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Türk madenciliği Bir Ingiliz mecmuası 
tarihinde mühim • 

bir hAdise Ankaramızdan bahsedıyor 
Tavşanh ve ~~ği.~rı:-_isazd~ dört Ankara kendisini dünyanın en qeni 

maden komuru ocagı 
çahşmaYa başladı hükii.met merkezi di1Je ilô.n edebilir 

(BOJ taralı 1 incide) ocak bqına 150 tona çıkarılacak- S h · · ı· l ·ı· 
• • • · d .. p ere ııım ı nıı ız mecmwuı. 

yenın bıç hır yerın e maden ko- tır. .. h d k' · · f 1 
.. • · d'I • ıon nuı Mın a ı en ıyı aay a arını 

müru 11tılual e ı mıyordu. Balıke· Dün ilk parti 15 ton kömür Hay- "T·· k' · · h·"k" k • .. . .. . ur ıyenın yenı u umet mer e-
ıır. Kutahya demır yolu uzerınde darpaıa istasyonuna getirilmit ve · l h ·ı A k h · 
L l D ... · T 

1 
zı,, ser av ası e n araya ta aıı 

ou unan egırmııaz ve avtan ı merasimle karcılanmıctır. Türki- t · t• 
1 • d k :I' :I' e mı§ ır. 

istasyon an cıvarın a i ocaklar - yenin iktisadi hayatı üzerinde mü- H O Sh t · 1 b .. .. . . . . eps one ımza ı u yazı-
dan çıkarıl~n bu komurler en ıyı him tesirleri olacağı ıüpheıiz bu- da, "Ankara kendini dünyanın en 
evsafa malik olup yandığı zaman lunan bu ko""mür Ereg"'lide çıkarı· · h""k... t k • d" ·ı .. • .· • . yenı u ume mer ezı ıye ı an e-
elde edılen kalörı mıktan 7000- landan çok daha ucuza mal olmak· d b·ı· A · d d"' 
7200 d d 

e ı ır. ynı zaman a unyanın 

arasın a ır. t d B k"" ·· ·· behe t k" h. l · d d b" 'd' D X.:-. d k" a ır. u omurun r onu o- en es ı te ır erın en e ırı ır,, 

~·duua ııka~ a 1 ocaklar 1926 caktan Kuruçeımedeki depolara denilmektedir. 
ıenesın e ta ıp için ° civara gelen kadar bütün masraf dahil olduğu lngil!z muharriri, modem ve 
jandarma kumandanı Ahmet Hur-

halde 765 kuruıtur. Mezkur ma· gittikçe hayatiyeti artan bir büyük 
§İt tarafından bulunmuıtur. Ah- A k 
met HUJ'fit dinlenmek irin yanın- den sahiplerinden ve Galatada kö- tehir olan n araya derin bir mef. 

Y • ı "' K Ab b tunluk göstermektedir. daki efrada mola vermit ve bura- mür tüccar ıgı yapan . acı u-
b ·· d""' fi • 1 b Modern mimarisi ile evlerini, da bir at- yaktırmııtır. Ateı ıön· nun ütun ıger masra arıy e e· 

-s b h ıı· l" • · .. iyi aydınlanmıt caddelerini, mey- M ·ı· · J 1ı· • E i a1· • , dürülmek iatenildili zaman yerin ra er ma a ıne teı ımının azamı . ecmuanın nefretti ı ruım ler en i uı: tno r ı müze11 ve 
13 l. l olab'ılecea"ın'ı so··yle danlarını, bahçelerini, heykelleri- HalL Fırk""•ının altı oku • •• de yanmakta olduiu ıörülmüt ve ıraya ma o • " _ 

kt d . ni ve abidelerini, iyi oiyinen, rok i-
~met Hurıit burada bir kömür me e ır. • Y 

d ı k 
Bugün dünyadaki umumi fiyat- yi yetitmif, nazik insanlarını tak-

ma eni bulunduğunu an ıyara a- dirle yadediyor. 
libd d • 1 ·· t mı· lar üzerinde en ziyade müeaair bir ar aıre ere muracaa e ıt Ankaranın hükfunet merkezi 

bu dak• d · • 1 tm k · t' madde olan kömürün memleketi. 
ve ra 1 ma enı ıt e e ım 1• olmadan evve1ki halini anlatarak, 
Yazım almw,...,. mı"zde de ucuz bir tekilde iıtihıali as.... bu ıehrin uyur ıibi bir halde. dar, 

T l dak• d d • dig"' er birçok maddeler üzerinde avpn ı ı ma en e aynı ıe- bakımsız sokakları ve iptidai ev-
k'ld T J K l · · d b' de tesirini gösterecek ve bilhassa ı e ve opa ema ısmın e ır )erle dolu bir eıki alem ıehri ol-

h t f d bul • .... tehrimizin nakliye ve lenviriye p ıı ara m an unmus ... r. duğunu söylüyor. 

hemmiyetli bir mevki işgal edil. 
mİ§ old~ğuna itaret ederek ıöyle 
bitmektedir: 

"Ankara, yalnız btanbulJa de
ğil, Karadeniz ve Akdeniz liman
lariyle de direkt demir yolariyle 
bağlıdır. Evet .. hükUmet merke
zinin lıtanbuldan Ankaraya nak· 

!edilmesiyle lstanbul ıehri müteel' 
ıir oldu. Fakat latanbul tarihi .,. .. 
kımdan ıene büyük bir liman ff 
§ehirdir. 

Bu değiıiklik neticesinde Tiit' 
kiye, hiç füphe yok ki çok dab' 
ııhhatli, kuvvetli, erkekçe ve it' 
tikrar sahibidir.,, 

Ş'mdı·k· halde Tav .. nlıda bir masrafları üzerinde oldukça mü- A 1 1 
r- tnıiliz m .. u .. harrir~~in Y~~111 .n· Adalar iskelesinde bulunan ceset ve Değirmiıazda üç ocak itletil- him bir dütüklüğe sebep olacaktır karanın butun yenılıklennı ıtatıı- ..., _ _ _ _ __ _ __ ___ _ _ _,_. 

mmı~t~tTteonhekro··mocaur .. kçtaıkna:ı~:~~r::~~ ber~'i:u::::z:!::~:f:,;ki :::~:;~ tiklerle. a~latmakta ve hükumet Cesedin denizde bulundugv unaJ. 
ue merkezının lıtanbuldan Ankaraya, 

tedir. lıtihaal edilen bu miktar ya- uğraşılırken bu civarda çok zengin küçük Aıyanın göbeğine nakledil- gazetem·ızden o•• gv ren en 
kın zamanda teaiıatın daha ziyade Krom madenlerinin de meydana 1 h • k b k d 

mek e em strateJi • ım •n e· Metr..rıı..c.. V. d plf"'hli~ ~ mükemmel!ettirilmesi sayesinde çıkanlmıt olmasıdır. '-'?"lıı.:7 .'Uf ..,~l 

lnebolu. vapurunun 
battığı qer bulundu 

Vapurdan çıkarılan filikanın içindeki 
yllzlerce tahlisiye gUmleğlnl kullanmak 

kimsenin aklına gelmemiş 

......................................................... = 
1 : 

i:Halkevlerloln 5 ineli 
yıldUnUmll ; 

IAnkara Halkavın.i 
1 de Recep Peker 

1 
açıııe söylevini 

verdi 
1 

1 
BugUo SS Halkevl 

daha açılıyor 
1 

1 
1 
1 

Halkevlerinin açılış yıl dönümüi 
dün memleketin her tarafında t üyükj 
törenle kutlulanmı§tır. Ankara Halk.: 
evi zengin bir program hazırlamı§tır.I 
Merasim saat on beşte başlamııtır. İ 

Parti genel sekreteri Recep Pekeı :

1 
kürsüye gelerek açılı§ söylevini ver. 
mi§, ezcümle demittir ki: 

••- Arkada§larl Bugün yurddal 
Halkevleri açılışının beşinci yılını. : 
kutlulamak için toplanmış bulunu .: 
yoruz. Bugün yurd içinde büyük Ka.1

1 
maliıt ülküyü yayıcı olan bu önemli 

Muharrem Denizaltı, geçenlerde batan lnebolu vapurundan çıkardığı talılisiye ı ve değerli ulusal tetkillta yeniden 
simidi ve arkadaşlarıf ile birlikte 33 Halkevi daha katılacaktır. : 

lzmir, 22 (Özel) - lzmir kör- mada timdiki halde geminin para· Son yıl içinde 103 Halkevinin ça. •ı 
f ezi içinde batarak yolculannı ıu· ketesi ile bazı halatlar ve can kur- tıları altına iki milyon yüz binden faz 

ı la yurddaş girmiştir. 1 
ya gömen nebolu vapuru uzun za- taran simitleri ve bir tahlisiye fili-

Bu yekun yalnız mücerred bireı 
mandır araftırılmaktaydı. kaıı ıudan çıkarılmıt ve limanımı- rakam olarak gözönüne alınınca in. i 

Hidiıe eınuında vapurun im- za ıetirilmittir. san bunun değerini kavramakta ö.İ 
dadına kopn Polo vapuru, lnebo- Filikanın içinde yüzlerce tabii· nemini ihata etmekte biraz mütkilati 
lunun yerini muayyen bir yerde ıiye gömleği bulunmuı olmaıı hay. çekebilir. Fakat bu rakamın 103 Halk! 
teapitlemit oldufundan arattırma retle kartılanmıttır. Fakat bun- evimizin içinde bulunduğu Türk pr.i 
ancak dar bir noktada yapılıyor· dan da anlqılmııtır ki vapurun lan ve kentleri nüfusunun yekunile i 

karıılattmnca işin ehemmiyeti teba.i. 
du. ine bolu aranılan noktada bu· batıtı eınuında ıöıterilen fazla 

ld b• 1· d bu 1 kull k rüz eder .. , : 
lunamadıimdan lıtanbu an ır te at yüzün en narı anma 1 Recep Pekerin söylevinden sonrai 
kaptan ıetirilmeaine ve yeniden kimsenin aklına ıelmemif, yahut Nafi Atuf Halkevlerinin çalıtmala.~ 
taharriy•t yapılmasına lüzum gö- buna fırsat ve vakit bulunamamıf- nndan bahsctmi§, 935 yılında ı 03! 
rülmüt ve bu it için "Muharrem tır. Halkevinde 2243 konferans, 776 kon.i 
Denizaltı,, kaptan ıetirilmitti. Günlerden beri havanın müaaa- ıer, 782 temsil verildiğini, 642 bin j 

· )' .. • ·· " d b k yurddaşın kitap okuduğunu söyle . i Bir aydanberi ar .. tırmalarına deıız ıgı yuzun en uzayan u ur- • 
-,. d mi§tir. ·:· 

devam eden Muharrem Denl'zaltı tarma iti bun an ıonra müsait ha- d Bundan sonra koro tarafın an !a~r. i 
kaptan İneboluyu nihayet bulabil- vah günlerde ehemmiyetle takip kılar, söylenmiş, Cumurbaşkanhgı ·~ 
mittir. Vapur Kilizman ile liman olunacak ve vapurun bütün mev- flirmonik orkestrası güzel parça.j 
reiı,arumda sahile bir buçuk mil cudu çıkarılacaktır. Çıkarılacak lar çalmııtır. : 
mesafede ~ üstü oturmuf olarak efyanın yarısı kurtaranlara bırakı- Halkcvlcrinin beıinci yıl dönümül 
bulunmuftur. lacak, yarıaı da deniz iıletme ida- fstanbuldaki Halkevlerinde de kutlu.! 

1 ak 
lanmı§tır. •1• 28 kulaç derinlikte oturmuı o- resine ka ac tır · "............................ • .................... .. 

runcla dan alı Hala.i Günay 

müracaat etti 
Ve Mayerin ölüsünü görmek istedi 

72 yaşındaki bu ihtiyar musevlnln 
dilenerek geçindiği anlaşılıyor 411' 

Dün sabah köprünün Adalar iSke- yer dilenerek para kazanmakt&..,t' 
lesi civarında denizden bir erkek cese- İhtiyar olduğu için Sinagokda ze ~ 
dinin ~ıktığını yazmıştık. Cesedi gö- Museviler kendisine acıyarak pa..- ,fi 
ren Kadıköy iskelesi sandalcılarından melde, May~r de aldığı paralar• 
Mehmettir. Sandalcı denizin üzerinde getirmektedir i 1" 
siyah bir cismin yüzdüğünü görmüş, Yida ile Mayer iki seneden~er "1' 
sandalını yaklaştırınca bunun üzerin- ı·aber oturrnaktadulnr. l\layerın 
de siyah bir palto bulunan bir erkek sesi yoktur. ~ 

cesedi olduğunu anlamıştır. Sandalcı 1 Mayer dün sabah erkenden dl 
Mehmet, Adalar iskelesin dl~ nokta mı~. paltosunu giymiş daima tııŞl 
bekliyen bir zabıta memuruna denizde bastonunu aldıktan sonra: cl,,,W 
bir ceset gördüğünü söylemiş, bunun - Ben Sinagoka gidiyorum 
üzerine C<'Set denizden çıkarılmıştır. çıkıp gitmiştir. ıııs': 
Czeı·ine bir çu,·al örtüldükten biraz Öğle olmuş, Mayer yemeğe~ 
sonra nöbetçi belediye doktoruna mu- miş, akşam üzeri de Kemeraltı tıotf 
a:renc ettirilmiş, kaşının üzerinde bir Musevi kah,·csinde gazetemiz ol'" 
yara olduğu ,.e cesedin denize yeni ca Vidaya haber verilmiştir. 0r'I": 
düştüğü veya atıldığı anlaşılmıştır. Vida dün gece \'e bu sab3 1' ! 41 J# 

Zabıta memurları cesedin iç ceple- ya çekilmi§. l\tayeri taruyan1ar;0c11Jll' 
ı·ini karıştırmışlar, bir nüfus kağıdı fadesi ahnmıştrr. lhtiyar Y.ıı 1111,"" 
bulmu~lardır. D•fler arasında ıslan- ölümü etrafında tahkikat~ ... / 
mamrş bir halde ele geçen nüfus ka • Je devam ediyor. ~JIS6 
ğıdında Beyoğlunda Şahkuli mahalle rS t 
sinde Hendek sokağında 4numaralı 1 Para ile dej'tll, Si ,.1,,tf 
evde oturduğu, yaşının 72, adının Av- Onlardan bo!JI< B 
ram oğlu Mayer olduğu yazılıdır.Cese Hapishaneıet t' 
din morga kaldırılmasına belediye he kimler gıreC~d-ıi'~ 
kimliğince lüzum gösterilince ntorg- M d "d 24 _ t934 de 1

1
.detl 

b• 1 • 1 Ma . a rı , 1' t ı dan ır ara >a çagın mış, yerın .. . 
101

ya ıs ~· 

cesedi kaldırılmıştır. Zabıta derhal mahkum edılen . h.nedell ,tli 
tahkikata başlamış, nüfus kağıdında Gonzales Pena hapı• d 

11 
tidd 

yazılı adresten Mayerin ailesini tah- karken 60 kiti tarafın ; t· ,. 
kik etmiştir. Nüfus kağıdında yazılı tezahüratla karıılanın•t ~kiit ed 
olan adreste 1\layerin ~ok eskiden o- Gonzales halka tefe 1-
turduğu anlaşılmış son zamanlarda k demittir ki: . ..,.ıı 0 

nerede oturduğu tesbit edilememiştir. re "Y t ~ 1·,ıerdeıı pıt "tetJttl 
. . . k ap ıgımız .ıı. ... eo tAt' 

Mayerın denızden cesedinın çı • ~· • Bizi mahku-- r-"'~ 
tığını dün akşamki sayımızda okuyun- mut degıhz. de bot b• 
en Galata Kemcraltında Yonca soka- yakında hapisha~e JJerdit•'' 
ğında 18 numaralı evde oturan Vida ğımız hücrelere gırec• B ol( 
i~minde bir kadın Galata merkezine O ostil"d CI t 
gitmiş, denizden ~ıkan cesedi görmek!IKöpr n çarpı• t1d• b:p 
istemiştir. t:r.e _ çınç10:.11 e (' .-d 

Vida morga gönderilmiş, tesedl Ne.?o~k, ~ki tren birfbf U" tlfı;.ı 
göriince bunun dostu Mayer oldufunu kfiprll ustünde d n biri fiil' " 
.. . . mı11tır Yolcular a 

soylemıştır. -s • 
Vidanın \•erdiği ifadeye göre, Ma- yaralanmıştır. 
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Ecza 1 Farbnanın verdl(ll ders üzerine 

depoları Rasatlıanenin fırtınala-

Gene antolcJI 
meseaesı 

Kurunu ı~w ..tuınıt!L o:>evenıD. 
Buın Genel Dırektbrliliünüa tedvm 
ettlti Antolojldea ve clolayıaile gaze
telerde yapılan tenkidlttden bahseQ .. 
rek acümle eliyor ki: 

van sokaklara .-eo- l' J /ı b 
melerl ,,.. verilen rı evve uen a er 

Bu caerde, Zlga <iöp Alp mlllf es. 
re11anın ba§uıda ,,Oıterillrken l/flllUUJ 
ftJlr Mehmet Emln ve mUli edebiyat 
ıarllıl *°""""'1d ara,ıımuıltuındaa 
doltılP. K6pr#Jli Fuat ilave edilae11di, 
kendi llOlunda çok kıymetli olmakla 
beraber, milli cereyana aldkaaız kaJ,,, 

""f olan Ahmet Hüfiındm ve bir ü 
Bd~HaUtlünbahsolll1Unll8Qdı,.,. 

aınm ki keneli ialmlerl 11~migen dee 
lnU muharrirler elbette: .. ille ben
den niçin bahaetmediniz1-. diye tut.tın 
mazlardı 11a. 

mlblet bitir•• • i • d •l k T..,.-. ......... a .... --vermesı emın e ı ece 
lmlanm ... "'* ........ . 
kan .. asık ...... .• ,..ı...-. 
blduarak .... ~ ..... . 
malan .. tam ltir depo ..... si· 
rerek perakende -. ,.,.. .. . 
lan ha1rknula wrilea ...,,._ Ni • 
aanm on betinde bitecMtir. Ba · 
nan için depolardan mlhbn in, 
Ja11111 timdldea malualanm han 
içerlerinde, ecahaneler milfettit· 
lilince manHl s&Glea ,_ıere 

Son fırtmanm deniz ft karada 
1'a kadar ıenlt bir tekilde tahri
bat ppmaımm en mühim aebebi 
fırtmamn ve tipinin olacajından 

kimaeııin haberdar buluamama11 
l:efldl ediyordu. Bunan için bu &. 
fet memleketimize milyonlarca li· 
ralık zarara •• yüzden fazla iman 
ka11bma mal oldu. 

Halbuki ba fntmaclaa enel 
Kandilli ruat merkezi iliyle bir 

feliketin ıelinekte oldutmnı tes
pit etmiıti. Yalma ruathanemi
ziıı dün7a raaatbaııeleriyle, hatti 
memleketin diler rasat iıtuyonla
riyle irtibatı olmamaıı hava tazyi· 
kinin bizim mını..kada tahavvülü 
bu hali raaathaneye pek geç öiret
miıtir. 

Kitabın aleyhindeki nqrtgata fır
aat l'eren hep kadro fa:laaı olan o Wat 
lerdfr. 

naldetmitlerdir. 

~=:~===~ :::;l=k=l=t=e=ıe=r=o=n=m=o=te=h=a=s-= 
tün bpatacaldanm bildirmitler • sısı getirtiyoruz 
dir. Maruf bir depo ela,.... ..... 

Şimdi hükGmet bö1le bir fela
ketin tekerrür ebnemeai için Kan
dilli ruathaneainin bernelmilel 
rasat tetkilitile temau ıirecek b:r 
hale ıetirilmeat ve 1eni ruat iıtaa
yonlan lmralmuı :yolunda hir pro
je huırlama?ıtadır. Ba sebeple 

• Açık ba• 
-· o moelası 

.di müatahzeratnu talan bir eca · 
hane halim aeleeek .. penken • 
de eabtlar ppacakm. 

Farpkolotlar birlili ele tlopo • 
l&nD perakende eabf ..ı.uadan 
tamamen çekilmeleri71e huıl ola-
cak 'IUlyet "in ıimclid• ha • 
Zll'lıldar yapmaJdadD'. 

Ba arada ecwacdar pJri •et · 
ra reldAm tekili-Vle mütteri cel
hetmemek " .,..ı,.nte Sallık 
Babnhtmca tetbit eclilen maay-
yea fialler ~w. için 
p,W..1MMllP~_.., 

d .. L___ ..l:ı..r; Peyanu öaU& aıu~UA Wi,&Jarda M. 
Nafia V ekileti, Türkiye ve la- Ankara a ru&UllUIC mOwua 't " Ü· le gür uçlannı tefhir ederek "f&P.U 

tanbalun telefon teaiaatlannda e· nivenite profealrlerinin iftlrakile sız dolqan gençleri anlatarak, oalanD 
.Uh bir ulihat yapmak üzere lı- toplanblar yapılmaktadır. Yeni fapkuıs gezmelerini keadlne Pire td· 
__._iki telefon mltehUıııı ıe- tetkilit, her •Yİ han ahanüli· *ediyor ve bir sorıa aor111or: 
.. ~- tmm 1'ütiln memlekete ıiiratle bil· Fakat. ben bu açık baflıWc ınodGllll 
tirtmefe brar ftrmlttb'. Bu mü- dirilmeaini mimkün kılacak teldi- da blr •ılılıat endifeai, vega 6ır ,.... 
teha11ular mem~thiiize gelince de tamim edilecektir. blalzUkten zl11atle ekonomllc bir ,... 
tetkiklere bqlıyacalcl.., •• ıalilıat l&atlak aezlgorıun. O haltle, n«kn 6o-
jpa Jbnn olan teJleri im raporla IJfUlbalı gibi tMdenl.gctin tamamlle aıo. 

Yekllete Wldireceldwdir. Yeni sanayi it bir naret zlndrlnl otınaklalp..,. 
Sandan batka lalanhal - Anka- 1 .... d ,....,..1. )#.. 

ratelefonhatıankablohalineko- p anımız 8 Her et:trlQ dayak 
aalaaJdlr. Rlem• 1 1 lmeal 
~~"" ve s.-aau Dk p9Ana alını1or kalkmaııaır 

Hma,.ıer..ansn ikinci bet yı1lık programm eı AL ıurhan ıan şbyle yau,or: 
lneası için esaslı kısmını sanayi tedriaatım Çocuüunu elinden tutup ta ··EU 

' ~i, flenblı• 8ÖZM4/~ .CZMG 
ı "~-~Jllıldakl projes almq olan bir İIY8Ç fİrketİ hiika- flGDrularını:ia alulannd'tzn, #Rjrıuclann 

metimize müracaat ederek Trab- Bunun için programda ayn bir dan kan ıelesige l«uıar ~ 
()n glln l~lnde fasıl ..... c1ır. Birinci bet JI}lık M talaklıfla 11at,rı1ma1anna luap: 
tamaml8D8eaiı zoıı Ye Ereili limanlaimm intuı· prosramJa brulaa fabrikalarm •aocanua vurclıılıl gcrü IJll blUr. dl 

1 na da talip elınaıtur. ınWar artık tarihe iarlflı. Ço-
U m u D JOr. Şirı..ti thadiki halde inanda ha- ihtiyaç lhterdili eleman'an te . aıklanmiz da11al& rllua4a, tala/uq/ı 

Şehrimi. ..ı- ...... Ba- m 101 itleriyle meıp) olmaktMlır. daıü içia daha zi1acle Ruyap lkfırp ralmlerl ••ırıtltı . oiJrilflOrlar. 
bnlıir hatmilam V• der Por- T.-...... d6nerk• Ankara;ra ve kıtmea de AlmanJ&p atajif•· Muharrir ha satrrlardaa aonra ta.
ten timdi, ,..m hir ••••• midür- ...,.,... tirket direktörü ırapanan ler ıönderilmitti. Ba stajiyerler • lebenln hoea1a ka111 aerkeşra 
lük halini alacak olaa deab tica- teldifl.fni pek ,alanda aladere- den mühim bir la11111 mwcat fal> Jaattl haDun .... Um ~ 
ret mldiirlQIDla - tatkilitı bilecetiai l&ylemiftir. rikalarda feliten '" nbiliyec SÖI· lerini ele alarak IJUan hoealara pk-

itirle ---• olmabMbr. Ba tet- ============ termit olan a-. ameWerdtm, ~ liM ~il~ hldiaelerl ... _____. •- d latarak diyor ki: 
kiki• en çak Wrkaç lllD içinde bi. IU9llleD e llUlayi mektebi mezun. Melde,.,.. laocnua ~ illl01lte 
teeek "IMmmn aoara -........v lanndan ~ ,, ...., 6lr """"' ,,_,,...,.. 0 ,,_,_ 

liman u•11•• mihllrl Rafi ile 1rir- IJdac;i bet ,.Udr propalla A.,.. lıfUınlııtıpa. -"&- .,. Utw nrAlll 
likte JU1111 blan lataabwl U..m 
proJ..mi ikmal edwwlLtlr. . 

rapap ima bir mlcldet ataJ yap • ~ lloccılflrllltJ el lcaldınıllll ... 
nalı bere delil, ....tı lall&Jİ talı- im lmlcctnı da "11 6'r...,. ,,_,_.. 
tili .......... talebe lf•deri· le imha etll&aelldlr. Pro• • • . 

Jm11D IOD-•D OD aln 
~de bitirilebilecell ......._.__ 
dD'. Banclaa IODI'& ..-11maa a
mam mlcl6rl, ... ••ı•Btam 
Ankara;ra aiderek lstanhal limanı. 
llJD ,...ı ...... .-0 lsia ,. ...... 
c:ak toplaatdarcla hahmacaldar Ye 

Jaa..rlma pıojeaia bahan PP&
caldanbr. 

Ba proJ ... Hmanm ,.m nla 
bmlan, klmllr, ,..... .. padaJICJ 
maddel• depolan, pmandıia Ya· 

si)'9tleri, Rmaa bmôab - .,. .... 
rakat ftrlml, Halicin .... ha,_ ..... 

..._uo 1U7 ııs.21 ım ıt.M e.oı 
&D,110 .... • .. u.eo ı.11 11.12 

GllQmıl .... 81JGCM Na OLDOt 

ltal.JuJar DoCu AtrUwma -- 8". 
1ııltmelt dnam •tmektedlrtet. 

....,... t.peldH r.latet llDJWllt 1ılr ll1I 

tıdlla ............ 10 .. Tadı:l)e;I• ~ 
' 111 llill'-

lecek, fakat • mlhhnmi memle • 
kette --:rı tallaiU lllah edilecek-
tir. 

Ba arada bizde çolr ıerilra1mq 
bulanan ft ehemmiyetJi bir nim
fa ihtiyaç ıhteren maden eanayii 
içbı propamm bu bmmda senit 
bir yer aynlmqtır. 

Her yıl yabancı memleketlere 
otuz beter kitilik bir kafile g6n -
derilmeai Ye bu 111retle yeni plin 
deYre1inin •nandan eTYel yüz 
maden •ffheMW ,.eiftirilmoti 
kararlatmlflv. 

1 Ş B H Ri N DE R\_L~R i 1 
Tramvayların kapılan 

... ..... ...... ........ ı,w.. bi7e ... ,.......... - -...... ,... ··k···· ~-- p. .... 

... , • - ... w ..... lıirl .. _ • ., ........... 
llirfMwwlt ........ a.-kw ..... ..-ı.sWr ........... ................... .....,.,.. 
....... il .... ... 

......... .................. .., ..... ... 
illa. hpe"'Mkta. ...... .. .. ............... ......,.. 
.... ...................... - .................... k "*· •• ......,._ .W.,. traanra1111 İ5ilte _,_ -~ do. 
...... ~waı.; ltltiJw. 
T~ tirbtini11 ı.aıa. alahatile aMlrN. olaa ... 

....... ,. ........ -- .. ,..... ......... -...ı 

' ' 

Boratı 
fnJrlltereyl yalnız 

kendini dUşDnmekle 
lllham ediyor 

Amerikada 1akmcla 1apılacU 
olan cümhar bqkanlıiı intihaba· 
b dolayısiyle cümbur batkaalıima 
namntlii·ni ko1mut olan ayan .. 
Dil Borah ıon verdili bir 1~7lnd• 
"lnıilterenin ~buz kendini dii
f6ndiil0nil,, aö1lemit •• demiftir 
ki: 

"Japonya MaaçurİJ iatlll etti. 
li wmaa lngiltere hitaraf ialalıt
br Fakat milli menfaatleri onu J. 
talran. Habet anaatmaslıtnacla da. 
ha as blt.Uaf dan...-~ eevke
diyor.,, 

aaı•t:•••ray ..... 
•inde talebe 

konseri 
Diia GalataaaraJ li ... de kal. 

..... bir davetli kitl.n lnibacle 
Komenatuvar maalllmlerind• 
Seyfettin Aaafm talebeti Miint 
tarafından W, lseraa bil~ ... 



t 

Italyanlar cenupt8 
bir kaç mil 
gerilediler 

HABER - ~tam poıtuı 

Bulgar 
24 ŞUBAT -1936 ~ 

""====::=e=~~============= 

Yağmurlar Antepte de büyük 
zararlar meydana getirdi 

Amba Alagi sırtları ltalyanların 
elinde değil mi ? 

Italyan tayyareleri Sldamo vUAyetiodekl 
köyleri her glln bombardıman ediyorlar 

başvekili 
Bulgarlatan pakta d•hll olma· 
dıjlı halde Balkan devletlerinin 
aulh yolundaki çallfmaların8 

lftlrak etmektedir 

Diyor 
Bulgar Başvekili Köse ivanof Sof. 

yadaki Zara gazetesine, kralın son zi. 
yarctlerile Balkan Paktı meseleleri hak. 
kında beyanatta bulunrnuı ve Kral Bo. 

1 risin, Fransız, İngiliz ve Yugoslav hü. 
kümet adamlarile yaptıft cörUımelerde 
Bulgaristanın harici ve dahili siyaseti. 
le, ve bilhassa Belgradda vüc:ude gelen 
yanlış düşünceleri dağıtmağa muvaf . 
fak olduğunu söyledikten ıonra, Bulga. 
ristanın Balkan Paktına gireceği yolun. 
da ecnebi gazetelerde çıkan yazılar hak. 
kında da şunları söylemiıtir: 

-

Londra, 23 (A.A.) - Röyterl 
bildiriyor: Habeılerin ciddi bir ta
kım muvaffakiyetıizliklere ujra
dıkları geçen haftanın 9iddetli 
muharebelerinden ıonra timal 
cephesinde bir sükunet batlamı9· 
tır. 

releri Sidamo vilayetindeki köyle
ri her ıün bombardıman etmekte
dirler. Negalli civarında Deccaz 
Makonen kuvvetleriyle İtalyan kı
taları arasında bazı çarpıımalar 
kaydolunmuıtur. Haheıler bir 1-
talyan keşif koluna baskın yapmıı
lar ve 10 Italyanı öldürmüıler ve 
18 ini yaralamışlardır. 

- Balkan Paktı imzalanırken, But. 
garistanın bu işe dahil olınaıına mani Gazı'antep "(O-el aytarı d ) 5 1 f d d ı:. bİÇ ... mız an - on ay ar zar ın a a e .. . 
teşkil eden bazı sebepler daha o zaman d d tit" 

Habeı hükumeti Romada şayi 
olan haberler hilafıno. olarak İtal
yanların Amba - Alagi sırtlarını 
aldığını teyit etmemekte ve İtalyan 
resmi tebliğlerinin de bunlardan 
bahsetmedijini tebarüz ettirmek

söylenmişti. Şimdilik ayni ıeyleri tekrar ~~a ~ yağmıı olan yağmurlar pek büyük zararlar vücuda ~t bil' 
etmek lüzumsuzdur. Bulgaristan Pakta ttııflır. ntep - Maraş yolu üzerin de ve Karabıyıklı mevkiindekı .. 
dahil olmamakla beraber, diğer Balkan yük köprü sellerin tesiriyle ortadan ayrılmıftır. Münakalitta rniitlcil" 
devletlerinin sulbü korumak yolundaki lat çekilmektedir. Jd Habeş dıt itleri bakanı Röyter 

muhabirine şunları söylemiş tir: faaliyetlerine daiına ittirak etmektedir. Burada Allehen ırmağı da taş mıt ve Tabakhane mahalleıirıde 
Bulgaristan Milletler Cemiyetine aa. ev ve dükkanlara büyük zararlar vermiştir. "Skota valisi Deccaz Admasau· 

nun ltalyanlara hizmet ettiğinden 
dolayı tevkif edildiği haberi tama
men asılsızdır. Volkayt valisi Aye· 
lunu~ kardeti böyle bir ıey yapa-

mimiyetle bağlıdır. Ve bu cemiyetin ..-/ 
tedir. 

Maretal Badoğlio cenup cephe
sinde kayda ıayan bir 9ey yoktur, 
diyorıa da Ha bet yarı resmi maha. 

prensiplerinin tahakkuk edeciine inan. B • A k ti 
ma~~l~;;istan bütün devletlerle ve bil. u gu n va m a m tl 

1 
maz.,, 

fi inin verdikleri malumata aöre, 

haaaa komıularile ıulh, yardım ve dost. d ' e e h 
Iuk siyasetini takipte devam edecektir. rasın a mu im 

ltalyanlar Neıelli mıntakaıında 
birkaç mil geriye çekilmitlerdir. 
Bunun ı~bebi sıtma ve münakale 
ıüçlüğüdür. Kuvvetle aöylendiii
ne göre, 150 den fazla haıta Mo
i•discio'ya doğru yola çıkarılmıt· 
tır. ltalyanlar Negallide bulunan 
askerlerinin yiyeceklerini, motörli.i 
kıtaların ıu vebenzinini Dolodan 
oraya kadar göndermek hususun· 
da büyük zahmetler çekmektedir
ler. 

Gtne Ha.beı yarı resmi maha
filinin bildirdiğine göre, büyük bir 
he v;ı faaliyeti her tarafta müıa
hcde olunmakta ve ltalyan tayya-

Habef Vatan 
Ceml1etlnln mlllngl 

Adiıababa, 23 (A.A.) - Bugün 
burada bütün dinlere menaup on 

Çekoslovak 
Başbakanı 

Hodza 
binlerce kitinin ittirak ettiği bü- Konuşmaları hakkın· 
yük ve heyecanlı bir mitinı tertip d • 
olunmuı ve bu miting kuvvetli söy- a ızahat veriyor 
\evler veren müılüman ve hıristi- Belgradda bulunan Çekoılovak 
yan din adamlarıt ltalyan tecavüzü Batbakanı Hodza yaptıiı ıörüı
karıııında, müılüman ve hıristiyan ~.eler ~·~kında aazetelere ıöyle 
bütün din ve mezheplerin mütte- soylemııtır: 
hit olduklarını tebarüz ettirmiıler- "Niyetim Yuıoılav devlet a· 
dir. • damları ile iki memleketin istikba

Habet vatan cemiyetinin tertip 

ettiği bu mitingler meml ketin her 
tarafında tekrar edilecektir. 

lini alakadar eden bütün meselele
ri müzakere etmektir. Ayni za· 
manda hi11iyatmı fU merkezdedir 

Amba Alagi Italyan
ların elinde mi? 

ki Tuna havzasının tetkilitlandınL 
maıı için yeni bir teıebbüı icrası 
için psikolojik ıaman gelmiıtir ve 
sanıyorum ki bu huıusta bir ademi 
muvaff akiyetle karıılaımıyaca
iız.,, 

Çekoılovak ve Yugosl&'YJ& hü
kumeti erkim arasında yapılan 
ıörütmeler hakkında çıkan resmi 
tebliğde de ayni ifade tekrarlan
dıktan ıonra deniyor ki: 

Cenupta ve şimalde mühim 
çarpışmalar oluyor 

"Bu fikirlerle mali olarak iki Londra, 24 (Radyo) - Roma
C!an gelen haberler Amba - Alagi
nin İtalyanların eline dü,tüğünü 
haber vermektedirler. 

Bu şayia batka bir kaynaktan 
leyit edilmemiştir. 

İtalyan ba,kumandanı Mare9al 
Badoğlio cumartesi günü neşretti
ği resmi tebliğde Tembien mınta
kasında karakollar arasında mü
sademeler cereyan ettiğini bildir
mekle iktifa etmiş ve dün harp teb. 
liği neıretmemitti. 

Atlisababadan gelen haberler, 
Tembien mıntakasında kanlı mü
sademeler yapılmakta olduğunu 

bildirmektedirler. 
Cenupt• da harp bakan ıu noktai nazara varmıılar· 

Berlin, 23 - Buraya ıelen ma- drr ki, müttefikleri Romanya ile 
lumata göre, cenup cephesinde 1- birlikte her iki devletin bütün 
talyanlarla Habetler arasında 9id- ıayretleri, milletler cemiyeti pak
detli bir muharebe olmuı > neticede tında ve kollektif emniyet ıiste
!talyanlar 8000 kitilik bir Habeş minde münderiç olduğu üzere mil
kuvvetinin kısmı küllisini imha et- letler arasında sulh ve hak ve ada
mek suretiyle bozğuna uğratmıt- letin beynelmilel prensipleri üze-
lardır. rine müe11eı olarak milletlerin 
ltalyan kuvveti eri kar••••• ti mümkün olduğu kadar ııkr bir 

Roma, 23 - Burada neıredilen dostluk temini yolunda devam e
bir resmi tebliğ ltalyan orduları- decektir.,, 
nın Ras Seyyum ve Ras Kasaa kuv- Çekoslovak ve 
vetleriyle muharebeye tutuştukla- Yugoslav başvekil· 
rı~. bi~diriyor. Netice henüz belli leri ne görüetüler 
degtldır. Paris, 24 - Çekoslovakya bat-

Zecri tedbirler ortada kaldıkca 
vekilile Yugoslav baıvekili arasın
da cereyan eden konuımalar neti
cesinde Romanya da dahil olduğu 

halde küçük itilafın Habıburgla
rm avdetine ve Avusturyanm AL 
manyaya ilhakına mukavemet 
ebneğe karar verdikleri haber ve
rilmektedir. 

ltalqa hiç bir devletle 
· pazarlığa girmigecek 
lngiltere hariciyesinde büyük Göring 

iki domuz vurdukt•n sonra 

Berlloe döndü 
İtalyanın deniz anlaıımasına girmesi saki, Tuna meselesi, deniz anlaşmaları Varşova. 21 - iki yabani domuz 

için zcc:rl tedbirlerin kaldırılmasını şart dolayısiyle inıiliz Hariciye Nezaretin. ayhyan general Göring hususi trenle 
koştuğu şeklinde bir havadis çıkması de büyük bir faaliyet göze çarptığı ya. Bialowiezadan buraya geldi. Lehistan 
üzerine yarı rcami bir İtalya tebliği zılınaktadır. avcılar cemiyeti Generale bir nişan 

bir faaliyet var 

"Zecri tedhlrJer meriyette kaldığı müd . Bugünkü İngiliz Hariciye Naım E. vermiştir. 

kararlar 
Londra, 24 (Radyo) - Avam· 

kamarasının buıünkü toplantısı
nın çok mühim olacağı temin edil
mektedir. Baıvekil Baldvin ile 
hariciye nazırı Eden beynelmilel 
siyasi vaziyet hakkında beyanatta 
bulunacaktır. 

Birçok mebuslar zecri tedbir
ler meselesi hakkında hükumetten 
izahat istiyeceklerinden, harici si
yaset hakkında umumi bir müna
kaşa y pılaca'ğı ve bu münakaşa-

nın neticesine göre cemiyeti akva
mın önümüzdeki toplantısında ln
gilterenin takip edeceği siyasetin 
kat'i tekilde tespit edileceği söyle-. 
nıyor. 

Salahiyettar mahafilde zecri 
tedbirler meselesinde lngilterenin 
!İmdiye kadar tuttuğu yoldan ay
rılmıyacağı kanaati umumidir. 

lngUlz gaz9telerl Edenin 
ambargoyu tatblka taraftar 

beyanatta bulunncajiım 
yazıyorlar 

Londra, 24 - Bütün gazeteler 
avam kamarasının bugünkü celıe
ıinde zecri tedbirlerle müdafaa ! 
te§kilitı hakkında cereyan edecek ı 
olan münakaıalardan bahsetmek· 
tedirler. 

veriliyor. 
"Deyli Telgraf,, gazetesi t~ 

rı yazıyor: "Ağlebi ihtimal h~~il' 
ye nazırı Eden umumun ta•f

1f' 
tatbikine karar verilecek oJ~n 'ti' 
rol ambargosuna lngilterenınrf 
zaharete hazır olduiunu ıö1 1 

cektir.,, fıl 
Ayni gazetenin Cenevre Jl\~,,ı 

birine göre, Habeşlerin aorı r 
hareketleri lngilterenin teklif ti 
kararları üzerine bqyük bif ~\ 
yapacaktır. Hu tekht ve 1'•1~1 
on gün evvel dütünüldüi\i t 
den çok daha genit olacaktıl'· 1 
Milletler cemtyetf nde p•tf:

ambargoaunun tatbiki ı1ttlrf' 
fazladır 16 ı 

Londra, 24 (Radyo) _. 1 
komitesi martın ikiıinde ~ı1'd 
rak petrol ambargosu h ce1'~J 
kat'i kararını verecektir· detP' 
rede petrol ambargosunurı dıf• 
tatbik edileceği kanaati v•1 ,.ete'; 

Cemiyeti akvama mü:ıah' ııııl~ 
miyetleriyle birçok be:Yııe~. 
teıekküller cemiyeti akv.sr' el' \l• 1 
umumiliğine müracaat e~e',,;~'1J 
yan • Habeş harbine b1r pe''·~ 
vermek iç.in tta)yaya karf1,1' e01 

ambargosunun derhal tatb' 

mesini iatemitlerdir. /r 
V d t T.. Y v ı .. 4:ıe ,~ e a or, ag ı gure~ do"! 

P • s f Her hafta olduğu gib\,ıtı eyam@ a aya I ÇembcrHtaş Aile bahç~iıı~:ıt· ı\11 

• reş müsabakaları yapılırt 1~ cevap verıyor neticeler şunlardır.: ti 
(BQf taraf. 1 incide) DESTE: SD 

hnuk içinde yazılı 14 satırlık kısmı Karamürselli Ali galf P•ddil1 ~ 
Mustafa ve Çorlulu llB)'te 

"Antholosie,, do de yine tırnak içinde 
olarak tercemc edilmiıtir. lup. ıi 

Romandan "Anthologie,. ye alınan KÜÇÜK ORTA: . ııtjıO 
dört buçuk sayfalık kııım ise, tamami. Tokatlı İsmail galı:~ıs f11 
le müellifin kendisine aiddir. Bu, giyme :\lehmet ve Bursalı l\fur rl' 
içine alınan 14 aatınn Guy de Maupaı. BllYÜK ORTA.: aliP• ~:ıı ( 
aant'nın romanından iktibıu edildiğine Bursa a.cıker Al~ i satı1>e51 
dair Bir tereddüdün Romanı,, nda sara. Kara Hüseyin m:ıtluP· 
hat yoktur. Yalnız; (Evlenmenin baya. hem mağ1Qp. 1;{C• 

fi romamizmi"ni tıcrennüm eden Fran. BAŞALTI: aUPı 'P ~I 
11zça bir parçn halırladnn.) kaydi ile Çorumlu lfo;ınall g kir gı1l• '~ 
müellif bu 14 satırı tırnak içine alnuş . Mehmet mağlup. Sar~p, JJ1l1~r 
br. "Anthologie,, mütercimi de, bu im. nemenli Mehmet ~~rff gşlfPİtır'~ 
mı yine tırnak içinde aynen nakletmi§. lsa maflOp, Rtıeh dırıtlı ,~ 
tir. Bekir berabere. Sırt ntt."A ue 

d• ters .,-r .. H 
Bir romancı, kaynak göstererek ve. Çorumlu Ahıne 1 l"'. 

ya aöstermiycrek hechanai l>ir eserden BAŞ: fa rııJ:;!;ıı} 
bir parça alabilir, ve hiç kinve bunun Bahkcsirli Mu~ta ı.,uıebıl ffl'eı• 
bir intihal olduğunu iddia edeme:ı:. Bi. karalı HU.c:cyin gal•Pİ tsıttnll gclt 
naenaleyh, B. Peyami Safanın bu nok. Ahmet galip. çorurn :nse>.fJ1 
ta üzerinde fazla hassasiyet a&tenneıi Ali Ahmetle Kara 
ve herkesin kendisininintihal yapmıı ol. L~h~a~t~ın~ğu~·~re~ş~e~re~k~l~cr~d:f r~.~~ ytı 

detçe, İtalyanın devletlerle hiç bir pa. denin Milletler Cemiyeti siyasetine da . General Göring Leh Reisicumhuru 

-~~~~~~~~~~u·~· ~m~i~ec~e]-~in~i·~··~s~ö2y~le~m~i!~~ir~.~~y~a~~~~~o~lm~~~ı~d~o!~~~:s:fy~l~e~m~e~~~k~ijn:i:n~i~lehariclyenaunB«k~gkil~Ukhn 
o · Berline hareket etmiştir. , 

duiuna zahip o!acnğındnn korkması yer p<Jkt•>'• ~~p 
sizdir. ğim izahatta bu 

lıte, bundaıı dolayı, "Ulus,, a vereli. lüzum gönnedirn·ıı 



intikam 
Ramiz hastaydı, yatıyordu. Ro· ı 

matizmalan gene birdenbire az· 
mıttı. Kapının yavafÇcl açılmasın
dan ve yavaf bir ayak sesinin U· 

zanmıt olduğu ıezlonga doğru 
yaklatmasından içeriye karısının 

girmit olduğunu anladı: 
- Neden bu kadar geciktin? 

Yarım saattir çay bekliyorum. 
Fakat, hayret... Gözlerine ina• 

"namıyordu. O, karısının kendisine 
ikindi kahvaltısı olarak çay getir· 
mesini beklerken karısı sokak elbi
sesini giymif, batma ıapkasını ge· 
çirmiı, eldivenleri ellerinde duru
yordu. 

- Ne o? Gezmeğe mi gidiyor
sun? diye sordu. 
Kansı cevap vermedi. Gayet sa

kin ve mütebessim bir tavırla bir 
iskemle çekerek Ramizin yanına 

oturdu. Bu ıekilde o, bir kandan 
ziyade teklifsiz bir misafire benzi
yordu. 

Ramiz gene söylenmekte devam 
etti: 

- Bu yaptığın ıeyden bir şey 
'anlamıyorum. Ben, bu derece has
ta bir vaziyette iken ve bana çay 
ıretirmeni beklerken ıen gezmeğe 
ıitnıek için giyineıin ... 

Refia birdenbire ayni ıen ve mü
tebe11im tavırla konuımağa ba9la
'11: 

- Dinle Ramiz ! Biz ıeninle ev
leneli ne kadar zaman oldu hilbor 
llluıun? Tanı 23 sene.. Bütan bu 
ntüddet zarf mda sen beni müte· 
'••WUt li a.hlau.n&• llGL\Q. &,çluıı\l CU • 

~acl&f nm, dostlarım ve tanıdı
.. ıın, tanımadığım bir ıürü kadın· 
!arla hep hana "hanet ett'ın. 1 

- Ne demek istiyorsun? 
• - Sözümü kesme. Sen ııüzel ol. 
'ınalc: §artile bütün kadmlan sevi
yordun. Esmer olıun, sanım olıun, 
•enin İçin hep birdi. içkiye ne ka
dar dütkün isen, kadına da ayni 
derecede dütkündün. Ve her ikiıi
le bol bol, istedifin kadar meıgul 
oluyordun. 

Bunları yaparken beni hiç, am
llıa hiç dü9ünmüyordun. Yaptıim 
teJlerden dolayı ne derece azap 
S-lctifimi bir defa bile akim dan 
leçirmedin. Halbuki ben neler, ne 
latıraplar çektim. Gururumdan, 

1 İzzeti nefsimden ne büyük ıeyler 
1~Jbettim. 

Vaki& ilk zamanlar yaptıklarma 
lca11ılaakançlık gösteriyordum. Ağ 
l'.Jor, ıeni bundan vazgeçirtmek i
~tıı ne mümkünse yapıyordum. Ve 
'-ıı de zaman zaman bana dönü
)or gibi oluyordun. Birkaç gün 
ı'1ııız benimle meıgul oluyordun. 
~t maaleaef dediğim gibi bu, 
~ birkaç gün sürebiliyordu. 

her halde farkında olacak11n ki 
~ bet ıenedenberi sana karıı kıı· 
~ 1'çlrk gibi haller göstermekten 
~ 1.ı~tim. Seni tamamiyle ve is
Jtu d1iın gibi ıerbest bıraktım. Çün
h· •eni kendime bağlıyacak hiç 
, •t' ,kuvvetin olmadıiına kanaat 
etilbıittim. 

t1• ~_rtık yapacak tek bir it kalmıt· 
· ~ni terketmek. 

,ı-:: •kat bu pek alelade bir 9ey 
~ lctı. Anlıyorum ki bir erkek 
,tt!~" bir kadınla meıgul olduiu s.;: ona kendi kanıı bir yükten 
' . bir ıey değildir. Seni bıra
"1 l•bnemden aen mütee11ir de-
d1~"'-nnun olacaktın. Bunu an1a
~ ıonra bu budalahfı yap. 

n vazgeçtim. 

• 5 

Cinayeti, ıeni öldürmeyi aıla 
Tefırlka No. 49 Yazan: Murad SeırtoOiu 

dütünmedim. Bana yapbklanna Valero anlatıyordu: 
aynen mukabele ederek ıeni bir 

bqka•ile aldatmak vakia aklıma - Şövalye Dobüsson'a yalvaracağım iki Türke 
geldi. Fakat bu bir yaradılıı iti· • b • d • 
~:~di!~~:.~:=!~ ~:rıı::~~:~ - ~~!.1.!. ~u:~,~~~~rinY.~.~.!~~ı~!k da ~r~ki vm~ı~J!~ kaza!!~·:~. 
cak olan bir erkelin kollanna a- ne? ğ\J halde ıapıarı kesil~it olduk la· mümkün olur. 
tamazdım. Halbuki beğeneceiim - Dur, acele etme! Hepsini an- rmı görünce §&fh. Ba!mı arkaya - Bunun için ne lazım? 
ve ıeveceiim bir erkeie de l'&lla· latayım da ıörürsün. Şövalye Do· çevirdi.. 

1 

- Bizi derhal Rodostan ayır-
madım. büuon, sözüme iyi dikkat edin: ı Aman, allah, ne görüyordu? mak .. 

Neler çektim, ne 11braph, ne acı Bu iki Türkü ölü yahut diri olarak Dehıet! 1 - Nereye gidecekıbiz? 
günler, ıeceler ıeçirdim. lnti~ ele ıeçirmeie ve teslim etmeje ı iki ıeytan ! - Bunu gemi ile denize açıldık· 
almak i•tiyorum. Fakat intikam muvaffak olacak olana tam bin Yarım saatten beri aleyhlerinde tan sonra söyliyeceğiz. Yalnız yo. 
almanın ne demek oldujunu çok duka altını vermeği taahhüt etmiı. atıp tuttuğu iki Türk, eski isimle· lumuz uzun olacak? 
iyi bildijimden tam manaıiyle ve _ Neden acaba? iki Türk Valeronun ıözlerindea 

1 · riyle Ancello ile Roberto, yeni i· hakiki bir intikam a mak iıtıyor- _Kimse bilmiyor. hiç bahsetmiyorlardı. Valero bun-
dum. Sen bana çektirdiiin acılar, - Bu haberi nereden itittin? simleriyle Kara Hasanla Genç Ali 1 dan, söylediklerinin Türkler tara· 
ıstıraplarla intikamın ne d'emek -Hani demin ıövalyenin adam kollarını kavutturmutlar, kendisi. fından duyulmadığını tahmin cdi-
olduiunu çok iyi öfretmiılin. lan burayı baamıtlardı ya? ni dinliyorlar. · yor, ve çok seviniyordu. it le bü-

ltiraf ederim ki beni çok sevme- _ E? Bu manzarayı görünce o da sap. yük fırsat karıısmdaydı. Vakit 
diğini de biliyordum. Yanından _içlerinde bir tanıdığım yüz· sarı kesildi. Dili tutuldu. kaybetmeie gelmezdi. iki Türke 
kaçmak, seni yalnız bırakmak ıe· bafı var. O söyledi. Meyhanede tahta bacak mey· hiç belli etmeden batını ya•aı ya. 
ni kat'iyyen üzmiyecekti. Bunun - Naııl kaybolmuılar? haneci sayılmadığı takdirde tam va9 tahta bacaia çevirdi. Sai ıö-
için evveli tahammül etmeğe ka- - Bunu onlar da bilmiyor. Yal- on yedi kiti vardı. zünü kırptı. Ve sağ yanaiınr ü~ 
rar verdim. Senin ihtiyarlamanı nız tövalye Dobüuon denilen ha- Bukadar kitinin de iki Türk kar- defa, titirdi. Tahta bacak da bu 
bekledim. 1 sis adamın bu kadar parayı göz- tısında bet dakika bile daya.namı· iıaret üzerine tezgahın altında bu· 

Seneler geçti. den çıkardığına bakılırsa mesele yacakları apaçık belliydi. Herkes lunup bir ucu dıtarıda olan bir ipi 
Senin yanında sana sadık bir ,_ · tl' b' d kt' ş· ·· d f k tl' rekt' enemmıye ı ır ıey eme ır. ım- ne olacak diye beklerken Kara uç e a uvve ıce :ı- ı. 

köpek ribi, seni ıevmeden, ve sen· di eğer kendilerini biz ele geçirip Hasanın ıeıi duyuldu: Diğer taraftan Kara Haıanla 
den nefret ederek kaldım. Sana ıövalyeye teılim decek olursak üç _Dost mu olacagvız yoksa bir- ,kırmızı sakallı Jak konuımakta 
baktım. Ve intikam saatinin yak· k ı ğ d d' 1 d · 9ey azanmıt o aca ız. birimizle vurupcak mıyız. Size evam e ıyor ar ı. 
laımumı bekledim. - Nedir? _ Meıele güç .. Şövalye adadan 

Nihayet, o mesut gün geldi. Bu - Evveli fÖvalyeye yaranrrız. her ikisini birden teklif ediyoTUz. kontrolsuz olarak hiç!>ir geminin 
~ün aen artık ihtiyarlamıt bir a- ikinci olarak vadedilen bin altın Sulh mu, harp mi? Eğer sulh ve hareketine müsaade etmiyor. 
dam oldun. Müzmin bir romatiz- .ı_'--yı alırız. Bu da fena para barıımayı istemezseniz kılıçlarını- l I . 

QUKa - Gemi için i.zım o an ücrelt 
man Tar. Kadınlar senden bıktı· d fil h · zı çekin! Meyhaneden ya biz, ya· 
tar. Ve ıen kadınlardan artık U· ~--'--'- u .. :nu··~::•?. h ayrıca ödiyeceğiz .. 

~ ... """'" hut da siz sai çıkmıyacaktır • Sul _ Bunu ne ile temin edersiniz 1 
zaklatmak ıuzumunu. daha dcairu· _ ~ ietilatle ~ ha~ 
su mecburiyetini hiaaettin. Bana ait olacak. Şavalye Dobil11ona yal. 
döndün; kanna döndün. Sırf sana varacağı~. Bu iki Türke karşı cel. 
bir hizmetçi gibi bakması, sana )atlık vazifesini bizzat kendim ya· 
hizmet etmesi için, hiç bir iç bağı pacağım. 
ile bailı obnadıfın ve ıevmediiin _ Her ıey iyi .. Yalnız iki Tür· 
karma d<Sndün. kü ele geçirmek li.znn geliyor. 

Şimdi ıenin için o kadın ve iç- - Bu da o kadar güç olmasa 
kiden ibaret olan geceler çoktan gerek. Çünkü 9övalye emirvermiı 
bir rüya oldu. Kııtan, ıoiuktan ve adadan hiç bir gemi hareket ede
rüzgirdan, ıeceden korkuyorsun. miyecek. Eıaaen bütün ümidim de 
Gecelerini drprıda geçiremiyor - bundan doluyor ya .. Onların Ro
sun. Romatizman var. O haldesin dosta gizlenecekleri bir yerleri ol
ki defil, dıtan çıkmak, uzanmıt madığını sanıyorum. Bir taraftan 
olduğun tezlongtan da kendi ken· ıöval,enin adamları kendilerini a
dine kalkamıyorsun. rarlarken bir taraftan da biz çalı-

Sence hayat çay, kahve, oyun ıınz. Kendilerini tahsan tanıdı
kifıdr, radyo, gazete ve kitap ha- iımn~dan her halde daha kolay 
tine ıirdi. Bundan ıonra yeniden olarak onları bulabiliriz. 
it de yapamaz, fazla para da kaza. Ah, ah allahtan bit ıey iste
namazım. Ancak eskiden kazan- mem. Yalnız ıu iki Türkü ele ge· 
mıt olduiun paralann iradile geçi- çirmeliyim. Yemin ediyorum Sen 
nebilirain. Pol kilisesinde azizlerin ruhuna 

Benim ihtimamıma, benim hiz- yedi mum yakacağım. -Y almz o 
metlerime o kadar alıttın iri, ıen- gün gelmeli .. 
den intikam almak için aana o ka- Valero coımuf, batıra bağıra 
dar iyi baktım ki dünyada biç kim- iki Türkün aleyhinde söylüyordu. 
ıe sana bunu yapamaz. Sana bu Söyledi, söyledi, ıöyledi.. Fakat 
kadar dikkat ve ihtimamla baka- birdenbire kartısındakilerin içle-

maz. Ve itte artık vaktin gelmit ============= 

;.tiı .. enr• JIU eiain j§in çok ..i•ti
f adeli olacaktır . 

Meyhanede müz'iç bir dakika 
geçti. Haydutlar reisleri kırmızı 
ıakallı Jaka bakıyorlardı. 

Nihayet kırmızı ıakallı 
ıesi yavq yavaı yükseldi: 

- Barıtr tercih ederiz .. 
maz m11ınız? 

Jakın 

- Ayakta duralım daha iyi .. 
Şövalye Dobü11onun bizi kendiıi· 
ne teslim edene vadettiği müki.f a
tın miktarını biliyor musunuz? 

- Evet, bin duka.. . 
- Bin duka güzel paradır. Fa· 

kat bize itaat ederseniz bu paranın 

- Balt karıcığım, hayvanlar bi
le lıer yıl kürk tleliftirmiyorlar! 

- Avans veririz. 
Kırmızı sakallı Jak, kırm1zı sa· 

kalını karııtıra karıştıra düıünü· 
yordu. Kara Hasan devam etti: 

- Sana dütünmek için üç daki· 
ka müsaade! ve sonra Valeroya 
döndü: 

- Şimdi gelelim aana ! Ali ıu 
kapını demirlerini koy! Genç Ali 
demir kapıya doğru ilerledi. Ağır 
demir kolları ve zincirl~ri takarak 
kapıyı dıtarıdan açılamıyacak bir 
hale getirdi. 

Kara Hasan Genç Aliye ıordu: 
- Valero bir ıey yaptı mı? 
- Baıını yavaf yavaı belli etmi-

yecek tekilde tahta bacağa doğrQ 
çevirdi. Ve galiba bir itaret yap
tı. 

Kara Hasanın gözleri Valero • 
nunkilere dikildi: 

olduiunu anlıyorum. Çünkü ıöz. kü hali eseri hayat ıösteriyordun. -------------

- Biliyorıun ya? Tevhit reiıin 
gemiıinde Aliye kahbece vururken 
ıeni elime geçirmiıtim. O zaman 
seni öldürmem lazım gtldiii halde 
hayatını bağııladım. Eğer bu se· 
fer de bir hiyanete uğrarsak kılı· 
cnn ilk önce ıenin barsaklarını de
ıecek. Cevap ver timdi bakahmı 
Yaptığın iıaret neydi? 

Valero cevap vermeden gözleri
ni yere indirdi. Kara Haıan bu a. 
fer tahta bacağa hitap etti: 

terinde artık benimile enlenmit Şimdi ise artık kımrldıyamıyor
olduiundan dolayı ne derece mem ıun bile ... Oh, intikam ne kadar 
nun olduiunu belli eden ıııkları tatlı, ne kadar zevkli bir 'eymif. 
f arkettim. Ben hayatımı bu ıtık- Seni bırakıyorum, Seni terkediyo
lan ıörmek için harcadım. Ve bu rum, itte ... Yirmi üç sene evvel ba-
19ıkları ırördütüm için arhk sen- na lıizım olduğun, aşkına muhtaç 
den ayrılmak zamanmın ıelmif olduğum zamanlar beni nasıl ter· 
olduğunu anladım. ketmit isen, timdi de bana ~htiya. 

Ah bu dakikayı ne kadar bü- cın olduıu zaman ben ıeni bırakı
yük bir arzu ve emelle bekledim. 
Hayatımın en iyi 23 ıeneaini bu 
dakika için harcadım. iki ıene ev
vel de ıenin ihtiyarlamıt ve vak
tin ıelmif olduiunu aanmıt, seni 
terke hazırlanmıfbm. Fakat son 
dakikada senin kmuldıyabilmen 
beni bu karanmda geciktirdi. Çün 

yorum. 

Allaha ısmarladık. 
Refia ayaga kalktı. Eldivenleri· 

ni giydi. Ve ayni li.kayt vaziyette 
onu ıeli.mladı. Kapıyı güriiltü ya

parak kapa,h. Ayaklarmı hızla ye. 
re wra vura çıkh, gitti ... 
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- Valeronun sana yaptığı İf&· 
relin ne olduğunu söylersen on al
tın kazanacaksın. 

- Söylemezsem 7 
- Söylemezsen ıöyletinciye ka. 

dar kılıcımı kamına ıokacaiım. 
Kara Hasanla, Genç Ali bir an

da kılıçlarını çektiler. Tahta bacak 
itin takaya gelir tarafı olmadıiım 
gördü: 

- Borçlanmı almadan geber
mek itim~ gelmez. On altmı tercih 

j ederim. Verin paraları. 
ı .. 
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BVG' ÜN KO PROGRAM ! Süıeaıahı~ EY O Cı L U 

1 
.!il.ELEK : Utulma beni 

lSTANBUL: İPEK Hava kahramıınları 

1 
SARAY l No. Holk düşmanı 

17: üniversiteden nakil. 1nkılA.p dersi. TOR 
Esat Bozkurt tarafından. 18: Muhtelif pl4k. s•" K Çingene baron 

uulER KRclınlar göJU 
Jar. 19: Haberler. 19,15: Opera parçoJan 

YILUJZ M li (pl4.k.) 20: Stildyo orkest:ralan. 21,SO: Son · ayer ng 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansı.. ELHAMRA Viktoryu ve HUsan - Meç 
nm gnzetelerc mahsus havadis servisi verile hQI mugamıı 
cekt!r. ŞIK Roberta 

ALKAZAil Maskeler aşağı ve Reks 
BCKilEŞ: (828 Kb.) - (SGS,6 m.) 

l8: Stüdyo orkestrası. 19,15: Stüdyo or. 
kcstrasL. 20,15: Me~ur mugann11er serisi. 

21,05: Oda mllzlği. (Teodoresku kuertetl.) 
21,40: Piyano konseri. 22,15: D<>n kazanların 
korosu ve Bala.layla orkestrası. 23,15: Gece 
kon.seri. 

ŞAflK 

ASRI 

ASTOR\'A 

vahşi nUar kralı (tUrkç~) 
Vah§tıere hücum ve şaha. 
ne vals 
Bir a§k hlkltyesl ve gec·• 
yarısında bir ses 
A~k senfonisi ve görünme. 
yen adam. 

ISTANBUL 
DUDAPEŞTE: (548 Kb.) - (M9,IS m.) ALE:\IDAR Aşkım senindir ve altnı 

zincir ~:PiYil"nô. 20,10: Slgan orkestrası. 
23: Estonya müziği konseri. 24 Sigan orkea. 
trası. 

lUOSKOVA 1: (174 Kh.) - (1.724 m.) 

AZAK 

Htt.Lt 

18: Erkek korosu. 19,45: Konser. 20,oS: SlJREI'YA 

TUrandot ve sokaklarda 
altın 

Alibabn (turkçe kopyesi) 

KADI KOY 

Otfcnbachm 'Güzel Elen, taımll opereti (atüd HALE 

yo artıatleri tarafmdsn.) YILDIZ (l'D.): 

13 No. 1ı casus 
Şen dul 
Hayat budur ve 
kasırgası. 

Tekaas 

BRESLA.V: (OSO Kb.) - (815,8 m.) 

17,4.0: Felemenk mllzlği ve §arkılan 19: 
Stuttgarttan oarkılı konser. 23,30: Dans mU. 
zlğt. S2hir1i·qatrosu 
BERLİN: (841 Kb.) - (SS6,1 m.) 

20: Büyük orkestra, sollBUer ve bando 
ınmka tarafından büyük konser. 23,20: Kon 
ser. 23,40: (Soprano) ve (Bariton) tarafın. 
dan konaer. 

PABlS P.T.T. (69S Kh.) - (Ul,7 m.) 

22,15: Varyete. 23,015: Şarkı. 24,30: Ha.. 
ftf konser. 

RO~lA: (718 Kb.) - (U9,8 m.) 

18,lCi: Dans orkestrası. 21,35: Bariton 
l§Urnklle orkestra konseri. 22,45: Konser. 
23,30: Dwıll mtlzlğl. 

FRANlffORT: (l.19.5 Kh.) - (2Sl m.) 

19: Şarkılı konser. 21,10: Şarkılı kon. 
ser. l: Gece konseri. 

KÖNİGSBERG: (I.031 Kb.) - (!91 m.) 

17,20: Karıf.iık §nrkılı kon.ser. 18,215: kon 
ser. 19: Stuttgarttan konser naklL 21,40: 
Müzikli vodvil. 23,85: Dans müzlği. 

LAYPZlG: (785 Kh.) - (88%,% m.J 
20: Musfklll skec. 21,10: Şen varyete 

konseri. (sollsUer, orkestra). 23,30: Balo mü 
zlğl ve eğlencesi. 

l'ULUZ (li'ransa): (91S Kb.) - (328,6 m.) 

22,4.0: Leho.nn "Page.nlnl,. opereti. 23,215: 
Radyo fnntezist. 24: Leharm 'Der Gra! von 

LUksemburg,
1 

isimli opereti. H,4.0: Viyana 
§arkılan. ı: Karışık konser, 1,15: Dans mü. 
ziği. 1,40: Operet kısımlan •(şarkılar) . 2: 
Kabare şarkıları. 2,29: SUel bando. 

KALUNDBORG: (288 Kh.) - (1.%61 m.) 

24: Dans bandosu. 

l\fl)NtH: (7'0 Kh.) - (405,4 m.) 

24: Ne§Cll karnaval yaymu (Program 

bir c:ok Alman fstasyonlan tarafından nak. 

ledilecckt!r.) 

rARlS (Rıullo..Parl): (18% Kh.).(1.648 m.) 

22: parfs be§ ldpl.lk orkestram taratın. 
dan büyük konser. l,SO: Hafif mwılki orkes. 

trası. 

'\'ARŞOVA: (224 Kb.) - (l.SS9 m.) 

21: Karnaval yayrınt (orkestra rcfaka. 
Unde) 22: Viyana şarkıları. 23: Estonya 
festivali mUnasebetiyle, musiklll büyük bU. 

yük program. 

'\1YANA: (69Z J[b.) - (606,8 m.) 

21,30: Karnaval mUnasebeUylc Viyana 
senfonik orkestrasının ne§rlyatı (Popurl). 

24,30: Dans muslldal. 

KISA DALGALAR 

LO?'lı'DR."': (Kıııa aralıklarlıı, nıuhtelU o. 

%Unhıklo.rda günUn her anntfnde mütemadi. 

yen çal~D'.) 

16: DB.M mU?Jğl. 17: Orkestra ve plya.. 
no, 18: Viyolonsel ve plynno ile (sonat resi. 
tal). 18,50: Hatif orkestra. 19,15: Dans mu. 
Blkisl. 21: Orkestra. 22: Varyete. 22,10: De.na 
mUzlği. 23,80: Bando ve bariton konseri. 24, 
15: Dans müziği. 1: Orkestra ve keman. 

ZEE EN (Almanya): 

(Kısa arnlıklarla, muht<>llt uzunluk!ıırdn 

gUnUn hO" ana.tinde mUtemndlycn c;alı~ır.) 

16: Dnna müziği. 16,30: Karnaval ya. 
yımL 19,15: Musiki. 19,45: Operet parçaları 
21,30: Dans mllzlğl. 24,30: Varyete. 2,45: 
J)ans. mUzlği. 

HUlZEN (Holand:ı): (25,57 m.) 

15,30: dan 17,30 kadar muhtelif yayım. 

MOSKOVA: (Kısa dalga): (25 ve 50 m.) 

19,4~: Şarkılar. 

110!\IA (KıH dnlp): (25,4 m.) 

16: Bllyük senfonik konser. 18,SO: Or. 

111111fll111111 
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TATiL 

GÜNÜDÜR 

l!"RA~SIZ TU:'ATltOSU 
Bu akşam ııaat 20,30 da 

ŞE!'ıl' DUL 
(Dos Yunanı..tanın kıy. 

metli artistleri, Zozo Dal_ 

( *> yanında loaret bulunan hılmlerh• 

tafsllAtmı llllnlııronrz: arasmda bulursunuz. 

Geçen 
• 

pıyasa 

ha tanın 
vaziyeti 

Geçen hafta içinde yiyecek madde. 
terinin fiatları üzerinde esaslı bir deği. 
§iklik olmamıştır. Yaş sebzelerin kışa 

mahsus olanları bu bir hafta içinde fi. 
atlarını muhafaza etmişlerdir. Yalnız 

son kar ve soğuklar karnebaharları 

bozduğu iç.in bunların fiatları yüksel. 
miştir. Buna mukabil piyasaya yeni 
gelmekte olan turfanda yaz sebzeleri. 
nin fiatlarında beş kuruşluk bir iniş 
görülmüştür. 

Hafta içinde kış meyvelerinin fiat. 
lan gene yükselmi§, bilhassa Amasya 
elmalarının muhtelif cinslerinin fiatla. 
n birden on kuruş kadar yüksetm:ştir. 

Buna sebep müstahsil elinde mal 
kalmamış lomast ve şimdi piyasa . 
daki bütün mala tüccar komiEyon. 
cularmın (kabzımalların) sahip olma. 
sıdır. Yani bir nevi ihtikar .... 

Yeni rakamlara göre fiat listemiz 
aşağıdadır: 

P~rakenr!e 

F.n a-:ı F.n çok 
Krs. Krş 

H A K K A f, 1 Y F, 
Bulgur il 15 22 
Fıumlye çalı 22· 12.35 15 23 
Fnsulya boro1 15 18 20 
Fasulya ııfıık 10,5 14 15 
'\ter<'lml'k 20 22 25 
Sobut 9 12,5 17,5 
Sobut netUrrl 12 15 22 
Peynir B. \·ağlı 26 35 40 
Ka!jıır ya~lı 50 61) 80 
Kn,nr ikim~ 40 50 7} 

~eJtlnyağ t>k~ ckıı 50 52 58 b/,') 
\'emeklik 4ı 50 62 

\'nı't Trnht.nn 70 80 75 93 
rneyn~ 120 ·200 140 22) 

\"a~ ~·cmcli.Jlk 50 60 75 00 

Va~ hlrtncl urrıı 70 85 110 
l'i 4ln1: 8 . Jj 15 48 
Mııl<orna 15 18 22 26 

Zeytin 15 . 29 11 45 
Sabun 24,5 25,5 30- 50 

SEBZELER 
Havuç 2 . 3 3 5 
Prau 1 - 4 3 5 
LAbana 3,5 4 5 1 
Patates 4-5. 6,5 7,5 15 
!4;ı ... . 

PDalrilDn ©l©ğlYllfifil 
Doqacak çocufun kız veqa erkek 

olmasını temin kabilmiş ! 
"Çocuk doğ

madan evvel cin
siyeti tespit edi
lebilir mi?,, Lon
dranm East Ham 
belediye mınta

kasında şimdi on 
dört aylık olan, 
çakır gözlü, al
tın sarısı lüle lü
le saçlı Antoni 
Barrel, bilginle
rin bu ebedi sor
gusuna karşılık 

vermiş oluyor. 
Annesi Madam 
BarreJ, gazeteci. 
lere bakın neler 
anlat.yor: 
"- Gazeteler

de bir çocuğun 
doğmadan evvel 

cinsiyetini tespit Madam Barrel ve çocuğu 
etmenin mümkün olabileceği na-r veri~lilik ve sağlık üstünde akli ve 
zariyesini okumuıtum. Bu mesele- manevi nüfuzun çok tesiri vardır. 

ye dair yazılmıt birkaç kitabı da Bence doğumdan evvel cinsiye. 
gözden geçirdikten sonra, tecrübe- ti tayin etmek için tak!p olunacak, 

yi bir defa da kendim yapmağa işlenmiş ve mufassal bir kaide yok 
karar verdim. Tasarlanan, istenen tur. Doğ~amış bir çocuğun yarı 
ve gelmesi sabırsızlıkla beklenen yolda cinsiyetini değiştiremezsi
bir çocuk dünyaya daima kuvvetli niz. Mesele daha evvelinden bir 
ve sıhhatli olarak varır. Maddi el- erkek mi, yc..ksa kız çocuğu mu is-

tediğinizi kararla§tırmakta ve };u• 
na göre de doğum tarihini tasarla· 
maktadır. 

Ben birçok kadın arkada§ları· 
ma, istedikleri çocuğun cinsiyetini 
daha hamilden evvel ne suretle 
tespit etmeleri lazım geldiğine da· 
ir öğütler verdim ve yüzde yüz de- · 
diklerim oldu. 

Orta yatlı ana ve babadan do
ğan çocuklar umumiyetle daha ze-
ki oluyorlar. Antoni doğduğu z{\o" 

man ben kırk, kocam da kırk yedi 
yatındaydı. 

Nazariyem beni §İmdiye kadar 
yalancı çıkarmadı. Çocuğum bit 
mendili, bir tarağı nasıl kullanaca
ğını şimdiden biliyor. Hatta ona
ya yeni bastığı halde üstünün, ba• 
şının bir kısmını kendi giymekte· 
dir. 

Başlıca gıdası et ve sebze suyıt" 
dur. Şimdiye kadar hiç ağladığı
nı ve aksırdığını işibnedim. Hind 
yağından nefret ediyor. Ağzınd• 
tam on iki dişi var. 

Dediğim gibi hamilden önce 
planla hareket etmek tartile bit 
kadın ne cins istiyorsa o cinste!l 

bir çocuk duğurabilir. Fakat bunıl 
gazete sütunlarında açıkça izah 
etmek mümkün değildir!,, 

~~? 
Hayvan na~illAPi 

büyütülecek 
A merikanın Filadelfiya !ehrin-

de doktor Rowntree, uzviye
tin gelişmesi üstüne tuhaf tesiri o
lan "Timus,, guddesinden §ırınga 

almak usulünü keşfetmi,tir. Dok

tor bunu sıçanlara 'ırınga edince 

görmüttür ki ikinci nesil yavruları 

iki günde tüyleniyor ve bütün diş

leri çıkıyor. Halbuki tabiate kalın
ca sıçan yavrularında bunlar an

cak on beş günde olabiliyor. Bu 

şırınga yapılalı sıçanla?"ın yavrula

rı da kendi cinslerinden daha bü
yük ve daha sağlam olmaktadır. 

Doktor bu tecrübelerini tavuk-

lar, atlar ve inekler üstünde de de

nemek üzeredir. 

Kerevb 5-ö 1,b 
Enginar 10 • 15 13 
Taze çalı (!Uersln 30 . 35 35 
Bakla (i\ft.>rsin) JO 35 
Or.zelye ya~sı 25 30 

l'EMIŞLER 

Ap'B birinci 10 15 15 
Ayva lkln<>I 7 . 8 10 
Elma Mnradt.>nl7 4,5 5 (j 

Elnın Amnsya 2) 31 30 
Elma GUmüııhnne 11 15 12,5-
Portakl\I 1,5 - 5 2 . 
Armut ,\nkara 20 . 20 25 
Kı>Jıtane ıo . l 1 12 
&luşmuln 4--6 7,5 

~f AH R U KAT 

Odun (~elô) 

Kömür 
Kok 

S(lmt kok 

35C-425 
3.4.5 

21 

·' .. · •. 

2 
5-7 
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12,5 
19 
40 
40 
35 

25 
15 

15 
4) 
7,5 
10 

27,5 
15 
15 

5 

,. , . • • . . 7 • ~ , . .. • . ., . < > 

ıstanbulun en'çok s'atiı.an 
· h'akl.ki ak$am gaze~esldir . 

. iı6nıarını . HABER'e :· .. 
~ .. ..... . . . . -. . ' ., . . ~ ' I . 

.. ·: verenler. k·~ ederle~~ . · 
• - '. • • ., ; ; , J. ,,(' ' ... 

p QK:;i -qık le:..-. 

lngili~ asılzade kadını! 

Lord Taı.:istok karı.ıunın papazla 

Kendisine arudilen boşanma da
,·alarının en garibinde, lngiliz hukuk 
mahkemesi Lord Tavistok'un artık e
vinde bırakmış olduğu karısının yanı
na dönmemesine karar vermiştir. 

Lord Ta,·istok fevkalade zengin 
bir asılzade olan Dük dö Bedfond'un 
oğludur. Kendisi gayet sade yaşar, 

itikadı sağlam bir delikanlıdır. İngiliz 
yüksek sosyet~inde onun kadar maz
but ahiaklı kim~e yoktur Evlendiği za
man yirmi yaşında olan karısı sabık 
Mis Krambin Ohitvel asalete mensup 
değildir. 

Karı koca taşrada bir kö~ke çekil
mişler, büyük sülffın içinde geçirdikle
ri hayatta üç çocukları olmuştur. Bu 
sükün çocuklara bir mürebbi tutulun
caya kadar sürüp gitmiştir. Mürebbi 
Lordun mektep arkada~ı olan protes
tan vaızı Skuvayrdır. 

Bu zat din adamı olmakla beraber, 
gayet cazip bir şahsiyete maliktir. Ye 
tiyatro, musiki, eğlencede ve bir iki 
bardak şarap j~melcte hiç bir günah 
görmez. Lordu11 evfnf' adım attı~ gftn 
ılcn itfharcn Leydi TaYistok koc.asmm 
basit itiyatlarından ve 7.~'·ksizljğinden 
nefret etmcğe başlarnışbr. 

.. t rkettf. miinasebctini duyunca evını c 
. .,,e> .. 

Lord bunun üzerine nıalıke 1,11.r• 
.. e-

baş vurarak ''karısının kendısın rııı1' 
w k d d w d ·e J\ıl şı sogu · avran ıgın an l d ğıJ1• 

vazifelerini yapmağa yanaşıttıı ~nce.1' 
dan,, şikayette bulunmuştur. bCtW 
Leydinin meşru olmıyan münaSe eJ11İ~ 
rine dair hiç bir şey isbat ede';:. JtİÇ 
n üç çocuk annesine bu hUS05,uJ\tıı"' 
bir kir sürülememi~tir. Lord ço aı 1eıı· 

.. bb' . . ~. den kovun ·,ıa. 
rının mure ısını enn .. terJ11 >7 

rısı büsbütün geçimsizlik göS1, 1p 1cııÇ 
. . . bıfll" nihayet kocasının kendı..;ını 
. . ' masına sebebiyet vermışt•~· urııce.ıı 

Kadın yapılan muhtehf "',,3d11şll' 
ıan ar" ts'" lara rağmen papazJa 0 ·.sının . 

• . . ve koC· ,..,ı-
gından vazgeçmem•;. _.,;ne "' . rtdinı=- _ .. ıt .. 
sındığı lskoçyadakı ıtta 1 de l<OO:-
=- dan 11e •"' memek suretile ne yar . ··5 terJ11 · 

.w•nı go oc• 
dan ayrılmak istemedtgt .. dıı le • ·1 da,.ı r3' 
tir. Hatta açtığı mukab•. 

1
.,.fn ~11 

• . d .. mesı :ı 
sının eskı evıne on . ıl' 

. . . tal etmic:tır· .,rt 
verılmesını ep ... d nın .. ı: " • ka 1 dil Hukuk mahkeme.~• 1 • f,<11' ... 

dd dere" ıuıı .. 
mukabil davayı re e . karıır ıı , , {• 

. . - csinı "B'' eski evıne donmem -1-iııc: " , ... rı • t*Se .. ~ ,. •• 
almıF. Bo,an~nıc m rrıcdiğindc~ndcn 
lamda hiç hir soz gc~ biribirJct• 
koca şirndiJik sadece 
ayrı yaşayacaklardır. 
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- Ah, seni o kadar göreceğim 
135 (Nakili, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) geldi ki, Leylacığım ! Bak, sana ~~ 

vap~; ;:~~:i!~=:.~~~~:.ri vapur ba~\::~l~~~~~:~~r:::::~i~:;:n. lstanbul rakısı, lstanbul mezeleri getirdim ... 
Bu vapurlardan birinde Tevfik daki kalabalık bile yanaştı, durdu, Haydi İçelim f -Bunlar ne olacak, lbrahim? - O halde Ömer, sizden çok 

de vardı. Sırtını güneşe vermiş, a- dinledi. • - Ne mi olacak? içeceğiz.. daha vefalı bir erkektir! 
yaklarını uzatını§ güvertede key- "Geçen istibdat ve zulüm dev- Kanla biten _bir Eğleneceğiz canım! Bu da sorulur İbrahim yüksek sesle güldü: 
fediyordu. Bir saat sonra limana rinin mazlumu olan bu kahraman aşk gecesi... mu hiç?!... - Haydi canım, benimle alaY 
gireceklerdi. bizleri kurtaran şanlı, hürriyet Kapının önünde bir otomobil Pakette çeşit mezeler vardı. etmeyiniz! Ben Ömeri iyi biliritıı· 

O vapuru dolduran sürgünler kahramanlarından biri (elile Tev- durdu. Sardalya, ton, ançviz, turıu ku · - Karde§icfadir! Fakat, onıJ 
arasında yalnız ve yalnız ailesiy. fiği gösteriyordu) sen ey hürriyet Pencerenin kafesleri kalındı.. tuları. Peynir, tereyağ, havyar, benim kadar iyi tanıyamamışsı · 
le zihni meşgul olan Tevfikti. öte· ve adalet aşıkı! Senin huzurunda Leyla otomobilden inen adamı gö- lang • füme hatta biraz da çiroz.. nız ! O bana aşkından bir kere bi· 
kiler birdenbire baılarında esen yemin ediyorum ki hürriyetimizin remedi. Kendi kendine mırıldana- Leyla, htanbul mezelerini bir le bahsetmedi. 
şöhret rüzgiriyle sarho§tular. Js- senedi olan meşrutiyete kim el u- rak kapıya k09tu: arada görünce: - Aptalbğından ba:haetnıe · 
tanbuldan paditah haini diye tek- zatırsa, ben onun bu ellerle gırtla- - Ömer iki gün sonra gele · - Ayol, dedi, sen bunlan ne · mi§tir. insan, sevdiği bir kadın' 
me, tokat fırlatılmıf, atılmıtlardı. ğını sıkar, anasını ağlatır. iki gö· cekti.. Neden bu kadar çabuk reden buldun? Bu mezeler .• Rakı- a,kmdan bahsetmezse, damarla· 
Şimdi hepsi birer kahramandı. zünü birden patlatırım!,, döndü acaıba? !... lar .. Hepsi İstanbul mahsulü. rında duyduğu cotkunluğu natıl 
Hatta siyasi sebeplerden değil, adi Hatip ellerini, hürriyetin gönül- Ve kapıyı açınca, küçük dilini Leyla sofrayı kurmuştu. Ma . ifade edecek? 
cürümlerden, sırf dolandırıcılık, lü muhafızı pençelerini halka uzat- yutarcasına bağırdı: demki Prens Ömer iki gün oonra - Görüyorsunuz ki, sizin şef• 
§antaj yapıp da İstanbuldan atı. tr. Kısa parmaklı, genif, kıllı ve - İbrahim... Burasını nasıl gele(;ekti .. İbrahimle ıöyle bi':' gün gınız damarlarınız•la yaşıyor· 
lanlar bile bugünün §eref ve şan korkunç iki el.. Bu Tevfik "Göz buldun? Buraya ne cesaretle gele· daha kartı karııya lstanbulvari Halbuki Ömer, ıevdiği kadınro 
günefinde ısınıyorlardı. Patlatan Muzaffer,, in ellerini ta· bildin? içki içerek eğl~mekten ne çıkar. aıkmı kalbinde ya§atan bir erke1'· 

İçlerinden bir açık göz Çanak- nıdr. lbrahimin kolunda büyük bir dı?. tir. O, bana bu güne kadar, dıa • 
kale boğazını geçerken parlak bir Send~edi. Hapishanede gözle. paket vardı .. Gülerek içeriye gir· Şi1eler açıldı .. lbrahim üıt üste marlannıo tutuştuğundan bah!:et· 
fikir buldu. Para edecek bir fikir. rinin önünde bin bir yıldız uçuran dikten ve kapıyı kapadıktan son· birkaç kadeh birden yuvarladık · medi. Fakat, kalbindeki iztırapl&' 
Öteki sürgünlerle konuıtu. "Siya- bu eller hala kulak tozunda şaklı- ra cevap verdi: tan sonra - guya Leylin.ın kadın· rı lıissettirmeğe muvaffak oldıl· 
set mağdurları,, cemiyetini kurdu. yor, tepesini yumruklayonnuş gi- - Mademki ağabeyim Kahire- lık gururunu okşarsa, kolayca el . O, bana çok ince duygularla bııi' 
Böyle bir cemiyet için platform, bi geldi. de değil. Sizi görmek için cesarete de edecekmiş gibi- gözlerini sü. lanmış, beni kendisine, sezdir111e· 
siyasi esaslar falan lazım degwı"ldı', ne lüzum var? Kapınızı çalmca a- zerek atıp tutmagw a "'-·ladı: den çekmi!t bı"r erkektir. Sinekli Bakkal kafilesinden iki ..,...,, ':' 
İntiha batta halk onları, ne düııu"n. çacağmızı biliyordum! - Leylacığım ! Sen agw abeyı" m· Leyli. 0 gu" n Ömere karcı sadıı.' 

~ kiti arkasından geldiler, koluna ':' 
düklerini, neye inandıklarını sor- Ö İbrahim neıeliydi.. Leyli.nın le mesut olamazsın! O, senin gibi kat göstermek ve onu mu"dafas et• girdiler. Biri Vehbi efendi, teki 
maden intihap edecekti. Yegane Osmandr. Doynuna aanlmak iıtedi: saf ve nezih saadetlerin kurumaz mek için kendini güçlükle tutıı · 
yapacakları şey sokakta bir gaz - Ah, ıizi o kadar göreceğim bir membaı olan ciddi kadınlar . yordu. 

"Bu herif burada ne arıyor.,, sandığının, yahut bir sandalyanın geldi ki.. dan hoılanmaz! Onun sevdiği ka· - Evet! lbrahim Bey! Siz bil 
"Meırutiyet hatibi... Yeni idare- L' k "' üstüne çıkıp sürgünde çektiklerini eyli geriye çe ildi: dını ten benden iyi tanının! lngi- yollarda yeni yürümeğe başlar11" 

yi alkışlıyor.,, ,_ b 1 azıcık mübalağa ile, azıcık süsliye- - Bu K11.dar li.u a i olmayınız, liz casusu olduğunda şüphe olmı· bir yolcusunuz! Yolunuz uzu1'" 
"Ne, ne?,, lb' Be B ~ rek anlatmak ... Ondan sonra me- rahim Y ! en ağabeyinize yan bu kadın, ağabeyimin yakası· Ve bu yolda akşamları yürüil1e, 

busluk ... Ondan sonra bol maaş ve Osman kolundan çekti: sadık kalmağa yemin ettim!.. nı bırakmıyacak ! Sana yazık ola. çok kolaydır amma. Düşünün )el 
imtiyazlar! "Kalabalıktan çıkalım.,, İbrahim güldü.. Merdiven · cak!.. bu yolculuğun bir dfLl?ecesi ~at c 

Tevfiğin sırtı güneıte onları din- "Rabia nerede?,, den yukarıya çıkiyorlari:lr. bra · Leyla ken i l<a ehınidoJdur • dır. Gökte her zaman ay ve yıld~ 
ledi. O vapurda 'Siyaset mağdur- "Torununu süslüyor ... Ana oğul him, kolunda getirdiği büyük pa· du .. içti ve cevap vermedi. Prens bulunmaz. Bulutlu, fırtınalı hn'''' 
tarı,, cemiyetine yazılması teklif Sinekli Bakkal kahramanını bek- keti masanın üzerine bıraktı. İbrahim sözüne devam etti: larda gözleriniz kapalı, karanlı\ 
edilmiyen bir Tevfik vardı. Herif liyor.,, L'eyla hayretle sordu: . - Aşklarmdan sık sık bahse . larr yararak ve karşınıza çıkıl'~ 
bir soytarı! Artık ondan da mebuı "Torun ... Torun ... ,, - Bunun içinde ne var? den erkekler, sevgililerine kartı bütün manjalan aşarak yürÜJ1'ldt 
olamaz ya... Tevfiğin gözlerinden iki yat ya- - Hele bir kere açınız .. Ne daima vefasızlık gösteren kimse. mecbursunuz! Sendelediğin~ ~ 

Nihayet limana girdiler. naklarına damladı. Vehbi Dede olduğunu göreceksiniz! terdir, Leyla Hanrm! Ben ıize durduğunuz zaman, sabaha ks~· 
İstanbul tehri kollarını açtı, dedi ki: Leyla tereddütle paketin ICena- ikinci defa aşkımdan bahsediyo . §amazsmız ! Geceler sizi boğ''" 

şevk içinde kahramanlarını sardı. "Hayal takımına bir çocuk ilave rını yırltı. llk önce iki tiıe rakı rum. Vefalı bir erkek olduğuma Mahveder .. Öldürür.. Karanlı~.' 
Ve Tevfik fstanbulu görür gör- edersin, Tevfik!,, gördü. Hem de lstanbul rak111. hükmedebilirsiniz! Iarla çarpışmak 0 kadar gagtil' 
mez bir çocuk gibi ağlamağa baş· 27 lkincitetrin 1935 Sonra yarı ciddi bir tavırla paketi Leyli. baımı kaldırmadan ce . ki.. 
Jadı. B l T T 1 açtı. vap verdi: (Arkası ~-'' 

Rıhtıma naııl çıktı? Bunu ken- ==========================================================================~~=~ 
di de farkedemedi. Bir insan de· 
nizinde yüzüyor gibiydi. 

Kalabalığın arasında gözüne 
Sabit bey ağabeyin yüzü ilitti. Ar
kasına Sinekli Bakkalın bütün afi
na simaları toplanmııtı. Bütün Si. 
nekli Bakkal sokağınır. hürriyet 
kahramanını kar§ılamağa gelmit· 
ti. Tevfik ıağa sola omuz vurarak 
onlara yanaıtı. 

Ağabey onu görür görmez emir 
verdi. Sinekli Bakkal boğazını yır· 
tarak t'lğırmaya, alkışlamağa baı
la clı "Yaıa ,a ıa ..... ,, nara, nara üs
tüne .. 

Tevfik hu tezahürattan o kadar 
ürkmüştü ki saklanacak yer arı
yordu. Şimdi Sinekli Bakkal deli
kanlıları §İşman bir adamı tuttu
lar, omuzlarına kaldırdılar. Bir a· 
yağı bir omuzda, öteki ayağı bat· 
ka bir omuzda, elinde bayrak, bir 
adam .. ihtilal günlerinin düzine 
düzine ortaya çıkardığı sokak ha
tiplerinden biri. Sabit bey ağabey 
onu Beyazıtta dinlemiş, yeni reji
mi en çok hararetle, tatkın ve coş· 
kun şakşakladığı için çok beğen
mi,ti. Bugün de tutmut Tevfiğin 
şerefine nutuk elsin diye getinnit
~i. Mahalleli hatibe nn sarı altın 

.;- . . ...... . 
yaut:tfiiı§tt. rıau;:: 

"Ben.hürriyet itıkı Sinekli Bak. 
kalın yetiıtirdiği bir halk kahra
manını alk1,Jamağa geldim.11 diye 

Tetirka No. SS 

- Hiç olmazsa başkalarını aldatabilirsiniz ya!. 
Elimin yaptığı sert bir hareket sözünU kesti: 
- Çok §Ükür ki her ikimizin de karakteri böyle 

bir riyayı yapamıyacaktır. Olduğumuz gibi kalalım. 

Etrafımızı aldatmağa çalışmıyalım. Biribirimize mert 
çesine yabancı kalalım. Boşuna niçin kendimizi zor
layıp rahatsız olalım? Bunu sahneye koyacak değiliz 
ya 1 .. Hem şimdiye kadar nasıl olsa buna da alıştık. 

Sözlerim, onu pek tutmadığı hald .. • 

- İstediğiniz gibi olsun dedi. 

Aramıza derin bir sükut çöktü. 
Bu sükfinu bozan ge"ne o oldu: 

- Çok garip! dedi. Sizinle yaşadığım bugünkü 
gün kadar bu söylediğiniz uygusuzluklan hiç fark 

etmemiştim. Bana her şey yolunda gibi görünüyor
du .. Halbuki şimdi ... 

- Şimdi de gene eskisi gibi olacak. 
Başını salladı, düşünceli bir tavırla: 
- Pek zannetmiyorum dedi. 

- Niçin ? 
- Siz bana bakmak istemediğim bir tabloyu zor 

1a gösterdiniz. Şimdi bunu fikrimden bir tü~lU çıka
ramıyacağım. 

- Her ne olursa olsun bana karı hareketleriniıi 
ve tavırlarınızı değiştirirseniz çok üzüleceğim . 

- Uzütecek misini% niçin? 
- Çünki. siz böyle yapmakla beni de buna mec-

bur edeceksinil: ve bunu yapabilmek için uğraşmak 
lazımgclecek. Bu ise benim için kuru bir külfet, bir 

angarye olacak Eğer baJlangıçta olsaydı belki her i 
kimiz de ona ahşabilirdik. Fakat §İmdi? .. Ne olursa 
olsun size kar§ı olan tavır ve hareketlerimde kendi
mi deği§tirmek elimden gelmiyecek. 

Yan kapalı gibi sarışın kirpikleri arasından ba
na dikdik baktığını seziyordum. Sert bir sesle: 

- Olsun! dedi. Olduğumuz gibi kalalım .. 

- Oh! Ben size hiçbir §eyi cebrctmiyorum .. 
Hatt$. şunu d;a söyliycbilirim ki iki aylık tecrübeyi 
kafi buluyorsanız ben geldiğim yola dönmeğe ha· 
zırım. 

Kuru bir ıesle: 
- Gitmeniz biraz vakitsiz olacak. İki ayı henüz 

kafi bulmuyorum. Hem sizin burada mevcudiyetini· 
zin daha henüz farkına varıyorum. 

Gülerek: 
- Bu sözlerinizi bana bir kompliman olarak söv 

lcdiğinizi kabul edeyim mi? 

Ayni 9ive ile: 
- Mahsus söylemedim dedi. 

- Buna eminim t 

En ciddi tavrımla i1$.ve ettim: 

- Ne olursa olsun auunuz gibi hareket edece· 
ğim. Mademki daha kaldığımı istiyorsunuz ben de 
kalacağım. 

- Yalnız bunun için mi? Hiç bir teessüf duyma 
dan mı gideceksiniz ? 

- Evet. Bunu itiraf ederim .. · 
- Peki hiç hiç bir rabıtasız mı? .. 
- Şu iki ay.. Hiç! Siz kendiniz de benim 

eibi değil misiniz? 

- Ben mi? .. Hayır benimki hiçten daha iyidir. 
- inanamam. ' 
- Aramızda belki ba;ı şeyler vıı.r J 
- öyle az ki! .. 

- J~~~ , 
- Sandığınızdan daha çok! Hiç olmazsa fıS 

ayda biribirimizi düşman gibi de mi görmedi1'1" 
- Bunu biliyorum 1 iiı 
- işte bu da bir §eydir l Bence başladığıtıı''giiıı 

hayatta bu büyük bir fevk:ıtadeliktir 1 Şu altııt1' d•ıı 
içerisinde biribirimize bu kadar kalbden ve c;; >"' 
hakaret etmed::n, en kötü sözleri söylcmedet1 

şayabilirdik 1 . buti>~ 
- Gerçekten, bu noktadaki birleşmcınıı 

bir muvaffakiyettir. -
- Her ikimiz de harikayız. 
- Son derecede.. ıı ıf' 

Elini birden olanca genişliğiyle açarak ~: ııd' 
zattı. Ellerimi alarak kuvvetle ıııktı. BüyUk tJı 
ile: . İZ Ç~ 

- Ala! Ala ı dedi, şimdi anlıyorum ki ;ıcıııt 
güzel anlaşıyoruz 1 birib.tİ' 

- Şüphesiz 1 Her ikimiz de müştereken 
mizle alakadar olmamak üzere.. ~ . tirıİ ti•~ 

- - Mükemmel 1 Herbirimiz istiklalıYe 
katle muhafaza etmek şartiyle. cı ı.-aW 

- Y ekdiğerimize derin bir surette yauarı 
. ıot' 

rak... • .. k içıt1 
- Kendimizi bir karı koca gibı gorıne ): 

lamıyarak. u 1.111utı1t' ' 
- Kanunen benim kocam olduğunuz 

şartiyle. . • bayat 1 . ı;6' 
- Oh 1 Ne güzel, ne cğlenceh bır. i)"İ bıt 

B • • • • ı du"rbUnUn - ızım ıçın ya nız ona 
şesindcn bakmak kafi. eder5ııJ:ı:· 

- Siz de böyle yapmakta devam 

- Mükemmt'l l il ıııi? 
- Hariku14dc t raksınız de~ ıc•~ıı· 

- Artık bir rop fçfn de trnnJY~ ibİ ıceYf 1 

Birdenbire soğuk bir duş yernış g ) 
· (Devaını var 



1C ŞUBAT - 1938 

Fabrikalardaki 
operatif, ekonoma 

kantinler 
ve 

nların hepsinin suratlarına 
iye kolaylık maskesi takılmış 

fi kanununun dlkkatll ve kıskanç 
gözünden bu noktaların da 
kaçmıvacaaı muhakkaktır 

~anketimizde bazı patronlannl fildir. Çilnkil hiue 8enetleriain hepsi 
baJdanı nasıl çaldıklannı bikiye mektebin idaresindedir. Binaenaleyh bu 
ft bu usullerin ikisini anlat • raaı olsa olaa mektep idareainiıı ifletti. 

ii ve ucu feYled pyet yObek Batla. 
~ birincisi itçiye lUzumlu ra çocuklara aldırdıp bir büb1 dnk • 
L._ ve keyfi CC%alar kesmek, ikin. kirudır. ttıtelik mektep talebeüal de 
""ltçiye çabımaaının brfılığnu burada çahftınyorlar. Bu suretle bede. 
ıı.z.a olarak vermemekti. Bu arada va bakkal çıraktan tedarik etzıüt olu • 
~ itçiye para yerine kıa • yorlar. 
fılr takım markalar verdiğini ve Bu da yetmiyonDUf cibl o.tetik ta. 

ltçiye 10 liraya sattığı markalar. lebeyi borca ve binnetlce israfa teıvik 
~ ancak 2 liralık istifade et. ediyorlar. 

bu suretle 8 liruınm patron ta. Burada bunu anlatmaktan makaa • 
eubedilmit olduğunu yazını§. dım bu kooperatif denilen ıeylerin iç 

yüzünü teırib etmektir. Bu itibarla Kül. 
tilr Bakanlığının da na.zan dikkatini cel. 
bederiz. Mekteplerdeki bu teıekkllllerf 
ini ve ciddt olarak teftit etmelidir. 

KanUnlerln makudl 
Şu Kantin, Kooperatif bahıird biti. 

rfrken bunlann bu mabatlannm da 
ameleyi borçlu bırakmak ıuretile oraya 
bağlama oldufunu illve etmek üterim. 

Bunlar doirudan dolnıYa müessese. 
nin patronile temasta olduklanndan a 
melenin borc;unu istedikleri cı"bi keaer 

HABER - :41CHm poıtan 

Haliç vapurları \ 
Şirket davayı 
kazansa bile 

beledlyede kalacak 
Haliç npurlan tirketinin ıon 

fevkalade toplantumda ıimdi be
lediyenin elinde bulunan vapurla
nn geri abnnıan için tir ketle be· 
lediye arasındaki 98000 kU.ur lira. 
lık davamn neticesine intizar edil-1 
meai takarrür etmit ve bu zamana 

1 

kadar bir tetebbüa yapdmamuı 11 

brar albna almmqb. Fakat bu 
karara raimen ıirketçe vapurlann 
iadesi için bazı teıebbüıler yapıl
dıiı görülmektedir. Bu arada duy
duiumuza göre ıirket Ankaraya 
da bir heyet göndermek üzeredir. 

Şirketin hiuedarlar umumi he
yeti, martın yirmi altııında tek-
rar toplanacaktır. Ankaraya gide· 
cek heyetin bundan evvel ıidip 
tetebbüılerini yaparak bir netice 
almağa çalıımuı daha çok muhte 
mel bulunmaktadır. 

Haliç ıirketi, eğer 98.000 lira
lık davayı kazanına - ki bunda 
ıirket Rek ümitlidir - o vakit me
tele kaJmıyacak, tirketin vapurlan 
geri verildikten bqka belediyeden 1 
zarar ve ziyan da talep edilebile
cektir. Fakat tirket davayı kay 
hederae - Halicin daima :zararda 
hulunmaıı tabii olduiuna göre -
borç hiç bir zaman ödenemiyecek 
ve vapurlar ela ıirkete geçmiyecek-
tir. 

ve alırlar. 1tçiyl de borca eoktuklann. --------------
dan daha ynkaek Ucretll bir yer bulsa 
bile oradan aynlamu bir hale 1et1rlr. 
Jer. 

.-·. .. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanl~rı 

tı bnunu bu Kooperatif, Kantin ve 
Ekonomalan bt't ıurette menetmeli. Maltepe Askeri Liteeinde bir 

Çaresi varken ıztırap çekmek .. 
Ne acınacak hal! 

• GRiPiN: ------En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını, 

romatizma sancı 
ve sızılarını 

keser 

GRiPiN: 
UşOtmekten mUte

vellld bUtUn 
ıstırapları, adale, 

bel. sinir ağrılarını 

dindirir 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara bf§ı bilhassa mUessirdir. 

• • 1· 1 
Radyolin di§ macunu fabrikasının mütehassıs kımya gcrlerı. 

tarafmdan yapılmaktadır. 

Kooperatiflerin de 1ç Jiblednl tetkik Art.iyen kuyusunun açılmuı 
...,..,ldlr. BanJlırdma. tmaıı o1aDJannr, mADabaaıı 29 - 2 - 938 Cu • 
patron nya memuplanmn ıerü dot _ marteai sün& saat 12 de kapelr 
nıdan doğruya, ve gerek bilvasıta hisse zarfla yapı'acaktır. J'ahmin bede-
&ahibi Kantin ~•cıeoereıır&ım;~ı · b ifiWıi1ıtti1~11-.~filiMi!Wııi~·-~~ 
patmaırdu. altı yGz liradır. Ketff ve \fartna · 

••• k•rfl para verllmell mesi her gün öğleden evvel ko · 
Gelelim son bahse: misyonda görülebilir. Bu iıe gir · 
Trikotaj, menıucat gıöi ban fabrika. 

mek iatiyenlerin evveli Komutan. lar iJÇilere fanila, kumat gıöi ayni fab. 
rika mamOJ!tını zorla ve istedikleri rıa. lık inıaat !Ubeıinden bu tarzdaki 
ta satarlar. Yani para yerine kendileri. iıleri yapnuı ve yapmağa mukte. 
ne Jaamen bu qyalardan ftrlrler ld bu dir olduklanna dair alacaklan 
da dofnı detndir. fKiye ~Jıpnamun Tetikalarla birlikte teklif mektup
kafJibğuu mutım para o1arak ademek 
lhnndır. Fakat itçi eler çahıtıiı fahri. 
b mamfilitmdan ban ıeyler satın al. 
mak istene o ıeyleri lıçiye mlliyet fia. 

larmı muayyen gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar F andık 
lıda Satmalma komiıyonun11 ver . 
meleri. (833) 

tına, yani f•brib heaabma hiç kar payı _____ _.. __ __._ ___ _ 

aymnabum •tmak llzımdır. 

Blrdalanredalla 
Diğer taraftan ban fabrlblar ftçlle. 

rini, fabrika içinde it gömleği veya tu. 
lum geymeğe mecbur ederler. F'akat L 

sı1 gar!bi, bu gö:nlek veya tulumlan ba. 
zı defalar b:zzat fabrika idareleri temin 
etmekte, hatta daha ucuza temin ede • 
cek yerde bunda da kazanç caseterek 
iıçiye daha babalıya satmaktadır. Bu • 

.. . - . 
1 islonbul Deniz Levazım) Satmalıiıa :. 

Komisyonu llAnları.. . :· .·· : 
·. . . "' 

Miktarı Cirui T ohmin BJ. M. Teminat Pazarlık gün ve .aalİ 
Lira K. Lira K. 

20000 Mr. Yatak lolıflıiı 11100 00 832 50 27/Şubat/936 14 
15000 ,, Çanta bezliii 9825 00 736 87 27 Şubat 936 15 

Yukarda yazılı ilci kalem etyanın hizasında yazılı günde pazar
bldan yapdacaktır. Şar' •uıelerini görmek için her gün ve pazarlık 
i;in yazılı gün ve saatte Kuımpafa daki komiıyona gösterilebil;r. M~ 
vakkat teminat makbuz veya mek tuplariyle müracaat olunması. 

(964) 
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CAPAMARKA Pirincunu fabrikası 
2t inci yıl dUnUmfinU kutliılarken Ademi iktidar ANNELER DiYORKi: ve bel gevşekllQlne 

kar•• O, torunlerımızm da net• ve sıhhat kaynaOı olacaktır. 

------- HORMOBiN 
inhisarlar U. Müdiirliiğiinclen: Tafıillt: Galata P.K. 1255-Hormobtn 

idaremiz ihtiyacı için tartna mesi mucibince 10.000 kilo mağ

nezyum oksit pazarlıkla salın alına ca.klır. Vermek iıtiyenlerin 27 -
2 - 936 tarihine raıtlıyan perıem be ıünü saat 14 de 7o 7,5 ıüvenme 
paralariyle birlikte Kabata9ta levazım ve mübayaat tub~sindeki alını 
komisyonuna müracaatlan • .(928). •· - · • · -· 

~ .. 
~ususı ŞA~TLAQIMtZ ~A~l(IND.4' 
GISELliRIMtZO~N MALUMAT. AL iN 1 z·. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cataıotlu Nuruosmaniye cad. No. !O 
( Cafaloflu Euaneai yanında) 

Sah silnı.i nıeccmaettdiı-.. 
Telefon. 22566 

IVI BiR 

Terzi mi 
arıyorsun"!!? 
işte size bir adresi : 

lstubul. Yeıılponaııc karşıpıda 
Foto ~ır yanında Letafet hnııda 

-Dr. HAZIM-

1 
CerrUpqa Haıt. aaWc dld • Ziila. 
Müt. Be1oilu Meırutiyet c.d. No. 
26. 

,.., ••••• u 

DOKTOR 

Kemal özaan 
Urolog - Operat6r 

Bevliye MUtehaeaı•t 
Kraköy - Ektelalgor mağazaaı 

.,.,..,... lltr oiilt ö;ltdM ICNIN 

ı . den 8 • t kadar. Tel: 4113$ 

Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sablplerlne 20.000 
Ura ikramiye tevzi eden iş Bankasının 
ikinci tertip ıo.ooo lira mOkAtatlı 986 
kumbara keşldelerlnln birincisi t Nisan 
986 da ANKARA da noter huzurunda 
çekllecektfr. Bu k ur'aya tıttrak edebil· 
mek için kumbara sahiplerinin t Mart 
986 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmıı ol~ 
malan IAzımdır. 

• 2..4 ŞUB.AT-19-16 ~ 

1 
Her ıabab ~ kalnma bir kah-

katıiı alınız. 

KABIZLIOI 
defeder· 

~ Yemeklerden birer saat sonra 
' alındıkta 

--~ H A Z 1 M S J Z L 1 O 
~!!!!!i ,\ MiDE EKŞiLiK ve yanlllal 

~ 1 giderir. Afıadaki tattıalıfl .. 
kuyu i~•le eder. HOROZ ,.. 

'iJ ambalajına dikkat. 

1' Depoau: MAZON ve so'J1'0 
I ecz• depoıu, Babçekapı, it 

kaıı arkuında Na. 12 .. 

IS'f ANBlJI, HARİCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

HARBiYE OKULU KOMUTANLIGINDAN : 
1 - Bu ıene Harbiye Okuluna ve As. Hakim ve Muallim ııJ 

Milli Müda.f aa Vekaletinin göstereceği niıbel içinde Türk tal o be 
ve kabul olunacaktır. Kayıt ve kabul §artları qaiıdadU': 

A - Liıelerden olgunluk imtihanı v•erok mezun olanlar 
ye okuluna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat ed• 
imtihanıız, iki veya daha ziyade sene sonra müracaat edenler '*"· 
ıelerden birine olgunluk "bakalorya,, imtihanına tabi tutulurlar· .1 mezunlarından gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liıelere mu•d1 

dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmit olan ekalliyet ve 
okullarından mezun olan Türk talebe As. liselerin birinde aiti'. 

imtihanı geçirmedikçe ve Türk dili ne tam vakd olmadıkça tl,r 
okuluna kabul edilmezler. 

B - Ana vatan dı,ından oku la girmek istiyen Türk tale~ 
As. liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri Türk diliJJ' 
kıf ve Türk tabiiyetinde olmaları lbımdır. Olmıyanlar bir 
zarfında Türk tabiiyetine ıeçeceği ne dair bir senet verirler. ••fit. 
ne zarf mda tabiiyetini deği9tirmiyenler olursa okul masrafı k 
rinden alınarak okuldan çıkarılırlar.,, ., . 

C - istekliler "16,, yaımı bitirmit ve "23,, ~atına henüz ıi 
olmak. ~ . 

D - Üniversitede okurken As. Hikim ve Muallim olmak İ,&J 
talebeden birinci 11nıfa ıirmek isti yenlerin en yulcan "22,, iJdo'i 
fa ''23v ü üncü sınıfa ''2 y ları nı biti lif o~dJI'~ 

E - Vücudunun teıekkülatı ve ııhhati "tam teıekküllii . 
ııhhiyoce yapılan muayenede,, orduda ve her iklimde faal Jlı 
müsait bulun01ak. 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve feol~ 
retler ıahibi olmc..dığına dair vesaik ıöatermek. "icabında o)&ttl 
jınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticeıi müıbet t,ı.J 
takdirde okula kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda i,."' 
lunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde 
mazlar.,, 

2 - Birinci maddedeki tartları haiz olanlardan lstanbuldl 
nanlar her sene Mart batından Temmuz nihayetine kadar ~ 
Harbiye okulu K. lığına ve lıtanbul haricinde bulunanlar bu~ 
rı yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlik ıubeıi bat ~ 'I 
en geç Temm\n nihayetinde Harbiye okulunda bulunaca.k "eÇ 

da ile müracaat ederler. lıtidalarına aıaiıda yazılı kiiıt v• 
rı bailarlar. 

A - Nüfus tezkeresi veya müıaddak sureti. 
ti'' 

B - Mütehaasıa tam bir heyeti sıhhiye tarafından ına-~ 
hat ve a91 vesikaları "atı vesikaları olmıyanlara askeri heki-1 
yaptınhr.,, 

C - Mezun bulunduiu okulun ıahadetnamesi ve okuJıaO .,_. 
I~ i retmi hüınühal kiiıdı. .,.;f' .. ... 

D - Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanuni•': 
11 
.

ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettijini nabk veliıiJJJlll' 1" 
d.1' lı 

diıinin birer teahhüt ıenedi, sar'alı, uyku halinde ıner. ~i 1 talip! 
mak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıklarına daır 
velilerinin teahhütnameleri. _ _.,. ol 

Bu ıibi hastalıklardan biriyle okula ıirmezden evvel •. ., ti 
ğu bili.hare anlatılan taiebe okuldan çıkarılır. Ve o ıaleı;;ç• 
dilen 'hUtün masraflar velisine tazmin ettirilir. (596) (f 

s-1 
batıaıt•1' t• 

Tahmin edilen bedeli 1100 lira olan 168 •det k ıoi•1°"d ., 
zarında askeri fabrikalar yo~lamasındaki tabn alas& kı~tıoef• ~~i 
fmdan 28 Şubat 936 cuma ıunü saat 14 de açık e d ,a..u u~ 
muıtur. Nümunesi ve 9artnameai her ıün koınİ•1°11 ~u ~ti 
lateklilerin ''82,5,, liralık muvakkat teminatlarını Be1o~,ı-difİ fP" 

lültlne J&brarak malcbuzile 2490 numaralı kaaUJIUll ..;...ıarı· 193J 
hais olmak üzere o gün Ye taatte komiıyonda bulu .< 
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Devlet · Denıiryolları · .. ;i: Limanlart~~ · . . . . . . . . . 

. işletme · Umum ·idaresi · Ilanları· · 
.. . . . t .: . 

Muhammen bedeli 29287 lira o lan muhtelif kriko ve verenler 
7 /4/936 Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf uıulile Anka.rada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 2196,52 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tay in ettiği vesikaları ve tekliflPrİnj 
aynı gün saat 14,30 a kadar komi& yon Reisliğine vermeleri lazımdtr. 

Şartnameler 145 kunış mukabil inde Ankara ve Haydarp&fa vezne
lerinde satılmaktadır. "841,, 

Beherinin muhammen bedeli 162 kuru! 31 santim olan 140.000 
tane kayın travers 9 mart 936 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
usulile sahn alrnııcaktır. 

Bu iş~ gırmek istiyenlerin 126 06,70 liralık muvakkat teminat He 
kanunun tayin ettiği vf"sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka-
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler beheri 

1135 kuruş mukabi!inde An kara ve Haydarpaıa veznelerinde 
satılmaktadır. (907' 

Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9 - 4 -
936 perşemb~ günü saat 15,30 da kapalı usuliyle Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. .. . . 

Bu iıe girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğin~ vermeleri lazımdır. Şartnameler 985 kuruı mu 
kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (955) 

KASE 
r 

NEDKALMiNA 
---._... - I 
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~ındaıı daha yüksehde bulunuyorlar
dı. 

llu çat.Iya atlamak, tavan arasın
dan a~ğıya inmek bunlar için kolay 
bir şeydi. İhtiyar Pardayan oğluna 
ewela bunu teklif etmişti. Şövalye 

bıı~ınr salladı. Son iki arkadaşmın a· 
rasmda duran Marşal He arkasında 

duran Luizi göstererek: 

- l<~ğer bu kız ölürse ben de aşa
" gıy·ı :ıthyarak öleceğim! dedi. 

Ilaba~ı: 

- Hay ~eytan alas1 ! Bütün Parise 

kar~ı koyduk, ölümü boynuzlarından 

yakalıyarak yere devirdik. Demir ma
kineden kurtulduk, şeytan alaylarının 

içinden ge~tik de şimdi burada mı ö
leceğiz! diye bağmtrak ayaklarım ye
re vurdu. 

Bu darbeden bir taş f ırltyarak aşa 

ğı.)a dü~tü. Aşağıda bir gürültü, bir 
f ery<tt koptu. 

lhtiyar kurt: 
- Bak, bak! Ama tuhaf şey? 'l'aş 

insan öldürüyor .• dedi. 

~Öl niye soğuk kanlılıkla: 

- Haydi öyle ise başhyalım ! de-
di 

tkisi de eğildilcl'. Hançerlerile bil 
ylik bil' taş parçasını kopartarak bir 
itişte aşağıya yuvarladılar. Düşen taş, 
askerlerin arasında büyük bir boş
luk, bir delik hasıl etti. Bundan son
ra, artık etraflarına bakmadılar. 

ikisi de ayrı ayrı çalışıyorlardı. 

Taş dolusu yağmağa başlamıştı. Par
~ parça duvarı yıkıyorlardı. Biri bir 
acundan, öbürü öbür ucundan ta§lan 
deviriyorlar ve her biri bir taş parçası 
dUşürdükçe ilerliyorlardı. Bu dar yer 

tcreddiıtsuz duruyorlardı. Halbuki 
ufak bir yanlış b~ış, aşağıya yuvarla 
narak param parça olmalarına sebep 
rerebHirdi. Onlar buna aldmş etmi
.>orlardr. Tekraı· birleştikleri vakit a
~ağıya baktılar ve avtıda kimsenin 
bulunmadığını gördüler. 

Babası: 

İşte şövalye, bu da yeni bir inme 
usulü! dedi. 

- Hem de ta\'an arasından geçip 
merdivenlerden inmekten daha fay. 
dalı. 

- Daha beş on basamak yapar· 
şak •.. 

- Yere \'armış olacağız! 
Böyle söyJiyerek güldüler. Duman 

\'e tozdan kapkara olmuştardr. Gözle

ri parıl parıl parlıyordu. Elleri kan 

içinde kalmıştı. Elbiseleri param par-• ça olmuştu. Deliler gibi gülüyorlardı. 

Neye güldüklerini kendileri de bilmi

yorlardı. Yüzleri müthiş bir şekil al
mrış devJere dönmüşlerdi. 

llir tüfek patladı. I\urşun şöval
yenin şapkasmı düşürdü. 

Şövalye: 

- Sizi selamhyan ben değilim! 
diye bağırdı. 

Tüf ek sesleri biribirini kovalıyor
du. \'e kurşunlar etraflannda vızıldı
yorlardr. Sokaktan iki üç yüz asker 

nişan alıyor ve halk hala uluyordu. 
O vakit ihtiyar sokak tarafına gel 

di ve: 

- Kafalarınızı sıraya diziniz! di-
ye haykırdı. · 

Devin, · kolları arasında büyük bir 
taş kaldırıp biltün hızıyla aşağıya at. 
tığı görOldU. 

• 

- ·--- ---· - . 

fıçıları pathyarnk kapı yıkıldı. Arka
sındaki siper dağıldı. 

Piyadeler büyÜk bir gürültü iJe 
avbya atıldılar . 

. Bunlar, aç kurtlar gibi saldmyor

. lardr. Patlayan tüf ekler kendilerini 
karşıladı. Fakat bu sefer artık bunla

, rı hiç bir şey durduramıyordu. 

Dövüş başladı~ 

Tüf ekler, tabancalar birer kere 
patladıktan sonra yere attldı. Kılıç, 

hançer ve mızraklarla boğaz boğaza, 

göğüs göğüse bir çarpışma başladı. 

Monmoransinin adam Jarı yanaşık 
nizamda olarak bu kanlı saldrrışa 

karşı koymağa ç.ahşıyorlardı. Onlar, 
yeis ve UmitsizHkle su.cıtukları halde 
Hanrinin askerleri kıyametleri koparı 
yorlardı. 

Sokakta bir sürü halk içeriye gir 
mek için biribirini eziyordu. Ilu ku
durmuş ht>rifler öldürmek isteğinden 
başka bir şey hi..q,.~etmiyorlardı. Kan 
dalgaları, çan sesleri, ceUatlarm bağ
rışları bütün şehirde son dereteyi bul 
muştu. l\fethametten, insanhk duygu
sundan eser kalmamıştı. 
: Damvilin canavarları~ küfüı·ler sa
vurarak, uluyan Fransuvanrn a..cıkerle 
rine saldırıyorlardı. 

\. l\fonmoransi gözlerile DamYili a
~ radiyse de bulamadı. Dam,·il fırsat 
c 

gözlüyordu. Fransuvanın kılıcı her an 
kalkıp iniyordu. Onu iki eliyle tutu
yor ve bu ağır. kanlı kılıcın kalktığı 

sırada herkes korkuyla geriliyordu. 
Her darbede bir kişi düşüyordu. 

On beş kadar ceset Marşalin et
rafın da bir siper hMJI etmişti. Bir an 
geldi ki kendisini Teroanda sandı. O
rada olduğu gibi durmadan ruruyor. 

çoğalan düşmanlarının karşısında 

yalnız görüyordu. Gene orada olduğu 
gibi yere düşen bir düşmanın yerine 
üç kişi geÇiyor ve bu hiç bitip tüken
miyordu. 

Artık öleceğini hLqsetti. Hafif bir 
sesle: 

- Elveda .Jan ! Eh·eda Luiz k1zrm ı 
diye mmldandı. 

Sonra, olup biteni görmek için et
rafına bakındı. 

Yarı yarıya azalan adamları kona
ğm orta merdivenlerine arkalarını ver. 
mişlerdi. Bir avuç kahramanın etra. 
fmda kardeşinin piyadeleri kıyametle
l'i kopartırken Damvil süvarilerinden 
yüz kişiyi tophyarak bunları avhnın 

sol tarafma koymuştu, O anda bun
lar ileri atıldılar. 1\-fonm~ransinin a. 
damları sağdaki binaya sığınmak iste
diler. l\larşalin yanında on on beş kişi 
kalmıştı. Bunlarla birlikte binek taşı 
nm üzerine çıktı. Otuz tane kadar 
olan öbürleri de avhnın sağ tarafında 
sıkıştırı lmışlardı. 

Monmoransi ne yaptığını ne olup 
bittiğini !arkedemiyordu. Yalnız bir 
aralık yedi sekiz kişiden başka kimse. 
nin kalmadığını eördü. Avlı tamamen 
Damvilin ndamlnrile dolmuştu. Sağ 
taraftaki binaya koşan 7.ava]]ılar a"·· 
lıya açılan iki kı.ı.pıdan içeriye gire. 
rek siper almrş1ard1. 

Tam bu sırada müthiş bir patla
ma duyuldu. Sağ taraftaki bina, Mon. 
rnoransinin sağ kalan son askerleri
ni de ezerek yıkıldı. 

Dam,·ilin adamları bu binayı ber
hava ebnqlerdi. Yalnız avh71 sokak. 
tan ayıran duvar kalmıştı. O da çatla· 
mrs bir ka " rin en · k r a ılmı -
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319 - Mühendis Loı Aclita ile beraberken kapı 
• birdenbire çalındı. 

320 - Aelitarun hizmetçisi heyecanla içerı gir. 321 - Şehirde ihtilat çıktı. Hüktlmet reisini vur,. 
'ular. 

322 - Mühendis Los ile Aelita hava gemisine 
binerek hareket ettiler. 
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Monmoransi ümitsiz bir şive ile: 
- Burada öleceğiz dedi. Ve tuhaf 

bir şekilde güldü. 
Tören salonuna doğru arkasına 

bakınca, elinde bir hançer tutarak ko-
18 kop gelen kızını gördü. 

Luiz babasının yanına varınca sa
kin bir sesle: 

- Baba, l\lonmoransi aileeslnden 
olan bir kadmm na8ıl öleceğini şim
di göreceksiniz! dedi. 

Fransuva, hücum edenleri geri pü.<:ı 
kür ten bir kılıç savuruşile: 

- Ya annen? diye haykırdı. 
Luiz birdenbire durdu. Annesi! 

Evet, onun için yaşaması llzımdı. Bu 
anda F.ransuva dö Monmoransl mos
mor kesilmiş, yırtılan elbiseleri kan 
içinde kalmış olduğu halde baltrdı. 

- Nihayet meydana çıktın öyle 
mi korkak alçak ! Nihayet meydana 
çıktın öyle mi? 

Karşısında Damvll bulunuyordu. 

-n-
.JEVELER 

Bir şimşek kadar kısa süren bu an
da Monmoransi şu hali görmüştü. 

Kılıcını iki eliyle kaldırarak bi
nek taşının üstünde hulunuyordu. 
Kızı da arkasındaydı. Salonun bir 
köşesinde bir koltuğa oturmuş olan 
Jan dö Piyen bu kanlı manzaraya gü

lümsüyordu. 
Binek taşı merdivenlerinin aşağı

sında yüzü hiddet ve kinle buruşmuş 
olduğu halde elindeki büyük kılıciyle 
Damvil duruyordu. 

- Çekilin! Çekilin! O benimdir! 
Ciye homurdandı. 

Damvllin gerisinde bir sUrU halk 
lllhçtan, nuzraktan bir çit hasıl etmiş 
Jerdf. Dört yüzden fazla olan bu ka-
darmq celllt sürüsü: -

- Gebert J Gebert! diye haykın· 
yorlardı. 

Bu sırada barutla dolu bir araba 
getirildi yıkılan konak kapL~ının dı

ıındaki sokak canavar yüzlü herif • 
lerle ağız ağıza dolmuştu. Hepsi de: 

- Gebert! Gebert! diye yaygara 
kopartıyorlardı. 

işte Monmoransi bu kısa zaman 
içinde bunları görmUştU. Bu sırada 
Damvil, ağabeyisine yetişmek için ya .. 
nındaki1eri: 

- Çekilin! Çekilin! diye itip ka • 
kıyordu. 

lşte o anda iki kardeş karşılaştı
lar. 

Bu müthiş katliamda henüz ölme
yip Monmoransinin yanında sağ kalan 
iki jantiyom da hemen vurularak ye
re düştüler. 

Damvil bir işaretle, Fransuvanın 
üzerine kalkan sayısız kılıç ve hançe
ri durdurdu ve: 

- Onu canlı olarak yakalamak 
isterim! diye haykırdı. 

Fransuva, müthiş kılıcını kaldır
dı. Kılıç havada kırmızı bir panltı ile 
bir kavis çizerek şiddetle indi. Damvil 
geri sıçradı. Fransuvanın kılıcı mer
divenlere c:arparak kırıldı. 

Fransuva ateş fışkıran gözlerini 
göğe dikerek: • 

- Linet olsun ! diye inledi. 

Damvil: 

- Sıra bana geldi. Fransuva, elim 

le öleceksin! Elveda atabey .. Jan dö 
Piyeni bana emanet ettiğin zamanı ha

tırla! Merak etme, ona fyi bakacağım! 
dedi ve silahsız Monmoransinin Uzerl
ne ahldı. 

Eftnauva elindeki kınk kılıcıyla 

324 - Los tabanca i le mukabele etti. Askerler 
kaçtı. 
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kardeşinin hamJe.ı;;ini çelerek bir sıç
rayışta tören salonuna girdi. Heye
canlı bir tavırla kızını kollarını ara
sında sıktı ve: 

- Ne ben, ne Jan, ne Luiz! hiç" 
birimiz senin eline geçmiyeceğiz Han
ri ! diye bağırdı. 

Ayni zamanda Luizin elinden han
çeri aldı. Kızını annesinin yanına ka
dar götürdü ve hançuini kaldırarak: .. 

- Ölelim! Birlikte ölelim! Elve-
da .. dedi. 

Bu anda avlıda büyük bir gürültü 
koptu. Küfürler, lanetler, çığlıklarla 

karışık, yıkılan bir şeyin gümbürdüsü 
gibi boğuk bir ses duyuldu. 

Kendisini, kızını ve Janı vurmak 

için havaya kalkan Fransuvanm eli 
boşlukda kaldı. Başını çevirince Dam 
vilin peşindeq gelmediğini gördü. 

Hanri, hemen binek taşından yere 
atlayıp sokağa doğru kaçmağa baş

lamıştı. Askerler bir kasırgaya tutul

muş gibi biribirlerini ite kaka, daha 
çabuk kaçmak için biribirlerini eze eze 
sokağa doğru koşuyorlardı. 

Acaba ne oluyordu. 
Monmoransi, deli gibi iki sıçrayış

ta binek taşına kadar geldi.Ve olan bi 
teni gördü. 

Berhava olan binanın arkasında 

dimdik kalan duvarın üzerinden bir 

taş kütlesi düşerek avhda üç dört ki
şiyi ezmişti. 

Acaba bu bir kaza mıydı? 
Hayır! 

Fransuva başını kaldınnea toz 
auman bulutları arasıncJa iki acalp a

damın bu yıkılmak üzere buluan, sal 
lanan duvarın üzerinde dolaştıklarını 
gördü. Bu ilk kütleden sonra bir yığın 

daha ve sonra durmadan taş parçala· 
rı atılmap başlandı . taşlar yağ~ur 

gibi yağıyordu. Koca bir duvar, par

ça parça yıkılarak aş:ığıdakileri ezi
yor, öldürüyor, ölüm yağdırıyordu. 

Damvilin askerleri arasında çılgın 

bir panik başlamıştı. 

Ne dehşet, ne kudurmuşçasına 

bir uluyuş? Nerey(! saklanmalı, nere
ye gizlenmeli, nerey kaçmah7 

- Çekilin! Çekilin! 

- Ey patla işte! Ben geçeceğim. 
- Yol verin! 

- Ölüyorum merhamet. 

- Yol açın! Yol açın! 
Can çekişenlerin iniltisi, boğuk çıl 

hklar, debelenen, biribirini vuran a• 

damlar, sıçrayan, korkudan çıldırmak 
derecesine gelenler, ölenler, yarala· 
nanlar bu korkunç facianın dehşetini 
bir kat daha arttıyordu. 

Dam,·ilin askerleri kudurmuş ca• 
navar sürüleri gibi uluyarak kaçıyor• 
tardı. 

1 Kaçmayanlar taş yığınlarının 8 • 

tında eziliyor, kaçmağa çalışanlar bi• 
ribirlerini kınp geçiriyorlardı. 

d ... ··nden bir tik taş kütlesinin üşuşu . 
d ezı• 

dakika sonra avlıda cesetler en, 
tenlerden başka kimse kalmanuştı. 

·· tünde toz 
Yukarıda, duvarın us . rtık 

:ıat•• baŞI \ 1 
duman içinde kalan """ u • ~uı 

- d"" baba O& gözleri kan çanagına onen 
acı acı gülüyorlardı. . r 

la ihtıya 
Şövalye dö Pardayan du...ar 

babasının Uzerinde durdukları _ - · .. 
- "fanı oı 

konata h:lkfm vaztyeneyaı. 1'1AlrJ81 
zfın iki kahN•an I~~ bu anda d"' pi
dö Monmoransi ile Luiz ve Jan ~ts .. 
yenin sığmmı§ olduktan btııaJ11D 
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