~ir edilmiyecektir. 

Galatcutrfay- Fener maçım idare 
edecek olan genç ve kıymetli 

hakem Şai T e:c:an 

Profesyonellik 1 Fransızlar 
ltaıyada bir hakikat Yepyeni bir milli 

oluyor takım yapıyorlar 
lea·ltalnda profesyönellik mete · Hollandalılardan aonra Çekos 

ı IOQ Ye kati teklini alm•k üze. loYaldara kartı da hezimete ulra 
!'edir. 

l•-1 yan Franaızlar milli futbol talam. -.ya futbol federasyonu hl · 
"'-ci lcıi..ıeye dehil kulüplerde oy- lannı tamamiyle deiiftirmeğe 
llıyan OYuncul r arasında profes • karar vermiı gibi görünmektedir · 
Ye>nellit'a -..a ol""'•. d • te l•• d• I -• -.ına aır V· ..... 

d! 0 unan Projeyi tetkik etmekte- 8 Martta Belçikalılar ile yapa 

ır. caklan maçta ea.ki oyunlardan 
ikinci kümeye mensup ta h. b. · • • k ·111 bm ıç ınsmı oynatmıyara mı. ta 

dil· OJ'lmcuları hakkında iae !İm- kıma ~zet gösterilen oyuncu 

..,. ık el.de nıevcut nizamname hü. lardan bir takım t-kil edecekleri 
.:_1111ılcrı tatbik edilecektir. -s 

ve bu taknmn p.nmn tecrübe et 
HllAlln toplantısı mek iatiyecekleri mevzuu bahae. 

da Bilal spor kulübü başkanlığın dilmektedir. 
n· 

Zaten eski oyuncuların da son 
kulübümüzü alakadar eden zamanlardaki mütevali mağ'ubi 

llliihim mesail hakkında görütmek 
tiz yeder do'ayııiyle kuvvei manm 
il} ere ıayın üyelerimizin 22 -
c; 9 yeleri çok kmlmrıtır • 
.. - 35 Cumartesi günü saat 15 
"e r nk Halk da bunlan bir daha saha-• ı:.re öyündeki kulüp merke · 
~de yapılacak umumi toplantı , da görmek istemediğini son maç 

~I_mı,..._m_a_l_•_n_. ______ ta_ı_ı_lı_k_la_r_o_·t_tü_re_re_k_im_a_r_e_tm_i,_t_ir 

Oksford kadın 
kürekçileri 

Olimpiyat yolculu
Qu hazırlanıyor ı 

Umumi merkez 
Bugün ankarada 

. toplanıyor 
Gazeteler ve efkarı umumiye o· 

limpiyatlara girilmeşini ne kadar 
arzu etmezse etmesin. Galiba iı 
olacağına varack. 

Olimiyat hazırlıkları seyahat 
meraklılannın gayreti sayesinde! 
bütün hıziyle devam etmektedir. 

Bu huıuıta bugün Ankarada 
toplanacak umumi merkez toplan· 
tııında bulunmak için şehrimizde
ki federasyon reisleri dün Anka 
raya gitm:tlerdir. 

lçtimada neler konuşulacağı 
henüz katiyetle bilinememektedir 

Refik Osman 
umumi merkez 

emrinde antrenör 
Oldu ' 

Zamanında, Türkiyenin en 
meıhur oyuncusu olan, ve göatM 
diği oyunlara Ctiir) dedirtmek gi 
bi yüksek bir muvaffakiyet kaza 
nan millt takımın eski oyiıncusu 
ve Türkiyenin en eski Spor mec 
muası Gol gazetesinin n.hihi Re 
fik Osman, duvtluğumuza lfÖre 
Ankarada T. 1. C. f. umumi merke 
zi emrinde futbol antrenörü ola 
rak angaje edilmistir. 

Yalnız gösterdiği yüksek oyun· 
larla deiil, futbolu çok iyi .tnla 
makla da §Öhret kazanan Refi1' 
0 &manm yeni va"Zifesinde ço\t 
fa,JCWI 'ölac•I 1Pfli11•a · 1ıt111if'* 

Merkezi umuminin yenr antrenörü 
Relik Oıman 

Serbest güreşte 

Kiri9 Kong 
İntikamını aldı 

' Kolof hasmını bir ıaat 4 dakika 
ıüren çok zorlu bir mücadeleden 
sonra yenerek bundan bir kaç se 

btı .. ,_.a_ . t ne evvel Amerikadaki mağ!ubi 
.... , .._spora bilhassa kürek ya. takTmı meydana çıkannaia karar ver. yetinin ac111ru çıkarmıştır. 
'- J,Q fil çok ehemmiyet veren ve miştir. Bu ite aynlan genç kızlar bü. Münbaka b?ftan nihayete ka 
'-'-11lk takibi Kembrfç ünh·ersitesi- yük bir ystekle idmanlanna başlamıt- dar fevkalade zevkli olmu§, şid 
fııı .... Japtıfı müsabakalar bütün tardır. detli bir mukavemet gösteren Rus ..._h..._ Resmimiz Oksf ord kadın kürekçi-
~.._ •illa uyandıran tngntzlerln terinin antrenörlerinin nezareti altın. oehlivanrnı venebilmek için Kin1" 

d Universltesi, şimdi kadın ta- da ~ltşmala basladıklannı rieter. Kong fevkal' ef"!r bir k•ıvv~t sar 
IL;._::::!!lli ... ~~_..._~~~----..-..J........ ........ __ ...._ _______ __;, _ __.:ı....1 .... ..-Ji----.J...._._ ..... __.~-J-adA• 

• 

işin şaka~! 
,,,,,__ ~ ~ Li!Qli 

Kulüp Elçileri 
(Bu ya.zı, kıymetli arlradQfı,,;ı.z 

Bay S. Turgud tarajınJan, klüP/e· 
rin, lıtanbul mıntalraındalıi ma· 
rahhalaruaın i.im ue ıo:yadları Ü· 

zer.ine yazılmlf bir lantazi.dir.) 
• • • 

(Kemal) e ıelmif, bir (Bahçe) 
nin (Fener) lerle süslenmit (Ka 
pı) sının önünde (Top) oynamak·! 
la metgul çocuklara baktım. Genç- ! 

Masa tenisi 

lik batka 9ey.. insanda kan (O
kan) amma, htiyarlaymca iş değİ· 

ıiyor ... 
(Galata) nın dili olsa da söyle

se, kimbilir? Şimdiye kadar kaç 
tane! (Saray) yapılmış, yıkılmı§ 

Eıkiden (Saray) larla (Apak) bir 
halde imi§, timdi artık (Sarayın ) 

(izzet) ve ikbali bira:z dü~üniilse 
değer, \>azı Ot) 1eri (Muslihane) 
hal lazım .. 

Eski (Betiktaı) ta oturan 
(Sadri) azam kah)alarınm hali
ni dütünüyorum da hale (Hamd ) 
ediyorum. laterseniz; ! tmdiki ( ls
tanbulıpor) una ser. de can ko !. .. 

Fakat it her zaman öyle değil , 
, bazı zamanlar insanın (Hakkı ) o

lur amma, bunu (Na11idane) kabul 
gerek. Çünkü (Süleyrnaniye) ca
mii bile, impartorluğun en yüksek 
devrinin bir hediyesid:ı. 

• İngilizlerin masa tenisi dedikledi 
(Ping • Pong) oyunu, lngilterede bil. 
has."8 kadınlar arasında çok büyük bir 
revaç bulmakta ve bu oyunun beynel
milel müsabakaları bile yapılmakta. 

dır. 

tşte yukarıki r~c;mimiz. tngiliz şam
piyonu Mt"J M. Osbom ile Almanya 
şampiyonu Mlq Kresbab arasında ya
pılan ,.e İngiliz kızının galebe.4'ile biten 
müsabakadan bir sahne}; göstermek. 
tcdir. 

Tayyareci 13kte - ~ ~_, ,_,~ ~ ,,_, -.___ 
Veni bir 

rekor 
lngiliz tayyarecilerinden Tom 

my Roıe ~ndradan - Kap'a 3 
gün 17 saat ve 38 c!akikada git ·' 
meğe muvaffak ola...ıt yeni bi. 
rekor tesis etmiıtir. 

f.aki rekor 4 gln 6 saat 55 da 
kika ile gene lngiliz tayyarecile · 
rinden Mollison'a eit bulunuyor 
du. 

1932 denberi bir türlü kınla 

Bu (Spor) (Bahadirane) bir İJ· 
tir. (Şazi) yoktur. {Salih) k imse· 
ler bunl~rla uğraşır, bunu düfün
mek içib (Beykoz) da Tokat köş
küne çekilmek de lazım deği l.. 11 
o kadar (Zarif) o kadar (iarif 
ki) ( Güneı) bile bu İ§İ o kadar 
zarif göremez. 

(Anadolu) dan (Liva) yı eline 
almıı; (Hayrı) nı göreceğim diye 
(Devecisine) haydi demiş bir yol
cunun (Celil) li (Celal) l i içpr;ve 
gİrİ!İ (Enoy) olaniarırı harcıdır. 

Bu Ot)' de de (Üçer}, (Beşer) 
gelmekle de olmaz çünkü itin ne
den (Neıet) ' ettiğini bilmek lazım. 

Tarihte bir Ramazan oğulları 

vardır. Şimdi vazife, bunların za
manına benzememiz insan ( Ru
ıen) olmstlı. (Bora va) maruz kı\I · 
mamalı. Çünkü boralar. fırtınalar 
en çok (Haliç) de eser, orada işini 
(Baıaran) vardır. O zamanlar da 
(Hili.l) i (Celal) den uzak ve sa
kit sakin görürsünüz. 

(Samimi) düıünmek lazım. 
(Kerim) olmak gerek. (Öz ışık) 
lflr yılmaz, (Fener) lerden çıkar. 

(Rüıtü) meydanda olan (Ek
rem) kimselerin lstanbulda (Su 
sporları) nı bırakıp da Berline gi
diti, deniz vasıtalanmn Dolma
b&hçeden (K-asımpaıaya) geçiıi 
gibi önemlidir. (Kema!) midir bu 
iki noktanın (Orta) sır.da kusur 

· bir (Köy) olsaydı, (Meydan) da 
( Çeıme) kalmaz. Hepsi susuz ka• 
lır. (Kapı) larına (Kum) tıkanll', 
(Köyler) ir.e (Bakır) borudan ıu 
verilebilse •. 

Böyle yerlerde denizde, (Ka
ra) da da CJlsa hen;en (Gümrük) 
verip (Abdürrahman Çelebi) ye İ· 
ti teslim etmeli. 

{S~mer kültürü) nden gördüğü 
İyilikleri de hakkın (liitfi) si Jlİ· 

bi kartılamalıdır. Böyle feylere 
de (Oruç} tutmak lazım; (Vefa) 
lılık bunu emreder. S T urgud 

mıyan bu rekoru Rose son uçufu 
funda 13 saat lnsalbmfbr. Eğeı 
Rhodeaie' de vulma gelen bir ka 
za neticesi birkaç 'saat teehhür et 
mek mecburiyetiqde kalmasaymıt 
elde 'ettiği derece daha bile iyi o Kayhettlt1 miz spor(•U 
lacakmı,. Geçen gün Ga-

Okuyucull:lnmıza hatırlatalım atasaray klüb~ 
,·1, Lon~ra ile Kap arasın:?~\i tün kıym~tli de. 
mesafe 11450 kilrmı:-tredir, ve bu ıizci1erinden ve 
sevahat, Malta. Kahire. Kartom 1 r;bbiye beşinci 
Kivomo Salizboru ve KimelJ= 9e ;ınıf talebesin-
hirlerine uğranarak yap ll!lıt•ır. :len Enverin, peli 

lngiliz taVYareciıitııin Kape ~enç yatta öldü-
muvasal~tmı hlllber a'an b:,,fe'!"C .. , 1ünü yazmıştık. 
halk tayyare mevdanma rıi-'ıa~~ı. ı }ugün de hu za-
veni 'rtü.,va rekn.-tm~İDİ ıiddet l • . ın elimize geçen 
a lln .wn 1 ....1.. hirreamini ko.VDVOJ'llL 



• 

• 

SağUık CğıüıtBarl: 

Şeker hastalığı 
arı.zaları ve tedavisi 

Bu çok mühim haıtalıia dair 
sırası gelince okur:e.rımıza esasen 
malumat vermek dütüncesindey -
dik; M. S. Yalçın imzasiyle aldı -
ğımız mektup üzerine meseleyi 
bugün anlatmak istedik. 

' Diyabet,, dediğimiz şeker has
talığı vücudün tekeri e!veriıli ve 
müessir bir surette yakamadığın . 
dan ileri gelir. Bundan hışka vü-

cutte kafi miktarda "inubin,, bu
lunmaması ca şeker ha:talığı ya -
par. 

Şeker hal'talığınm ''Pankreas., 
guddeıiyle münasebeti 1682 de 
keşfedildi. Hastalık daha :ziyade 
şehirliler arasında olur. Köylüler . 
de pek nadirdir. Hastalık hiç 
bir yaı mü&tesna olmamakla bera
ber ekseriya 50 - 60 arasında o . 
lur. Erkeklerde kadınlardan daha 
çoktur. Eamerler bu hastalığa, be
yazlardan daha a~ istidat göıte . 
rirler. Zayıflar da titmanlar ka . 
dar bu haatalığa tutulmazler. 
Hastalık kendini nasıl göaterir?. 

Fazla susuzluk, açlrk hisaedi . 
lir. Zayıflama, boyuna kilo kay -
helme ve dermansızlık görülür. 
İdrar çok sık sıktır. Şeker kanda 
birikir, ancak idrarla çıkar. 

Vikut yalnız şekeri değil, yağ
ları da normal bir surette istihlak 
edemez. Bu haller görülünce he -
men idrar tahlilleri yapılmalıdır, 

Hastalığın izleri hazan hiç hiase 
dilmedi ği halde bile idrarda fe . 
kf;r bulunahHir. Şeker · hastalığı 
J?atiyyen mü~minle9tirmeğe gel -

bo hidratlarla yailar, biribirne 
kartı muayyen niıbette olmalıdır. 

Eğer bu niıbet içinde yağlar daha 

fazla olursa vücutte zehirli "Aac . 
ton,, ların teşekkülüne sebebiyet 
verilir. 

Şeker hastalığı için eczahane . 
ler tarafından hazırlanmı§ yemek

lerden ziyade tabii ve mevsim ye 

mekleri alınmalıdır. Pchrizin in 

sana usanç verecek şekilde yekr"' 

sak olmaıın.a hi~ de lüzum yoktur 

Şeker haıtalığı hafif iıe peh . 

rizle pek güzel tedavi edilebilir; 

pehrizi hastayı ıören, tabiat ve 

yapısını iyice bilen husuıi doktoru 
tertip etmelidir. Ağızdan öiütle • 

re, "filan hastaya iyi gelmit !,, ıibi 
sözlere hiç kulak asılmamalıdır. 

Şeker hutalığı ağır ise muhak

kak "lnaulin,, nin tirinıgaları ya . 
pılmalıdır. Aiızdan alınacak "in. 

sulin,, nin teairi yoktur, tirinıa 
lazımdır. Bu tirinıalar günde iki 
defa, birisi kahvaltıdan 15 ili 30 
dakika evvel, ikincisi de aktam 

yemelinden önce yapılır. Bazı 
hastalara ıünde yalnız bir f iringa 

kifidir. Çok aiır vakalarda iıe üç 
tirinıaye kadar çıkılabilir. 

Dut yapraiı ve buna mümaıil 

kocakarı iliçlarından vazgeçmek 

ve bir doktorun nezareti altında 

muntazam tedaviye ıiriımek en 
sail&m 7oldur. 

DOKTOR 

Aşk Staviskisi 
Fransada kendieine bu lakap takılan bir adam 

Elli nişan/, tedarik ederek 
bunlardan iki buçuk milqon Türk 
lirası sızdırmanın yolunu bulmuş! 

Kad.nların itimadını suiistimal f 
ıuçiyle arandığı halde tam iki ıe· 

..ne pol'ılerin elinc!en kaçan ve ni
hayet }akayı ele vererek iki bu -
çuk yıl hapse r.ı a.hkum olan Corç 
Breard Fransanm eol yıllarda ye· 
tiştirdiği dalaveracı ,.e t:ahtekir • 
larm en ön s ro.s1t1da g::len bir a · 
damdır. Paricte ona ' 'Züppe Don 
Juan", "Aşk Sta\ iskisi" "Ellini . 
§anlııı olan a 1am,, gibi birçok la
kaplar takılmış:ır. 

Bu adamın tam da polis mü -
dürlüğü ib cinayet mahkemesi 
karşısındaki küçük bir otelde o · 
turduğu halele iki sene yakalana -
mayışı pek tuhaftır. ı, yalnız bu 
kadarla kalsa gene fazla ehemmi
yet verilmiye~e~c amma aranmak
ta olduğu bu iki yıl içinde her gün 
cinayet mahkcmeler:ne girip da · 
vaları aami sıfatiyle dinlemesi ve 
boyuna taharri memurlarını gö • 
zetlemesi Parielileri epeyi hayre
te düıürmektedir. 

Breardın yaptığı aahtekirlık, 
aıırlardanberi devam edegelmit 
olan bir dalavereye müracaatten 
ibaretti; yani ıadece güzelliğin • 
den, ve malik olduğu cinsi cazibe
den istifade ediyordu. Poliı kayıt· 
!arına göre tevkif edildiği sırada 
tam elli tane zengin "ni1anh,, ıı 
vardı. Bu kadınlann hemen hepei 
de nişanlandıkları adama kendi • 

lerine zengin bir yuva ve İstikbal J 
kurması için bütün paralar nı ver
mişlerdir. 

Don Juan bir kaç sene bütün bu 
kadınları büyük bir uıtalıkla ida. 
re etmif ve her biriıine de ayrı ay. 
rı yalnız kendiıini sevmekte oldu 
ğu kanaatini vermekte büyük mu
vaff akiyet göstermiştir. Polisin 
yaptığı tahminlere göre kendisi . 
nin bu kadınlardan kandırarak al 
dığı para Türk paraaiyle 2 milyon 
500.000 lira tutmaktadır. 

Nitanhlarından Kontes dö Ra
mellasdan 812.500 Türk lirumı 
naııl ıızdırmıı olduiu tuhaf bir 
hidiıedir. Paris yükıek sosyetesi 
nin miimtaz ıimalanndan olen 
bu konteıin Matmazel Lallemaııd 
adlı bir kız kardeti vardır ki, ta . 
nınmış bir falcıdır. 

Breard bir gün matmazele ge . 
lerek giritmek iizere bulunduğt• 
büyük ticaret it inde muvaffak o . 
lup olmıyacağmı ıorrmıttur. Mat. 
mazel fala baktıh:tan sonra bu iş
te büyük muvaffakiyet göründü . 
ğünü tÖylemi§lir. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra Don Juan 
Matmazele çok parlak bir mek • 
tupla birlikte bilgisinden, kendi . 
sinin pek çok da istifade ettiğini 
bildirmittir. Fakat ' falcıya bu itin 
kıs kardetinden 130.000 lnailiıı 
lirası sızdırmak olduğunu söyle . . 

memiştir. 

Breard'm -ara sıra ileriye tilr • 
düğü bir iddia da Habsburg hane· 
danına çok yakından mensup ol • 
duğu ve saltanatın bu aileye iade· 
si için lazım gelen masraf laM le • 
kabül etmek üzere para toplamak· 
ta olduğudur. Yapbğı bu hizmete 
karıılık kendisine Avusturya ve 
Macaristan ormanlarında genit 
imtiyazlar verileceğini aöyliyor • 
du. imtiyazı işletmek için tophy•· 
cağı sermaye yüze bin niıbetind• 
kar bırakacaktı. 

Breard Belçikaya sık ıık yaptı· 
ğı seyahatler eınasında nişanlıla· 
rma mufassal mektuplar gönde • 
rir, İmparatoriçe Zita ve Arıidiik 
Otto ile yapılan mülakatların u • 
zun uzadıya tafsilatını yazardı. 

Fakat kadınlardan birisi yatır· 
dığı sermayenin henüz bir ncına 
getirmediğini ıöyliyerek endi~<' 

gösterdi mi, kendisine hemen sil · 
hırlı olması ve Habsburglarm tah· 
ta çıkmalarını beklemesi öğüdii 
verilirdi. 

Bu sahteki.rlıia sağlam bir esıı• 
kurmak için, hürmete foayan bit 
Fransız zabitiyl~ evlenmit hakilcl 
eski bir Avusturya Düşesi de it' 
&okulmuı tur. Kadın o kadar iyİ 
hizmet etmiıtir ki, polialer onu d• 
•'119 ortalı olarak yakalamif bu ' 
lunmaktadrrlar. 

mez. Hemen bo.şlanaıçta tedaviye =·.::===:===========================================::::::;;::;=====================::!:=:=:=:.:===========:::::~~ 
uğı·a~ılırsa şifa bulması ihtimall~-
ri yüzde yüz denecek k:ıdar kuv . 
vetlidir. 

~ .... .. ... 
ilerliyen !)el.er lı ;,.stalığınm ne 

teıi rleri görülür? 

Evvela gözler müteeuir olur; 
görü~ kuvveti gittikçe azalır. Deri 

hastalıldarı çoğalır. Deride ola
cak her hangi bir yara geçmemek 

ve hiç kapanmamak iıtidatlarnu 

gösterir, sonra da kangrene çevi . 
rır. 

Şeker hastalarında zatürreeye 
ve vereme karşı hiç mukavemet 
yoktur. Ciğerlerde tehlike hat gös. 
terir. Hazım dhezında, böbrek 

lerde bozukluklar olur. Kalp has
talıkları meydana çıkar. Nihayet 
derin 'bir baygınlık olan "Koma. 
hali gelerek ölümü intac eder. 

Koma gelince idrar ile idrarda
ki şeker biisbütün düşer. Ya kabız 

yahut da sürgün olur. Başlangıçta 
hu Koma' dan ziyade umunıi bir 

bitkinlik halinde tecelli eder. Da
ha sonra hast:ı mutlak bir surette 

"Komatoz,, dur. Hastalığın yürü . 
yüşü bu kerteye gelince deri il~ 
solukta tatlı bir Eterimsi koku ha

sıl olur. Bu hal 24 saatten üç güne 
kadar sürer ve sonunda ölüm mu
hakkaktır. 

.y. ;;. . . .... 

Şeker. hastalığı "Komatoz,, ha
le ge~irilinceye kadar bekletilme . 

den pehrizle pek iyi idare edilir; 
pehriz de hastayı zayıflatacak ve 

ağırlık kaybettirecek tekilde 9id . 
detli olmamalı, daima ki.fi mik . 
tarda kalori verilmelidir. 

"Potein,, in kifi miktarda .. -
İlnahilme1i ~" et, yumurta ve ıüt 
asgarf hadlerden daha aşağıya in
dirilmemelidir. Yemeklerde kar · 

CellA<.lı n can 
sıkır.tııarı 

Dünyanın en büyük 

A merikada itıizlikten hiç a· 
çıkta kalmıyacak bir adam 

varsa, o da Nevyork, Niyojeraey, 
Maıeçuzet, Penailvanya ve Dela · 

ver devletlerinin resmi celladı 

Bay Robert Elliot'dur. 

Robert hu sene altmrş ya§ını bi
tirmittir. Şimdiye kadar tam 200 

mahkumu idam etmiştir. Haupt . 
man'nın idamına karar verildiği 

takdirde 2000 voltluk cereyanı d·a 

bu adam !'alrverecektir. Gerçi cel
ladı polis epeyce korumakta iıe 

de Lindl:ergin çocuğunu öl-:Iürmüş 
olan adamın bazı meçhul arka -

daıları ona tehdit mektupları l ağ
dırmaktadırlar. 

Bu tehditler birin:i değildir. 

Bundan evvel de Sakko ve Van · 

zetti'nin idamlarında cera :lm e -
vine bir bomba atılmış, lakin ken 
disine bir ~c7 olmamış'ı 

Eden bir flım 
kahramanı 

Ş imdi Holivutta kahramanı 

İngiltere Dış lşle-ri Bakam 

Mösyö Eder. olacak biı film mev

zuu tetkik edilmektedir. Senaryo
yu yazmı~ olan Çarlı Kenyon, 

genç diplomatın parlak mesleğini 

kuvvetli kalcmile tasvir etmiş ol -

makla bcrt"..ber İngiliz devleti ve 

bilhassa Dı~ İşleri Bakanlığı bu 

düşünceye ıiddelle muhalefet et
mektedir. 

oteıı 

Ş ikaıo ıehri, ziyaretçilerine 
dünyanın en büyük otelini 

takdim edebilmekle övünmekte • 
dir. Amerikada her itin en büyü
ğünü yapmak adettir. yeni otel 
gerçekten kocaman bir tehri an-
dırmaktadır. Tam üç bin tane o
da11 vardır. Akılları hesaba eren
ler diyor ki: 

Bu odalardan her birisinde bi
rer gece yatmak gibi tuhaf bir dü

. şünceye kapılacak l>ir adamın, dü 
şündüğünü gerçekleıtirmesi için 
tam sekiz sene lazım gelecektir. 

itin asıl garibi turasıdır ki: 
geçenlerde bir F ranıız seyyahı yir 
mi dördüncü katta mevcut olan 
yüzlerce odadan bir tanesini tut-
mak isteyince kendiıine iki gün 
sonra müracaat etmesi söylenmit
tir. Çünkü o günlerde Şikagoda 
toplanmakta olan konserveciler 
kongresi dolayısiyle 3000 yatak o
dasının hepsinin tutulmuf olduğu 
anlaşılmıtlır. 

Bir çift kulak için 
480 Ural 

M eksikada lfı.ik ve sosyalist 
tedrisat yapmakta olan mual 

limlerden bir çoğu Meksikalı fa -
şistlcrden mürekkep bir çete tara
fından taarruza uğramışlar ve 
hepsinin kulakları kesilmittir. 

Meksika hükumeti muallimler. 
den birisine kaybolan kulakları i
çin 3.000 peçet:ı (biz:m pnramız-l 
la 480 lira) ta.ztl'inal vermeği ka· 
rar altına almı9lır. 

Yirmi yıl sonra .•• 
F ransanın en yükıek ma.hke . 

mesi olan temyiz makinesi 
bundan yirmi sene evvel 
harp içinde hasta bakıcı Ca · 
vell'i Almanlara ihbar etmit ada
mın hüviyeti hakkında şimdiye 

kadar süregelmiş olan ihtilafları 

kati bir surette halletmeğe davet 
olunmuştur. 

Hasta bakıcıyı Almanlara bil
dirmekten ıuçlu ve 1919 da harp 
divanınca mahkum olan Goston 
Küyen adlı bir Framız temyiz 

mahkemesine müracaat ederek bu 
itin hallolunmaıı için istida ver · 
mittir. 

Küyen nası1aa idam hükmün · 
den kurtulmut ve müehbed hap.1e 

mahkum edilmiıti. Geçen Hazi · 
ran ayında iıe hapiıliği müddetin-

ce göatermiı olduğu iyi ahlakın · 
d•n d~layı affolunmu9tur. Küy~n 
harp esnasında Belç.ikada Alman. 
lar tarafında yakalandığı halde 
ıerbest ıezmesine müıaade edil -

mit ve tam o gi.inlerde Fransa hü
kumeti hesabına caıuıluk yap -

makta olan haata bakıcı Cavell ile 
arkadatları Alman1ar tarafından 
yakalanarak idam edilmitti. 

Şüpheler o zaman Küyenin Üı· 

tüne kümelenmit ve bir kolayı bu
lunarak adamcağız Fransa top . 

raklarma kaçırılmıştı. Az kalsın 
idam ediliyordu. Şil1ldi kendisini 
temyize çıkarmak için mücadele
ye ıiritmittir, 

ilk ~araton 
şampiyonu ~ 

Q limpiyat oyunları 1936 )<O • 

mitesi Yunan· stanın Matı ' 
ton köyünde tutu9turulacak bir ~~ 
levle Berlin stadmdaki meşale"' 
yakılmasını karar altına alnııttfl' 

Bu alevi götiirecek olan ~cı-;~ 
Yunan atletizm kcfmitesi tayın d' 
mittir. Bu zat 1896 da Atitı• • 
yapılan ilk olimpiyatlarda Mar" 

dıf• 
ton koşusunu kazanmı1 adatr. ,,,.,, 

llk Maratos koşusunu ka73 
,,, 

Luvis bir çobandı ve koyunfarı1'. _., 
b'r JJ' 

pefinden kotmaktan baıka ~·to, 
trenöm"n ye.pmam·ttı. 42 

1 
, 

metreyi koşarken bir bardak ~.:ıı .,., 
rap içmek için kartııın• \' ·il 

"' her meyh~nede durdujunu ~ııl· 
anlatmaktadır. Böyle oıdui" rit' 
de epeyce antrenman ,arsnil~ ,,l' 

· b k'b0 
• 'd bır•k:ı mı et ra ı ını gerı e 

birinci ıelmitti. 

~K ra ı .JorJun c•"8 

masarifi otı 
Vi11dı K ral Jorjun Londr• ve oJı ııı· 

da cenaze maırafl•'' ç !'""" 
barık yekunlar tutınuttur: 
d l h . . .. d yecektı'· ı 

ev et azıneıı o e diıı'' 
1 ye -"" 

1910 senesinde Kra 7o0.rr
1 1rafı .,.,, 

Edvardın cenaze 01• t&J. P' 1' 
frank (56.000 lira) tutEP~ fr,ıı 

Jorjun cenazeıi iae 2.00o· tJll"'t"1' 
( 160.000 Türk liratı) tu 
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Betonarme Köprü inşaatı Eksllt:me ilanı 

Tabii meyve U8arelerile haın • 
lanmış yegine mey,·e tuzudur. 

!\tide, barsak, karaclhr. böbrek 
hastalıklarında fe,•kalide fevdalı 

dır. Ila7.ml kolaylaıtmr, lnkıbazı 
izale eder. 
t~GtLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lıtanbul 

Bugüne kadar satın alu

lann memnuniyetle kartı • 
ladıklan NAUMANN mar-

kalı ideal ve Erika JUi 

makinalarımızla metanet 

•o aerafetine vitilmiyen 
NAUMANN markalı Dikit 

ıuakinalaramnm 936 ıene

ıi modellerini ıannek ilse· 
re blr kere .. Qt maiaza. 

nmı Iİ~arıt etn1elerin' ali· 
kadarlardan rica ederi~. 

Peı in fiy.tlarnıuz ne 
derece ehven İ•• taksitli 
aabı teraitimiz de o nia 
bette miiıait ve mütterile. 
rimizin menf aatltrine uy • 
pndur. 

. 13 

Maldnaları Satış 'fUrk Limited Şirketi 
Merkez: Galata Hezaren tokalı 19-21 Tel. 41085 

I>evlet Demiryolları ~it Limanları . .. . . 
l~letıne l! nıuın idaresi Ilanları Nafıa Bakanlığı 

Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
Edirne - latanbul yolu üzerinde "13, 700,, lira keıif hedelli "Saz· 

lı dere,, k&prüsü inıaatının ka.,.h ıarf u~uliyle ekıiltmeıi 27 - 2 -· 
936 Pertembe fiinü aaat 16 da Nafıa Vekaleti ıoae ve köprüler reisliği 
~kailtıae komiı;yonu odaınıda yapılaçakbr. Eksiltme ıartnameai ve 

ZAYi KOPEK 
Sater Gordon Dok iımindeki 

ve 832 markalı av köpejimi bulup 
haber verenler memnun bırakıla · 
caktır. 

Muhammen bedeli 29287 Un o lan mqhtelit kriko •e verenler 
7 /4/931 Salı sUnU aaat 11,30 ela kapalı ıarf usulile Ankarada idare 
bineıında aatın alrnacaktll' Bu i,e ıirmek ist•t•nlerin 2196 52 liralık 
muvakkat teminat n. kanunu11 tay in ettiği veıiJcalart ve tekliflt'rini 
aynı rllrı .. at 14,30 a kadar lcomiı yon Reisliline vermeleri lizıqsdır. 

Devlet Baıımevi Gereç iıyarı 
HAYRI 

Şartnameler 141 kunat makabli inde Ankara ve Ha1d&riiap. "zne
lerindo satılmaktaclll'. "MI,. 

una IQUteferri diler enalc 4'18,. kurut mukabilinde ıoıo ve köprillt't 
reieliğinclen alınablllr. ...,....._...,.. ____ _..............,.,..._ Beberlnm muhumnen Hdell 182 kuna S1 .. ntlm olu 140 000 

t.luvakkat teminat "1027,, Hta .. IO,, kuruttur. Do K T o R ••Rllll tane kayın traven 9 mart 938 .,_ıartNl ıilnU ıaat IS de lcaNh zarf 
l,ı.ldllerln 7apmıt oldukları itlere ait veaikt-.ları ekıihmeden en N 1 Ş A N y A N uıulile satın ahnaeaktır. 

az •1ekiz riD evv l östererek N fi V kaletinden ehliyet vesikası al Bu iıı ıirmek iıtivenlerin 126 06. 70 liralık muvakkat t,minat ile 
nıa arı la.-4... HuMlaam aerıUa ak..... a ~ 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında kanunun tayin eltili vrıikalan ve tekliflerin; aynı gün saat 14 e ka-
d Teklif ınelctup1annın 27 - 2 - 938 pe11embe günü saat 15 e ka Mektep sokak 35 No. h muayc.. dar Komisyon Reisliğine vermeleri lisımdır. Şartnameler beheri 

ar Ankarada §ose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. nehanesinde kabul eder. Tel: 40843 11135 kuru~ mukabi!?nde Ankara ve Haydarpaıa venelerinde 

'SS::: n m ((218) (53:) - ,, --··--..--..----- ·~h1~<\kt .. d•r. (907' 

292 PAnDAYANTN nr'OMO -
rek dört nala bUyllk köprüyü geçmek llir kısmı katolik ve bir kısmı Hüg 
iizere bulunan ordU8una yetişti. no olan on iki kadar jantiyom da ko-

• • • nakta oturuyorlardı. Bunlar din mu-
Yukarıda gördüğümüz gibi, Mar- harebeJerinden nefret etmiş hükumete 

pi dö l\fonmoransi, Giz tarafından sadık ve l\lonnıoransinin maiyetini teş 
kil eden asilzadelerdL Se\·ilmez, kraliçe tarafından şüpheli-

ler arasında olduğu halde tamamen Marşal konaktaki muhafızların 
adedini kırka çıkardı. Btından başka 

bitaraf kalarak olup bitecek İ§ten ha- yirmi kadar olan uşakları da silahlan 
bersizdi. 

dırdı. Bunların hepsi seksene yakın 
Bununla beraber, haberi olmuı ol- bir y~On tutuyordu. 

n hile bir Monmoranaiye kimsenin hü- Konakta barut, kurşun. tabanca, 
cum etmeğe cesaret edebileceğini ak- tUfek gibi .silAhJar pek boldu. Kafi mik 
lına getirmiyordu. tarda erzak da alındı. Bunların hepsi 

Çünkü Marşal. sülAlesinin reisi. yapılınca Marşa) giililmı!!eyerek thti
terel ve ismin biricik mirasçası, Valva yatta IJerJ gittl~lnl düşündü. Parda
hanedanına çok büyük hizmetler eden yanla ıövalyenin peşpeşe kaybolmııla
müthl§ Konne Tabl"fn oflu olmakla rı endişesini arttrmıştı. Acaba ne ol
beraber mutaassıp bir katolikti. Baba- muştu.? Bunu nasıl anlamalı? 
eı dla harplerinde balanmu§tu. Bu andan sonra her gece konak 

Gerçi birkaç kere Hllgnoların ta- sıkı bir disit1in altına alınarak deni
J'afını tat111a,.a ela Valva hanedanına yeler, nöbetçiler teşkil edildi. 

sene tamamen sadıktı. Hanrl dö Na- Bu bir kaç gün içinde Luiz annesi-
nin yanından ayrılmadı. Jan dö Piye. 

Tara karşı almış olduğu tavrı vaktiyle nin sakin deliliği hep ayni haldeydi. 
ıörmU~tUk. Htik6metin bütUn anlaş- Her :ıaman Marjanside olduğunu sa
ma taraftarları ve Hügnolara vicdan nıyor l'e: 

serbestliği verilmesini istiyenler onu - İşte ıelen odur .. Şimdi ona söy
kendilerine başkan (reis) seçmişlerdi. liyecefim. Oh? 'l'itriyorum. diye mı
Bununla beraber kendisi haksız ve rıldandığı duyuluyordu. 
• ·. 

ği bir hançer darbeşiyl~ hemen )~r~ 
yuvarlandı. Pröjerpln tövalyenin Ub 
tüne sıçramıştı. Fakat şövalye ild eliy
le onun boynunu aararak tlddetle sık
tı. Köpek bhu hırddadıktan aonra bo
iularak ltfi Plütonun yanına dtitttl. 

Bütün bunlar on on beş saniye gi
bi kısa bir ıaman içinde olup bitmişti. 

Baba oiul kanlı röılerlni etrafa 
çevirdiler. Ayaklarının dibinde sıçra

yan, sevinçle uluyan Pipoyu görmh·e. 

rek yalnız Ortesin arkadaşlarını, bağı

ran, çağıran, yaklaşmağa ce..~ret ede
miyerek ilerleyip ıerileyen halkı gört'
bildiler. 

- Haydi girlelim. Şimdi Luizin 
babasının bu c:ellAtlarla bir olup olma
dığını anlamak için daha hU~Uk bir 
merak duyuyorum, dedi. 

StBinde madeni bir çınlayıı vardı. 
Kırbacı alıp htr iki.si de ateı püsküre
Ttk ileri atıldılar. 

lhti)·ar asker: 
- Geri köpeklısr !" Geri orospu sü. 

' rüsü!- Geri korkak oğlu korkaklar! .. 
Geri? diye bağırıyordu 

Kırbaç vınlıyor, kalkıyör, sağa 

sola iniyordu. 

Şövalye birdenbire Pipoyu göre
rek: layrimeşru sayılacak hiç bir şeye te- Bu sırada Fransuva karııraına çı-

tebbUs etmemişti. karsa, Jan 0 kadar sevdiği bu adama - Affedersin dostum .. Ren bura. 
Onun için Fransuva kendisinden ko11arını uzatıyor, hayretle ona bakı- damıydın .. Seni görmemiştim. dedi. 

lliphe edildiiini biliyorsa da kendisi- yor fakat tanıyamıyordu. Bu iki aslanın çınlayan kırbacı 
ıae illştlecetini aklına getirmiyordu. Luize ıelince, şövalyenin ortadan lnUnde Krrtlan ve ~I ruhla olan hu 

Yalnız Paris kapılarının kapanma kayboluıtandan mUtff&tir olup olma- katiller hfrihlrlerlnl ite kaka safa sola 
11 ortada doirudan do0 ruya - '--·na d ğ ::-·· d l k · kA dağıldılar. • r-uıı.ı ı ıru y'"'un en an ama ım ansız. 

Şövalyenin önUne ıssnı bir sokak 
;;::r entrika döndüğünü ona hisset- dı. Yalnız annesiyle uğraşıyordu. ı fıkmıştı. Hemen buraya daldı. 

Acaba bu neydi? Bana cevap ve- - 15 -
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aigı bu t.lar t10kağa girdi. Klrü körü. 
ne, gelişigüzel gidiyordu. 

Yanındaysa babası, iki aslan pen. 
~inde elleri alllhlı oldutu halde yü
rüyordu. Pipo da sıçrayarak. sevinçle 
hiddetle homurdanarak onlann arka. 
sını bırakmıyordu. 

Kahramanlar kendilerini takip e
den halka d6ndUler. Cellltlardan iba
ret bir sUrU bu dar yolun atzını tıka. 
mıftı. 

Pardayanlar yüzleri onlara dönük 
olduğu haldı adım adım geri çeklUyor 
lardı. Şövalyenin ılfn9kl kırbaç ftn

layarak sallanıyor ve her defasında 

bir ~urata iniyordu. ihtiyar ulanın i
ki pençesi, iki elindeki hançerler gö. 
t"tü.sleri deliyordu. 

Pipo ise göılerinrlen ate' saçarak 
tüyleri dimdik olarak önüne ıelenia 
bacaklarını ısırıyordu. • 

Öndekiler arkadan itildikçe baba 
o~ul gerili~·orlardı. 

Vazi,)'etleri çok fena idi. Girdikleri 
sokağın öbür başında da cana,·ar yüz
lii cellatlar belirmi~ti. Bir kaç saniye 
sonra her şey bitecek bu iki halk küt. 
lesl arasında kalarak ayaklar altın

da ezilecekler. vücutları hançerlerle 
parça la nacaktı . 

Birdenbire yirmi adım kadar ar
kalarında kulaklar (ınlatıeı bir pat. 
lama oldu. Arkuuıdan yıkılan bir bi
nanm ~ttrdıaı duyuldu. ihtiyar Par. 
dayan patlamanın olduia tarafa bir 
bakıt fırlattı. 

• 

O vakit bu dar sokatln daha ıenlf 
bir yola aftldıflnı ba yelu da aarıl. 
mış bir kale gibi bir yerin etrafmda 
bir sürü halkta bulundu~unu gördti. 

~eıniyor~u. Her ihthnam...Dır.8L~lA:JLJJ~LruttlUJtl~;ıaııı:ınt.nı:_nwoııı_ _ __:__ _____ ~Y:..!E~R~l!!:.,E~G~O:gC~Oj.lNLL!Al!R-nA~S!.JIN.!.ıD!!4_-L.ıstLnallıuwL1uLhl1n.&1ua..~___Jıumnm1--------..ı:ıı 
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:ıoi - Askerlerle ihtilalciler arasında müthi;; 
bir c;arpışma başladı. 

308 - lhtihilciler ilk askerJeri püskürterek 
meclise doğru yaklaştyorlar. 

309 - franol'i~ askcrJere karşı bir el bombası 
attı. 

e '·-
1 

· - # 

I 

310 - Bomba mi.ithiş tesir yaptı. Askerler 
darmadağın oldular. 

311 - Büyük bina tamamile ihtilalcilerin tahtı 
'muhasal'aSlndaydr. 

:n2 - Jvano,·iç ikinci bomba ile binanın kapı. 
sım berha\"3. ediyor. 

290 PARDAYANTN OLUM"O . 

Önlerinde adım adım ilcrliyen ka- leruyordu. 
tiller, arkalannda gittikçe yaklaşan Merdh·enin en üstüne çıktılar. Bu
kuduz bir halk sürüsü vardı. Parda- rası son bir direk üzerinde duran bir 
yanlar tam manasile kendilerini eze. 1\oridorun nihayetiydLBurada bir şey 
cek bir mengenenin içinde bulunuyor· yoktu. Yalnız merdivenin dayandığı 
]ardı. henüz yıkılmayan sipsivri bir duvar 

Birdenbire düşündükleri oldu. lki kalmıştı. 
taraf biribiıine kanştı. Baba Qğul, Jki Pardayan bir sıçrayışta geni 
kuvvetli bir sademe ile ileriye atıldı· olan bu duvann üzerine çıktılar. 

Jar. Ye demin patLıyışın olduğu tara. Arkalarından müthiş bir patırslı 
fa doğru sıçradılar. Kendilerine en- daha oldu. Etrafı bir toz ve kireç 
gel olmak istiyenleri tekme ne, yum- bulutu kapladı. l\[erdh·en de y1kılmış-
rukla, hançerle boğuyor, vuruyor, Öl· tr. 
dürUyorlardı. Gözlerini kan bürümiiş Onlar, yüksek duvarın iizerindt' 

\:•ın seslerile duman bulutlarının kap. 
ladığı gök ile katillerin kıyametleri 

kopardıkları yer ara.,.mda ortada kal
mı l?rdı. 

etrafı görmez olmuşlardı. Direr yara. 

Jr kaplan gibi saldırıyorlar. Kırıp par
çalıyorlardı. 

nu müthiş halin önünde halk bir 

an kadar tereddüt ederek geriledi. Bu 

bir saniyelik fırsat onlara kafi gelmiş 

ti. Son bir saldırışla ileri ntlldılar. 

Ye muhnsara edill'n binanın 
vardılar. 

)anına 

Sokak, to1.., duman, 
fek s esleri içindeydi. 

ha) kırış tü-

Piyade ve süvariler lıil'ibirlerine 

karıştılar. Bu kargaşalık arasında itf. 

lip kakılan Pardayanlaı· knr~ılannda 

açık bir delik gördüler. Yıkık bir mer. 
divenin yanında bulundular. Acaba 

bulaya kadar nasıl gclmi:.lcrdi. Kim- 1 

bilir?! }'azla dü ünmeğe lüzum gör

meden bu yıkık merdh·eni sıçraya sıç

raya çıktılar. Nere)e gittiklerini bil
miyerek çıkıyorlardı. Duman bulutla. 

rı arasında sallanan bu tehlikeli mer
•iTende kimse kendilerini t:tkip etme· 
it emaret edemedi. 

Her basamakta merdh·en çatırdı. 
yarak sallanıyor her ~n yıkılmast bek-

O vnkit Şö,·alye du,·arın öbür ta
rafına baktı. Altında geçen şeyleri 

görebilmek için dumanın arasından 

tlikkat etti. Bütün vücudu titredi. Kal· 

bi durdu. Dudakları bembeyaz kesil
di. Gözlerinden bir ümitsb:lik ateşi fır· 
lach. 

Acnlıa ne görmüştü'.' 

Ne mi görmüştü? •. Sokak tarafın

dan muhasara edilmi~ olan bir soka

ğın avlısını .. Hu a\•h ceset ve yığıntı i

le doluydu. Bu ceset \'e yığıntılar ara

sında bir sürü silahlı adam kırılan 

bliyük bir kapıdan hücum ediyorlardı. 

Konağın kapısına çıkan merdi\'enler 

üzerinde eJleriqde kılıç bulunan üç ki
~i hıila müdafaada bulunuyorlardı. 

Hücum edenlerin başında hepsin
dcr. daha hiddetlt olan bir adam oIJu
ğu gibi hücum edilenler arasında da 
uzun boylu, göğe son ve üoıit.dz lü• 
bakış fırlatan birisi vardı. 
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Pardayan onları tanıdı. ı 
Hücum eden Hanri dö Damlil, ar· ı 

tık kuvveti kesilmiş olan F'ran~urn clö 
Monrnoransiydi. 

Nihayet iki kardeş ) üzyüze gct- I 
mişlerdi. Bu da Marjansidc b:1.,lıyan ~ 
facianın son perdesiydi. 

Damvil düşunl'elıydı. Obuı· l\atıı

amcılar gibi vahşi bir Se\'İnç göstermi
)Ordu. Ne bağırıyor ne tüfek sesle· 
rinl·, il(: katolik cemıtların patırdısı

na, ne ölenlerin in!emelerine., ne de 
ı:iirll'.~en çanlara aldırış ediyordu. 

J<~trnfını görmüyordu bile. 

\·alnız, atının önüne kım rastlarsa 
ycıc deviri)or, çiğneyip geçiyordu. Hü 

Şömlyc dö l'ardayan miithiş bir tün bu dehşet arasında beyaz bir ka· 

hıçkınkla: dın hayali dikilmiı;ti. O ilerledikçe 

Bu avlı. Monmoranı--;i konağının 

nv1ısıydı. 

- Allah kahretsin! diye haykırdı. hayal geriliyordu. 
lhtiyar Pardayan saçları perişan 1 

bir halde babasının arkasında duran 
Luizi gördü. Büzülen dudaklarının a. 

rasından kin, nefret ye merhamet dolu 
hir sesle: 

- Lıinct ! <li) c bağırdı. 

-46-
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1\larşal dö Dam \' İl Hnnri dö ~fon

moransi Sen .Termen Lokserruvadan 

'erilen ilk işaret üzerine yola çıkmış
tı. Ordusu ağır ağır ilerliyordu. Ordu
su dedik .. Çünkü DamYil büyük hir 

mukavemetle karşı !aşacağını ke~ tir
mişti, Monmoransinin kon:ığına hü· 
cum etmek için bir kale w ptedN·c!. mi~ 
gibi hazırlanmıştı. 

Yfrmi beş kadar l\cndi jantiyomu. 
iiç l üz sü,·ari, iki yiiz Uifekli pi.rade 
ve hepsinin arkasnıdan gelen barut 
vüklii iiç araba-

lşte Damvilin ordusu buydu. 
Bu ordu geceden Fose Monmarter 

deki e\·inin etrafında toplanmıştı. 
Yola çıkar çıkmaz hunun idaresi

iıı iırntiyvmiıtı ıııuıuı iıiı i~im: iıııııiuı· 

r;ık :\larşal otuz ~tiv:ıri i'e nyrrldı . Ge· 
ce ıakti sokakta dört nala gidiyor
Jardr. 

Otuz süvari otel Dömemeye vardı-

lar. Damvll atrn1.ıan iı.erek koııağın 

' biiyük kapL'una yaklaştı. 

- Pransuva dö Monmoransil Bu 
cldi\'eni buraya mıhlayan sen miydhl? 

diye bağırdı. Ayni zaman kılıcıyla el· 
divenc , ·uruyordu. 

Etrafda toplanan kalabalık gitgi· 
de artıyor, meşaleler geçiyor, çığlıklar 
ortalığı çınlatıyordu. 

Heykel gibi kımıldanmadan duran 
otuz siinri bakışlarını Hnnriden ayır· 
mıyorlardr. 

Dann il cldi\'cne hiı· kel'l' daha ,·u· 
rarak: 

- Jt'rnnSU\'a dö Monmoransi: Ne
redesin:' Eldivenini kaldırdığım sıra· 

da niçin burada bulunmıyorsun'! diye 
bağırdı. 

Sonra cldh•enl kopararak eğerine 
astı. Sonra kollarını kavuşturup bit 

dakika kadar kımıldanmadan bekledi. 
Nih;tyet UçilncU kere olarak bağırdı: 

- Alçak, mademki ce,·ap -.·erJllek 
için burada de~ilsin, o halde seni bell 
arayıp bulacağım t 

bl-· Runun üzerine tekrar atına 
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Tonton amca Bursa.ya giderek 

kıo sporlarile ltafıwnı biraz dinimdir 

mek 19temlşti. Arkadıı§larlle Uludağa 
1tıktılar. Fakat pek acemi~. lıılUte. 

madlym atlftnek tehllkesl ~rlyor. 

dU. Artrada.flanndan blrf Tt,ntrın ıun. 

cayı lirtma alıp t.il.§ımlı)'J daha mu. 
~~rdu. 

4~!' ;riJ//u/tj'f}/'-i::· .7 
Yaa11 <Joktor 13ergmann adında 

bit Musc\1 Porto.kal kabuğwıdan 

ltııuçul< ~ıl:nrmnyn nıuvııf!nlt Ol. 

muetur. 

~ 

-i'~-----

ı·, .ıo d 

ı.~l.;ı olur. 

~1 bir tııvı;,-ın 

r C:ort beş uzun 

~'iJ!;ııck rıuar bu ıru 

Unl kcstır. 

~·r 
lnglltcrcdj t;JtU-ı nııl!:b:p?C'.rd~ 

12 yn.,ınrı ~;cı<lı:ır r:·ı~uı:~.u lı<'r tı.ltı 

ııy\la Ur dctıt lnttıltr V<'! öl ;~ımr 

llUy'Jıne~·<'n, sikl".'ll artmn;-ıın 

cul<lara lhtarlnr ynr>~ltr. mı siki 

tedbirler lnglltr.r,,~ın f"C''lf'. n('ııle kor 

§t nc ltad::ır bir ı: timam -be:;'<'diğini 

göskrmP'<t"C'dlt. 

·r tıı r u.ıam bil 

n sun s-ıtfdttlğl 

·ncrjly\ bir ham. 

C'dc ııar!cdc~k ol. 

aydt bir eliyle kQS 

koca bir lokomotifi 

kııldıraWllrdl. 

* 
Sür::ı.Un bir faydnsı da ekonomi 

dır . .MesclA bir tren 100 ldlomctrc.. 

lilt lilr mcsnf<'y! aıntte on kilometre 
sUr.ıUe hıırekct etmek şartlle kat' 

etUğl zanum snrfcWği kömUrlc bu 
me.foyl aatte yUz kilometre ırtı. 

raUe h...-.ıcct etmek prUyle katet.. 
tJği :aaman earlooe<lt'ğl kötnilr arıı. 

ımıda ehcımnılyctll fark vardır. Bu. 

nun da .sebebi delki temasın ıızalma 

l!Hdır. 

tı 
DUnyanın en bU. 
yUk kitabı Londrıı,. 

dadır. Bu _kitap 
bir harita kitabı. 

dır. Ve 1660 se. 
nesinde Amstcr. 

dam tüccarıan tnratmdan fnglıtc. 

' re kralına hediye edilmiştir. 

"* tngntetedc fare yeUştinnekle 

ı11Ug&1 eden bUyUk bir mUessese var. 

drr. Bu mUessese yılda 400 bin fare 

yetııUrmektcdir. Bunlar ilınl tetkik. 

!erde bulunan 111.bOratuVtıf'lara ve 

cnsUtulcre satılmaktadır. 

Fare- avcı••5kediyi fare yaraladı 
Bu kedi bir Fransınndır. Fa

kat kedi dü§mant bir Fransızın. 
:Bu adam kedi!eri hiç sevmediği 
halde evine musnllat olah bU. 
yük farelerden yakasını kurta
rabilmek için fare aviyie meş
hur olan bu kedi}•i kira ile evı 
ne almıştır. Kedi daha ilk gece 
beş tane fare yakalamıştır. Fa· 
kat asıl felaket -ikinci ge-cede 
olmugtur. Fransız, kedinin, mut 
fakta bir fareyi sıkıştırdığını 

duyduğu gürültülerden anlamış 
ve bu kedi fare mii=adelesini 
yakından seyretmek için mutfa
ğa ko§muştur. Ne görse beğenir 

Bir hesap meselesi: __ . ...__.._- - -~- .. 
TUrkiyenln nüfusu 2936 
da ne kadar olacak ? 
Resmi statistiklere göre dün. 

ya nüfusu her iki yüz senede iki 
misli artar. Şimdi dünya nüfusu· 
nu iki milyar kişi olarak hesap e
decek olursak, 2136 senesinde bu 
miktar sekiz milyara. 2336 sene. 
sinde 16 milyara, 2336 senesinde 
32 milyara. ve 2736 senesinde 
6-l milyara baliğ olacaktır. 

siniz? Kedinin . avlamaya çal:~ 
tığı fare kendisi kadar büyüktü. 
Zaman oluyordu ki kedi fareye 
hücum edecek yerde fare kediye 
hücum ediyordu. Aralannda ge
çen bu ç:ıtpışma yirmi dakika
dan fazla sürtriüı; ve netice ke
dinin galibiyetile bitmiştir. Fa
kat kedi de g8ziinden ve elin
den yaralanmış bulunuyordu. 
Bu zamana kadar kedileri sev. 
miyen Fransız bu kediyi yüksek 
bir fiyatla satın almıştır. 

Faauıye bebayi 
Zarif ve çok ucuz bir bebek 

yapmasını isterseniz dördü bil· 
yük, ikisi orta, dördü · küçiik 
olmak üzere on fasulyeyi bir yor. 
gan iğnesile delerek resimde gör• 
düğünüz şekilde sağlam bir iplik• 
le biribirine raptettiğiniz bebeği. 
nizin iskeletini bu şekilde hatırla 
dıktan sonra bir de elbise giydiri

11 Şen sözler 11 
}loca - Bir senede kaç gün 

var? 
Talebe - Yedi 1 

Hoca - Ben sana haftanın de
ğil. senenin günlerini sordum. 

Talebe - Y cdidir Bay mual
lim. Pazar. pazartesi, salı çarşam 
ba, perşembe, cuma, cumartesi .. 
Bunlardan başka gün bilmiyo
rum. 

• >:: * 
İngiliz - Londrada bir yangın 

çıkarsa, itfaiye 50 saniye sonra 
yangın yerine yetişir. 

Amerikalı - Nevyorkta itfaiye 
yangtndan bir dakika evvel yeti
§ir ! 

*. "' 

Hizmetçi - Madam bugün ka
bul etmez, 

Tahsildar - Bana ne! Ben para 
vermeğe değil para istemeğe gel. 
dim. 

iki ahbap 
ara.sın da 

- Hasta mısın ! 
- Evet. vücudum çok ralıat-

sız. 

- Niçin bir doktora gitmiyor
sun? 

- Cüzdanım da rahatsız da on. 
öan .. 

• * .. 
ıt:iz çocuklarınızı biribirinden 

nasıl ayırt ediyorsunuz? 
- Çok basit bir usul lıuldum, 

Bestekar - Yeni ş::ı:-:tımı na· tmyı saydırıyorum. 
gı) buldunuz? ....... Sonra? 

Münekkit - Biraz havaya ihtiya. 
cı var. 

Bec;tekar - Affedersiniz, anlı
yamadım I 

Münekkit - Yani havasını de
tiıtt:rmck lazım .. 

* ıı: ... 

- Sonrası yok, Fatma birden 
bine, Hatice ise ancak bcşyüze 
kadar sayabilir .. 

* (' * 
- Gahba yemeğe çok tuz koy· 

dum. 

- Bilakis, tuzun üzerine ye
mek koymayı unuttunuz! 

* * • 

3 

Geceyi kasabanın otelinde ge. 
sirmeğe mecbur olan seryah otel 
ciye sordu: 

- Bari yataklarınız temiz mi 
dir? 

Ucuz bir lokantada yemek yi- .Japonların polis köpelt~leri 

- Temizin de sözü mü olur? 
Çarşaflarımız çamaşırcıdan biraz 
evvel geldi. inanmazsanız bakı
nız, daha ıslaktır. 

~ 

ycrt müştcti, çorbasının içerisin· 
der bir maça üçlilsü buldu. 

Müşteri, garsonu çağırarak ma
çanın üçlüsünü gösterdi. Müşte. 
rinin bağırmasına kızan garson: 

- Ne istiyordun bayım, dedi, 
bu kadar az para ile kamını do-

yuran adamın çorbasından maça 
beyi çıkmaz ya, tabii üçlüsü çı
kar .. 

* * * 
- Ne dersin? Habeşistana gi. 

dip para kazanmanın tam fırsatı 
<leğil mi? 

- Öyleyse ne duruyorsun, git
sene, 

Almanların polis köpekleri 
meşhurdur. Şimdi, Japonlar da 
tıpkı Almanlar gibi bir polis 
köpeği ırkı yetiştirmeye çalışı. 

yorlar. Si::in polis köpeklerinin 
ne olduğunu bildiğinizi tahmin 
ettiğimiz için ayrıca izahat ver
meyi lüzumsuz• görüyoruz. Ja
ponlar bu yetiştirdikleri köpek 

- Fakat hararet gölgede 45 lçerisinde 16 rakam bulunan bu 
derece imiş. daireyi iki müstakim çizgi ile 

- O da düşünülecek şey mi dört müsavi kısma ayıracaksınız. 
hirader, gölgede durmazsın ves- Beher kısımda kalan rakamların 

- Gömlek değiştirir gibi fikir selam.. yekunu 18 olacaktır. 
ve kanaat değişt:renlere çok kıza- - Hayatımı medyun olduğum Bulmacamızı doğru bulanlardan 

rım. Ben bunu ömrümde yapa- doktor işte geçiyor. birinciye bır lira, ikinciye bir kolon. 

mom. - Seni tedavi mi etti? ya, ilçUncUye bir X:9 cildi verileceği 

- Niçin? - Hayır, mirasına konduğum gibi iki ylizUncUye kadar da muhte. 

ırkına Tosa-İna diyorlar. Bun 
lar gayet zeki köpeklerdir. Gö 
terilen şeyleri çok çabuk öğrc 
niyor.Jar. 

Resimlerimize dikkatle bakarı 
sanız direkler üzerinde muva 
zcnesini temin ederek nasıl yü 
rüdüğlinü, nasıl tırmandığın 

görürsünüz. 

Bu hesaba göre bin sene sonra 
her memleketin nüfusu vasati o
larak 32 misli artmış olacağına 

göre 2936 senesinde Türkiyenin 
ı nüfusu 544 milyon olacaktır. niz, her kes beğenecektir. - Çünkü bir tek gömleğim var.. amcamı tedavi etti.. lif hediyeler vardır. H A B E R 

--------;.;-.
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Dü :nyanın en 
kuvvetli adanıı 

Mektep,liler müsabakası 
No. 10 

6 nci listede resimleri çıkan 
okuyucuıartmız Küçük Hikaye 

S~ldan s:ığ-a : Daru~ş.afaka lisesi Musa Kazcm, 44 üncü okul 
BUtnıı Aoadotud;a Dağ cıevtl"Cll 

.sanın sırtını yere vuracak bir 

c kabadayı çtkmamıiJlı. Dağ•levl~n 
ıtanın adını ı,ıten ıtayıh ·pahllvan_ 

.• bile onunla çllrpt§ınaktan ı;:cki_ 

ler<li. Bir kotu ne 200 kiloluk ağır_ 

lan havaya kıı.ldırdığt halde Dağ_ 

•lreo Ha.~an Anadoluda kendine bir 

bulamamıştı. ::Meralckette kendiai. 

; Ure§ecek kimse de kalmadığı için 

'lnbula G"elıııc~e kartlr vcrdl. 

c1ı. Dağdevlren H&a!L!l ı;üı:liml kuvv ... 

tini herkese g&termek ıı:ın s:uıdık 

ulıibine ıu teklttt yaptı. 

- &~yun, ıtea otooıobtle gfr, seni 

ve ıııındı{tını otomobille beraber omu_ 

zuma alıp vapura götUn.-eeğim, hem 

de para allllıy~wı. 

Bll tekllfteo. memıaun olan yolcu 

cevap verdt: 
- Kabtıl cdiy()rum fıt.kat bir ıarL 

la. Otomobltı omuzi!lyıp vapura gli. 

303 NurulLıh, Cumhuriyet ortaokulu 242 Semahat Yulnel, O r
taköy tnönu okulu 760 Reşat, İstanbul kez ortıokulu 455 Hacer 
Çetiner, Ey.üp ortaokulu Necdet Decdli. ilk Musevi mektebi 
Aibcr Aciman, Çarşamba Hayriye ilk okutu Behçet Binbay. 

BOVAVINI -.. "-
l:u mUsab.,i<,a d!:IU ~~zt ~·~ ~ 

>ağdeviccm ilk zamanlarda Istan. tUf\....:ek ol•ırnMI s!lnıı beı hrs var. 

da çok sıkuıtı ı:ektl. B!i"1n gllZC- Otomobili oınuzunıl atıı.m:ıuıım, ss.n. 

·r resmini kO)"IllUlflar, ondan batı_ dı~ınu ;meCCllı'len \'llpur& götürecek. 

mııterdl, faka t kimae Dağdc\•lrene 

ıı venneğl dü,,Unmcmlştl 1ııtan. 

d&l<I pehlivanların hiç biri onunla 

' ölçüşmek cesaretini göstereme_ 

!erdi. 
)ağde\'lren bir gtln .köprüden dal. 

dalgın geçerken Kadıköy iskele_ 

le bUyUk bir kalabalık görc!U. Ken 

ndeo çok zayıf adamların hamallık 
>tıklarını görünce derhal karannı 

dl n vapur lsk('l<'slne doğru yU_ 

1eğe başladı. 

) l!lrada !.ıir şofürUn kocaman tılr 

dığt otomot;Uinden çıkarmaya ug. 

tığını glirüree: 

- Çekil ora•lan, bl>n onu bir par. 

~nıla knld. rırım dedi. 

rapuru kaçıracağından dolayı sa. 

nzlanmaya başlıyan sandığın sa.. 

l bu müd:ıhıı.leye memn\ln olarak: 

- Aslanım aandığınu \'apura gö_ 

irsen sana bl~ yirmi beşlik Yar 

i. 

'akat otomobilin başına biriken 

·r hamallaı· hep bir Etğızd:ın bağ. 

naya başladılar. 

- Olmaz bayım. Bu adam hamal 

ildir. Burada ytlk taşıyamaz. 

':u sözler Dağde\·lren Hasanı son 

!CC kızdı rdı . Şöyle bir etrn.ına 

.arak: 

- Bana 'bal:rn arka.da11lar dedi, ba.. 

Dağdevire:ı Hasan derler, ben 

ı;anın en ltuvvetıi adanu~,m Ya 

ndt>n çelcillrslniz ya topunuzu 

en denb:e :ı.tar, bahklara mükem_ 

bir 7lvafe1: çekerim! 

öprU•l- n ~~en yolcular toplan. 

ıı.r bu mlionknşa~, S<')Tediyorlar 

q BAKıNt'ZbX .. t l 
1ŞAR ET1NOE"'' 
lll E Y.l\ı> · 
M"-K \<A 
t>llO ı 

sin. 

ı.:u ser~r de şofor razı olmadı ve: 

- - Bu canavarın otomobilime el 
sürmesine müsaade Nlemem dedi. 

Do.ğdc\'lrcn Hasan hiddetinden Ut_ 

retli. Hali< nerde ise ııotörlln bir top 

gibi denl7.e atılacağından korkuyor. 

Ju. 

Dağdeviren kendini gUç zaptederek: 

- Görüyorsunuz y a bayım. dedi. 

Bu aptal şoför beş lira kaznnmııma 

mftnl oluyor. Kendisini bir hnmlede 

t.-.pelenıek benim için hiçtendir, fakat 

hcıkes beni ayıplayacaktır. Haydi oğ 

lum dun et cılızlığına.. \'akUle ocn 
d<> ı;cnin gibiydim. ı-~akat, bereket 

\'crsln güçlü kıl\ \'etil olmanın sımnı 

kc-~Cettlın de sana milstnhak olduğun 

tereız dayağı atmak istemiyorum •• 

Dağdc\'lren Hasan b\l sözleri söyle_ 

dikten sonra Galat.aya doğru yoluna 

de,·am etmek tızve iken, halk arasın 

dan Uç kişi kendisine yaklaştı. Ve bir 

şeyler sordulnr. Dağdevlren bu adam. 

lnrı tatmin etti. 

l§arellıizler: Y~şll 1 Sıynh, 2 - U:ırı, 3 - Gök rnıwis! , 4 l c_ 
nlz ma,isi. 5 - Kırmızı, ; - Beyıtz, 7 - J{ ül rengi, S - Kabv<.? rengi. 

miyordu. Dağdc\'lrC'n .köprü UstUndekf - Azizim .• dedi, ııentlen çok meni. 

BE'yo~tuna çıkınca gözilne içinde 

iki çocuk bulunan bir arabayı iten 

bir milrcbbiye ilişti. Dağdevlren Ha.. 

san mürebbiyeye yaklaşarak araba. 

yı lı;lndf ki çocuklarla beraber kUcük 

parmuğlylc· havaya lıaldırab1lcccğini 

sLykdi. Zıı.vallı lmdınca~7. l:nrı;ısm.. 

nutkunu burada da tekrarladı. Dun. nunum. Rolünü o kadfir i)i ynpun 

yırnın en km-.·eUI ndıımı olduğunu \"e ı ki bus-ün tam 500 liralıl< kuv\"et ll!l

kuvveUI olmanın sırrını kcşfcttlğtni cı sattım .. Haydi bakalım yarın sn. 
söyliyerck TaksiınE' doğru yürümcge 

başladı. 

Bu sefer de ba7.ı adamlar kendisine 

yakla.~tılar \'C kuvvetti olmanın sır. 

nnı osrdı:lar. Dagde\"lrcn bu adam_ 

lnrı dıı. tatmin ettikten sonra, İstikllU 

d_ı l.indlr.'··-mn oıtlunu kaçıran HaupL caddesinde bir çok yerlerde marifetini 

n-. 'lllı görmU~ kadar Urkcrclc m·azr tekrar etti. 

çıktığı lmdar . Akşam fistU dlikld"ınlar lmpanma7. 

-- 1mdat ', 1.ı.dat: dıyc bağırmaya dan yarım saat e\·vel Uağdc\ircn Ha. 

baıılndr. san bir eczaneye ı;:lrdi. Patron pel•. 

Hnlk ı;ene toplandt, fakat kimse lh·anı görünce sevinçle yerinden fır. 

Dnğdc\irl'nC el sUrmer;c cesaret eL !adı ve 25 lira \'erE'relc 

H arfle r le r esim yao•voı· ~ ,.,. 

x 
1---ı 1-

bah C'rken..:l<'n gene iş başına koş! 

Dağdm·Jren lstanbulun her ta. 

rafında kU\'\'C't lltıcı reklflmını yapa_ 

rnk bir kııç ay fçlncteo zeonı:;in o:muştu. 

Yeni roman1mız 

Ercüment romanımız, oniımüz
deki hafta bitecektir. Onun yeı ·• 
ne güzel daha cazip bir roman 
hazırlamaktayız. Bunun ndı ":Es
rareng.z tayyare,. dir Beğenecek 
ve merakla okuyacaksınız. 
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MiK : ARAVICI: 11 

Miki, daha haritada yeri bile olmıyan böyle koı:a bir ada ile 
karşılaşınca şaşırmıştı. Bu gizli adanın şimdiye kadar nasıl olup 
da bulunamadığını düşünürken bu şerefin kt"ndisine ait oldu
ğunu da hatırlıyarak sevindi. Burası {ıcieta koca bir şehirdi. Ha. 
vadan dikkatle bakılınc~ neler de, neler görünüyordu. Yal
nız fabrikaların büyüklüğü bile insanı hayrete düşürebilirdi. 

Miki ada<la dikkatli araştırmalar yaptıgı bir sırada. gö:ıüne 
sahilde toplanan bir kaç kiş; ilişti. 

Bu.olar M ikinin aşağıya inmesi için i~aı et ediyorlardı. 
Miki kendi kendine: 
- Bana işaret veriyorlar. dedi. Sakallı Gorili görmek için 

aaşağıya inmeliyim. 
Bunu söyler söylemez hemen diimeni kırdı ve tayyare aşağı

ya inmeye başladı. Miki nşağrya inerken: 
- Başka yapılacak iş yok .. diyordu. 

Tahtelbahir tayyart- artık su üstüne inmi:ı ve hızını alabil. 
mek için su üzer:nde kaymaya koyulmuştu. Tam bu sıradi.i idi ki 
Miki unktan bir kavık içi·1deki kalabalığın kendisine doğru 
yaklaştığını görmiiştü. Sevindi : 

- Herhalde hnrıa yardım etmiye, beni karşılamaya geliyor
lar diye düşiindü. 

Fakat i\iikinin bu düı:ünccsi boşuna çıkmıştı. Tayyarenin 
birdenbire havalandığı ve havalanırken de Mikiyi yerinden fır
lattığı görüldü. H erhalde Tayyare uçmıvordu. Yalnız sudan 

kesilmişti. İnsanda bir vinçle kaldınlıyormuş hissini uyandır. 

mıştı. 

Miki tayyarenin penceresinden kafasını çıkarıp da baktığı 

zaman işin farkına vardı: 

- Eyvah tuzağa düştüm, dedi. 
Hakikaten tuzağa düşmüştü. Çünkü suyun altından gelen 

haydutların tahtclbahiri tam tayyarenin altına geldiği sırada 

yıikselmiş ve tayyareyi güvertesine almıştı. Tayyare ayni .za
manda bağlanmıştı da. Kurtulmanın imkanı yoktu. Miki daha 
tayyareden aşağt inerken : 

- Ey ahmak buraya nereden geldin? diye 
bağırıyordu . Bunu sakallı Goril söylüyordu. 
soğuk kanlılıkla: 

kaba bir ses 
Miki gayet 

- Ben de şaştım, ya siz? diye cevap verdi. 
- Demek o tayyarenin sahibi send~n ve yaptıkları mı da 

gördün değil mi? 

- Evet ... 
- Şu budalayı derhal hapse atın .. 

Sakallı Gorilin ağzından çıkan bu emri yanında bulunan 
haydutlardan biri derhal yerine getirdi ve Mikiyi her tarafı taş 
bir mahzene götiirerek zincirlerle bağladı. 

Miki yalnız kalınca: 
- İşte buna tam manasile hapı yutmak derler Öiyordu. 

C O 
· . . - Bu s a yfalarda yepyeni' şeylerıe 

K V A K 1 N O A karşılaşacaksınız. Gazetenizde 
ne 4Q\b\ 'Ven\\\k\er görmek is-t\vorsanız bize bir mek.'t.upla bl\dirinlz. 


