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Alman siyasetinin 
konuşmalarına Edirnede 70bi 

• 

•• çmen 
cak nıukabeleleri: evı qapı 

Göring Lehistana resıniliBujğ;risia;·Kuçiik"·ı 
b 

. " . .t.• 
1
.1_ andlaşmaya : 

ır mısa,. zr llC qapıyor girecekmiş! 
• Belgrad, 7 - Paria konuş · 

ltalya hava nazırı Berhn ınaları burada müsbet bir te. 

h t• kt kilde karıılanmaktadır. Gaze • .seya a ıne ÇI 1 leler Avusturyanın ve Bulgari.· 1 
tanın Küçük Anlantla Balkan e 
antantma girmeleri ihtimalin • i 
den hararetle bahsetmektedir · 1 
ler. İ 

Paristen alman hususi ha· i 
berlere bakılırsa Bulgaristan i 
Balkan Antantma girmeği esas 1 
itibariYle reddetmi§tir. 

Fakat Fransa ile Jngilterenin 
ısran üzerine esa&en Yugoslav
ya ve Romanya ile aralarmda 
dostluk olduğunu söyliyerek 
Küçük Antanta girebileceği ce· 
vabını venniştir. 

·········································-········ ....... 
Son Dakika: 

Galatasaray 
Fenerbahçe 

Havanın fenahğın
Goring'le görüşec'ek"olan /.:.~la ~aıiciye bakanı Beliz.evc~sile beraber •. dan 'tehir edilecek 

... . 

Hem harp hem alışveriş 

Itaijiiôıilr -dilŞôian 
parasını yükseltiyor 

Londra, 8 - Son günlerde Hıl: sebebiyet vermiştir. , 
ll>eıiıtanm ekonomik durumu hak- Harp haberleri 4 iinciiJe ... 
liında yapılan tetkikat garip bir -------------
hakikati meydana çıkarmıştır. 

Suikastçlların 
muhakemesi 

Habeıistanm son zamanlarda 
kahve ilıracatı pek çoğalmrştı. 
Binn-Üce de H o an yük . 
eehnfıti. Jhraç edilen kahvelerin Anknr.ı -muhabirimif; suikast ma-
ltalya tarafından satın almarak luikemesi haberlerini saat on bete b. 

dar vermediğine göre, muhakeme eğer 
harbeden ordusuna sarf edildiği 

başladıysa geç vakte kadar sürdüğü 
anlaşılmı§tır. Tarihte ilk defa o · anlaşılmaktadır. (Son dakikada bir 

Dünyada siye.sal faaliyet hiç bir bugün en yakın dostu olan Po1onya i. 
ta.man bugünlerde olduğu kadar faz- le R~ya ve l!r~nsamn orta Avrupa • 
la'-111 amıştır. Londra ve PariS konuş daı{i faaliyeti ve muhtemel neticel;. 
lttalarının Aımıuı.rnda hir aksüHimel rinin tetkik etmeli ihtiyacmı hisset
Yapmarnasrna,onlan da hıirelCete gctlı- _mesi ve mukabil b:ızı tedbirler düşün. 
lnenı fne imkftn yoktu. Ve nitekim mesi ehemmiyetle . karşılanacak bir 

larak harbe~en bir devlet düş · haber alırsak dördüncü sayfaya koya 
manmın parasının yükselmesine cağız.) 

Havanın bozukluğu ve yağmur ---------------------------

c:le Öyle oldu. Almanya ilk hareket ola- hadisedir. . . 

:~ ~~neral Görin~i Polonya ile tek. · Yarşova, 8 - Bu ayın 1' ünde 
le:. hır konuşmağa memur ediyor. Hit- Göringin Varşova)'.a gitmek ihtimali 
G" tn sağ kolu yerinde olan General vardır. Göring Bialo Viazoda yapıla. 

0
ring vakıa Varşora civarına avlan. cak bir avda Leh hükQmetinin misafi

::ık için gidiyor. Fakat bu seyahat es- ri olarak bulunacaktır. 
ltt 1nda Polonya devlet adamalrile 

df
lihim konuşmalar yapacağı şüphesiz Danzig ayanının reisi de bu avda 
r E bulunacaktır. 

lid. Basen kendisi hükt1metin misafi. * • • 
lr. 

l> 
1 

General Göring üç sene evvel de 
~0nYaya avlanmak için gitmiş ve 
lnaaı dan Polonya - Almanya yakınlaş

dofmuştu. A1manyanın tekrar 

Son dakikada aldığımız bu ha· 
her, altıncı sayfaya koyduğumuz 
diğer küçük bir haberi tashih ve 
itmam etmektedir. 

Japonlar 
Ruslarla harbe 

tntuşacağa benziyor 
San emperyalistler Alaska · 

J kıyılarına da göz ko"'muşlar 
~oa:f.0n ve Mançuri orduları, Dıı lisin.de bir saylav Japonlar hak
~e~ ~•la.n hududuna doğru ilerle- kında ağır bir ithamda bulunarak li:d arar vermiılerdir. demittir ki: 
lt.ınıı ut boyunda çarpıımalar ıık. ' 1Bir takım Japon gemileri, gö· 

ıtır. ·· ·· b 1 k l ak · • f k ~a u . . runuıte ~ ı av anı ıçın, a at 
tltınd k~ rı ve Mogolıstan budu- haddizatında askeri mahiyette tet 

a •en "h·d· d Pek· Yem a ııe ıu ur: kikler yapmak üzere Alaska sahil-
~e. }'İ ı~den gelen bir habere gö- leri açıklarında hareketlerde bu
~a.~1 kadar Mogol askeri, bir lunmaktadır. 
l'I..• .~....,,ne~ .. 
·~ıtfe el' • • mavznne taarruz et· Japonyanın hedefi, liaıp vuku-
.-.~la,: 1~: ~ançuri kıtaatı müteaT- unda, Alaskayı ele geçirmek ve aı-

!)' Pua Ürt.Jnü~tür. kerlerinin yiyecejini tedarik et-
ığer tarafte.n Amerikan mec- ı;ııektedir.,, 

yüzünden ıaha, nizami vaziyetini 
kaybetmiş olduğundan Galataaa . 
ray - F enerbahçe takımlarının 
Kadtköyünde bugün (8) takımla. 
n ve yarın (A.) takımları arasın
da yapılacak lik maçlarının tehiri 
muhakkaktır. 

Hava böyle devam ettiği tak . 

dirde diğer sahalardaki mo.çların 
da yapılmaması ihtimali vardır. 

Saat 13 de Kadıköy aahaaı mü

dürüne telefon ederek konuıtuk, 

liendisi de, sahanın katiyyen oy • 

nanmıyacak vaziyette olduğunu 

ve maçın her halde tehir edilece • 
ğini teyit etti. 

2000 
llrahk bUyUk müsabakamız 

No: 39 ························································· 

Bu kimdir? ... 
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Meıhur dolandırıcı Stavi•kinin karısı, Pıırisin büyük bir moda terzi
haneainde mankenlik yapmağa bCJ§lamııtır. Bunu havadis olarak eo- • 

velce bildirmiıtik. Bugün gelen Paria gazeteleri Madam Stavi•kiyi 
yeni iıine hazırlanırken gö!te ren bu resmini neıretmektedir. 

C('lldtgölü taştı, 
çok zarar var! 

(Yazısı Z 
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Kn~ ©D öliifilpöyatnarn 
dl ev a liifil e<dl üy (Ö) r 

ısveç, Kanada, Amerika, lngiltere 
Çekoslovakya, ve Macarlar galip 

Sağda: Garnılf ,ehrindeki, kıf olimpiyadlarında mukavemet w sürat müsabakaları bu sahalarda IJOIJ!lnıaktadır. 
Not: Türk talmnı, yalnız bu iki milsabakaya girmektedir). 
Solda: 1600 metre uzunluğundaki Bob (kızak) yan., aalıasından bir görü nlif. 

Garmiş, 7 - Kq olimpi,a'.aı
nm bugünkü neticeleri f\ldur: 

lsveç, Japonyayı sıfıra karşı 
üç, Kanada Letonyayı sıfıra kartı 
on bir, Birleıilc Amerika lsviçreyi 
sıfıra karp üç, Çekoslovakya Bel
çikayı sıfıra karıı lbet, f ngiltere 
lsveçi sıfıra km'§ı bir, MaeaTlar 
'da F,ransızları sıfıra karşı üç golle 
yenmiılerdir. 

Müsa:bakalar çok lieyecanlı ve 

meraklı olmaktadır. Seyirciler ü . 
zerinde Kanada takımı fevkalade 
empreuiyon bırakmı§tır. Herkes 
!bu takımın yenilmesine imkan ol· 
madığmı söylemekte müttefiktir. 

Fransa ile Macaristan arasın • 
daki müsaba.ka fda ç<>k sert ve he
yecanlı olmU,Jtur. O ıiadar ki, Ma· 
car oyuncularından birinin saba . 
dan sedye ile çıkarılması ınecbu • 
Tiyeti hasıl olmuştur. 

Müsa.ll>a1ialar devam etmekte • 
dir. 

Ganniı Partenkinlieen, 7 '(A. 
A.)' - Teşkilat komitesi, Bobs • 
layg yarıılarıru tehir etmiştir. iki 
kitilik Bobslar pazar ve pazartesi 
günleri ve dört kifilikler de Çar • 
şamba ve Pe..,embe günleri yan · 
§A çıkacaklardrr. Soğuklar haşla
dığı için, aalıanm iyi bir halde o . 
lacazı ümit edilmektedir. 

Edirnede 10 bin göçmen Ak d . a ti. 
• ve evıe er 

evı qapılacak 
Edirne: (Özel a~nmızdan:) -

Edirneye lkurtuluŞ bayramında yani 
25 ikinciteşrinde gelmiştim. Bu defa. 
ki gelişim de iki yakın tarih arasında .. 
ki büyiik farkı görmemek imkansız

dır. 

Ulasal davalanmmn ön planına 
alınarak <lüzenli savaşlarla yürütüL 
mesine başlanmış olan Tralt)a bölge. 
sinin halkına anıacı önündek atılımla 
ı·ı günden güne yayılmaktadır. Genel 
espektör General Kazım Dirik'in ardı 
arası kesilmiyen sıcak ve kovala)"Jcı 
cahşmalarile konaktan konağa )iirU. 
yen ve Türkiye cumhuriyetinin batı 
bucundaki genel ve özel varl1''1ru bu. 
tün enginliğiyle g~eren bu savaşın 
planlaştınlmış olan önemli konulan
ını sayın okurlarımıza sırasiyle anlat. 
ınıayı ulusal ödevlerim arasında say. 
drm. 

Trakya genel F..spektörü general 
Kazım Diıik her hafta düzenli bir Si· ,.a altın<la büyük kö:rleri özel ve mü
tehassıs heyetlerle birlikte teftiş et
mekte ve köy bütçelerine tatbiki esas· 
farile kalkınma işlerini yakından ta
kip etmekte ,.e heyecanlı konferanslar 
:verilıMktedir. 

08çmen ltl•rl 

Bugüne kadar ana \•atana kavuşan 
cöçmenluin 'kış yerleşmesi, tohum at
ması, toprak işlemesi, ve haynnların 
bakımı gibi sağhk n idari düzeni yo. 
luna girmiş normal bir durumdadır. 
Şimdi iş harareti, yeni yılda yapıla .. 
cak olan 10.000 ev ite dağıtılacak 10. 
000 pulluk :n? binle:rle ihay"an ~·e ııraba 

• üzerindi!dir. Bütün bu lıaztrlıklar sıh· 
ltat ve so yal yardım bakanlığında ha· 
nrlanınış \ e tatbik sahasına geçiJmck 
üzeredir. 

Çok önemli bir dava olan toprak 
milkiyeti '\'l! toprak dağıtdması ve göç 
menlerin tapulandırılması i5i de yeni 

kanunln fhrns 'e Slhbat bakanJıkl:mn. 
dan mü~tcrek knda!'ılro grup1afile t~. 

mJa olan'ln•ttur. 

Londra 7 (A.A.) - Röyter njnnsı
mn aldığı malQrnata göre Flanden 

1936 Ydı, şimdJ)·e kadar gelmiş o- son defa Londrada Edenle yaptığı mü. 
lan göçmenlerin rahat ve emniyetle Ukatta. bir nevi Akdeniz lokamosuna 
yerleşmesi ve bunların bir An evvel muadil bir Akdeniz anlaşması için tel 
öretmen bir duruma geçirilmesi gibi kinlerde bulunmuştur. Eden, bu fikri 
önemli işlerin başarı1masiyJe geçecek- müsait bir surette kar lamış, lngiltc. 
tir. Bu )"il iÇfode Tnıkyaya ba§kaca renin mütearriz -0larak tanınan bir 
göçmen :alınıp alınmıyacağını kimse memleketle ademi tecavüz paktı ak-
bilmiyor. dedcmiyeceı;rini bildirmiştir. Keza 

KaraaDaç ıetaeyonu Flandene bu teklifin ltalyan - Habeş 
savaşından sonra daha müsait bir su. 

Şark Demiryollarınm devyet tara. 
fından işletilmesi haberleri, Trakya rette karşılanmıyncağı ihsas edilmiş. 

için günün en kıymetli llavadislerfn. tir. Alınan malömata göre, Jtalya da 
dendir. Bunun içindir ki Karaağa'ta 

•- la Ba,.__ 1 bu hususta imtizaç edilmiş ve fakat 
)•apısı -mam namıyan ,.e ıa.an ar _ . 
d bi 

• t 1• i ni teklifi soguk hır surette knrşılanmış-a r eşıne ras ge ınm yen ye ,.e tı 

bü)~ü'k: istas>·onun p1tre daha iyi bir ••••• ~: ........ ---..................................... . 
tarzda bağlanmuına fevkallde ehem
miyet verilmektedir. Binanın tamam
lanması için Ba)"Indırldı: bakanlıfnun 

Ota Oyaya 
cevabumnz: 

tahsis ettiği 35 bia Ura ile pek yakın. ilk kurşunu atan 
da inşaata bafl.anacaktır. Ve yardumu mütecavizdir 
zun ilk buç ist.uyoau ıolan Knaafaç 
Uyık olduğu ehemmi,·ete kaYup.tak. 
tır. 

lstanbulda ve 
Bolu'da 

Bundan önce de yazdığımız gi
bi, ltalya, İngiltere tarafından~ 
denizde bir emniyet anlaşması ya. 
pılması esnasında T:ü.rkiyenin de 
buna müsbct cemp vermesinin 
"1928 Türk - İtalyan dostluk mu. 
alıedesine uyup uymadığını,, sor. 1 

Zelzeleler blssedlldl ~ mu~~u;mis gaıetesinin yazdığına 1 
Diin Kat 14 ü 27 dakika 8 aa. i göre Türkiye, ltalyaya karşı bes. t 

niye geçe bir zelzele olmut ve ba· 1 lediii dostça hissiyatla 1928 misakı. il 
k. ı tar f d b·---~·ı ! na sadakat dnygulannı teyit ettik- 1 

zı ımse er a ın an ıaeaı - : ksı •. h ek = . . z J l rk . t-L--L--J : ten başka, ''ha z teca\"UZ ar e· ı 
mıftır. e ze e me ezı MaDUU • ] tiain,, ne demek olduğuna dair 
dan 200 ikilometre uzaktadır ve Ji Tirk noktai nazanıtı bildirerek de. 
merkezde !İddetli olmu§tur. Ma · 1 mlftir ki: ~ 
a.mafih bunun tahribat yapacak i "Türklerin naı.annda birinci E 
kadar büyük olmadığı zannedil . 1 kurşuna atan mütecavizdir,, ! 
mektedir. =- www• :. 

Bolu, 7 - Dün sabah oldu~u l 
gibi bu ıabah ~a saat dördü b ... ,. 
geçe kısa aralıkla cenuptan şirna 
le doğru Uç zelzele kaydedilmis 
tir. Bunlardan birisi biraz şid<leır 
olmuı 'Ye on san;ye sürmü~tür 

Hasar yoktur. 

! 
HABER 

! ıstanbulun en çok satılan 
t hakiki akşa·m gaz.etesidir 

il~nıarmnı HABER'e 
v e r e nler k:ir ederler. 

Ceııatgölü taştı, 
çok zarar va4·r! 

Trakyada da bütün ·nehirler 
ortalığı suya boğdu 

ı ....... "R.asat"ti·a·n·e·; .. ·;s·c;·§·u~·u·~··çc;k:··5·o·r-m·i~l 
i yeceğinive bugünlerde kar y:a§mı-; 
: yaca~ını söylüyor. ' ~ 
i .................................................... - ........................ __ ............... _.. ......... : 

Uzun bir zamandan beri gayeti 
iyi giden hava dünden beri boz~ 
muş bulunuyor. 

Dün yağmur yağdığı gibi <\ün 
gece 4e .sabaha kadar yağmur yağ. 
mııtır. Yağmur bugün de, au.tıiki
ye kadar fasılalı bir şekilde devam 
etmiştir. ı / 

iki gün zarfında 40 milimetre 
yağmur yağmıştır. Hava ıoğuk Cle
ğildir. Hararet derecesi bu sabah 
yedide altı dereceydi. Rüzgar ha
fif olarak esmektedir. Rüzgar ge
ce mütemadiyen Yıldızdan eımit· 
tir. Sabahleyin Doğuya çevirmiş-
ti. 1 

I 

Rasatanenln fikri 

Havanın bozmasına rağmen bu 
günlerde kar yağacağı muhtemel 
görülmemektedir. 

Kandilli rasathanesi müdürü 
~atin demiştir ki: 

"Avrupanın bazı yerlerinde 
llaılıyan soğuklar bi-zde de bekle
nebilir. Fakat bu ini bir feveran 
halinde olabilir. Ve devamlı ol-
maz.,, 

• Cellat gllU fzfb 
lzmirde yağan tiddetli yafmur· 

lar yüzünden birçok yerleri sular 
bastığını yazmıttık. 

!r;u yüzden küçük ~e büyük 
Mender.. nehirleri kabarmıı, bir-

r.4ekteplere yerlettirilmektedir. En 
büyük tehlike Ara.,çı ve Subaıı 
köylerindedir. 

Trakrada da nehirler ._... 

Edirne, 8 (Huıuıi) -Jki gün
denberi Balkanlara çokça yağmur 
ve kar yağması yüzünden Meriç, 
Arda ve Tunca nehirleri t&fmlf ve 
sular dört metre yükselmit ve bir· 
çok ovaları su basmıttır. Meriç ya· 
tağını doldurduğu i~in devletin bü 
yük bir plan üzerinde olduğun .1 

öğreniyoruz. 1 

Sağlık ve ıosy&l yardim 1.kan
lığı Edime tehrinde Tunca nehri· 
nin geçen yıl taııp hastıjı ,.r1eri 
yukarlara kaldırmak için tckikat 
y:çmak üzere gönderdifi ilae"8l üç 
haftadan beri çalıpnalarma<dnam 
etmektedir. Son toplanblanm ge
nel eıpektörlük salonmada 7apaııf
lardır. ilkbaharda u.ibk 'ft ao.,. 
ya! yar.dım bakanlıiı ite......,. .... 
caktır. Planlar, mahalleler .e al"' 
:aa taksimleri ve bir kıama uhijtıis 
yerlerin istimlak itleri iaaarlumıt 
bulunmaktadır. 

Bu yıl birçok batakllklar •i· 
lık ve sosyal yardım b.:kaDlıp ta· 
:rafından !kurutulacak ve Erpne 
vaaisinde bayındırlık babnl.,pıın 
ıönderdiii büyük makine çabıa-

çok ·;y: er Ul r ar "' a ı · ~dd:a-. ~~~~~~~~ 
, 

tır. Cellat gölü t&fJDı§lir. Burada
ki uenler 30 santim ıu içinden :ı~ 
mektedirler. Ovalar bütün ıu al -
tında kalmı§br. Torbalı cin.rında 
altı köyün vaziyeti fenadır,. Kay· 
makamlar ve jandarmalar halkın 
imdadına k()fmakladırlar. Sular 
her an biraz daha yükseldiğinden 
tehlike büyümektedir. İzmir Kızı· 
layı felaket yerine gitmi~,"köylüle
rin iskan ve iaşelerini temine baş
lamıttır. 

insanca zayiat olmamakla he· 
raber bütün mahsul mahl'olmuş~ 

tur. Vali yapılan itlere nezaret et
mek üzere vaka mahalline 1ritmİf· 
tir. Köylerini su bas.anlar cami ve 

Halk partisi 
neler yaptı? 
Cümhuriyet Halk Partisi genel 

sekreteri Recep Peker, Anadolu a
jansı vasıtasiyle 1935 ıenesi ma· 
yısında Ankarada yapılan umumi 
toplantıda alınan neticeleri izah 
etmiştir. 

Toplantıda alman mühim ka
rarların batında ulusal bünyenin 
kuvvetlendirilmesi vardır. Bu ça -
htmalarda elde edilen neticeler 
şunlardır: 

A - Tuzun ucuzlaması 
B - Şeker fiyatının indirilmesi. 

C - Çiftçi borçlarının taksit-
lendirilmesi. 

Kamutayın bu yılki toplantısın

da başarılan ~ler: 
A - Arazinin yeniden yuılma· 

ıı. 

B - Bina vergisinin azaltılma· 
sı. 

C - Hayvanlar vergisinin in
dirilmesi. 

D -Tarım kredi kooperatifiyle 
alacaklarının taksitlendirilmesi. 

Sofyada ra. .. 
5ofya, 7 (Özel) -Meriç.nebrf 

taımıt ve FiJibc mmtakaıında er 
it aaliaları su basnııfbr. Sularııt 

yüksekliği iki metreyi bu1du. fili
be şebri de su altındadır. 

Amerlkada mlltblf kar 

i\raşington 8 - Şehf'le müthiş*'' 
~'a'ğmıştır. Soka'k•arda kann irtifaı IJff 
metreyi geçmişti. Bütün nakliyat ~·· 
sıtaları işleyememektedir. Hayat clJJ~ 
mn§tur. Kaır de,·aın .ediy.or. 

Yunan kralı 
Diktatör mü 

oluyor 
''Deyli Meyi,, gazetesinin 1~ 

ıdığına göre, Yunan kralı, ordcd' ~ 
~kanlmı§ Venizelos taraftarı :, 
bitlerin tekrar orduya alı?Jll1''' 
mesele::1ini halletmek için bır 
rarname tanzim ettirmiftir. 

Bu kararname, krala, ord~ 
ali kontrolü ıalihiymni ve - ııııs• 
leri nasb ve tayin etmek b-" 
vermektedir. Jı'ci 

İngiliz gazetesi, bu h•~etiJi 
Kralın diktatörlüje dcğru ,.t 
teklinde iÖstermektedir. . :ı-1"!' 

Ati nadan ıelen diier bır ~ ,t 
V enizelos aleyhtarlarUUJJ ~#. 
rültü çıkarmak üzere h2">zıt1-bil# 
rı planın akim hırakıldıJlll' 
riyor. . ç1-t" 

Bu plana ıöre, kilis~ ~
ları çalınarak ahali lopl l.ıt ~· 
binenin ~enizeloe ate,htal'-.,;tl,ıt" 
rafından kunıla!'.ak isi s• ...-'' 
tekrar orduya alınrnası 10 

nümayiı yapacaklardı. 



9Jeni1H qküşüm : ...., ___ ........, 

GeıreçDeıre 
meydaırn 
veırmeODaaa 

- Söylenmez ki birader ... 
- Niçin? 
- Bırak allahmı ıeverıen ... Es-

mayı üzerimize sıçratırız! ... 
- Kim bu esma, canım? ... 
- Bizim genel direktör de on-

lardan!? ... Neme li.zım!? ... 
- Mason mu bu? ... Hem, ma

sonluk lağvoldu. Yoksa Ku - Kluks 
Ki . • d .,, - an cemıyetın en mı ..... 
- Yok, yok. .. Sadece mütekait. 
- ! ... 

• • • 
Çok muhterem ve memleket ha

yatında büyük bir rol oynıyan 

mevki ve töhret sahibi bir zat da 
geçen gün, bana: 

- Bu memleketi bir tehlike teh· 
dit ediyor!... - dedi - "Tekaütler 
tehlikesi,, ... Tam maa§la tekaüde 
çıkarılmıf bir sınıf arkadatım var
dı. Bana "Beyoğlu cihetinde ol
ınak üzere inhisarlarda yahut di
ier genel direktörlüklerde yüz elti 
lira kadar bir ücretli =ş buluver!,, 
dedi. Halbuki, ayni ücreti ondan 
üç kat deierli üç genç arasında 
takıim etmek ve üçünü de i~sizlik
ten kurtarmak kabil... Nedir bu 
~hniyet? •.. Fakat ben, bu sözleri 
haykırmakta ön ayak olmak iste
nıiyorum. Çünkü ücret tahsisatı

nın yüzde doksan kUsurunu müte
kaitler ,.,Jıyorlar ... 

• • • 

Lor:ldra-lstanbuı Geçen seneki fiyatlara nazaran 
. şosesi 'tiqecekmaddelerifiyat-
ınşaat ilerliyor, •• J l' ~ ••k fd, 

geıecek yıl Jarl quzue J IJU se l 
tamamlanacak 

Londra - htanbul f(>leli . 
nin memleketimize tesadüf eden 
kısmının yapılmasına hükUmeti . 
miz büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. 

Bundan iki yıl evvel Batbakan
lığın direktifi üzerine latanbul, 
Kırklareli ve Edime valileri teh · 
rimizde toplanarak bu hususta ıö· 
rütmütler ve her vilayetin kendi 
arazisinde bulunan f01e kanımı 

süratle infa etmesine karar vere . 
rek dağılmı§lardı. Bundan sonra 
da bu yolu tetkik etmek üzere bir 
İngiliz heyeti ıehrimize kadar 
gelmitti. 

Londra - İstanbul toee1inin 
memleketimize tesadüf eden la · 
tanbul - Edime kısmı muhtelif 
kollardaninfa edilmektedir. Vili· 
yetimiz dahilinde bulunan kıunm 
Büyük çekmece köprüsü sonunda. · 
ki Sinanköye (Kalikratya) ka • 
dar olan kısmı uf alt olarak ta · 
mamlanmı§ gibidir. Şimdi inşaat 

krt dolayraiyle durmUflur. 
Yolun geri kalan kısmmni top· 

rak düzeltmesi kıamen yapılmıt 
ve otunnaaa terkedilmiıtir. Bı· 
yol beş yıllrk yol programı ~la
rına göre yapılmaktadr. 

Ticaret odtıı i:statiatik tube · gıda madde'erindeki yüluelm< 
.i, 1934 yılına nazanıİl, 1935 yılı son bir yıl içinde yüzde on üçtür. 

ıonuna kadar toptan eıya fiatle · 934 e nazaran 935 yılında ke 
rinin nasıl bir ıeyir takip ettiğini yif verici maddelerin toplan fiaf 
gösteren bir cetvel çıkannııtır. yüzde on üç, iptidai madde'erin 
Bu cetvele nazaran 935 in son a· yüzde on madenlerin yüzde dCSrt 
ymda toptan eşya fiatleri latan muhtelif m~ddelerin yüzde bir 
bulda bir ay evvelkine nazaran yükıelmiştir. 
yüzde altı yükseliş göıtermiıtir. 

itin dikkate değer cmeti 1935 tir. 
934 jılma nazaran iae 935 yılı yılında 1934 e nazaran ithalat 

nm sonunda eşya fiatJeri İstan maddeleri to!>tan fiatlerhıc!e y\h 
bulda yüzde dokuz yükselmiş bu de dokuz9Joı,rbederken ilıraç mad 
lunuyordu. de1erimizin f atleri yüzde on yük 

935 yılında 934 yılına nazaran selmiftir. 
toptan qya fiatleri zahire ve hu· Bu vaziyet henüz neşredilme · 
bubatta yüzde yirmi beş, hayvani miı olan l 935 Ticaret müvazeneı? 
gıda maddelerin-le yüzde beş, ne· statistiklerin.:ıe ve tediye müvaze. 
bati gıda maddelerinde yüzde nemfzde vazivetin de.ha fazla le· 
dört, meyvalarda yüzde iki yük .. himize olaca"mı ~öıteren ilk müj 
selmiştir. Şu vazivete göre bütün de te,akki .edilebilir. 

Harp mal'ftllerlle 
şehit yetlmlerJ 

çağrılıyor 

ıstanbul 
p~~nı 

Bu yıl plAn tanzl mln
de 85 bin llra 

harcanacak 
Bu çok mühim içtimai mesele 

Üzerine bir kere daha parmağımı 
clokundurmuştum. 

Bu sene yolun Silivri kazası 
hududuna kadar olan kısmı, yan; 

___ ......._Mütekaitler arasında elbette vilayetimiz içindeki kwnm tama. 
.. • • ı.... -..f.... '-0 -mr vapnmı§ otaca'kn . -

Kadıköy Aıkerlik Şubesinden: 
1 - 936 aeneıi tütün ikramiye 

defteri hazırlanacaktır. On ıene · 
lik mqım alıp ta bazi~ ile al& • 
kaıım kemıit ve geçen sene §Ube· 
ye kaydını yaptmnıyan tehit ye · 
timleriyle h~rp malullerinin elle • 
rindeki vesaik ve nüfus cüzdanla
rt-tfe 1 e Şu},atm on birinci 

Geçen yıl bilhaua müstakbel 
İstanbul plinmm hazırlanması i . 
çin büyük bir gayret ıarfedilmi~ 

ve bütçedeki tahsisat buna sarf e · 
dUmekte IRalunmuttur. 

1 
nuz dınçtrrler ve bilh t "b 
l'd" • . assa ecru e- Yolun geri kalan kısmi-ırlr 
1 ırler... Krndılerinden istifade . . .... 

gününden itibaren tek sayılı gün. 
lerde şehit yetimlerinin çift sayılı 
günlerde harp malullerinin gel • 
mel eri. 

Bu tahaisatla belediyede teıkil 
edilen plan ve imar iıleriyle uğra

tacak büro faaliyette bulunmak . 
tadır. 

etmemek zararlara sebebiyet vere !ral kyla ~=n~l ısGpektl erlkıgı 1 mles . 
il· . gu o mn ~~anır. e ece yı "il· 
ır ve esasen şimdi onlar hayat- d f it 1 b" · h d •1 

larını hem tekaüt maaıları. hem de ra as a . yo unun ızırıt l1 u a 
ald kl .. I .. . rımızdakı krnnı tamıtmlanmıf o 2 - 935 aeneıin-de §Ubeye gelip 

de kayıt ed;lenlerin bu defa gel · 
melerine hacet yoktur. 935 sene . 
ıinde tubemizin yaptığı defterde 

önümüzdeki yıl ise bu faaliyet 
devam etmekle beraber ayni za 
manda latanbu) vilayeti dahilin-de 
bulunan bütün kazalann bundaT" 
sonraki inkiıaf tekillerini teıhit 
eden pli.nların tanzimine ehem .. 
miyet verilecektir. Bununla d' 
ayni büro meıiul olacaktır. Yen: 

1 arı ucret er uzenne kurmus 1 kt 
bulunuyorlar, ''Ücret elma!,, de- ıt_ca __ ır_. __ _ 
ıek, n;ce aileleri teme!ind,..ıı sars
tnış oluruz ... 

Fal<at, bundan sonrası için zih 
niyet ve usul değiısin: Bir memur 
tekaüde çıkarken, devlet bütcesin
den ancak tekaüt maaşı ala~ğım 
düs.. ·· F h . unıun... azla geliri, ancak 
E uıusi kanallardan almağı umsun 

ier devlete daha hizmet edecek
•e tekaüde çıkmasın, memur ola
~alc terfi etsin, kendisinden istifa 

e oluraıun ... 

. d Y 0 kaa, İf bölümü hus1•sunda 
c~d den müva"Zenesizlik oluyor; 
cı den nahot bir tarz teamül hali
lle ıeliyor. 

.......____ (YA • NO) 
-----~~------·~---
•• • • 
unıversıte 

<.s milyonluk 
lsttkrazıa neler 

Yapacak 
det Heyeti vekile bundan bir mUd 
Oıı- e~el hükumetin kefaletiyle 

••er.it . ik' b .. _ ... _ b• enın ı uçuk milyon li 
SiS: lr :.~!L 

etnf • --•raz yapmaıım kabu' 
kı~~·· Üniverıitf' bu paranın bi· 
l. -aaı1Je Ce h 
rı-.ı-b rra P&J& ve Gureba 
•e ed &nelerine 350 fer yatak ila 
1>1J.~ir. Yalnız buralara ya . 
ledi . Pavyonlara Evkaf ve Be. 

Yetıın de d . . 
~lctedir :aeiad~ rm etmesı ısten-
h\l.a · e ıye ve Evkaf bu 
~ Ulta1 • henüz bir karar verme . 

1 erdır. 

Oaiyers· 
IQi') '-I ite paranın diğer kıa 

• u r entt't·· lİQdeclir. 1 u yaptırmak niye . 

Çamaltı lnhfsarlar 
kUytt 

inhisarlar genel direktörlüğü 
lzmirde Çamaltı tmlasm•'a 
kurduğu yeni modern tesisata ila· 
ve olarak burada yeniden bir köy 
vücude getinnektedir. 

Bunun icin idarenin te.haisa . 
tiyle memur ve İtçi evleri, bir ilk 
mektep ve bir de "revir,, İnf&lı ka· 
raTla~mıştır. 

GUmrllk anbarları 
tamir edilecek 

lstan,.,ul gümrüklerindeki &m· 

isimleri yazılı bulunanlar bu sene 
de aynen yazılacağından bunlarm 

1 

tekrar tubeye gelmelerine lüzum 
olmadığı bildirilir. 

Liman şirketinin 
terekesi! 

• Tufiye edilmekte olan Liman 
tirketinin bütün efYUı ve emlaki 
aahlchktan sonra Balattaki atelye
ıi ve buradaki demirbq etya ile 
mavunalar üzerine örtülen mu . 
ta.mbalann ae.tılmasına sıra gel . 
mittir. Bunlar da önümüzdeki Sa· 
h günü satılacaktır. 

. ' 
bütçeye bunun için 35.000 liral.i 
tahsiaat konulmuıtur. 

Öjrendiğimize göre planlarJ 
ve imar projeleri yapılacak kaza . 
lann batında Karı.I, Adalar, Ça. 
talca ve Yalova gibi en ehenmıi. 
yetti kazalar bulunmaktadır. 

, Diğer taraftan bu yıl lstanbul 
kazalanndan elektriği olmıyan 

Çatalcaya elektrik temini için yar· 
dJ111 yapılacaktır. 

bar ve antrepolar son zamanlar . ----------------------------
da harap bir vaziyete girmifti. 

Bunun için bunlardan bazılannm 
tamirleri kararlaf1Jlıttır. İstanbul 
ithalat gümrüğünün bir ve Saray. 

210 memurun nakli Nisanda . 
Bina ve arazi vergilerinin 'hu . latanbul maliye tetkilatrn~ 

tUııdiye kadar senede 3 5 milycıı 
lira varidat temin eden bu vergi 
nin, belediyenin yapacıağı yeni ve 
ııkı teıkilat ile daha fazla artaca

burnunun l, 2, 3, ve 4 numaralı 

... t muhasebelere devri üzerine 

bu müesıeıeye geçecek olan 21 O 

ambar ve antrepolan tamir edile- memurun nakli Nisandan itibaren 
yapılacaktlr. cektir. ;"71 i:ıtnit erHlmP.ktedir. 

- ı 
D.E R D-L-E-·R-.İ ~] 1 

Kariye cam.iinin hali 
Bu yazıyı Evkaf, Belediye ,.e Müzeler idaresi oku. 

sun: 
Edirnekapıdaki Kariye camii, bakım.~ızhktan son 

zamanlarda feci bir hal ege imiştir. Hemen hemen tekmil 
sıvaları dökülmüş, üstünde otlar bitmi~. kLo;;acası seyrine 
bile tahammül edilmez bir şekil almıştır. 

İstanbul Abidelerinin en kıymetli ve eskilerinden biri 
olan bu camiin almış olduğu bu acıklı şekil ' 'akit geçiril 

mcden ıslah edilmelidir. 
Eğer cami tamir edilmiyecek ve son zamanlarda bo

zuk havaların da tesirile daha en·el harap olmağa terk. 
• edilecekse şimdiden ydrtmlm.alr ve saha.ıun10 üstüne bir 

levha asarak: Burada bir vaklt'er dünyanın 'en ~ki ,.e 
en kıymetli bir ~bidesi vardı,, dh e ilan N111rnefülir. 

Böyle hareket etmek kendi kendisine harap ölmata 
terkedilmekten daha iyidir. · 

3 

Radyoda .................. 
Osman ----------~aınınvan 

• • cit-W 

Tamburacı Osman Pehlivan diln. 
gece, İstanbul radyosunda da hau. ha. 

valan ç.aldı. Bu münasebetle Peyami 
Sala diyor ki: 

Garp musikisine iıtihak hususun.. 
daki kararımız htıki kalmakla beı aber 
/ıalk musikimizi kendi .c malısııs ma
kamları, usulü uc icra tarzile bcrabe!' 
muhafaza etmeliyiz. Hütün medeni 
dünyada olduğu gibi. Çünkü halk mu. 
sikisl, her nı.enıleketfn kültür nwsikl. 
sinin en tabii, saf r:e e..,cdf kaynağıdır. 
• Peyaminin yerden göğe kadar hak· 
kı vardır. Diğer bir cihetten meseleyi 
tetkik ediniz: Zencilerin bile musikisi, 
modernleştirilerek bugünkü caz doğ. 
muştur. Gerek bizim memlekette ge.. 
rek diğer şark memleketlerinde )ara. 
hlmış olan tarz, tekniklcştirilirsc hi~ 
değilse cazband derecesinde yeni ve 
ayrı bir müzik doğmuş olmaz mı?" 
Afrikalının bile çorbada tuzu ' 'arken 
Osman Pehlh·anın Türk sesini - (Sen 
alaturkasın) diye -ağzına tıkamak 

pek yazık olurdu. 
Radyod~ yalnız Osman Pehlhanı 

değil, diğer pek çok dinlenmeğe. lly1k 
yerli sanntkarlann yeril havahrınr 

dinlemek isteriz. Lakin, radyovu o 
eski tahammülfersa haline çe\ irme
mek şartile •.• 

ıstanbuB 

elektırnaaının 

ucuzıamaso 

Bugün Zaman refikimiz pek par. 
lak, pek şaşaapaş! Zira, başmakalesi 
de, fıkrası da ucuz elektrikten hah. 
sediyor. Başmakalede. elektrik ucuz. 
luğunun imar işindeki fayda.~ına , .• 
Ankara ile lzmire temas ettikten son
ra lst.anbaJa geçiyor: 

l•tanbul tramvay oe elektiriği, 
lstanbul halkı için yürekler yarası bir 
büyük derttir. llu lki altın hazineai
nl elinde tulan firket, bugün en a~ğl 
(100.J)f)O) abone sahibidir, gene seneü 
en aşağı <100) mUyon kilovat elektrik 
satar. Bu kadar büyük mlkyastn mua. 
meleai olan bir firkette zerre kadar 
imal ve haysiyet olsaydı, elekiT'.ik fi. 
yatlanm eoktan yarı yarıya indirirdi. 

Şirkete karfı yapılacak yeofıne 

muamele, onun elektrik fiyatlarım 

yan yanya indirmektir. Bunun da 
temini pek yakındır. ismet lnönü ve 
onun değerli Nafia l'ekili bu hizmeti 
de ytı!Jmnkla lstanbul halkının a"rrccı 
büyük mlnnet ve filkranlarını kazan. 
ntıf olacnklardır. 

Ecnebiye 
ra~betl 

Sadri Ertem yazıyor: 
Terzi gösteriyor: 
"- Halia lngUiz lı.-umtlfl- Bakınıı 

markasına! 
Bakıyorsunuz: Marka hakikaten 

bizden çok uzak iklimlerin damcaaım 
t(lfıyor. 

Size hakikati aöyliyeylm: Gösteri
len kumaş yerli malıdır. 

Bir t.\nkuma fabrikasının müdürll 
anlatmor: 

Bize 11apılan sipariılerde bür•ük 
kumaş milessest>leri şart koşurndar: 
FUan, fi'tin markalar vurulacak. 

Bu 11urrtle kumaş to!)lan bir coğ. 
ralua kitabının endel;si halini nll'·or. 

Müq+e·inin itimatcı1'1.lığı ve ph·a..cua. 
nın ahlaki nokfasındıın ne 6zü•ecek 
bir haber?- J. .. '1.ldn yerli kumaşlanmı· 
'Zln bir marka darbesi'e tıpkı lne;ilia 
kumaşına henıemesi cihetinden de 861 

vinilecek havadis! 
(Hat- Sür) 

Acık ıoörQc:me 

Nev~ehir hanmda, 3 ilncG kat. 
la 18 n •marada diye adret verip 
iam:n; .,~ .. ~. rAn ~ • ...:.:mize: 

Me'·•··'-,,n•ız..1aki mes~!e 1en 
bahsetmemize kanuni ~iler 
nrdır. Yazamıyacaja. 
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BEŞL 
'l.,igre cephesı de 

: faaliyet g-ös ~riyor 
Habeş topraklarına 

g tir·ıecek bir askere karşa iki 
Habeş muhar·bi 

Afrikadan gelen haberler cep· 
hetercle yeni hareketler olmadığı· 
m göstermektedir. 

Gelen haberlerin hülasala . 
rı şudur: 

Grazyani kuvvetleri Negelliye 
ilerlel'ken büyük mağaralara 111 • 

ğınmış ohtn Habeş kuvvetleri} 
İtalyan otomobil k-0llanna ve 
müfrezelerine sık sık baskınlar 

1 
yaparak onları taciz etmektedir . 
ler. 

Habeşler cenup cephetline bo. 
yuna takviye kıtaatı göndermek . 
tcdirler. Bir Habe§ generali: "Do· 
~u Aftikasına ~ıkarılan her ltal . 
yan neferi l~in cepheye iki Habeş 
muharibi göndereceğiz,, demiştir. 

Ecnebi ajansı muhabirleri Ha-, 
beşistana yeniden 500 sahra topu 
ge~diğini bildirmektedir. 

Makallenin ilk hatlarında u . 
zun mi!ddet kalmıf olan bir Avru-ı 
palının fikrine göre Habeşler bu-

rada bariz bir faikiyete maliktir -
ler. Habeşler düşmanı dehşete dü 
şürecek olan çete muharebeleri 
yapmağı tercih etmektedirler. 

Tel örgüleri altında sürünerek 
yürüyen Habeşler, geceleri küçük 
İtalyan mevzilerine baskınlar 
yapmakta ve gündüzleri de kafi . 
leleri ve karak-0l1arı vurmaktadır
lar. 

ltalyanlar bu suretle yavaş ya. 
vaş gerilemekte ve Habeşler de 
buraları zaptetmektedirler. Ayni 
şahide göre Habeşler Makalleyi 
de pek yakında alacaklardır. 

Habeşistandan gelen haberle· 
re göre Habeş kuvvetleri dün Ba. 
li vilayetinde ricat etmekte olan 
İtalyan askerlerine ani bir baskın 
yapmışlar ve bu suretle Negelliye 
gönderilmekte olan 15 cebel topu 
ile 25 mitralyözü iğtinam etmiş . 
lerdir. 

Alman fabrikaları 

Senede 4.000 tay
Y re ya 
Almanya silahlanmasına de . 

vam ediyor. 
Bu senenin sonunda Almanya 

rhtitnal geçen senenin mayısında 
Hitlerin bahsettiği 36 fırkayı ta . 
mamlıyacaktır. 

Bunlar 550,000 kadar muaz . 
zam aal:eri ihtiva edecektir. 

iBu senenin sonuna doğru Al -
manyanın tamamen talim görmüş 

Beş tahtelbahir 
alıyormuşuz 
Bahriyemiz için konulan yeni 

tahsisattan bahsederek İngiliz ga
zetelerinden "Niyuz Kronik],, An
kara muhabiri diyor ki: 

"Resmi mahafil, bugünkü bey
nelmilel durumda, zuhur edeccek 
her hangi vaziyeti kartılıyabilmek 
üzere bahriyenin hazır bulunması 
lazım geldiğini söylüyorlar. 

Anlatıldığına göre, Türk hüku
meti yakında beş denizaltı gemisi 
ısmarlamak niyetindedir.,, 

Fransızca lnformation gazetesi 
de ayni haberi vermektedir. 

Petrol ambargosu 
müessir olacak 
Petrol ambargosu meselesini 

tetkik eden mütehassıslardan mü· 
rekkep iki tali komisyon \•azifesi
ni bitirmiştir. 

Birinci komisyon İtalyaclaki 
petrol stokunun ihtiyaca kafi ge]. 
miyeceği, binaenaleyh petrola 
ambargo tatbik edildiği takdirde 
harbin mukadderatı değişebilece
ği raporunu vermiştir. 

ikinci komisyon petrol nakli 
İ§İni tetkik etmekte idi. O da bu 
işte Cemiyeti Akvama aza olan 
aevletl~ düşen vazifeleri tesbit 

etmişth-. 1 Bu raporlardan sonra petrol 
ambargosunun tatbikine rnuhak . 
kak nazariyle bakılmaktadır. 

ve kısmen talim görmüş efradının 
yel<i1nu 1,600,000 olacaktır. 

Almanların şimdiki hava kuv
veti ~000 tane hattı harp tayyare· 
sinden ibarettir. Bu yekUn yakın . 
da 2000 olacaktır. 

Alman tayyare fabrikalan 
senede 4000 tayyare çrkaracak 
bir kabiliyc:te girmeğe çalışıyor -
lar. · - Deyli Heralddan -

Acaba silah 
fabrikalarının 
simsarı mıydı? 

Bir Fransız 
saylavının 
sahtekarhğı 
Berlin, 8 (Radyo) - Fransızca 

Vendredi gazetesi bir Fransız say
lavın müthiş bir sahtekarlığını or
taya atmaktadır. 

Fransız saylavı parlamentoda 
bir rapor okuyarak bir Alman ge
neralinin Alman hava kuvvetleri 
hakkında sarfettiği bazı sözleri 
kullanarak Alman havr. kuvvetle
rinin müthiş bir mertebeye varmış 
olduğunu ve bundan dolayı Fran
sanın da uçaklarını arttırması la
zım geldiğini bildirmiştir. 

Fakat yapılan tahkikat netice
sinde bir Alman generaline aHedi
len sözlerin doğru olmadığı mey
dana çıkmıştır. 

Bu sözleri bir ltalyan generali 
istikbalde hava kuvvetleri harbi 
hakkmda yazdığı bir kitapta kul~ 
lanmış ve yarattığı hayali bir Al· 
ır.an generaline söyletmiştir. Fran
sız saylavı bunu bildiği ha'de bir 
hakikat olarak serdetmiş ve bu su· 
retle Fransız hava kuvvctlerin1 
arttırmak istemiştir. 

Saylavın bu hareketi kanuni ta
kibata tabi tutulacaktı:: 

Amerikanın yeni 
Cumhurreisi 

Borah mı 
olacak? 

Borah 

intihap devresi bibniş olan A
merikan Cümhur Reisi Ruzveltin 
yerine yeni bir Cümhur Reisi seç
mek için yakında intihabat bath
yacaktır. 

Şimdiden namzetliklerini ko -
yanlar arasında ayan azasından ve 
cümhuriyetçi partiden Borah var
dır. 

Amerika efkarı umumiyeainde 
büyük bir taraftarlık temin etmiş 
olan Borah'ın yeni Amerika Cüm
hur Ba!kanı olması muhtemel gö
rülüyor. 

Bununla beraber1 demokrat par
tiden olan Ruzveltin yeniden se
çilerek mevkiini muhafaza etmesi 
mümkündür. 

Borah, beynelmilel ihtilaflarda 
·k nı ·1 r m 

sasına taraftardır. 

Ve harp borçlarının alınması 

fikrinde musırdır. 

Paris temasla
rının akisleri 
Hatır için harp olur mu? 

İngilizce Morningpost gazetesi 
nihayetlenen Paris g'ÖTÜJJ11elerin . 
den elde edilen neticeleri alatır . 
ken bilhassa Yugoslavyanın nok . 
tai nazarına işaretle diyor ki: 

''Yugoslav Kral naibi Prens 
Paul ile yapılan müzakereler gÖs· 
termiştir ki, Avusturya, ltalyanm 
aşağı yukarı tabii vaziyetinde kal
dığı müddetçe, Yugoslavya, ıırf 

Fransanın hatırı için, Avmturya
yı müdafaa etmek üzere harbi 
gözüne almıyacaktır. Zecri tedbir· 
lere iştirak eylediğinden dolayı 

tecavüze uğrayan bir devlete yar
dmı etmekle Avusturya gibi hare· 
ket eden bir memleket için harbe 
girmek arasında büyük bir fark 
va1'dır.,, 

Tevfik RUftU ,ereflne ziyafet 

Avusturyat Polunyada isyanlar 

Suriyede 
karışıkhk 

ıraoebe geırne 
aya!koaınıcı o 

Zabıtanın açtığı 
ateş neticesinde 

Oç kişi öldü 
Beyrut, 7 - Hama camilerin

den birinde verilen şiddetli bir 
nutuktan ıonra, talebe ıokaldara 
yayılarak cam ve camekinları 

kırmıtlardır. Polis ve asker mü 
dahale etmittir. 

Asker mutat ihtarlardan sonra 
ateı açtığından birçok kif,iler ya . 
raJanm , üç Jci~i de ölmüştür. 

Bmıiarla 'beraber öleulerin ıa . 
yısı yediye baliğ olmaktadır. Ga. 
leyaıı Humusa sirayet ettiğinc!en 
orda da karıfıklıklar zubur etmiş· 
tir. Askeri kıtalar nümayi~ileri 
tutmaktadır. 

Parts teyit ediyor 

Pariı, 7 - Sl~riyedeki karıtık· 
lıklardan üç kiti daha ölm~tür. 
Hama.da büyük bir galeyan var . 
dır. 

Talebe bi~ok vitrin kmnııtır. 
Müteakiben talebeye bazı tüphe. 
li unsurlar -da atılmıf ve talebe 
faaliyetini burjuva mahallelerine 
sirayet ettirmiıtir. Bu urada kıta· 
at müdahale ederek ateş açmıftır. 
Sokaklarda müfrezeler dolq . 
maktadır. 

Mllllyetpervarler dHeklerlnl 
blldlrdller 

Kahire, 7 - Burün Beyrutta 
Milliyetperverler yeniden hare . 
kete geçmişler ve hükUmet bina . 
larrnı bir laf bombardımanına 
tutmuşlardır. 

MiJliyetperver h lk1a a er, 
jandarma ve polia kuvvetleri ara
sında şiddetli bir çarpıpna olmu~ 
ye bu kuvvetler halka ateş açmıt
lardır, 

Neticede bir Fr1.nsrz zabiti 
maktul düşmüf, 20 jandarma ve 
birçok poli:s yaralanmqtır. 

Şamda ve Halepte nisbeten 
sükunet vardır. Yalnız tekmil 
dükk~nlar ve çarşı kapalıdır. Hu
mus şehrinde de karışıklık olmuş 
ve dört ki§i yaralanmıştır. Diğer 

bir habere göre de Beyrut ve HU· 
musda çarpı~malar neticesinde 
ölenlerin sayısı 7 dir. 

Milliyetperverler Fransız fev . 
kalfıde k.omiJerine dilelderini bil. 
diren aşağıdaki muhtırayı vermiş· 
lerdir: 

1 - Meclisi miiesse!an kanu . 
nunun iadesi. 

2 - Mandanın ilgaıiyle Suri . 
ye isti!dalinin ilanı. 

3 - Parçalanan Suriye birliği
nin yeniden birleştirilmesi. 

4 - Siyasi mücrimlerin affı. 

Üç yerde daha isyan 
(1) ZANZIBORDA: Halk 

Dün Fransız Ba§vekili Sarro 
Dış Bakanımız Tevfik Rüştü Araa • 
şerefine bir öğle ziyafeti venni§, yeni yapılan bir kanunu protesto 
bu ziyafette Dış Bakam Flanden, makamında bir gösteri yapmış, 1 
General Moren de bulunmuştur. COfarak posta binasını tahrip et . 

Yugoslavya Kral naibi Prem miştir. Bir kişi ölmüş, müteaddit 
Pol dün Tevfik Rüştü Arasla Ro· kimaeler yaralnmıştır. 
men Dış Bakam Titüleskoyu ka . 
bul etıpiştir. 

Üç devlet adamı, aktedilmesi 
düşünülen Tuna misakını görüş . 
müşlerdir. 

Romanya Krahmn zlyaretlerl 

Romanya Kralı Karol bir şayi
aya göre Nisan sonunda Belgrada 
yapacağı seyahatten sonra Mayıs 
ayının ilk günlerinde Sofyada 
Bulgar Kralı Borisi ziyaret ede . 
cektir. 

(2) AVUSTURYADA: Viya. 
na dün büyük bir heyecan içinde 
idi. Her köşede bir polis memuru 
görünüyordu. Hükumet Viyana 
müddeiumumisi ile 50 kiıiyi tev . 
kif etmiştir. Bunların Nazi propa
gandası yaptığı aabit olmuştur. 

(3) POLONY ADA: Dün Le . 
histanın birçok yerlerinde Yahu . 
di aleyhtarları gösteriler yapmıı· 
tır. Polis müdahale etmek mecbu
riyetinde kalmııtır. 
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SUµısa: ---
Alnıanyanın ParlEJ 
konuşmalarına 

cevabı 

Almanyanın Paris konuşmnla
rma cevabı,. hntt~ cevapları gecik
medi: Hitler, Göringi bugün Al
manyanın. en yakın dostu bulunan 
Lehistan ile mühim kon~malnr 
yapmak üzere Var~ovaya gönder· 
meğe karar verdi. Diğer taraftan 
da A.lmanycr. İta.lya ile bir iki sene 
evvelki dostluğunu tazelemek için 
Ro111ada büyük bir faaliyet sarfet· 
meğe l:aşlad1. 

General Göringin Varşova se

yahatine biiyük bir ehemmiyet ver 
mek lazımdır. Çünkü Lehistan. 
coğrafi ve askeri vaziyeti itibariy
le Avrupada kıymeti çok büyük 
bir yer işgal etmektedir. Lehis
tan şarkta Almanyayı Rusyaya kar 
şı muhafaza ettiği gibi, icabında 
Orta Avrupada Çekoslovaltya ve 
Romanyaya karşı durabilecek bir 
kudrettedir. Lehistnnın son aylar
da Çekoslovakya, hatta Romanya 
ile arasının açılması Almanyanın 
çok işine geliyor ve General Gö
ringin vazifesini son derece ~olay
laştırıyor. 

Diğer taraftan Almıtnya ve P~ 
lonyanın Rusya hakkında bazı pro
jeleri ve Polonynnrn cenubi Rus
ya hakkında bazı ı?me~leri, iki r.e
ne evvel iki membketi birbirlerine 
yakla~tırmağa yardım etmişti. Al
manya bunun için Po!oı.yndnn ba
zı isteklerinden bile vn7gcçmişti. 

Varşovada sıkı miin'lsebctleri İ• 
dame eden Almanya, Lehislanın 
ve Macaristanın bazı Rus ve Fran
sıı: projelerine karşı tedbirler dü-

addctmck 

Fransa - ltalya münasebatının, 
Fransanın tamamen hıgiltere ve 
Rusyaya yaklaıması üzerine, soğu• 
ması Alman siyasasına yeni bir fır
sat vermi§tİr. Ve ııon giinlerde Ro
ma ve Berlin arasında doı:ıtluğun 
arttığına dair alametler görülmiye 
başianmıştır. 

Musolini'nin Almanyaya karşı 
tavrı değişmİ! ve icabında onunla 
beraber hareket etmekten çekin • 
miyeceğini ima etmiştir. Alman 
gazetelerinde de İtalya lehinde bir 
çok ya7.ılar görülmece baflanmış
tır. 

General Göringin Varşova se
yahati, barı§ muahedelerinde, harp 
sonu neticelerinden memnun o1nıı
yanların mühim bir tezahürüdür. 

Almanya, Var§ova, Macaristn!1 
ve kabil olursa İtalya arasında 
müşterek bir cephe te~kili ile alii· 
kadardır. 

Raif N. Meto ---------------
H itlerin dü kÜ 

beyanatı 
Resmi mahiyette 

değilmiş 
Almanyada lngilterenin esld 

·ıe 
hava nazırı Lord Londonderi 1

• 

Hitler ve Hitlerin murahhası ıtı• 
··rUf bentrop arasında vaki olan go 1 

melerin gayri resmi mahiyette 
0 

duğu yazılıyor. bt 
Bu görüJmeler, dün de hs J<İ 

verdiğimiz gibi, Almanyaya es e 
müstemlekelerin iade edilmesi ~i 
selesine aittir. Fakat eski JJJgıltıo 
nazırı Berline, olimpiyatlar ~~1'0 
yııiyle gelmi~tir. Ve Jngiliz h." d 
meli tınafından memur edil~'~e 
ğildir ... Daha doğrusu bu gör0

{ pt 
Jer; Almanyanın resmi bir tl'd~f . ı • 
bulunmasına yol açmak jçııı 
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<ibardüşgQnü
n :in dosları ... 

Dl!n'.kU kısmın :hullsası 
Servetini kaybeden eski ah. 
babım Sudw·i ziyaretime ge. 
li p anlattı : 

. . 
- DostlaFdan bir çoklarına 

t;, lırircn müra::aat ediyonnn. Ki · 
rni mektubmnu almıyormu§; kimi 
hana cevap yazıyormu! tla her 
nedense mektup elime değmi · 
Yor!.. Dedim ya: lntizanuızlık.. 

Bu intizamsızlığın d'l sebebi ha · 
Yatımızın pek ın:.ığlak ve mfu'ek · 
kep bir hale gelmesidir, efendim. 
Ge;jm güçleşti... Seneden seneye 
RÜÇl~iyor .. lki yıl evvel işler hic 
de böyle değildi... Herhesin zev· 
kine hasredecek 7.amanı vudı 
Yat kulübünde toplanırdık da t:f 

dost, hatta bu meyanda Bünya 
illin zade ile San Hamit, Mamıa · 
rada püfür püfür dolatır durur . 
d k' H "d' .. 1 h u .... ey gı ı gun er ey ... 

Halbuki ~imdi, bütün dünya 
k1aınet avına çıkmı§: Bizim baca
nak Eyüp Sabri yok !D'1? Geçen 
rün aleuabah ona gittim. Bililti · 
tanı alessabah gittim ki evde ya· 

ka.layavrm diye .. Hizmetçi kapıyı 
'çtı: "Beye söyleyin, bacanağı 

teldi. Kendisi bittabi, evdedir, 
değiJ mi?,, dedim. 

u - Evde galiba... Fakat hir 
kere torayım !,, "Hi-etç.i sitti, 
hldi. Ne dese beğenininiz: 

" - Yok!,, dedi. 
" - Yok olur mu canım?. Sa-

u ı: ·-
fendim, yokmlJ!. Bi; İf i vannıt da 
3itmişmiş.,, "Garip 'ey! Peki, ne 
.. ".\man dönecel{?,, " - Bilmem! 
\;ece yarısına katlar eve gelmiye. 
l'"'-eğim ! diyor,,.. lıte böyle azi . 
zirn. 

Suduri llfl"yin yüzüne baktım .. 
Bu yiizde miistehzi bır teb..uüm 
• L 1 
la ·1ut da acı bir ifade aradrıma 
da hu1nmndım. Felaketzede doa . 
luın, bilakis, eskisi gibi ıen ve fa· 
hr bir gülümseme ile gülümsiyor
du. Buna rağmen, son derece yor· 
t~ndu. Birkaç kere, çarpılmıt 
~0zlüğünü düzeltmek için elini 
h;rnuna doğru kaldrrmağa teıeb
h ua ettiyse de, sanki bu yüzden 
cyhu:Ie "enerji,, sarfetmek iste · 

!nemi, ıibi, eli, yan yolda kalı · 
~erdi; yo""-un mütebaki kısmını a" ... ~ 
d?ze alame.mıtçaıına gerisingeri. 
ızlerine indi. 

6 1
- · •• Sizi evinime bulunca 

,. e .... _ ·· 1 .... k" • ı· ~---, oy e r-s•llll ı, uı . 
lillrı~ .. Dilckinı kapadığımdanbe. 
, • ·~. mnde Wdutum iık adam-
tıııı ... 

Alelacele deClim ki: 
ı....__ - Benim de bugün evimde bu
~, tamamen tesadüfidir! ... 
~,.. itime giderim. 

tul'"::- Demek ki, ıiz de fazla met· 
1'eı-ltiııiiz ••• Öyle, öyle ... Gazetede 
1)-h IGn dart eütun yazmız var ... 
1'L ~ da. hatka iti eriniz oha ıe · "i:I' elbet .... 

itle ~at aad taftıirm: Kırk yıl. 
de .. ;na~ yedi Ahmet Kemalin 
h.! c-. eta. 19 adamı kesilmesi. Kıtm 
-rıııe "tt• eck ıı 1111. Kanıı kapıyı açtı. 

enıaı Yok' d d" •• . ,, e ı. 

''8.a - Bu 10iukta nereye gitti?, 
;~Ya! Ke.plıcaya,, "Camm e-
le \at.ntitndi zamanı mı?,, deme
~~ b a.dt; bir de ne göreyim? 
t.._

1 
Pi açılma.z mı? Vay! 1 

' IOfra bayma Gtunnut ha. 

bire atıştırıyor. "Aman haııım e
fendi! - dedim - bu naııl it 
böyle? Hani Kemal seyahate çık-ı 
mıftı? .. kadma sofra ba§ına otur. 
mut olan adamı göıterdim. Fa . 
mut olan adamı gösterdim. Fa . 
kat ,.öyle ya seyahate çıktı! , di . 
yerek fikrinde ısrar etti. "Peki, 
öyle ise hu kim?,, " - Kemalin , 
kardeti!,, "Ay!? Bu ne nıüıabe . 
hel? !,, .. Evet... Kemalle kardeiİ 
biribirlerine pek benzerler!,, la . 
kin milfabehetin bu derecesi de 
ancak ikiz karde§lere vergidir. 
Hah hah hah •.• Kemalin kardetini 
Kemal Nndığıma ne kadar taftmı 

Kanepenin üstünde ancak ·on iki yaşlarında 
tahmin edilen küçük sarışın bir kız vardı. 

Dobüsson kıza fena fena bakarak ilerledi. 

biıseniz ... 
- Ya .. Öyle mi? •. Dedim -

benim de §:mdi yazılacak birçok 
yazılanm var .. Yann için gazete
ye hikaye hazırlıyacağım ! 

SuduTi Bey: 
- Demek ki, size mani oluyo

rum. - Diye davrandı - r ula 
başınızı eğJrtmayayım .. Esasen U· 

fak birif için :ıatr ilinize müracaat 
etmittim. it Bankumm müdürü 
aanisi Fazıl Beyle ahbapsınız, de . 
iil mi? 

- Evet lcendiıiyle ıınrf arka . 
datı idik. 

R. d • be • • • 
- tca ~••dil ona nan ıçın 

bir taniye 11ıek+11ha. J'U&I' mıaı . 
na? fı Banbama pek mühim bir 
it için bat TUracalı.m da-

Düşünc.eye vardım. 

- Hayrr, mektup yazamam! 

Seçen k1S1mıann llUIA••• 
Aftcello ve Rıberto adıRda iki 

silahşor kendilerine Türk süsi 
vererek Rodos kaleşine girmi~. 
lerdir. Şimdi pte zinunlarm
da rnahJ)Ul!I bulllnaa birini gör. 
mek istiyorlar. Şaton11u birind 
şövalyesi Dobüsson canavar 
ruhlu bir ada•Glr. 

. . . 
Dobüason yavaı yaY&f merdi -

ven1erden dön~rekten yukarı)" 
doğru çıktı, çıktı .. 

Demir bir kapıya rasladı. Bun·J 
da bir anahtarla açarak ıene çık
maia devam etti. ikinci bir demir 
kapıya daha rasladı. Bunu da aç
tı. Ve ı~ne çıkmağa bafladı. 

Oçilncü kapıyı da açınca d~r 
ve küçük bir aofaya dahil oldu. 
Bir kapı daha açtı. Bura11 küçük: 
fakat pencereleri detnir kapaklar
la kapalı küçük bir oda idi. Oda
nın tekmil mobilyesini genit b'r 
kauape ile bir masa tefkil edi1or
du. 

Kanapenin üstünde biri vardı. 
Ancak on iki y&fında tahmin e

dilebılen sarı aaçlı, penbe yanaklı 
güzel bir kız çocuju .. 

Karanlıkta bla kala karanlıla 
alııan ıöıleri Dobü11onun mu· 
mundan müteessir olmuştu. Göz-

' • .. ı ' 1 _,,_eledim -1-Jmİllİ;JllilN._~llılflıl••tıa:. 
- Yazamaz mısınız? Niçin? 
- Elim ajr~r da onun için. 
- Vah vah vah ... Ne oldu eli . ., 

mze •.• 
- Bilmem! Mafsallan oyna . 

mryor. Romatizmaya mı yakalan. 
dmı nedir? 

- Romatizma ha ... Geçmiı ol
sun. .. Asifonnikle uğsanız.. Çok 
iyi gelirmit diye iJitt\m. 

- Olur olur, ularrm. 
- Şey ... Demin, hikiye yaza. 

cağmrzr aöylenıiftiniz ... Hem öyle 
ya: Her gün dört aütun yazı yazı. 
yonunuz ... Eliniz kımıldanmıya . 
oak derecede ajnyoraa nuıl hi . 
kiye yazıyonnınuz? 

- Ah ııık ! Anne! 
- Sut! Sakın aes çıkarma! An-

nen biraz sonra gelecek. Eğer b3· 
fırn', çağınnan? .. 
Dobüııon ı&zilniln ıonunu il -

renç pamıafını korkunç bir tekil · 
de ıallamak suretiyle tamamladı. 

Zavallı kızcağız bu tehdit kar
ıııında sapsan kesildi. 

Dobüsson elindeki pmdanı ma
sanın üzerine bıraktı. Sonra ya
Vllf adımlarla kanapeye yanqtı. 
Küçük kızın yanına oturdu: 

- Adın ne ıenin? 
Kız titriyerek cevap verdi: 

tuln 
1149 numaralı kanun mucibince 

- Margirit! 
- Kalk töyle bakalım ayaja! 
Kızcağız ~:ce titriyerek kalkh. 

L>obüsson kızı bir defa çeYirdik -
ten ıonra ıene yerine oturttu. Son
ra kaba ;>ara1aklariyle kı~ın kol 
larını, omuılannı, göğtünü yokla 
dı. 

Kızcajız bu hareketler karıı· 
sında kısa hir çrahk kopardl. Do· 
büqon bunu duyar duymaz elinin 
tenile kızın ajwıa tiddetli bir to· 
kat atu. 

Za•allı Marıirit hemen ıuıuver
di. HIU'eketinden ... f&fkınlıiın· 
dan iN tokab hayatında ilk defa
dli' :rediii anlatılıyordu. Hemen 
sesini kesti. Yalnız ellerini ağzına 
götürdü. Ve ıüzel sözlerinden iri 
iri damlalar damlamaia batladı. 

Dohiluonun rözleri parlama -
la baflamlflı. Artık o, insanlık va
ııflannı lraybetınit, hayvanlatmıt 
bulunu1onha. 

S.rl hlr ~anketle küçük Mar· 
ıirlti dialerlnln üıtüne aldı. 

• • • 
Dokwna vuraıa IOD çan Hılnden 

ıonra ıuıc..aa ptonwa bir ucun· 
da bulunan odalardan birinde kar 
şılıklı iki karyolada yatmakta o· 
laaiki ricut.ayni aamucla ayaia 
kalktı. 

- Saat dokuz! 
- Vakit tamam! 
Setlerinden bunların Sicily"h 

Ancello ile Napolili Roberto yahut 
yeni ilimleriyle Huan ile Ali ol
duktan kolaylıkla anla§ılıyordu 

Bir çakmak ıeıi duyuldu. 
San bir mum aydınlığı odaya 

aydınlattı. 

iki ıillhtor eıaıen soyunmamış 
idiler. Sürat, fakat sessizlikle si· 
lah1annı kuıandılar. Ancello sÖ7.c 
baıladı. 

- Bakalım kör tali ne ıöıtere 
cek? Şimdiye kadar itler iyi gitti. 
Bakalnn bundan sonra ne olacak? 

Roberto dü~ünce'iydi Cevap 
vermedi. 

- Ne dütünüyorsun Roberto? 
- Hiç .. Korkuyor.•ı:ı. 

• - Korkuycr musun? Bu sö~ü 
senin ağzından ilk defa duyuyo • 
nım. Neden? Ölümden mi? 

- Hayır .. Bana inan ki ölüm "' 
den korlm.ıuyorum. Fakat batka 
bir şeyden korkuyorum, ürküyo .. 
rum. Fakat korkup ür!düğilm te .. 
yin ne olduğunu doi?rnsu ben de 
bilmiyorum. 

- Garip düşünceler .. Senin bu 
dü§Üncelrine ko.rtı be.tıira ne dü 
tündüğüınü biliyor muıun? 

- Ne düşünüyoısun? 

- Tahmin edemiyor musun? 
- Hayır! 

- Bu gece son gecemiz. Yani 
arkadaşlığımızın ıon gecesi, hatta 
son ıaatleri. Şimdi şatonun zind:ın 
lanna kadar yollarımız bir .. On -
dan ıonra ... 

- Sahih .. Bana inan ki ben de 
bugün se.:>.tlerce bunu ciütündüın •. 
Halbuki. .. 

- Ne ki>.dar iyi anla~mııtık. De
ğil mi? 

- Bana tendeıı ~) rılmak çok 
güç ıelece:.;, Ancello !. 

- Bana da •. Sana çok alıtmıt
tım. Bu kadar yakın arkada.! olma. 

mıza rağmen bana gayeni, hangi 
işin peıinde olduğunu ~övlemed . r •. 

Bu, senin ~ok iyi sır tutmasını bil
di iine, arkadoşlarma, ''e sevdikle
rine ne derece sadık olduğuna de. 
Jilet eder. Senin bu huyunu çok 
takdir ettim. 

- Bu hususta ~en de benden ge· 
ri kalmadın. Bakalım şimdi ne 
olacak? Be~ki bu f{ece hfn;m başı
ma 'bir felaket gelir. B~lki ben ö
lürüm. Şatodan sağ çıkamam. O
nun için sana bir ki.ğıt yazdım. 

(Devamı ııar) 
- N.ııl mı? .. Hnmnm .. Dakti. 

lom var. Hikayelerimi ona dikte 
ediyorum. 

tesis edilip dahili nizamnamesi 19 Ey. --------

- iyi ya İfte .. Benim demek. 
tubumu daktilonuza, yahut bizzat 
bana dikte edin. 

- Peki imza? .. imzalamak la
zım... Elim ağrıya •inYa naııl 
imzalarmı? .. lmaalanmadıiı tak . 
dirde iıe, mektup, benim mektu . 
bum olmaz! 

- Bak, hu ciheti dütüneme · 
mittim... Sahi, aalıi... Hah hah 
hah... Amma da garip iş ha .. Eh 
botça kaim, ıidiyorum. Asiffor · 
mikle olun elini:ııi ... Bir~ birdir. 

Şimdi, evimin duvaTları sanl<i 
teffafia~tı da, cemiveti beteriye 
tarafından terk ve ihmal edilen, 
fakat bu hakikati bir tfalü anla . 
mak istemiyen Suc1uri Beyi hala 

IUl 1935 tarihinde Milli lk&at Ve
kaletince taadik olunan Tlrkiye Si
gortacılar dairtl merkezlyesi aşağıda 
yazılı hususları sayın halka bildirir: 

Her ne şekilde olursa olsun sigor
talılara komisyon ,·ermek \•eya ten. 
zillt yapmak 

MEM N tı DUR 
Da ahkam "Kanunen., tetekkül tt· 

miş olan ve bilcümle siıorta ioleri 
tedarik edenlere acenta ve simsarlan. 
nm dahil bulunduğu Türkiye Sigorta
Prodüktör birliği azaaına da şamildir. 

lktL~t vekiletlnce musaddak üc. 
retlerle tarife nizamnamelerinin tat
biki mecburi olduğu ve hillfmda vu. 
kua gelecek hareklt ve muamelltın 

mes'altyetl mucip olacatını da hatır
latmz. 

TORKIYE SlGORTAClLAR 
DAlREI MERKEZlYESt 

TORKlYE SIGORT A PRODOK. 
TORt,ER BtRLICt 

rörüyor gibiyim. Evet, onu evi · !!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
llm. Hizmetçime: 

min duvarlanndan görüyorum: _ Eğer Suduri Bey bir de.ha 
O, Bünyamin zarleden Sarı Ha . 

gelirse evde bulunmadıiımı aöy . 
rnide, Sarı Hamitten l-a:anağına l , E · · d' 
L_ d e ... mrını ver ım. 
uacanağm an Kemal Beye ve o · Me!hur meseldir: 
radan da bana kcst:p duruyor. Ve 

Düıenin dostu olmll:ı ! 
her yerde her yerde... lYI • NO) 

Uzandıinn kanepeden kalk · 

aırıncıye iki llra ikinciye bir lira 
üçüncüye bir x-9 cildı 

Ben öyle bir 8 harfli bir hayvan diyeıeJ verilecekt r 
adryım iri Afrilrada bu~unururn 6 Cevc-p yazm kta gec:kmeyiniz. 
7 ve 3 üncü harflerim \enit değil 
1, 7 ve 3 üncil harflerim se kış için 
de buluı1duğgumuz halde dah:ı yü 
zünü görmediğimiz 9e..,diT 

6, 5, 8 ve 4 üncü harflerim de 
bu isim için denktir Ve 2 nci harf 
lerimi arıyonanız E K lemeden 
bulamazsınız. 

Şimdi söyleyiniz ben hanıi hay-
vanım ... 

Dojru bulanlardan, 4 üncüden 
200 üncüye kadar da muhtelif he-

' HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bümece kuponu 
8-2-936 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVı 

lslanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : btanbul 214 

Telgrar aareaı · ısterıouı HABER 
vazı ısıerı teıotonv 2:11'7! 
ldrıre ve ll&n .. :?.ı:\':'O 

ABONE ŞAR fLARI 
Tlir' • ıı~ F.cn~bı 

aenellk f400 Kr 2700 Kr. 
e av1ı1& 730 .. ,450 .. 
> ayhk &OO .. 800 ,, 
t avlık HlıO •• 300 ,. 

iLAN TARiFESİ 
T•c•ret uanıarının ••tırı t2,90 
Aeemı ııanı•rın 10 kYru•tur. 

Salııbi w N1!$T11Jal .Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer (YAKIT) matbaaıı 
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8 - ŞUBAT - CPMARTESI 
ISTANBUL: 

18: TokaWyandan nakli, telalz caz. uı 

Çocuk aaaU, hJkAycler. 19,30: Ha!l! .ırnus1kl 

{plA.k). 20,15: Haberler. 20,30: Stüdyo caz, 

tnngo \C orkestra. grupları. 21,30: Son ha. 

berter. Saat 22 den sonra Anadolu ajansı. 

nm gazetelere mahsus havadis sen18l ,·erl. 

lec~kUr. 

BO'KREŞ: (8!:3 Kh.) - (81U,5 m.) 

18: .Askeri bando koruıcrt. 10,15: Radyo 

orke:1trası. 20,15: Konserin devamı. 21,10: 

cazband. 24: Hafif mUzlk. 

BUDAl'E TE: (54G Kh.) - (5-19,5 m.J 
20: Piyano - Şarkı. 22,50: Çingene mil. 

ztğl. 23,40: Buda.PC§tc konser orkestraaı. 

l\IOSKOVA J: (17-1 Kh.J - (L7.H m.) 

lD,15: Strelzov (Şan) ve halk aazlan orkcs. 

trası konscrt .. 20 Kfevden naklen konser. 
:310SKOV.A m: (401 lih.) - (l&S m.) 

17,50: Merkez radyo nrUsUcrl tara!m_ 

dıın konser. 18,30: Sovyet bcstckArlarmm 

cscrlcrl (konser). Radyo artistler! tamım. 

dan. "lstanbul gUJll,, ope,rcUndcn parçalar. 

l ,45: Senfonik orkestra tara!mdan konser: 

l'RAG: (G38 Kb.) - (470,2 m.) 

17,05: O.stro.va radyo orkestrasmm kon. 
ıeri (nnkll). 20,15: Askeri bando. 21,05: ka. 
:tı1'Jk yayım. 22,l:i: Orltestra. 

mllzlğL 

JtOMA: (713 Kb.) - (429,8 m.) 

22,43: Gece 

18,13: Cetra dans ork~tra.sı. 20,30: Ba. 

rlden naklen Yünanlstan l~ husus1 ne 
mir. 2l,S:5: Skala dl :Mlanodan naklen Boi. 

tonun "Meftstolelo,. fslmll operamım yayı. 

mı. 

V1YANA: (ti9.2 Kb.) - (606,8 m.) 

Boyunun uzanıasından 
korkan genç 

İstanbul lisesi orta kısmı ikinci 
sınıf talebesinden (557) numaralı 
A. lhsan soruyor: 

''Yaşım (16) kilom ( 45) bo . 
yum ise {l,68) dir. 

Şimdilik sıhhatim yerinde ve 
iyidir. Fakat boyumun uzaması 

böyle giderse sıhhatimin bozula -
cağından korkuyonım.,, 

CEVABIMIZ: 
1,68 boyunuza nazaran kilonu

zun 45 olması sizin zayıf bünyede 

arasında bu fark devam etmekte 
ise o zaman 2ayifliğinizin bünye
nizin tabii te§ekkülü iktizasıdır. 

Maamafih bu takdirde fazla yağlı 
gıdalar almak istifadeli olur. 

Her halde hekiminiz sizi daha 
isabetli bir §ekilde tenvir edecek . 
tir. 

Kısa boylu adam 
Bahçekapıda (2) numarada 

Muzaffer Uzel soruyor: 

''Yaşım 15, kilom 56, fakat bo
yum 110 .. Boyumun uzaması için 
ne yapayım.,, 

CEVABIMIZ: 
Boyunuz yaşınız ilerledikçe u· 

zayacaktır. Henüz pek küçüksü • 
nüz. Biraz şişman görülüyorsu -
nuz. Bunun için jimnastik yapı . 
nrz. Bilhassa, sabah ve akşamları 
temiz havada el, kol, bacak hare· 
ketleri, İsveç usulü jimnastik ÇıJk 
istifadelidir. 

bir teşekküle sahip olduğunuzu --------------------------
anlatmıyor. Biraz yağlanmak, ıse- ~··••••••••••••••••••m••••••-. 
mizlenmek i1temekte hakhsmız. 
lştahanrz nasıldır? Eğer İ§taba • 

nızda bir noksanlık varaa mutlak 
bu kilo ve !boy arasında büyük 
fark marazi olmak lazımdır. 

Bunun için rm..~la'ka bir beki -
me müracaat etmelisiniz. Fakat, 
iştaharuz iyi ve muntazam ve tam 
gıda aldığınız halde boy ve siklet 

İtalya Havabakanı 
Berllne gitmiş 

SDINllEMANDINJ BI~ IFD~~DIKASD" 
GiOZLIE~ftN D=ll~NtCJ~ ~©J~ME(O)ft<GH 

SEKOYA 
( Kaplan Kız ) 

ŞAŞARAK VE ŞAŞIRARAK 
SEYREDECEGiNiZ ŞAHESER 

MELEK 

iPEK 

SAR.AY 

TüRK 
SOMER 

YILDIZ 

ELHAMRA 

TAN 

ŞIK 

ALl{AZAR 

ŞARK 

ASRt 

ASTORYA 

FERAH 

ll1LLt 
H!LAL 

Al.ElIDAR 

AZAK 

KEMALBEY 

SÜREYYA 
HALE 

BEYOCLU 
: Buhran bitti. 

Sekoya (kaplan kız) 

Dlktatör 

Varyete (TUrkı;e) 

Hllcum filosu ve LQkr~ 

BorjiyA 

: Kadife maske 

.A§k kurbanı ve HWya 

peşinde 

Vfyıına gecelcrl ve Hayat 

acılan. 

A§k senfonlsl 

Frankcnştayn'm nl~anıua 

ve Cinayet. yolu 

Foll Berjer 

Hayat kurbanlai-ı ve 17 

numaralı polis ot.oınobill 

Fedaf donanma ve Hata 

ISTANBUL 
: SllAh bqma 

• : Şen dul 'e Korkunç allvart 

: Altın hırsı ve Kemanlar 

çalarken. 

: Kastadlvn ve Vazf!c kah. 

ram anı 

: A§k bandosu 

: Tekaas knsllbam ve il 
rOnmfycn adam. 

KADIKÖY 
: Pepo 

: BI r aok geceııi 

BAKIRKÖY 
MİLTİYADl : Roma çılgmlıklan , 

A.İLE Slnemıuıı : En çılgm secesl 

TİYATROLAR 
20,10: I{I§ olimpiyadından reportaj. 20, 

SO: Radyo opereti. 23,10: PJyano. 24,05: caz 

MU.N1JI: (7.tO Klı.) - (ı105,4 m.) 

ıs: Şen yayını. 19: Şarkılar. 19,40: Ce. 

ııup bc3teıer;t 20,05: Kı§ ollmpJyad.t ( a nnco 
giln) reportajı. 21,10: Buz tl%erlndc vals. 

Paris - Soir gazetuinin aldrğı 
iha'berlere göre ltalya hava bakanı 
Pellegrini birkaç gündenberi Ber

linde bulunmaktadır. Hiç bir Al
man gazetesi buna dair bir haber 

iPEK 
~BntR 'l' : GUlmeyen çocuk (maUne) 

Bugün si nem asm da ı "HALKO~ERETl , :::~~ .. .::ho,.gn ,_ 
23,40: Şen 3,80: Son ollmp1yat haberleri. 

yayım. 

TULlJZ (Fransa): (91S Kh.J - (S28,6 m.) 

vermemekle beraber bir aylık izin ........ .__ _________________________ _ 

20,05: Sllel orkestra. 20,~: Şarkılar, 

20,SO: Viyolonsel kOIIBerl. 20,150: Opera ha. 
v lan. 21,0lS: Viyana mUzl.ğL 21,U: Ha!U 

alan General Govingin seyahatini 
tehir ederek Berlinde kalması ma
nidar göriinmektedir. 

musfkJ. 22.~: Salon orkestram. U,40: Ka. --------------

bare mUziıll. 24,05: ıngnız mUziğt. 2ı1,so . iwn&ul Brledİtl\lfi u d t 
.u.! ~arkıları. l: Kon.ser, 1,13: Caz. l,45· t' h • ~· tı 14 e 
Ucl mOzfğf. 2: Kabare mUziğf. .,,.e iP ı ıya rosu Çocuk Tiyatro~u 

rARt P.T.T. (695 Kh.)- (481,'7 m.) JJIJIJ)jjfJIJIJ GülmiyyeanzaÇocn: uk 
18,30: Orkestra konseri. 21,85: Konser 

-- 3 : Kaba.re prkıları. 24,415: Cııl:band. ıııııı 

111111 

umı; ı..A '': (O~o Klı.) - caııs,s m.> A~· Kemal 
21,10-23: Askeri orkestra ve dana or. şam saat 

,estrası. 1 2: Ltıyp:ı:lgten naklen orkt'stra 
111 

20,30 da 
on~rt· llff 11111 Büyük operet. 

rR ~NUFORT: (1.19S Kb.) - (251 m.) M l R N AV. 
20-20,:s:s: Askerı mar§lnr. 23,40-1: Yazan: AFtF OBAY A. BOZER 

U.y.ııztgden naklen Ha!lt musiki. J-3: KJA. 10 Şubat 936 Pazartesi akşa -
': ıtonscr. mı büyük operet (MIRNAV). Na-

K \f.t"ZrnUORG: (288 Kh.J - (1.261 m.) Şİt farafmdan bir perde komedi. 
21,10-21,30: VJyana ba\"alan ve ma:ı. 

Sarı madenin cazibesine kapı1anların ... 
Kuvvetten başka kanun tanımıyanların. 

Buzlar dfyanndn~ tabiatle haşhaşa. çekdikleri ıstıraplarını, 
ihtiras ve heyecanlarını büyük bir vnrlılcla yaşatan: 

duydukları 

LORETTA O 

ALTIN 
- CLA GABLE'i 

H l·R S 1 
filminde takdirle alkışlıyacaksınız 

Şehrimiz halkının Boğaziçi şarkısı filminde gö tcrdiği muvaffakiycti 
candan takdir ettiği "GUSTAV FROEHLlCH,, tarafından 

KEMANLAR ÇALARKEN 
(STRADlV .ARlUS) 
:Neşe, musiki filmi 

Bugünden itibaren • 

IŞehzadebaşı HiLAL Si:emasında ı 
Bugün talebeye ten1Jlft.tlı matine vardıl'. Her yer (15) Kr. Matineler: . 

ıı . 22-22,20: Netesll sazlarla hafi! muslkl. 2 buçukta ve (5) de, sm·arc (20) buçukta •

1 

2'\40-23: L<:hnrm ~rlerl. 2i-l,15: Dnruı 

ork trasL =-................................... ~ ~ .......................... 111 .. 11111111•••••111~ 
J,\'\l'ZIG: (785 Kb.) - (88%,% m.) En yüksek eser 1 

21,10-23.ıo:LAypzıgsentonlkorkestra ·~ S B Bu hafta SARA V Sinemasında 
m taratmdan Lchar '"e Strauıı konseri. 23,40 '~~~ 

1: Ham musiki. İ A 

.,,~,,RA~:~! ~;!~~..u .. L ş 
:r.unlnkfarclıı gllnlln her sa.atinde mlltcmadi. A 1 

Fransızca. sözlü büyiik filmde 

DİKTATÖR 
~en ca.ıı,tr.) 

H N MADEJ,,ElNE CAROL'ün güzelliğini takdirle seyrediyorlar. Ye CLIVE 
ıs.1:>--18,BO: Dans mOzlğl.. 19,15-20: B.B. J>ROCK' tk~ d h lk 1 ı > un sana ııranc e asını a ·ış ıyor ar. 
c. Dans orkestrası. 20.s0-2o.-t5: Ollmplyad A Kraliçe ihtirasr .. n:adın kalbi. 
haberler!. 21,45-2,55: Kuartet konSerl. 22 20 

' !!.._11So>w:ı::1::11W=:aıcıım .. - ....... - .... • ıl llA\"eten: PARAMOUNT JUR. ALDE lngiltcre kralının cenaze merasimi 
7-EESES (Alnı:ınyn): • 

(Kı aralı.klarl:ı, muhtelit uzunlnklnrda 

gl\nlln ht'r saaUndc mUtcmadlyen ~~u.) 

19,45-20: ıca.nork neşriyat. 22......,23: Dans 

orkestrası. 22,80-12,45: Muhtelif. 1--3: 

Dans orkestrası. 

MO KOVA: (Kısa d:ılga): (2:5 ve 50 m.) 

19,45-21: Sentonlk konser. 

Fransız t iuataosu 

il ALK OPERJ<~TI 

Bugün matine 16 c' 

Bu akgam saı; 
20,30 da 

Dost Yunanistanıı 

KıymctJi Artistler 
Zoıo Dalmaa ve Kofınyotisin iştir~ 

LEBLEBiCi HORHOR 
Fiyatlar 35-50-60-75-100-125.1 

Lo:a 400-300-500. Sah Rkşamı Ka

8 u g ü n T C R K Sinemasında 

Türkçe Sözlü 

VARYETE 
( Tivoli Canbazhanesi ) 

Görülmemis Sirk numaraları, heyecanlı sahneler, artistlerin aşk 

mnceralnrr, fe\'kalfıde meraklı \'e eğlen celi büyük film. 

ll \UHY PII~ı.. LOUIS RALPH, HlLDE HlLDEBRANDT, susı 
(, \N' 'ER. Bu film Berlin 'e Drc.«den'in me hur sirklerinde cevril. 
mi tir. 
tıih·eten: Avrupadan Cenubi Amerikaya tayyare ile sernhat filmi 
~Ci terilecektir. 

Saat 1 de tenzilatlı talebe matinesi dıköy Halede. 

Gişe gundiız
0 

açıktır. Tel:41819 •••llİIİll•••111m111m!3ll!R•••••ı••••• .. •••••••••• .. •••• .. • .. llii 

zo Dalmas 'e Konflnyou.' 

in lştJraldle) 

~ 
ls!mle,.. 

tahllltmı llAnlarımız nrruımda bulur unuz. 

Kedi ve köpek 
alıyorum 

GÜZEL mn:"AZ VE SiYAH J{Jl
DlLER VE KUPEKLEU.l EN \ 01'" 
SEK I;-lATLA ALlRlM. 
HERGÜN SAAT 17-18 ARASlND~ 
BEYOCLt: lSTlKLAL CADDES 

TA ' (ESKİ PETROGRAT) 
PAST.ANESl 

KO!'ttlSYONCU ADOLF. 

WWW~IPiW T ....... , 

1 cuM!:t1'ESI 
1 

ŞUBAT - 1936 
Hicri: 1354 - Zilkade: 14 

.... ıs"S 
- fi,i2 12,28 l:S,15 17,34 19,06 • l 

~':., 12,09 7,5~ 9,'2 12,00 ı,33 11 '~ 

t1" 
OEÇEN SE~'E BU01!N SE otJJ • 

~~ 
Fortmııl'dc bir toprak ıuıyına.ıı;rı 

layı 27 kadm HlmUıtur. 
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(Nakil, terdime w iktUJn ıl&akkı rırttilıfıudıır .) 
~ 

Leyla masanın altından garsona 
bir a1tın lira gö.sterdi .. ve kutağına 

yavaşça bir şeyler f ısı1dadı.. Prenses 
<M.ııemaa Umu. :yanıyor, ter • 

lider çenilmit, ~celiği karyo · 
ı-... ~ Bunlan da Pembe 
... _4an hazırlamıt olacak. 

S9JUDU!'ken, Rabianın omuz · 
ltl'aı&a viicudünde dolapn, ince, 
~ ellerini özledi. Gözleri uy · 
'-ian kapalı, batı ıerıem iken bi
le ~ panna1dar :vazifele-ini ma · 
bı.a-et:ıe, aüratle yaparlar:dı. Hatta 
llaibamn renç batı, sapı ü&ütnc!e 

-a.. Wr çiı::ek ıibi Osınanın cmu· 
-.. •üterken bi!e, bu panr:a \laı 
~ taraftan boyuDbai1nı çözer 

F alııat neden bu lkaaar geç kal 
~? Sokaklar tenbala!mıfh. 
Sil t..mıı gibi ıeçen ayak ıesle-
1'1 tek tük. Yataın mı, beklesin ımi? 

UDktan ıelen bir sarbot .nan· 
• .-.lanı arttırdı. Sokak üttiin · 
'-ki ... ya sidip pencereden aoks. 
• ıf De.eie karar verdi. 
Oılabpanu açarken, Pen'benin 

-1a .... 11 da gıcırdayarak açdd •. 
Ci....,.Un kııık sesi: 

"1\&W.. basta. Bulantısı Yardı 
'-ta rıilaüyordli. Ka11ıki odaya ya
'ak ~· Şimdi uyudu. Ben de 
'-ıa ..m,tüm, seni bekliyeme· 
.a:_ 9!_ • • • ? ..... _. teY ııter mııın . ,, 
~.istemem.,, 
Odumı kapadı. Bu hastalık hııp 

'-haca. Hem aabi de olu. batb 
.._,_ piip yamak ne ohıpr? 
.._._ Jba1tayı .öndürdü, yalap 
1\-iti. Fakat uyuyamadı. Kulağı 
le Rabia yavaş yavaş kapıyı 
a .tt,-va..ı •• 

. . . . 
Rakımla Penbe, karı koca ara· 

•ındaki gerginliği der:hal sezdiler, 
f&ka,t belli etmediler:. Rabia ertesi --.am odasına döndü. Fakat he.' 
Yer~atak yapıp yatıyor. Osman 
da tnuC!, Ye avnuuikan, hiç bir !ey 
~lemiyardu. Herkes•n y&l1rnda 

'hirhineriyle konı·ş yorlar, fak11.t 
~'kalınca ıusuyorlar. Onun 
İçin mümkün olduğu kadar yemek. 
~ ••nr.a mutfakta uzun oturuyor· 

iRakan kendi kendisine: "Kah· 
i.e,o.....m damarına baımış ola
~,, diyordu. Hakikat Tevfiğin 
laıJta geçinmek güç i!ti. Osman 
~ ilk aylarda fazla yüz ver
~~nin cezumı çekiyor, bu muhak· 
~ Fakat bu arkası eelmiyen ıt>· 
bıllltkaalık, .oğukluk da iyi bir 
fe7 de .. ·1 &l. 
ı.. __ ?•mania Rabia, paıayı vapura 
"Gar '8fyi ettiler. Osman, o ak
:- kediye titizlendi. Rabiaya 
) "lınlıiının der.ecesi ekseri kedi. 
.! llnanıeleainden anlatılırdı. 
"'lıl'-t• 

... iÇ hayvan .mütemadiyen Oa-
;--nı dizlerine ••Çl'amağa çalışı· 
~kediyi ayalıyla itti. Rabia-
19) ~~aklan kızardı, fakat b~r 
.._ _ _!öYlemedi. Penbe, cözleri ta
-....... : 
111'!teğini dövemiyen 1emerir.i 

...... , lledi. 
tl: ~ da gözlerini tavana dik-

"fea tii l'llna söz geçirmek istersen, 
..,.: airdiğin akşam kedinin art ·-·-''S. ~···ıı 

O ç-. IÖylüyonuıı, amca.." 
ı.....•.ınan 'kediyi boynundan yaka· 

lıaıclriu 
-~ QIJ'a71m mı_, .Rakmı am· .. 

p ..... '.L..!__._1...1~"" "air •W'-...... •.inenü: 
.._ W9Çh:I l a1 ·p;ın • , 

Rabia daclaldarım 1111'.clL Fakat 
kan koca birbiriain sözüne bak· 

mıt ve sülmütler.di. Z • • h 1 d • 
Osman bemeıı yerinden fD"lad~: e yne P ŞU P e en 1 • 
"Ben ıpiy:ano çalm~a aiiiyo- Leyli bunu du;yduktan ıonn.,, f - Siz gidiniz .. Ben biraz soara 1 al~rk1a •erW lbiT yulı!amJa 

:rum !,, prense dört elle ıanlmıf, onu İn· gelecejim. midesine botalttı. 
Çinren~ de fırladı: citmemek için ne mümkünse yaP.- Demiıti. ı Prenses Zeynebin alkole karşı 
"Ne ıkadu zamandır piyano ç-.1. mağa batlamıfb. Leyli '1>u tesadüften çok mem- clüfkünlüğü yoktu. O, zaten müh· 

dıim ;y~k. Sen ıcle dinlemeie ıeli- Leyli, nıuhitine ıçarçabuk kert- mm ehnuttu. rekedenberi ağzına bira koymağa 
yorUL'l.,, dini sevdir.ı:nenin ıll'laı:ını bilen Otelin iokantaımda muzik var· batlamıfb. Küçük kar.detiyle ta-
Rakım P.enbetiin ~i yakala- bir kadındı. Onu Prenaea Şa-yeıte dı. Preıaes Zeynep k~ede gözijnP. viçreye gezmete gittifi SMnırn bi-

dı. hanımefendi de çok ıevmitti 'Y • iliten bof 'bir :masayı göstererek: ~e sofra tar.aıblna güçlülde•htabi!-
"Aman sitme ... Raltmım ftikeı·· ğenine Leyladan bahsederken:. -Şuaya oturalım mı, yengeci- ıilİftİ. Leylidan utanarak.ıelinde-

par~i ... Cücenin rka.r&biheri ... ,, a1. - Bu lstanbullu hanımdan na- ğim? ki kadehi yanıma kadarlıııoplttı .. 
yordu. ııl ayrılacağmı? - diyordu - Onu Diye eorclu. Ve yüzilEü boru4tutarak itardağJ 

faka:tlRa:'biakec1iyikucaJdamq, ne kadar çok .sevdiğimi bilsen, -O. Letli, Z.ynetNn...göıterdiği ma· masan1n üzerineAiltaktı. 
0.manla ~ant eaer ıgibimerdiveın· ımer .. ! . saya doğnı yürüdü: - Şu atk.ıtü içkilere bir Hirlil 
leri çıkıyordu. Prens Ömer haluından bu ilti· - Fena değil. Tenha bir -kötc.. alıtamadım, yeqeciiim ! Siz ms· 

. . • • , .. • fatı gördükçe kolları kabarıyor- 'Otıanlular. !&Hah bir y.u.ı..mda ~;vet»diniz .. ! 
"'Ra'biacıjmı, ıhir.1airisai sevenler du. i Otelin ltütün ıanonları Rmn .-e - Harp nmaftmCia latanbul ~. 

iç.in araGa. aval& ıkavıa etmek fe- leyli Kabireye aidene, :'Olael'e. Emaeni ısençleriydi. Betli..ki Wn· herkes bU-.ya :autta. l~rten ıam· 
na dejil, haYadaki elektrili ;dajı· ailesi efradından hiç 'knme: lar aaketiikten kaçmak için bur•· panya iç, yaYnMı ! 
tir. Fabl ...ı etmek itte o ıbeai - Sen evlenmek içiıı, 8iİMI bir lara aı~jlardı. Zeynepkatlaran kildttdı: 
çileden çıkanyor. Hele ılıUtaynn kadın intihap edememipinl Yinni "'1atlsnnda-bir-ganon -0, itiradan:.diha ıert. Aman.. 
diye ayn odada yatmak ..• " Diyemiyecekti. muanm laqma seldi: Ağzımı yakmağa Taktim yok. 

"fakat y:~lanaan y.apmadım.. Ömer :bunu biliyorchı.. Ve her -Ne -rmeniniz, hanımefen· Zeynep, yenıesinin israriyle i'd 
Vallahi, sahiden ,batmı dönüyor- aile toplantnmda, Leyli, Omerin dller? kadeh bira içmitti. Ömer bey ha. 
du., midem \,Ulaaıyordu. Yalnız o- göğıünü kabartacak tanda idare· Garson bu müfterilerin müılü - Ii meydanda yoktu. 
da iiamdı ... Amma mUtlak lizmı- Ji davranıyor, her bahse karıfıyor man oleiuklarını anlamıftı. Leyli bu gecikmed-!n 0 kad:lr 
dı. Sa'bah ..:'bala sana ıimdi, naaıl ve muhitini teıhir edici bir tali- Lıetli: memnundu ki. . 
anlata~.,, katle.c>z'96Jl~ordu. -lBira içeceiiz, dedi, beyefen· Zeynebin bqı döaüyCN'dL. EJ"ni 

''Dıı61or çaja-abm.., L8J'li, Omerin gözünde gittikç di~ince ,..._. de l..irac1a fiye- tabfma daywıf, dalpa ve dt.:-
•g.• fta• - ... r r 'e büyimele hatlamııtı. ceğiz. tünceli görünüyordu . 

...a.a •-'s · ......... aıliıll ın - •hım, hu ne akıllı, ne tat- Garson iri ...... eira ile tHr- Leyli, ı.a sırada muuaın etra-
dim. O gün fena bir 1odoa .ardı, h kadm ! 'ÇOk meze getirai.. Masanın üze- fında dola,an garsonu yavaıça ya. 

,..:ı "' ·b· D 1. h L l"' 1...r... rini donattı. a-.ıeta sam eser gı ı ... ,, iy.erel\, er gün, ey ayı on .ID:-' nma çağırdı .. Kulağına bir şeyleı 
Osman karısının kulaiına f t · • • ~ • tLı; ~yli. her aittiii .YerCle ı~ıo-

r fıulcladı .. Hristo titrer ıibi bir l•· 
rJidaClı: Ley Yr saba - hep MH•te nun dmı Hl'• •k &lıi,am-... - ,vurJa Leyi"' 

'" '.a. ha • ~--1.. Zeynebin ken Omer beyı"n ihtanna ra'°-en - - aya: KC& ••• ,, çay ıçern::raen - - 15°1 V fLL. bul L-
r _ a - & 11lD1 amam, n.ftllBe 

Rabianın yanakları alev alev: diıiyle fazlaca meıgul olduğunu vezgeçememiıti .. uarıona ıor u: fendi! 
"Hayır, hayır.,, Betli. Fakat o, görmüıtü. - Adın ne enin? 

., _ ba l H · Diyerek-.aeriye .çrekilmitti. vaziyetten dalıa evvel 1üphe etme- ....... ,.nep aca Ley inın iç yüzih - nıto •• 
l ak · _;,11 .. ı N ı· · ? Üynep, rü·-,.Jan uyanrr gibi, jle batlamııtı. nü mü an am ııtjyorau c • - ere l8ID. ,._. 

M b k M h Al ı · ı· · batını uzatarak ıordu: "Bugün iyi bir gün... ü are e met 1 paşa - zmır ıyım.. 

bir gün, :ki göz~m . .Seni Beyo.ğ~u· QteJ 1 nde b tr .k C> kain - Kaç yıldır -ıbuatlaun? - Ne istediniz, Y.eıtaeciiün 1 
.na götüreyim mı? Bu sabah ıtun k k - Harp llatlamadan plmiftim. l!eyli kendini topleilı: 
yok.,, aça ç.IS 1... ..... yukan ~ yll olqyor. -Hiç yavnım.. Gar.1111 .Wr meıe 

"Olmaz. Gidelim büyük baba· O ıLkıam MehmetAli ı-t& ote· · Hristo açık göz birtaeagti. İltemifti. Careo••orcluı .. OtelJe 
mın evini görelim. Sekiz senedir linde yemek yiyecdderdi. Lffli bu garsonla doıt olmak bulunmadığını ..CSyLtdi. 
görmedim. Kiracılar gelecekhafta Prenses Şaye.tenin konaiın • ıiatiyordu. Kendi kendine bu ka· I - Kuzum yengeciğ:m, bana \fa 
tqınacaldar.,, dan üçü birlikte çlkriuflarClı. F~ ruı ~ermit ve Zeynebi çarçabuk söyle! Ne idi o iıtediğ1n meze .. ? 

"Ati!,, kat, Prens Omer yolda ruladıj' aftıoı etmeğe koyul•Qfbı. --l'Mademki yo1ıma, .. ISöylemek 
Rabia,.ataktanatladı,Oamanın bir arkaaqiyle uzunca Prüımek :!lira kadehini-1iae•ldı: neye ,. ..... ·,~p? 

üa~ünden yorganı çekti! mecburiyetinde kahnqtı. - Haydi Zeya611:i{iiim, saitlhe- Ganon hu kotmtma aT&sında 
"Haydikalk'bake.ymı ... Miaki.n.. . 1..eyla ile Ze.Yn• yolda ayral - yin.;ıelinciye kadar birkaç duble boıa!an liiTa kailehlerini doldur • 

Tevfikten de miskin, tenbel! 11 dılar. , , .. im. muıtu. 
(<Dev.mı var) Omer bey: ,... ~ 7 

v .. • Leyli lrira .kadehini ibüyük ı,:r 

Teflrka No. 39 

Bütün çehrelerde derin bir memnuniyet vardı. 
Sonra hepsi büyük bir sevinçle uzaklaıtılar. 

Arif Nedrete dönerek: 
- Haklıcımda gösterdiğinie bu alikaya &ok te. 

şekkilr ederim. Böyle y~z onların gözlerinde 
benim kıymetimi büyütecektir. Çünkü bu göz kamaş 
tmcı ışıklar ortasında §U sade elbisemle onlara müt· 
hiş bir surette silik ve manasız göziikecektim. 

Kayıtsız bir eda ile: 
- Bunda pek hata da etmiyeceklerdi. Şu koyu 

elbiseler ışıklar altında göze ço'k batıyor. Fakat ya
:nn valiziniz ge1aiği va1rit &'lıa 'U)'gun aalta iyi giyi. 
ne bilirsiniz. 

'Oh ikide bir bu kostüm nereden de akhma ge
liyordu bilmem! .ıArif Nedrclin göı:leri .arada bir ga
_.._ '" ·- --•- "'---=-- .Mt-:ı:--..a.. - x...ı. k:ı.y·ts·:ı: &at' Ua& Aô:l&Ua.&- --""•••••'-' -••••••) ...,.. W._. -v VJ ..,, • "' 

bir .tamdı ki belki ben bunu aöylemesem 41.rk bile 
etmiyecekti. 

Gözkrim gayri ihtiyari büfenin yanındaki bir -en. 

dam aynaama ~· Aymmm ~- ')'.Ollachit 

g81gemi sıkılarak seyrediyordum. Orada yahm ka· 
bank ve 11ık saçlar arasında siyah bir bat ıörib'or
dum. Xoyu renkli kuma§ cildi Cliha beyu ,&österi. 
yor ve bu bap bir çocuk bap ıeklini v.eriyordu. 

Netice bana fena g6rünmedi. 'Bu .ıcpm .hiç ,de 

çirkin aeğildim. Şu halile gözleri niçin cizli bir me
rakla PtDUJ gibi lnerimtlen aynlmıynrdu. Benim 
bakqlanndan :sıkildrğınu anladığı halde hiç oralı ol
muyor .gözlerini üzerimden ayımuyordu . 

Ha.. Belki de beni ilk defa olarak MPkuız ,cör
düğü içindi. Şapka ile ona büsbütün baıka ,ıörünil
yordmn. Hatta bana öyle geldi ki bir saniye kadar 
gözbebclderi .gizli bir neşe ile parlar ~ibi oldu, du
daklarından bellisiz bir tebeeaüm ge~i. Fakat bir 
kas ııaqiye sonra bu .dudaklarından küçük ve ima bir 
gülüş hemen hemen a~lı bir kahkaha çıktı. 

.Birdenbire kıpkırmızı olmu§tum. AnJ.at.ılan bu 
adam benimle eğl:niyordu. Nasıl bir vuiy,et takma· 
caizmı §aşırmıştım. 

Bu ıf2!1onlığımı .ıgörerek: 

- Vaziyeti ne derecelerde .komik buld4iwna"'-h 
min edemezsiniz, deJi. Hizmetçiler gittHrt~n "Wnra 
sizi karşımda görünce .rüy.a cörüp görmediğimi dü
şündüm! Benim için o 'kadar yabancısınız ki1 .. 'Sizi 
başaçık görsem belki de tanryamıyacaktnn. BaJbulci 
itte pndi :&izi ıkanm ellırak ıitcô=rc ........ ıı8em. 

"('Devamı var) 

gatımın altında y~ıyacakaınızt Jaöyle lair ,ee,y -... 
evvelce, ıu masada yapayalnız y~ ycken ~Jen 
mif olsaydı karıımdakinin .çıldırdJima httkmedcr• 
diın 1 Ah yarabbim bu öyle .komik., ö.yle tuhaf ki. •. ~. 
deta ..bir ,peri masalı 1gibi bir ıey ... 1.sma.Ge !98ini.z de 
biraz &üleyim •.. 

ıBu defa adamakıllı bir katibha ,.ttı. IBu ~. 
ha ip§ılacak derecede genç, bir çottik 'lnffilmlMaı 

kadar pkrak ve mşeliydi. 

1nif Nedretin de bir yaıı olduğunu ilk defa ola· 
Tak düşündüm. Ve bu yaı kendi asmrun yafıydı. 

'Fakat o, gülmesini bir türlü b'itiremiyorau. Vazi. 
yetin garabetinden ken&aine bir keyJ çrkamııt ole• 
caktr: 

- Esmer ve biraz toplu olduğ:unu.zun 4aba tim
di farkına varzyorum. Halbuki .ben •"fiil :ve .uJ11f 
tercih ederdim. Hlçten kızan,yorsunU%. Gözlerinizde 
bir timtek gibi tutupnaia hazır parlayıp .sinen qrk
lar 'VllT, Gutitolannız 'lleaiT? ltarakterleriım ve huy

larınız DHıldır? Hiç, hiç ıbllıniyorum. Benim için .,ir 
r.ıuammesuuz. Fakat buna nğmen bur.ada brpmla
ımız. Sanki sizi bir çok ,genç kızlar arasından -s
mifim gibi 'Size alı§lllak. bUtün hatalarmrzı, kumr
ı.nnızı, 'ft .ıuıtdlaonm lbtnimaemek lhmıgcliyor t 

· (Deuua "*'~ 
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vetişir 
iliyor mu unuz ? 

Y;ldız. o:m'11ı hevesinde olan genç, stüdyoya girip bir 
tecrübe yapmak fırsatını bulduktan •onra, eğer iyi 
netice alabilir•e emeline yaklQf mq demektir. 

e ,,ne 

sisi 
b·r bahtiya ır 

•························ ........................................ ______ ····-··············-····-··· 
Sinema paytahtı H olivud' a, Amerikanın hatta 

dünyanın her köşesinden yıldız olmak ümüdile akın 
akın gençler gelir. Bunlar Holivud' a varır varmaz bü
tün kapdarın kendilerine açılacağını ve az zaman
da ~~~hur bir yıldız olacaklarını •anırlar. Fakat kar· 
ııla§tıkları hakikat hiç de umdukları gibi olmaz. Za-

İ vallılar orada •elalete düşerler. içlerinden yıldız<>
E labileRler pek azdır. Figüran olabilenler de kendile-
f rini bahtiyar •ayarlar. E 

. . . . ···-······--···-···· ........ ·-·······-·-···· .. ····· ............................................. . 
"- Giremeuiniz ~- · Buradan girmek yasaktır.,, 

lıte Holivuda gelmiş hevesli genç kıza, bir filın stüdyosunun 
kapısındaki üniformalı kapıcı bunu ıöyledimi, iş bitmiştir. ~ 

işiniz yoksa, dolaşm durun! ..,,..Jf., ,,,., 

Halbuki o kız kendisini ne matah bir ıey sıınmkatadır. Evini mı 
bı~ıf, ailesini terketmiş, kaçmış bin zahmetle Holivuda gel /ı 
mıştir. • 

Parası olmadığından yayan yürür. Yahut züğürtlüğünden en 

köfii mevkilerde seyahat eder. Türlü kapılar aşındırır. Tavsiye 
mektuplan almağa savaıır. 

Bütün emeli, stüdyo erkinile karıı. 
l&Jmakbr. Ah bir karşılaısa ... Onu he. 
men alıvereceklerini sanır. öyleya .. it. 
te Con Kravford'a ne kadar benziyor. 
Onun gibi ppka giyiyor, onun gibi saç. 
lannı biçime koyuyor... Zaten kendisi. 

. ıü bildi bileli hep onu taklit ile uğrattı· 
Ondan eksik neyi var!? 
Stüdyo şefi bir görse: 
"- lıte, diyecek, aradığımız bir yıl. 

dız nnmzedi!,, 
Halbuki, sinema stüdyolan ikinci bir 

Con Kravford arayorlanm bakıllnn! 

Yoksa yeni bir isimde, yeni bir tipte, 
yeni zekada, yeni bir hususiyette bir 
bl\§ka yıldız mı arayor? 

kızlar böyle stüdyo kapılannın d ... a / 
do~aııp, inkisara uğrayarak, ya evleri. 
ne döner, yahut küçük kumpanyalara l 
girip çahıır ve öylece yaşarlar. 

Bunların hazan istediklerine nail o. 
lup da kaybettikleri vıd<idir. 

Yani, stüdyönün şefini, mütehassıs . 
)an görmeğe muvaffak olurlar, görür. 
)er; kendilerine muayyen sualler soru. 
lur. Cevabını vermcğe muktedir değil. 
dirler. Çünkü aranan meziyetler ken • 
dilerinde yoktur ve mc5ele biter. 

Bir hevesli genç kız tasavvur ede
delim ki, nihayet stüdyonun mes'ul 
şahsiyetlerine kadar çıkabilmiıtir. Ya. 
hut onlan bıktırmıştır da hakkında: 

Fakat sanılmasın ki, sinema yıldı- "- Bakalım, ıu kızı bir görelim, im. 
zı olmağa merak etmiş bulunan tihan edelim, o da, ne olduğunu anla. 

• z· 

yıldız olmak heveslisinin işi bitmiş demektir. 

J bu bir düzine kızdan elene elene ancak 1 
" !., diye bir ka·' iki tane kalıyor. itler o kadar sıkıdır. 
rar vedlmif ve ken-

disi içeri alınmııtır. 

Kızın karırlaşaca 

ğı vaziyet ve ken• 

disine sorulacak su
aller ıunlardır : 

- Dansedebilir mi
sin? 

- Şarkı ıöyliyebi· 

lir misin? 

- Meç oynıyabile

cek misin? 

- Kotabilir misin? 

- Vücudun bir 

'lııyvan vücudu ka 

dar elastiki ve mü

teharrik midir? 

-iyi nefes alıyor 

musun? Göğüs zor
luğun filan yok mudur.? 

- Sesin musiki perdelerine müsait 
surette terbiye cdilmİ§ midir? 

- Hem fısıltı halinde konuşu~ hem 
bütün tiyatroya i~ittirchilir misin? Bu 
kabiliyet var mıdır? 

- Yürüyü~ün nasıl? 
- Oturup kalkışlarındaki zerafeti, 

inceliği bir görelim! 

- Konuıman nasıl? 

Burada herkes tam ve isabetli su. 
rette "evet!,. Diyemez. sanmz. 

"Evet!., dese de, tecrübe neticesin. 
de bu meziyetlere hakikaten sahip ol • 

duğu görülse, neticede stüdyoya alın. 
sa, böyle bir düzine kız arasında ya • 
pılaca.'< tasfiye ve imtihan neticesinde 

• • • 
Bununla beraber sanılmasın ki film 

stüdyo sahipleri adam aramıyor. 

Eğer, aradıklan, meziyeti birisinde 

bulurlarsa, onu stüdyoya adeta zorla ,. 
alırlar. Yani para zorile ... 

Bu gibi hadiselerden birkaç örnek 

1 
gösterelim: 

Mis x bir ı:rün arkadaılarile birlikte 
bir Holivud lokantasında yemek yiyor 1 
du, bu kızcağız, belki bir katipti, bir 

yüzme şampiyonu idi, bir güzellik ope. 
ratörü, yahut tezy:ni san'at erbabından 

dı. Fakat herhalde fiJm artisti değil • 
di. 

Yanındaki masada oturan bir stüdyö 

amiri, bu kızın tuhaf yüzünü, muhte -

şem tavnnı, ve enteresan çatal sesini 

çok beğendi. Onu film dünyası için pek 

mükemmel buldu. Ve hemen kartını u. 
zntarak, eğer alakadar olursa, gelip 
kendi~ini görmesini söyledi. 

Mis x cidden alakadar olmu!tu. Ken. 
disini derhal "yıldızlar mektebi,, ne al. 
dılar. 

ikinci Örneği söylemeden evvel 

stüdyC'llarda bir yıldız mektebi ol

duğunu anlatmağı da unutmıya!nn. 

Burada namzetlere İcap ettiği gibi 

yürümek, konuşmak, uyumak, bilhnssa 

kız namzetlere, kalçalarını tenasübü 

bozatak derecede büyütmemek usul ve 

jimnastikleri gösterilir .... 

Tepe den dü§me gelen talie bir ör. 
nek daha: 

Geçen yıl Jol Doakıı isminde bi1' 

genç, opayo Universitesinde edebiyat 

müderrisi olmağa çalışıyordu. 

Bir amatör temsilin.le kendisi bir ıat• 
kı ,söylemeğe davet edildi. Yıldız avc~ 

tarından biri onu gördü. Aldı. Bu gen~ 

şimdi stüdyonun yıldızlar mektebiP.. 

de çalıımal:tadır. 

Demc!c ki, arayan "~J;;,sını da mevJŞ. 

sını da bulur,, deyip kapıları aıındınna.lı 
bir işe yaramıyor. Bazan tnlih, tepe• 

den inme, b::k'emediğin"z anda ge!iyof• 

Ve yanınızdan kaçmıyor da .•• 

• * 
===========-~~~-==========:;;..; 

" 

Entellicens servise arşı 
Bir Türk Casusu 

Osnıan C 
Ahr 

nıaı e 
M 

een 
up 

~u ç©>k m~ırakOo Dııaıkftl}('fi' maıceırayı 
yaıkoliıHdla IMleşırede~e~n~ 

MDzalh1 e<dl~~Dyat&nın en g&lı~eı lb>Dlr' 
eseırD©'I n ır0 G=IJ~~~IR<'<§le ~B<lYlyaıcaı~so l1'i1 o~ 



Greta Garbo sinemadan çekili
)or ve evleniyormuş, hatta şimdi
den ni§anlanmış bile ... 

Bu haberi veren bir sinema 
blecmuası ıu tafsilatı ilave ediyor: 

Garba evleniyor! 

Greta Garbo'nun nİ§anlııı 

Makı Gumbel 

Gar: onun nişanlısı, lsv~ kra· ı 
hnın mali mÜ§aviridir ve lsveçte l 

birçok fabrikalara sahiptir. Greta· 
yı 1930 senesinde hveçte tanımıJ . 

iki sene ı.onra ona aşkını itiraf et
·miş, fakat ''llahi Yıldız,, mukave 

lelerini i)eri sürerek derhal v.vlen· 

me teklifini reddetmiş, bunun Ü· 

zerine nişanlanmışlardır. 

Greta Garbo, çok m_µvaffakiyet 
kazanan bir film yaptığı zaman j 
evleneceğine göre, takdirki.Tları 

için, gelecek filmi olan "Anna Ka
renin,, in muvaff akiyet kazanma
masını temenni etmekten batka 
çare kalmıyor! Çünkü aksi takdir
de Gar'bo sinema alemine veda e
decektir! 

Greta Garbo üç senedenberi ls
\>eçin en büyük zengini Maks 
Gumpel'e nişanlıdır. Fakat bunu 
Sok gizli tutmaktadır. Ni!anlılılc 

devresinin bu kadar uzun sünneıi
?ıin sebebi, Garbonun şöhreti çok 
tüksek bir derecede iken sinema
)'ı terketmek arzusunu beslemesi· 
dir. Garbo, "Renkli peçe,, ve 
''Kraliçe Kristin1, filmlerinde faz
la ınuvaffakiyet kazanmaması ü
ıerine yeni ve çok güzel bir film 
l'apmak emelindedir ve ancak o 
ıaınan sinemadan çekilerek nişan-
haiyle evlenecektir. ----------------------------

şnşmalr\\ 
'1ırtns~Deıre mlYıJ©Je 

Televizyon günden güne iler
liyor. Yakında bunun da radyo ka
dar yayıldığını göreceğiz. Şimdi
den birçok memleketlerde tecrübe 
fatasyonları kurulmuş bulunuyor. 

Sinemada oynayacak artistlerin 
Jnakyajları tiyatro makyajından 
farklıydı. Televizyonda oynıya -
Cak artistlerin makyajları ise bun

, lardan büsbütün farklı olmakta-
dır. Mesela dudaklar siyaha boya
ll_ıYor. Çünkü kırmızı renk tele
"1ı'Yonda beyaz görünmektedir. Bu 
sebeple televizyon için siyah saç
ı ~ :ra :goz.'\u _._l .._a. ~ ~~~--·.~-..;;;;.-~ 

diliyor. Bundan başka, film bazı 
kusurları mübalağalandırdığı hal
de televizyon aksi tesiri yapmakta
dır. Hafifce tombul bir kadın si
nema perdesinde çok şi~man gö
tündüğü halde televizyonda oldu
iundan çok zayıf görünmektedir. 

l:J... ''Kleopatra,, filminde Mark 
Antvan ve ''Haçlılar,, filminde 
Aslan Yürekli Rişar rollerini yap
Jnış olan Henri Vilkokson Holivu- 1 
da dönmüştür. Artist, Londrada ! 
Anna. Sten ile beraber "Yalnız ka
dın,, filmini çevirmişti. 
~ ''Metropolis,, r ejisörü Friç 

lang Amerikada yeni bir film yap 
~adır, adı şu : "Linç kanunu,, .. 

. 
\ 

lilyan Harvey .son filmlerinden birinde. .. 

"Ro:z:. Meri,, filmini çevirmeğe baş lamı§ olan lanet Makdonald ... 

R. ~ O. yıltlu:lanndan 'An Şirley aqn moda bir tp"aletlc... ., 
Mevsimin en ıık lwmCZ§larından biri .iyah ipekli kreptir. Cümi.if s_aıill· 
lı kuıalı halkaları ve ipek kaplan ml§ düğmeleri çok ft/c bir teıit 

bıralııyor. 

n=ıı av ı?'ltm aıırıı' o tril • 

Udamo fftDmcdle 1 

Lindbergin çocuğunu kaçırmak
la ıuçlu Havptman idam edilecek 

~i? Bu husustaki havadisler kar

makarışık ... Fakat verilen bir ka
rara göre Havptman idam edildiği 

takdirde idam sahnesi sesli sine
maya alınacaktır. Fakat bu film 

bir vesika mahiyetinde saklanacak 
ve halka gösterilmiyecektir. 

Bu münasebetle Amerika adli- 1 
yesini ıaşırtan bir hadiseyi haber 
verelim: 1 

Geçen ay Amerikada bir hava- 'ı 
dis filminde Havptman ile hapis-

hane hücresinde bir mülakat gös
terilmiştir. Böyle bir film alınma· 

sına müsaade edilmemi§ olduğu İ· 

çin adliyeciler bu i~e §aımıılar, 
tahkikata başlamışlardır. 

~kn ~come<Q> 
aıra!Mloycır 

Norma Şirer'in Jülyet rolü

nii yapacağı "Romeo ve Jülyet,, 

filminde Romeo rolünü yapacak 

bir artist aranmaktaydı. Bu sosye

te şimdi iki "Romeo,, aramakta

dır. Çünkü Janet Makdonald oy
nadığı "Roz Mari,, filminde Gun0-

nun meşhur "Romeo ve Jülyet,. o

perasından bir sahne vardır. Bu 

sahnede "Romeo,, rolünü yapacak 

bir tenor lazımdır. Ayni filmde 
oynıyan Nelson Eddi bar.itondur. 

,, 

lngilterede birkaç film çevirdikten 
sonra Holivuda dönen Cin Parker. 
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Hasan müstihzarafı 1935 Brüksel 
sergisinde ·Oran Pri 

On bin adanın 
sultanı 

"On bin adanın ıahibi,, ünva
nını tqıyan Moldiv Mıltanı önü · 
müzdeki hafta içinde Londraya 
doğru yola çıkmakla • vrupaya 
Hk seyahatini yapacaktır. 

Moldiv adaları Hind Okyano · 
sunun çok uzak bir kötesindedir. 
Sultan akıllar• tatkınlıktan dur
duracak derecede zengindir. 

Sultanm dedeleri deniz haki · 
miyeti için Mahratta korsanlariy
le harbetmit ve onların bütün ga
nimet mallariyle hazinelerini ele 
geçirmiıtir. Bu hazineler ağızları 
açık derin çukurlara depo edil · 
mittir. Çukurlara hiçbir hır.oız 

girmeğe ceaaret edemez; çünkü 
Şarkın eski bir adeti veçhile bura
larını düzünelerle Kobra yılanla
rı beklemektedir. Kral altrnlarI . 
nın sesiz bekçileri olan bu canlı 
ve korkunç kobraların yetiıtirici
leri ve ba1acıları vardır. 

Otomobil sergisi 
On bet Şubattan bir Marta ka

dar devam edecek olan Berlin 
Uluslararası otomobil sergisi dün
yanın en büyük sergilerinden biri 
olacaktır. Şimdiye kadar dört yüz 
firma resmen yazılmı,tır. 

Bu müracaatlere sergi binaları 
kifayet etmiyeceğinden bir onun
cu hnl daha inıa edilmektedir. 

1936 Alman şiiri 
'l'ab1ntln içinde ölüm b1r lhUyaçtır. 

ÖldUrmcl< de lhtıyaı:, ulus yqasm diye! 
Akıllıca, ölUmU kullanmağt bilelim, 

Katı yürelt, soğuk kan q olaun bu bilgiye! .. 

Bu '§te de tab1at bize bUyük öğretmen, 

Ulus yaşasın diye öldUrmeğl de 6ğren' 

Hayııtnn bir oey değil, ulus haytt her §ey! 

Tek fert ya§n.Bın diye, ulus mu ölQp bitsin? 

Bu ne mlsld'l dU~Unce, ne bUyük c1nayetllr! 
t'orkmaynıız öldUrOn, zayıf gebersin gitalıı! 

Wolf Sarensm 

( Berlindc Nordland'dan) 

Veni neşriyat 

Çocuk dergisi 
Çocuk Esirgeme Kunımu Ge · 

nel merkezi tarafından çıkanl · 
makta olan "Gür.büz Türk ÇocJJ • 

BUylik bir şöhret lmuınmış olan 
DUTTll.ı tıraş bıçaklarını tecrübe et. 
nıekle kendinize iyi bir tıraş bıçağı 

intihap etmiş olursunuz. 
Satı6 depolan: Sultanahmet No. 72 
Habib. Galata Perşembe pa~~m No. 55, 
Sarris. 

nvı BiR 

Terzi mi 
aıruyorsunuz? 

işte slze bir adresi : 

IHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek Terziıf 

lsuabal • Yeolposune tırşısındı 
Foto Nur yanında Letafet hanuıdı 

Sultan tahta 1934 yılında, hal
ledibnit olan amcazadesi Şemset
tinin yerine çıkmıtbr. Şimdi kırk 
yaıındadır. ince uzun boyhı hem 
güzel, hem de çok yakıtıklı bir a
damdır. Birçok }canlan vardır. 

Kadınlarınm her birisine cihaz O· 

!arak birkaç sanchk dolUM1 inci 

verilmitlir. 

ğu,, nun yerine yeni adla çıkan --------------
"Çocuk,, dergisinin ilk sayısı çok Satılık iki ev 
güzel bir tekilde çıktı. Nip.ntqı Metrutiyet mahallesi 

Sultanın başlıca yemeği deniz 
kaplumbağasıdır. Bunun çorbasını 
ve yengeçle birlikte pişirilmiş 

yahnisini çok sever. Aşçıslnı da 
Jngiltereye beraberinde aötür . 

Ba cle1'gitle ten~ .,....sı. . KM·=·•,.,. .......... : iıı• 
rnnrzdnn Bay SeJim SJJTı Tarcan, lı ve sekiz odalı hahÇe kargir jkj 
Bay Necdet Rüıtünün ve kıymetli ev acele satılıktır. 
doktorlarımızm yazılan vardır. Taksim Gazhane caddesi 1 nu-

Bir derğinin değeri 10 kuruş maralı sütçüler kahvesinde Şev
ve Ylllık abonesi de 120 kuruştur. kete müracaat. 

mektedir. lı•--~---.. -~---• Operatör Dr. 
Payitahtı Male'dir ve buradn 

odun kazıklarının üstüne kurul. Selab SUN 
muş sarayır.da yalnız başına ye. Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 

n:ck yer. Diş Tabibi Kemal SUN 
Sultan İngiliz adetlerine alııık- istiklal caddesi 

tır. Kendiai Britanya imparator . No : 322 
luğunun himayesi albndadır ve (Bevo~ıu Yerli 
her sene İngiliz donanmasına Mallar Pazarı 
menıap gemilere birkaç defa zi- üst:ü ) 
yafet!er Yerir. 

Nafıa Bakanlığından: 
24 Şubat 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında lnegöl kazasının Bogaz
ova ormanından kesilip Karaköy istasyonunda vagon içinde teslim 
edilmek prtiyle 18560 ·lira 85 kuruş muhammen bedelli olan 11249 
adet nonnal kayın traverıin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak
tır. 

Şartname ve tef errüatı bedel siz olarak Bakanlık mal~eme dai· 
reıinden verilecektir. 

M~vakkat teminat 1392.06 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 24 Şubat 936 pazartesi günü saat 

14 e kadar Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğüne vermeleri li
tımdır. (275) (640) 

j inhisarlarU.Müdürlüijünden:I 
1 - Cibali fabrikasında yapılacak 9996 lira keıif bedelli tadilat 

açık ekıiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltme, 20 - 2 - 936 perıembe 1ıünü saat 15 de Kaba· 
tatta inhisarlar binasındaki komisyon da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikta n 749. 70 liradır. 

4 - istekliler ihaleden en az beş gün evvel inhisarlar lnp.at ıu· 
l:ieaine ıelerek diplomalı mimar ve ya mühendis olduklarını ve evvel
ce demir pblı illfU.t yapmıt bulunduklarını mukavele ve kabul rapo
ru suretiyle iıbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 50 
lmnıt mukabilinde ketif evrakını istiyebilirler. (588). 

Ucuz satış 
Sade ev e'yası ve yeni döfeme 

mUf&Jnıbalar azimet dolayısiyle 
ucuzca •tılıktır. 

Taksim, Abdülhak Hamit cad
desi 58 mnnaralı "iris,, apartıma
nı. 5. 

aLATUIU<~ 
ALAJRANGA 

VIEl~IElk 
~rliir1L11 
KiTAB 1 

t>erçün piıecck _ 
y( mekluin vız tottıloMo 
yopılllorını bu kltabdo 
bul4'caksını 5. 
• ~,.,)...{.'~ 1 ~.!. / 
Hile LAi IC TARYI 
a~aro caddesi ne ıs::ı 
" • • c;:a... "' et - 1 

fiyatı: 100, ciltlisi 125 kunıı. 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmit bir san· 

atkir keman dersi vermek ietiyor. 
Derı almak istiyenlerin her gün 

sabah saat 11 • 13 arasında 
(41923) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

.DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye MU lt h 1ssısı 
ICraköy - ı::kıelsiyoı mağazaaı 

yanında. Her gün öğleden ıonra 

2. den 8 · e kadar- T~l: 41Z3S 

kazanmıştır. 
• lstanbul 4üncll icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Naınına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf ti" 

rafından tamamına 1400 lira kıymet takdir edilen Ülıküdarda Ah
metçelebi mahallesinde Açık türbe sokağında eski ve yeni 19 No. ld 
bahçeli rıüfrez birevin tamamı açık artlırruaya vazedilmit oldujıındaJI 
23 mart 936 tarihine müsadif pazartesi ıünü saat 14den 16ya kadar dl 
irede birinci artırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti d 
hammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakır.• 
caktır. Aksi takdirde ~n son arltıranın taahhüdü bnki kalmak üzer' 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 7 Niıan 936 tarihine ınU• 
sadif sah günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapıl&Cf) 
ikinci açık arttırmasmdıı arttırma bedeli kıymeti muhammeoenin 'fc 
75 ni bulmadığı takdirde satı§ 2280 No, lu kanun ahkamına tevfika' 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya ittirak etmek iıtiyenlerit' 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bit 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklart 
tapu siciili ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da dijer alakaclaran11' 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak larmı vç hususiyle faiz ve muarif• 
dair olan iddialannı evrakı müspi teleriyle birlikte ilan tarihinden iti
baren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lizı# 
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar salıt bedr 
linin paylaımasmdan hariç kalırlar. Milterakim vergi, tenviriye, taır 
?İfiyeden mütevellit belediye rusu mu ve vakıf icaresi ve 20 ıenenllls 
vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazl• 
malumat almak istiyenler 9 mart 936 tarihinden itibaren herkesid 
görebilmesi için dairede açık bulun durulacak artırma şartnamesi il• 
934/ 3857 No. lu dosyaya müracaatla mezkOr dosyada mevcut veıaild 
görebilecekleri ilan olunur. (699) 

İ8tanbul 4UocU icra Memurluğundan r 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olup üç ehli vukuf tarafından tamam~ 

na 1350 lira krimet takdir edilen Me.levihane l&apıalftda, -~ J 

Acem a.hallesinde, kayden küçü saray sokak, ha1en 1ruçtli' 
saray meydanı caddesinde eski 22 yeni 36 No. lu bahçeli ahf&p t.it 
ev açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 19. 3. 936 tarihine müıadlf 
per§embe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttırma11 İC' 
ra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7S ni bdl· 
duğu takdirde mütterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde •
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müdd•t· 
le temdit edilerek 3. 4. 936 tarihine müsadif cuma günü saat lıl d,ıl 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmaımda art· 
tırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 m bulmadığı takdirde ~· 
h! 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıt petltl" 
dir. Arttırmaya ittirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammeneoil 
ro 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat meJctl' 
bunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olJlll' 
yan ipotekli alacaklar da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı ıahipll' 
rinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve maıarif e dair olan iddialar.-' 
evrakı müspiteleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 ıO' 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde~· 
ları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satı, bedelinin payla,masınd~ 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müleYel!~ 
belediye rusumu ve vakıf icaresi 20 senelik vakıf icaresi tavizi bed~ 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak iatiyenler Y 

2. 936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık ~ 
lundurulacak arttırma ıartnamesi ile 934/ 2605 No. lu dosyaya .,. .. 
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin ol' 
nur. (701) 
----------------------------------------~ 

İstanbul 4 üncü icra Memurlu 
ğundan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafın . 
lıan bütününe 1239 lira 90 kul'llf 
kıymet kesilen Kadıköyünde Ha . 
aanp&J& mahallesinde Ulu Suluk 
çıkmazı sokağında eski 16 yeni 50 
numara içinde dört bet tane muh
telif ağaç bulunan 4133 metre m.u
ral1baı alanındaki ana dairemiz · 
ce açık arttırmaya çıkarılmıt olııp 
'9rtnamesi 1 O - 3 - 936 günle · 
mecinden itibaren divanhaneye 
asılarak 25 - 3 - 936 ıünleme · 
cine raathyan Ça11amba günü sa· 
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık arttırması yapılacak
tır. 

Arttırmaya girmek için yüzde 
7,5 teminat akçesi alınır. Birikmit 
vergi ve belediye resimleri ve va-

kıf icaresi mütteriye aittir. A~ 
mada gayri menkule takdir ed~. 
yüzde 75 ti bulmak tart ol~~---A 
si halde üstünde bırakme ~~ 
arttırmaya kalacaktır. 929 ~ 
icra ve iflas kanununun t26 ·1'1 
maddesi mucibince ipotek ~ 
alacaklılarla diğer aJikadat f4 
ve irtifak hak!!ı sahiplerinİD •• ~ 
menkul üzerindeki haklar':°' )ti' 
hususiyle faiz ve masrafa d•1

:,. • 

lunan idrfiaJarırun mi~et ~~ 
kiyle birlikte ve yirmi pn "__M• 

dairemize bildirmeleri ~~· 
Akai halci~ haklan tapu siellll~ 
le ıabit dmadrkça ıatıf bed" 
payla.......,aıından hari!- kahrlat·~ 

Daha genit bilgi edinıoe/l ..,, 
yenlerin 934/4127 do.ya 11\1" ili)' 
siyle dairemize müracaath~t• 
olunur .. 



Fenerbab~e 
Galatasara·y 

Yarın 93 · ılının ilk 
karşılaşmasını 
yapıyorlar 

Yann Fenerbahçe ile Galata- larak tahmin etmeğe çalışalım: 
'ltay 1936 yılı içinde ilk çarpı§· Yarınki maçı Fenerbahçenin 
~~arını yapıyorlar. lki ezeli ra · kazanması için aşağıdaki sebep · 
ihın çarpışması şüphe yok ki. her ler sayılabilir: 
~n olduğu gi'bi bu sefer de bü- 1 -- Fenerbahçe sene batından 
l'iik bir alaka uyandıracaktır. şimdiye kadar yaptığı lik maçla · 
F Acaba maçın sonu ne olacak? rının hepsini kazanmıştır. Bilhaı
ı..~~rbahçe mi, Galatasaray mı sa geçen hafta Galataıarayı yen · 
·~cak? miş olan Beşikta§İ mağlup etmesi 

Her nedense F enerbahçe -- manevi ve maddi kuvvetini çok 
Clalataaaray çarpışmalan her za . yü.'<seltmiştir. 
~n en umulmaz neticeleri ver · 2 - Maç ne de olsa F cnerlile
~ekte, yürütülen tahminleri alt rin kendi sahalarında oynanaea · 
~t etmekte bir rekor teşkil eder. ğından seyircilerin büyük bir kıa 
~neticeyi mantıki o mı Fenerli olacak. 

F="ener ... Beşiktaş 3 -Tnkım itibariyle Fener. 
f"l1aC 1 n dan S On r a bahçe Galatasaray dan daha kuv · 

vetlidir. Bu sene şimdiye kadar 
~azdığımiz yazı yaptığı maçlarda atbğı 44 gole .-.a. em Ahmet mukabil ancak 2 gol yemesi hem 

hücum hattın~n, hem de müdafaa 
Adem' in sınm kuvvetini en e.~ık olarak is . 

b ~ley . inde değil bat eden ral<amlardır. 
·•akis lehindeydi Buna mukabil Galatasaravın 
l!iıim dt kendisini ynk:nen ta · • Jehinde olacak olan şu noktalar 

lltdıı.,_ k' l d n B 'I · .. "l b'l' M ....... uız es ı sporcu ar a ay ı erı suru e ı ır: 

llratt.an aldrğmuz bir mektupta , 1 - Galatasaray en umulmaz 
geç n nana yapııau ce 

Beşiktaş maçından sonra gaze'ic . 
ıtıizde ~ıkan yazıda, hakeme te 
ll\as eden satırları Hakem Amet 
~demin aleyhinde b11lduğunu 
a.lbuki hakem Ahmedin, maçı 

Sok .. ı 'd bu gıız~ ı ~r~ etmiş olduğundan 
tenkide layık olmadığını yazı 

Yor. · 
B· ız bu mektubu aldrktan sonra 

hııyı tekrar okuduk. Ve Bay Mu 
ra.d b it ~· u yazıyı nasıl olup da ha· 
etnın aleyhinde telakki ettiğine 

kftık. 

t Yaznnızın esası Ahmet Ademi 
,:~k~t değil, bu bilakis, bazı kim 

erın tamamen kul '" ·· d"' .. Cel upç.u uşun · 
bi) e~J;, bizim de bitaraflıP,ına ve 
ltl Rlaıne tam manasiyle itimadı . 
karı olan kıymetli bit hakemimize 
\' l'"§ı Yaptıkları hücumlara bir ce-
lPtı. 

l'a. Bay Murat ayni satırları tek 
ltı; ;'kursa görecektir ki, biz yazı 
ltli"l. a, Penaltı hadisesinde hake 
lll n ~S.diaey:i en iyi tesbit edecel· 
~ tl>Jtide olduğunu ve vazifesin~ 
()~irnı, anrak F~nerbah'=eli bi• 
l>tt CUnun, telaş ve taskmlıkla to 
ı.•1 .~hest vunıs atmak üzere ciz. 
~ Uı • . 
ol'lı C?'Jne ko · .... J< mai'Y)uo t~ lm·r 

ncuıa.nn w. b .. rind ın ı?erctın asa ı uze . 
~tı ~fena bir tesir yapbi'!ını bu . 
lalihs~ ~akem Ahmet iç.in tam bir 

'Y ,11k ol..111:Tunu vazımc:tık. 
S<>k oltsa b:lh sa biz, hakem,in 
~de ı~r bir şerait içinde cereyan 
Stk~ u zorlu ma~ı hiçbir hadise 
İtlareaırna mevdan vennedt-n 
fl\k etınekte ıröstercli~i muvaf 

'"eti cle11i en e~·el blkdi .. P.•foTiler 
" ~ .. Ve rok . • k. w .rtz1.... • ıstenz ı , e<?er " 

"1llı • . 
"'ilrıa, ız•n ~·bi kabul edenlf•..-
btt h ',~hrnet Adem· ·gibi kıymetl; 

8.ttetrı. • 
'at""l ltnt7 hnkkmrta vaz1lan 
laa~ l!\l'J Tte o;ı.: ..!~:~:: ... - ..... ., "'""'"': 

C)~d tttla va~~,;;'f?"",71, ~u vazn11 
l~~uktan sonra doğru olarak an. 
~ olıunl r. -

zn.nıtınl ~ Fencrbe.h~yi ___,,,._ • 

miştir. Nitekim geçen sene 11k 
maçlarında Fener · stadında F e • 

/ki takmun kaptanları 

nerbahçenin gayet kuvvetli sayıl · 
dığı bir sırada Fenere 4 gol atmak 
suretiyle maçı kazanmıştır. 

2 - Galatasaray F enerbahçe 
karşısında daiına ıanslı ve umul · 
mıyacalc derecede güzel oyunlar 
çıkannıştır. 

3 - Necdetin iyileşmesi Gala
tataray takımmı Mi:.nevverin yol< 
luğuna rağmen nis.beten kuvvet 
lendinniştir, Bu itibarla Galata · 
aaraym Fenerin karıııma çıkara· 

Kış oıımpıyatıan

nın sürprizi 

Japonlar 
Ayın altısındanberi Almanyamn 

Garmiş şehrinde yapılmağa ba§lanan 
9:6 kış olimpiyatlarının sürprizlerini 
Japon takımı teıkll etmektedir. 

Biz A ı•rupalılara nazaran dünya., 
nm ta öbür ucundan gelen bu küçük 

boylu fakat müthlı enerjik U..anlar. 
ayak bastıkları gündenberi, Garmif 
olimpiyat ıehrinin en meraklı ıaJıai
yetleri olmuılardır. 

Giriftikleri her iıte olduğu gibi. 
bu zeki inaanların. kıf olimplgadlan
nın sonunda yurtlarına igi bir derece 
kazandıracaklarına muhakkak naza· 
rile bakılmaktadır. 

Reılmlerlmizden birincil~ Japon. 
yanın ıkl Ue atlama f'll'lplgonlan olan 

<•ldan itibaren) Adarl, Futsuta, lguro, ve Minajıno uU 

göatermısldedlr kl, bunlar Japonya fQ1'1pi11onu olmak i. 
çin tam yedi aene geceli alindllzlil çalıımıflar l'e se.-ede 
oaaatı olarak 6(J(J(J defa aUıgarak Japon allama re
korlannı eldf[ etnılye nuwallak olmuılardır. 

Faüuta 11 metre ile Japon rekortmenidir. 
ikinci resim, Fuuuto'nun, biz Avrup~lılar için ne 

kadar rahatsız ise onun için o kadar rahat olan daima 
oturma tarzını göstermektedir. Asırlardanberi bu şeldl· 
"'- .,,,,._, Jal10lllara, bu tarz •ki 11anıları için bacak ve 
baldır adaJelerlnln kuDı:tetle hanrlanmaaı fınatuu taba 
olarak vermiıUr. denlgor. 

Üçüncü resimde olimpiyadda bütiJn dünya milletleri 
karıısında Japonyayı te1118U edenlerden lguronun nefia 
bir atlalllfUU görüyorıunuz. Nihayet dördüncü re.ime ge 
lince, bu da, Skandinavyalılarda olduğu gibi, Japon tc. 

lcbclcrinl de kışın mektebe skilerle git tiklcrl ve (Ja110n aklcUerlnin eenneti) iamlnl alan Hokkaldo adaaından bir 
manzaradır 1.i, olinıplyatfara gelen Japon ıldcUerl bu adada hanrlanmıılar dır. · 

Bu haftaki. 

~~2~ old~u~!.~~~~~mı 
berJitaş Aile bahçesindeki büyük sa. 
londa Türkiyenin bir çok tanınmış 
pehlil'nnlannın iştirakiJe büyük yağ. 

1r güreş müsabnknJan ynpılacaktır. 

Tecrü esizler 
arasında 

Güreş 
müsabakaları 

T.l.C.I. lstanbul Bölgesi Güreş 
Heyeti Başkanlığından: 

Atletizm heyetının tertip ettıaı 

ikinci krog kosusu 

• 

9-2-936 pazar günü Kasımpaşa 
kulübü salonunda yapılacak tecrübe
siz güreş müsabakasında tecrübeli 
güreşçilerden a~ğıdn adları yazıl• 
güreşçilerin hakemlik imtihanlarr da · ı hu:?u<;U•.c• ıu ıakıp eueceyt 11o•u11 l\ruk.sı 
yapılacağından birinci partıye ayrılan - - ------------
bu güreşçilerin behemehal saat Cll)de Gayrifedereler latanbul atletizm hetetinin 
1\'.asımpaşa kulübünde hazır bulunma- arasında tertip ettiği Kroı f&JDpiyonaıının 
lan önem le tebliğ o in nur: 

Y • b• k ı •• ikinc: müaaba:kaıı yann Fener · Ahmet, 'Bsat, Faik, Nuri, Refik, enı ır U up 
Saim, Vefik, Yusuf Aslan. · bahce atadyomunda yapılacaktır. 

==================-Fener Aris gençleri Fenerbahçe &tadyomunda bir 
Yeni teı~kkül et.en akalliy"t turla \:-acl"•a .. A..lc nla,1 ,... , ; .. _' -kr. cağı takrm, bu sen~ lik maçların . 

da cıltardığı tnkmı!arın en Jnıv . 
vetl;si olacaktır. 

iki tarafın şanslarıni ve vazi 
yetlerini karşıla~tıracak olursak 
mantık F enerbaht;enin lehine doe 
ru ka1rmak meoburiyetmcledir. 
Maamaf!h asıl hakikati maç gös 
terecekt:r . 

Her iki tıarafm temiz ve güze] 
bir oynJ'malannı temenni cr1(>riz 
Hakem Sazi Te~r nm c!a her za · 

bitaraflıl< ve vukufla idare edece
ğine eminiz. 

M. SERTOCLU 

ıpor kulüplerinden Fener Ari· Krzıltoprak. Ka'am't yolivle Fe . 
gençleri geçen hafta Karagümri:' nere kadar gi.filecek. ayni yo'..Jan 
alanında Pera takmımı mağlur dönülerek aene ıtftd,•omda bir 
ettikten sonra bu baft .. da Şi,t' tur va"'ılarak bite~ektir. 
ıpor takmı1yle yaptıklan maçta 5000 metre olarak yapı1acak 
aıfır ııfıra berabere kalarak gayr' bu mü!ebaka dört k=,mtt ukım • 
(edere takımlar arasında mühiır lar araımd~ olac,.kt!r. Kros mil • 
bir varlık olarak kendilerini göı ~"·1<aıma saat ıs de ba,Iana • 
tennitlerdir. caktır. 

Bu maçta Fener Aıiıten Cihat lsta."tbul atletizm heyeti reisi 
Şazi. Davut çok anuvaffak olmut- Peı;m J(oqlavm iı ba.ma p-PHiği 

Feqer gen-'erini tebrik e ~;n.len'-'! .. ; he1' t·-M··~ t•i""'" ol • 
derken d9 t..., çok çabpnalannı teo "utu gibi bu v.üzel ko'6YU de tam 
menni ederiz. · bir muvaffakiyetle yaptıracait 

11.G~ timdiden filpbe.iaclir. - -
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Altın tahtından 
E'V barkları, kanları 'Ve kız/arife 
hep ini kendi kô1eleri aydığı 
1 ly n ki ye 

n 
las•z'•• ............ ·ı • ..... laııitdea ltihaıen ... 

.... ....... J0 ..... 1 ~... • .. .... ., .................... .. 

makta olan Ha1claralaal Niaami aafulelni wıt etl...Sireoeldm 
......... ..,..........._ maJ6. belletiJir. 
dal ·-ittik. larlan merakla 
tedlU& oluneata ......... hlllu.. 
........................ 1r. 
la~ichl ..... •föl 
... , ...... ,.. endd ........ • 
mlai taecwomıla ~ . . " 

Haydarabad Nizunmin miaa -
firlerl Y...,. ttikenma bir dik -
bt Ye itina ile seçilirler. 

v akil 'Akit Hinllietama batka 
,.,...ıeridin ara1larmclaa Mfa • 
hat, i~ &ıeml.mria dedikodulatı 

. 

:• 1 q, M ? • 

...... ....,. ..... ., .. 
nanda miaafirlerle dolu Ouu;11L1f--.., 

Ve WitUa bd taewiafn otWı ............. ~ ... , 

ll1i J.&PDHfbr. Sftlik, tören ye 
yafetler 1>&tilden çok aonra 
açlık telılU-1 1'ut11mda lo 
lat1ım knraauı saYallı pftçil 
Y-.1 talaeı'ldarlanna bina 
&eldemeleri içm 1alftl'U'ken 
tulaaE Ye çok t.ad~etli hakan ı 
her a\in anneaini ziyarete ıicfı 
cektir. ' 

9eilık U~Qtlel'I 
- ~1-1 -~,_ ~ ·~ 

maz. 

Kendi ıuetelerinden batka 
pzetefere müeaade ...._, bn-
trola altmcla W-IJUI lıicLw 
aierdep açbrmu. 

~&raJllllD laahçe ye paıtdann • 
daW laDİf sillerde ıimai1ab ku • 
sularla hmlarm be•eyulan Mi
rülerle Jiiaerler. 

Nizam, karaca Ye aeyill • ..._ 
çıkınca tazı 1efiMt wı1ıı .... yetir 
tirilmit, büyük çitahlar ıitiirir. 
Bu çitablu As1a l.eopar4itlir Ye 
kaplan familyumclmdll'. 

Sw,..Nald •• ..5 ... - -
1111 onlarla delil binlerledir. Bir 
•im Niı , •ıa ........ Uıfl -_.., ............... _,, 
~ ............. iti yelddr. ...,.. ~ ...... .. 
................ hl .. 

ViTAM • I· L 
Anupa ye Ameribda aile~ 

leDMk ....aiyetini .......... al· 
IDlf oludarm diij8aeelerilhle ~ " 
•• , .. __.. Fia~bü. 
~ 1* eli•• ifil &halitadır. 

lirpll w bdaıfuıı timdi 'Yita4 

ain A.. B. C. D. adlaniı lireırmit 
ofmaWa beta~r her t"li&minin 
halrikt mana Ye Juymetilll henid 
bilmemektedirlef'. 

Baauit ~ift 9ttaıllliiıl6tfil n~ of. 
dalama kiw:a .... atmak iatedik: 

DkMGhm.ıtwin.,,.._Ye 
1nmlarm kt11Jfeii1me91 ~ binler
ce batuı kartanmtttt. 

Soa ,.nara bda blttilll ~4!1er
ie 71tf.tee ~uk htlfia Jwtaft. 
lıaa t\atUfurclu. Bu hutalıp bizde 
kırha denilir. Bir cim beden za
afıdır ki, çocallları boan kaaıhur 
•• paytak yapar. Anlatalclı 
•i, ba hutalddamı Laıhca 
,.hehi ıünet ıtıimdan malarumi
Jettir. Ulôn hutalıiı dolman 
, .. an. .... olarak IÜD ıııtmıa 
a.ikliii ıS.terilemez; fÜDllü ya. 
kitlerinin büyük bir kıammı, yani 
WIMftm altı ayım kutup mmfalca. 
larmda seçiren EakilftO ÇOC'.alda • 
rmda 1.a Laatalm r.ofdur. 

Doldorlar E.ldmo çocukların
.. Ratitia hutabtaua lmlumaa • 

muım, oıdatm ~ok ariktarda ba- çdrınıf 'a•zalır4 q., • ....... 
Irk ciğeri,falı yemefde ofmalarm. lar ta8 ..... ft ••t•• •ulfnut 
dan ileri plditial lltlemektedir- olaalaNı..,.. Wr ••lala tliı'a· 
ler. , mulanb. ıı.•ı ı. W.u,.. yok 

Bu ciae 1ı1Jarcta he 1'ôl '61 'fi-I deneca •••r •n'nttbf, 
taMia D .ardır •e bu •itamln Ra- Bir•• n mı ,., ....... a bü 
titiı hutalıjıfta tUıl{ 6İut. yülr bata, MllHM t••• emziren 

1'ürki7ede A mamini Wg u analana, ldfl ......... •üt ~me · 
ekM tleiiWirı pJ1i11 \,unu Jeti meleridlr. Y.-. Mılar delil 
..... ye 1atlatımmla .. hol herkea ... w "' .... ir. 
llol Wuru. Bu .._id ofMfftılll Yemtlı ifM ııss 1 •ir yua 
"t'iieu4iifttidll san lurar, detl koymalı ıaw ....... ._. ... 
lıutalaaır, ı&•ler ufa'hatletlni pdald ~ •tlrı\iliriz: YITMOM . 
kaybederek kör olmak tehl._i Et, baW& >11 urtara huca- D -~ 
anar.. ehi 1 ..... ,,....,..... • .... ; r ~ 

B vitamini .le , ... elde oWa • *'""..a11llın••••••ı 
tumua aı4IJarm Wr teiaa"- ..,_ •ı ı,_. A,.t ....,. .. .. . . 
dır •e blniUD memleketimmle ifla .. _....._, ':il•Ml..,ı ,...,.,.,.. _. , .,, 
Yoklttia hinedilmez. Bu Titmnln -•da mi.............. ~ ..U.ı.lıwl41 6~ 1 

eka:k olursa 'YÜcutta I~ lunduim Ye MJ• 1.a,,..aklan. ,.. flld•• ıfllıil 
~o&ı (Atit ~) tOjllamt. na fii7le bir ıh atalım: 'fk, ,....,,...._, el,_, -' 

llu aait hlfhuaa ~ııttıımuz VlTAMtM A: Team d.ı, Jaw. ......, _,,•na, • 
aamanlarda adalelerilnb tuafuı. •etti Mctefer, -lak~- VITAMINC: SallUI dff, 
elan iatihal edilir. Eier B Yltaml- dan Ye akaGrülderdea uacle \'fi • lam ima t.Bla .ı.r. 
ııı olmaza dedifbnl:ı ult topla • cut, aıtaar ,a. ,... '4•. N.-. ........_: T.-
aarak insana felç getirir, hattı 1'41N1*11e "8hmarf Hawc, ,,_ "M•••• pottalod, ala.W. 
lfdtiriir. fır ed, ,....,, t«!tfl Mht, .... ..... 

Gelelim C 'Yitaıninine; ı. na- 1aiJ. Vft'AMW Dı Jıi ... 111'111' 

mmtn Mlleleıree yok ohnaı ...._ YITAMIN IJ: KauuAi llllip, 
1»it haatalıfma aehebifet Yeril'. aail'am ünlr, fmnedt acfattler fe. 
Bunun hqlıca kurbanları da de • min ed*· ..... •ıslı. 
•İKilerle iatikpf yolculuklarına Nerede llalaaur: Yuwıta, ce- f 
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Cksürenlere: Katran ·Hakkı Ekr m Türkly Zıraat Bankasından: 
Bankamız 8uraa tu'*l için alınacak moLilya kapalı zarfla 

lst<ır.hııl ~~omut.ırıLı~· 
Satır · , ~ ,,misvonu JI .,• ,,, 

liltmeye konulmuttur. 2biltmeyeiıdrak prtlan tunlardırı 
l - Teklif mektubu "müddet zikredilmelidir . ., 
1-% yedi ~ munkbt teminat akçeaL 
3- Aaprl yirmi bin lirat.kbir iti dePat• ft llil ltwel 

,....,. olduğuna dair pyam kabul vesika. 
4 - Bu ite ait prtname ve1aire bq lira lllftlkaMllde Ankara 

vmıwm midürlükten ve latanbul Ziraat Banktııadan t;Drik edilme 

Betildat SM& ~
kmlmlan huiday!ardan Llritamit 
etle 1740:> kUa ka~, Kuamuk. 
Kırıntı, ince kırıntı, huicia1 tosu 
11 - Şubat - 938 Sah ıünü saat 
ı•,30 da Tophanede Satnrahlnr 
komiıyon!lllda pazar'kla rabla · 
caktır. Hepıin:n tutan 292 Ura 6 
kuruftur. Son temiaalı 43 lira 81 
kuruıtur. iste~ .. Jli ıaatte 
komiıyona ıMlıllllPL 

'r.,,,.,, 
H. llllfat 

bir hUıtf 

n:- al*ft Plıliı'lrt fçtn 
~ oüullaha mUraeaat. 

.. ,. ..... ... -............. , 
·~ ~.~... lıltlamttla fnka1tde fa;dak. 

dır. ltazmi kolaylaıtınr, inkıbaz 
ila e4er. 

lle11oQI• - lıtanbul 

PARDAYANTN ÖLUMU 

ıuında l>ultmdui11 urada otlunul ela, tavı.ht&& llOlllal felaliıti aalfl.. W ke. 
ha,aUni havada aallamrkea liirdliti in• iaclirdL Qftrfe1• ..ı eliala pu. 
ıamıllki sibi aeih'm"8 mıla•'lk -.klan auua4aıt IHta• ,.,. dutCU. 

OvakitRUJJ}yerianakaUalarla
1 

BIJJIJwd ...... 1tiM ........ 
ıpkıann tefkil ettiji daln4ld •• sir· bir fe1 sinmedi. BeJM llayal dden 
tlltfl heyu lıaple Wn Jirl& ka1W.apa. GtlUimliyerek: 
Dakikada ancak bir adm atı7orcla. - Artık onu liret• uı• deil. 

Nihayet on IWnd adımda tlwank:I lim. Bunan irin ıiiremiyonam. i'akat 
- Sen mllba ·til•m? diye ....... olluaıu rubu oradadır. Ve ancak e.,. ... dadalrlumda bir llanllet ,,_ lldtdftlm aman otadan aynlabl

alrmedL Yalau tok pfirlafia bir... lir. Ofl•nı. Olfllfd, beni affet.. Eıaln 
le lli7leaen ı öl M fasla ftetlemt,ffel.:aln f dılerfnl 

- Baı., Mnl .. Pia"daus? Mrıd ..... 
8&dnl da1da. RIJ.ftted o ..tft btlyft hfr abl 

RIJJ11ui 1'rbatP ....... W temin bpıldı. Bir ka~ claklka b. 
ko• .. ı.., dlalıöadanWrl t*llal '- dsr tltrl1eret. allanarak. nftetler 
mamıt&ı. o Uerledikce baJBl prUttlL ıı(ll'fl'S, •~lart dtıardlk olarak kaldı. 
... llelldlaladea Jrapwep ~or. rmt ..... ka&lıl coplayıp 
.... Bir .... pWI .. RIJJ17ul k•· terde «ldaftrlr kitaplardan blrtalaJ 
tllsinl laapU ilk slrdlil Jn'cle'" M· ~ 
Jall de ıpklr 1ar1111 Dtnma ,.. .. da Te«ll lfık, aUp feklladetı han~ 
slrdl. a1dınlatarak yanmafa deYam ediyor 

RllJJIJ.t ba aeter JBrdl d~ " ceset de mermer maanın Ozerlne 
•otra Jlrlaaele dnua eUL BaJal aan•lf J&tl1orda. 
lflklı at nahnm iki kola .,...dald Rfljj17erf, Jatak odurna ctderek 
-.çer1ıa yaJUDda hln11101'du. O ... bfr ı&m• Jdtr 98 beraberlade ptir-
kft ma..m. fellfcfea .... llqladı. cfftf kitaba rlz ~ıwft ltafladı. 

- Ôllm, lnara;ra slnaelWa 1 Bu, 1552 senesinde U1oncla 1ap. 
Rayatln fldcle'1e ~cfıtnn ılır. yan Nostraclam• famfnde bfr •ti· 

•ı ''e ! · neefm tarafmclan yanlmqtı. Kitabin 
_ Balll. 1Jea1 .ııtn eW •Jfua•da orta tarallannda hapa dns Wr mG. 

rahat brrüıaıyoın•nf ...... •111- nllkeple ,_1mı9 bet urta >'UI var• 

da. "· 
- ~ lylf fdyon& Gttffelrala. lttJbert: 

Sat lhlraya lra)llftttlfm 1~ 1lıeaf af. - itte lıoeam 8Hlrken hua bana 
fet otluaı. Gir, ben 1'1• fdyarua. knlrtr. ÖfGmtn•~• bir ka~ aat eneı 

Bun llzerhle befal 11a,.Hn te. k1111f fllyte yudıfı bu atrrlan kaç Mfll.......,,......., ...,.t ken olnıdam. Ştlpfleafı ki kencllslnl 
.. 1 t c .. ~ ........ .,.... dltllteylm .. ,,. ilana bıraktıjı ..... 

Janm dafnllf9 ta9 orturada lfır. tırlana BISinde kaç rece &ePrdilll. 
ftllu•a ılrdl. Bm p afrattıa. Salon ktllwincle-

B&br .... fcfıttfe Jllfl ,.... ti ........ tı tere il"'-· Püat 
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----------------------------------------------Jaaİaktaa maada qrqtıtı INr te7 da. dir7 Kalbi hareket ettiren, damarlar. 
laa vardı. da kaa vuıtaslle dolap.a ha7at 1a• 

Olmlt Wr a.cle, TUlaiıu laaadı• nl rahdar. Benm öfflm declfiim tef 
tı ru11 tekrar w•alr ı nhu vlcaddan aynlmaaıdır. İtte ee. 

ı,e. h aW... w.... • pll aet 4alilaaala ..ıaklaı ldr halde e. 
JOta• h• •lflıaceJer., bta t.kıw o. almde •ara1or. Ve oau terkeden rala 
1u htbalamcfr. da ttlpheab bu dT&rdu pek de uak. 
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n &Jet Olu bta .... k•4l lüoratg.. ftr tdeeel tarfJf batacak Ol111'81lm 
..,,. .. ,.,... bfarea 1adlct bir it.. •• tdd da tekrar dirfleeektfr. 811 
tlt kMlfJOrd& fUe1I hJdafaaı anc1a aynl IUUl•da 

O tatit, tfmtflre bcfar olan çahfı ra11• --'clf:n ldt S1d'lftt)'atd aka 
malanma k•ftıa• ,....., prarla flft1f. 1Uf .. ha1Stm aınmt lıaJ. 
Mrlfkte h8 phpn.m faJahlrndan •9f ol•111t!ak ~.f 
deıt• .. __... tan111 olu ....... BtlJJl1tr111111• fttti•ftttt ••• 
..ı ... dlrtee l'JlffllTeı..at raJaua, rldda hinde nllu ean1aadtraa •· 
tleı1ıtlltfad• aeler olcllfl Mh•IJ• iM 1ı1r llallnnn• 1''1Rlftt lurlade 
... ,. .... •tl1•rfa. .... ,... ,....,.otd•-

Yr1chslara ....... yoraJ,, Balan, heyketfft cznhlna~1111 
dafa aman ldm,. flf.........,...... lfltl .,.... .. , farllefl1erda. 
bJWll& Petalum llerfae ..,._.. Bit rb ıene •nır plıfmalardaa 
,._. llf1llfe .... t ~yordL 90tlra elfal almaa ftr&l'd flyt. ft. 
~ ..... al4rir fllea«!e De fl•cll~ 

lllllf tlt' •tallmnl ~ lserlne • - He ,.ahflrkf Bea b• a.fd• 
lllmt oldlth llal .. "8 ,.-. ki~ lir dlfonm. IYet, ee.efcle.. Pôat 
ye 11&,.t .,... • .......,.... prll&lapaf 1tlr 1ralc1e. 8u 111l'etle •a-

DitllllJW••ı llUlarb dolqarak ha1att naltlec1e. 
- Kalp nedir?. Kanı lclan efen •• S&tlll itaalmt llafb bir eeMde 

bir hhmha.. Kaa nedir? Baptr nak. •• 1* ifan 80kmakllfral llzım. 
iMie& IU -.. Kaa. ,..a ıra,.tı Yit• Simdi mheeetmln 11&111 bir tnsaa 
..... ••lapraa ....._ ..._ ı..I• oldufana anlattıhtı lefn olmyucota. 
..,... Kal., ,... ..... ..... .... • ................ tnele, yani 
tlnD ..... ._ .. ..,,, Damrllr, ıc1a. bbb~ t1"8fa Sa Jermn Lelaaen • 
leler,..,._ ,.m& .. Mlb'le n- ft ldlll ıf• atrerfk llarl,,,.m ee-
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göndermeği unutmamıştı. IUijfü crı 
e.s:ı.scıı kilisenin dışarısında bekliyor
d ıı. Olen l\1ariyyakı getiren adamları 

gür ünce onlara yaklaşarak bir kaç söz 
süyledi \ 'C bir işarette bulundu. Bu
nun iizerine herifler kendisini takiı> 
c:r.1 ::::; e başladılar. 

l!üjjiyeri LUhaş sokağına Yarın. 

ta \Jis in oturduğu evin yanında dur
du. Ye cesedi yere koydurarak adam. 

Jarı geri gönderdi. Onlann gittikle
rine ,.e kendisini gözetlemediklerine 
tamamen emin olduktan sonra krali-

!;e!\İn yeni konağının bahçesine girdiği 
kulenin yanında hususi surette yapıl
mış olan küçilk bir kapıyı açtı. Sonra 

cesedi zorla kaldırarak bahçeye kadar 
sürükledi. Ye küçük kapı), tekrar ka. 

· padı. Bundan sonra, ağır cesedi sırtı
na yüklenip Jıiboratuvarınm bulundu
ğu küçük ere girdi. 

Ceset, büyük bir mermer masanın 
üzerine uzatıldıktan sonra Hiijjiyeri 
onu soyarak dikkatle yıkadı. Ye hiç 
olma7.Sa biı·kaç gün kokmaması için 

lizımgelen tedbirleri aldı. nu da müt. 
.hiş zehirleı· keşfeden bu adam ıçın 

~ol< basit bir işti. Bil tün bu işler bit ti
ği .. mnn güneş de doğmuştu. Bunun. 

1n • · r ... her müneccim yakmış olduğu 
ı · • söndürmedi. Laboratuvara 
• ~ n ışık girmemesi için perdele-
ri • . :ıkıya kapattı. 

.-;onra mermer masanın yanına o. 
turnrak dirseklerini dayayıp oğlunun 

cesedini muayene etmeğe başladı. Ma
nnaka bilyük bir kısmı öldürücü o. 

ı. •Uthfş hançer darbeleri indiril
lllfti. Göğsü, omuzlan, boynu geniş 
19ralarla delik deşikti. Başında yara 
yoktu. Bundan da l\fariyyakın ken. 

c1ı::.i11i öldurrulcri görmediği anla~rlı
.} ordu. Alise doğru eğilirken yediği 

ilk han~r zayallryı cansız olarak yere 

sermişti. Gözkapakları hafif ~e kal. 
kıldı. Rüjjiyeri bunlan boş yere ka

pa tmağa çalıştı. Olüniin cebinde bul. 
duğu kokulu ve Alis markası işli bir 
mendil ile yüzünü örttü. Bu mendil 

belki üzerlerinde daima se,·gflilerinin 
bir hatırasını taşımak, hoşlarına giden 
aşıklarda bulunan bir yadigardı. 

Hüjjiyeri hiç heyecanlı görünmü
) ordu. Kafa yorgunluğu arasında oğ. 
Junun ölüm acısını unutmuştu. Fakat 

bu) . gunluğuıt da pek bii) ük olduı;:ı. 
belliydi. Çünkü müneccim saatlerce 

ı~ımıldanmadan Ye taş kt'silmiş gibi 
bir halde kaldı. Ara sıra elleri titre
memiş olsaydı onu görenler ölü sanır. 

!ardı önündeki ceset kadar sararmış
tı. Lfıkin gözleri ateş gibi yanıyordu. 
Bakışları deliceydi. 

Bu derin düşünceleri arasında: 
- Bütün kanını kaybetti. Bu su-

retle benim de işim kolaylaşmıyor 

mu? Bütün yaraları dikerek yalnız 

bir tanesini, şunu, büyük damara a. 
çıtanı bırakacağım . işte buradan da 

kanı YUcuda sokacağım. sözlerini söy-
1 ecl i. 

Sonra da: 
- Nostradamos ölen rocukların

dan birinin ruhunu bir ay kadar ya. 
nında bulundurmağa mecbur ettiğini 
söylememiş miydi? Ben de can vermek 

i tediğim cescdlerin kaç kere titre
rtiklerini görmedim mi? O ,·akit, cese. 
de girmek üzere bulunan ruh yanım· 

da değil miydi? Tekrar dirilmek. ru
hun tekrar cesede girmesi için noksan 
olan neydi? Şüphesiz pek adi bir şey .. 

( 
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O andaki tesir edici kunctimin biraz 
sarsılmış olması ... 1''akat bu sefer ar . 
tık iradem çok sağlam •.• Oğlum tekrar 
hayata karnşunca buradan kaçanz .. 
diye mırıldandı. 

Bu sefer heyecan bütün düşünce
sini dağıtmıştı. 

Titriyerek: 

- Oh. onu muhakkak tekrar diril
teceğim! sözlerini tekrarlıyordu. 

lki saat kndaı· karmakarışık bir 
halde bir takım kfığıtlar, kitaplar ka. 
rıştırdıktan sonra nihayd bunların 

arasından bir tanesini seçip ayırdı. · 

Bu da elli kadar sayfalı bir kitaptı. 

Tahta ciltli , ·e yazıları ibranice idi. 

Rüjjiyeri elini bu kitabın üzerine 
koyarak müthiş bir çığlık kopardr. Ye 
titriyerek onu mermer masanın üzeri
ne, ölünün yanına koydu. Ağır ağır 

yaprakları çeviriyor \ 'C satırlara göz 
~ezdiriyorclu . 

Yirminci sayfaya gelince parma. 
ğını hir satıra koydu ve: 

- lşte ruhun tekrar cesede girme. 
si için lazımgelen remizler .. diye mı
rıldandı. 

nu sırada saat gecenin onuydu. 
Dış.arıda derin bir sessizlik hüküm sü

. rüyordu. 

Geniş olan laboratuvarındaki pota 
; Te liiplerle dolu ocak ku bhesi bir ter
, he gibi görüniiyordu. Uafların üzer . 
' )erinde bulunan tabaklar, irili ufaklı 

· şişeler karmakarışık bir şekilde parlı
. yorlarclı. Ortada ranan iki mumun ı

. şığı daha fnzlnyclı. ı termcr masa be-
n un üzerinde katılmış. artık morar. 
mış hulunan ceset ,.e hunun yanında 
da, elinde esrnrengiz kitapla kımıl-

' danmadan duran RUjjiyeri hu tuhaf 
· odanın dekorunu tamamlıyordu. 

Jcceyarnu yakla,.tığı ıama11 öbür 
beş ı~ığı da yaktı. Bunlarla birlikte 
ışıklar yedi tane oluyordu. Bunları da 
laboratu\'arın doğu tarafındaki döşe

mesinin üzerine koydu. Işıklar at na. 
lı şeklinde dizilmişlerdi. Açık tarafla. 

rı batıya dönüktü. Hasıl olana) dınhk 
yarım daire i~inde J:üjjlyeri yuzunu 
laboratuvarın içine çeYirerek yani ay
dınlığa gelen doğuya göre karaıılık 

bulunan batıya bakarak ayakta dur
du. Eliyle ha,·ada hir daire çizdi. Son. 

ra yedi ı~ığın hasıl ettiği at nalının iki 
kolu ortasına, ayaklarının ucuna sapı 
salip şeklinde olan hir hançeri derin. 
~e sapladı. VP rehinden bir tespih çı .. 

karıp on iki tanesini ayırarak han~e
rin etrafına toparlak bir şekilde diz. 
di. Yedi ışık, haftanın yedi gününe, 
on iki tespih tanesi ise senenin on iki. 
ayına delalet ediyot·du. 

Nihayet kitab sol elinde ve sağ e
li de önde olduğu halde kolu tuhaf 
bir istikamete uzanmış olarak Rüjji
yeri beklemeğe basladı. 

Saat geceyarısını çalmağa başladı. 
Altıncı darbede müneccim sakin 

,.e kunetli bir sesle remi7.leri okudu. 

Saatin on ikinci darbesi ha,·anın 
içinde henüz inlerken Rüjjiyeri başta 
şekilsizken ç.abucak bir insan \"Ücuda 
halini alan beyaz bir şey gördü. 

Biz laboratuvarda böyle bir şey 
göründü demiyoruz, onu Rüjjiyerl 
gördü diyoruz. 

Müneccimin yüz etleri taş gibi 
dondu. Sol elinde\ hiç bir yorgunluk 
göstermeden tahta ciltli kitabı tu. 
tuyordu. Bir insanın yarım saatten 
fazla durma.~ı lmkı\nsız olan bu vazi. 
yette, sağ kolunu bükmeden uzatmış 
duruyordu. Gözleri kulede Katerinin 
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ı. Tonton umcanm bir gece dişi çuk 

n.f:rımıştı. Sabah oliır olmaz kendi. 

sini 6nUne çıkan bir diKinln mu. 

ayenehanC3i kapısında buldu. Zile 

basu .kapı açıldı. Fakat dışanya 

çıkan y~ davul gfbJ fi§ ve .sarılı 

bir lıa§ka mD~eriyf glirUııce .tırat.. 
l • ,,.. aTk.-na ı.JrmadaG ~tJ. 

..... ' ' t;;r. "' . 'f . / ,. /-y 
. ' I '. /._/ '"" 

·~Mlli. 

-

,.Jncl ~asi ·~· • 
Jlr biliyor . muau. 

' nuz. Bu tnm on ~-

ki:: &ydır mc\·cutt\\l'. Seldzinci ha. 

ri'kayı Kaftad&dB doA'muı olan be. 

tılzlcr temııll eder. Bwılıırın ~ de 

etıln sağ ve sıhhattedlr. 

"* 
~ 

..ıUlerle Japon 

tıırın tntlıyı ye.. 

enekte her şcydc.n ev 

! vcl yedikleri er 

.• cıt:erlnin pantolon. 

yerine entnri giyc.lllderl malQındur. 

Yani oralarda bizim yapt.ıklanınızuı 

hep t<'refnl ynparlar. Kltapta.rmda 

bile serl.cvhalnr ve sayfa raka:ınları 

alta yazılır. 

{~·::· .... - ~ 
~ 

ı:. ' ... 

* Dünyanın en '1§ 
man adlPnl Arjan.. 

tinde yap.ııı:akt&cbr 

:Sa kUo ağırlı#Jnda 

Jır. GögııUnUn etra 

fı U.t QM:~r~Jen dalıa genJıtır. Fak•~ 

url rekor yirminci' aarm bquıdn 

N~ D&n!el LalDM!le aitti. Bu.. 
nun ~,.lığı 33<> kilo hnlf. 

• 

'* '4aymwaların bu 

runları yassı oldu. 

~u ;ı:ıuıyo.-.un~ 

l'akat fU realmdıf: 

g"ördÔgtlnUz may~ 

munun burınıııa ba.. 

ıun tıpkı bir kalp 

e@lhıde. 

--tr 
Ş.imBU Afrika • 

~ 
nut.köylUled .bllbU 

uı. l"uta yqıyao 

_ ;ıttçller çift stlr. 

mck lı,;1.n çok E;tırlp 

bir va.sıtaya ba,.wururlar. Ne yapar 

lar blllyormusunu:r.. Çlftlçln bir nL 

la bir deve)1 k<>13rlar. BaZan kos. 

koca bir deve ile kllçUcUk bir eşe. 

ğin beraber koşuldutunu görUrsD. 

nllz. 

-{( 
Ski Ue kaymak 

bir sanat haline 

gelm~ur. Soğuk 

.memleketlerde bu 

bir vesaJtl nakliye 

ta· ı -'~l lir de. İyi sklcller 
saatte 60 kllomct. 

re yol alablllrler. 
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Kahv e tepsisine g ü zel bir Crtü 
Bugün anlatacağımız ıey da· 

ha ziyade küçük kıılara yanya. 
cak faydalı bir iştir. Eve misa
fir geldiği zaman kendisine 
llahve, şclcer gibi •eyler ikram 
edilir. Bunlann koıı\lldukları 

k~çük tepside bir de .küçilLC>r .. 
tji olması _ıazımclır. Bı,ı ömi]rıij 

çabuk ve zarif bir §eldld~ ,_,. 
ınak isin, !Ö)'le bareket edilir.· 

30X40 uatilnıttre eb'adında 

1-yat bir ~tilka alırsınız. Bu-
man kenadanolian =-tibaren ı . . 
satim•tre mcWeden onar .ip-
lik çıkarır,. ve renkli bir ibrİ§~ 
le resimde gördüfünüz cibi İl· 
leniniz. Bu ıwretle az vakitte 
güxel biı: tt~i örtünüz olur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

1 . , ıı... ::s;;~n -1 

~çr bu iş hoşuguza ıJC:ene 
mua,_-icin:« .-a,m: pilde örtU· 
lec ya.-,u;,- · ;=. 

ZlP&Jp lar . kaç 'taneymiş 
Uç aııkawa9 up z~p. oyruyor

lar. lJlüat fU pıtı koşuyorlar. 

Her oyundan aonra kaybeden 
diğerlerinin zıpzıplarım iki mis
line çıkaracaktır. :Oç oyun oı
nuyorlar, Ve hepsi &ıra ile bi. 
rer defa kaybediyorlar. Oyun
dan sonra zıpzıplarım sayınca 
her birinin 24 zıpzıbı olduğu 

meydan.a çıkıyor. Acaba baş
langıçta her birinin kaç tane 
zıpzıbı varmtş~ 

* Meseleyi ' bıilletmek için ni-
hayetten başlamak kafi gelir. 
üçüncü oyun bittikten sonra 
her oyuncunun 24 zıpzıbı var. 
Yani üçüncü kaybedip diğerle
rinin zıpzıplannı iki misline 
çıkarıyor. Yani zıpzıplar şöyle 
taksim edilmiı: 

12 :12:48 
ikinci oyundan sonra ikinci 

çocuk kaybedip diğerlerinin 

zıpzıplarım iki misline çıkarmı§ 
oluyor. Yani zıpzıplar şöyle 

taksim edilmiş: 
6 :42 :24 

İlk oyunda ise ilk kııyhede

nin diğl!rlerinin zıpzıplarını iki 
misline çıkarmış olduğuna göre 

ba~langıçta zıpzıp adedi şöyle 

olmµş oluyor : 
12 ~ı :39: 

Size b~r h•••P soru8U 
dHa 

Bir gün bir adam meJhur Yu. 
nanlı riyaziyeci. Pitaıora 50r• 
muş: 

- Saat kaç? 
Pitagor şu cevabı vermiş: 
- Bugünün hitmcsine gescn 

zamanının üçte birinin ikj miU1 
saat var. 

Bir gün 24 saat olduğuna gö. 
re saat kaçmış"! · •· 

* Günün bitmesine geçen za· 
mamn üçte birinin iki misli sa
at kaldıfma göre, yani 4/ 3 kal
mış. 

Geçen zaman kalan 4 nisbeten 
3 dür. 

Buna göre gün 7 saat olsaydı 
geçen -zaman 3 olacaktı. 

Fakat" gü·n 24 saat olduğu j. 

çin aranılan saat 24X3/ 7 dir. 
Yani saat 10 217 dir. 

Bu da 10, l 7 eder. Demek sn
at onu 17 dakika geçiyormuş. 
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Bu koku ne koku•udur 

Oyu.n<Un evvel .-ı\ltfa•tan ko. 
kulu on üç oa dört tUflü fe)' ı· 
lınıı: Mcecll, biraı tuı, biru 
bi~r. NrllU~ ıı,ov•n, benJiıs. 

ga.;, tarçm_.. Bul1ları iııct birer 
t\,ilbend.c unn.~ı:. Sonra oyun 
oyo.ıyacajım1 odQm bir IKU• 
dım öbür yç~ kadar bir ip $.,. 
~er•k b~nlan ıene iplere .1111 

ile bumuou.ıwı yetitebiloc•I' 
yWl.acklR.te umı.ı.Orcuya.tıllr d 
ltrine Wr~r k.akm ~t aJttallr 
v~ 1.1_r11 ile k_Qil\I)••..._~ "' kokla. 
mış ·olduklurını sırasile kaydet-
&ioler. 

Sonra ımıaycoe ~. i:n H 

kim yınlıt yapro•JN ~\I OY1'1\U 

~u,nnut il.an cdereia.ı .. 
8&ı oyunla bir t~rtlt.e de yap 

ıPJt cMt.Lrt.unu.ı._ M\lbtelif Jeyler 
kokı.tıdıiı ıaman intanın koku 
hassası nasıl yanıldığını görür
'Uııü-1. QyW!_q dahi eğlenceli 

yJpmak iateratniı 1Hr kaç koku 
y\,l)tınıtttmtmz doğru olur. 

11 şen s~)zler - I h - H J 1 
r M~Jli~: 

- "Bana_ haritada Ankarayı . 
göster. 

- Gösteremem, efendim. 
- Niçin? 
- Annem elinle hiç bir za-

man işaret etme, dedi. 

* Anne: 
-- Kıııı,n cit ba.\ bakalım. Sa 

londa biri konu§uyo,r ıaliba .. 

Kızcağız odaya baktıktan son 
ta ayaklarının ucuna basarak 
gerf gelirken: 

- Anoe babam yüksek sesle 
uyuyor. 

* Perihan: 
- Annem annenin bakkal ol

duğunu unut11Uyaca~ını &iiy
lüyor. 

Necla: 
- Annem de annenin l 5 lira 

borçlu olduğunu unutmıyacak
mış. 

* Aldcmir hes~pta daima ~nıhn 
sonuncusu idi. Babası ona bir 
gün : 

- Aldcmir, dedi. Hiç hesap. 
tan anlamıyorsun. Yirmiye ka-

d~r bjlc qyanı•y~r~un. lO • I@. 

dar ,aydıktan sonra karıştırıyor 
sun hiç bir iş, dükkan sahibi 
ol&QJ.!yacaksın, nafile .. 

A\demirin çok canı sıkıldı. 

Düşündü düşündü ve babasına 
dönerek: 

.... Zarar yok babacığım, de
di. Maktu fiyatlı bir dükkan a
brım. 

- Burada çalış.-nak ister
misiniz ? 

- isterim ama suyun altın 
<la kovaları dolduran olmak is· 
tcmem. 

Yazı••~ hl~IJ• 

Of!'i 

. -""'--. '.. 
'~ 

\ 

{ _,, 
. ~~-- ~ 

Garip Japon taassupları 
Elli seneden daha a; m\iddet 

zarfında j Jp<mya mc~knileJti. 

Avı:u_pa fen, scpıat ve kanun~ı 
memlekette yayıldı, Tokyoyu 
dünya medeniyet merkezlerin
den biri yaptı. 

Fakat otomobil, telefon, tel
graf ve radyonun bu me..r_nlçke. 
te girmiş olması daha bir ~ok 
t"assuplann ortadan kalkması
na yarc:lım edemem~tir. Eskiden 
Çin medeniyeti buralara h~kim 
olduğu zamana_an kalan bu ta
!i_'l_UJ))arın içinde bir çok garip. 
lert vard•r. 
Japonların en ehemmiyetli t~

assupla_rında.n biri til,!Jiye karşı 

~österdjkleri bü)·ük hijrntd ve 
ibadettir. JaJ>Qllyanuı .bi~ çQk 
yerlerinde tiJJıi . p~tl.an vıuqu ve 
biplerce balk gelb-, b~a ta
ptnırlar. Japonlar tilki zrkbuıı,n 
fevkalbeşer olduiuna ve inıwı 
zekasından kat kat faile oldui~ 
na inanırlar. lnari Yinska isıni
ni taşıyan tilki mabedleri mem
leketin her tarafına y.ayılmı! -
tır. 

Porsuk ise gayet uğursuz bir 
mahlfık eddedilir. Bir çokları 

en büyük fenalıkların porsuk
tan geldiğine inanırlar. 

insan bir gelinciğin bağırdı
ğını işitir, veya bir köpeği es
nerken görürse bir fenalığa ma
ruz kalırmış. 

Fakat şayet evinde hir beyaz 
fare görürse muhakkak surette 
feraha kavuşacağına işaret sayı
lırmış. 

Sabahleyin tavandan bir örüm 

çe~ dii§e_rse zen&i.ııliğe delilet 
edermi§. Fakat örUıncek geçe 
düşecek qlursa kodcmalı hni§. 
Çünkü evin içindehileri bir fe
laket bekliyormuf. 

Ölü hayvanların ·~assup mese 
lelerinde rol oynndıkları vaki· 
dir, Mesel! veremli olanların 

her akşam içinde bir yılan bo. 
ğulmuı olan pirinç auyu içmele-
ri tavsiye edilir. 

Avrupada 13 rabmanuı uğur 
suz olduğu malfuıtdıu. Halbuki 
Japonyada 4 ruaını uğursw:
dur.ÇünkU çince 4 demek ıolıJa 

"şi,, ölüm manasır.dadır. 

Dışarıya çıkarkeıı sakın mu
şambanızı omuzu.nuza .ahnayı

nız çünkü yanarak CSlürsünüz. 
Ayaklannızın altını kaşımayınız 

zarurete düşcrsini:;. Kesilen saç 
larınrzı ateşe atmayınız deli o. 
lursunuz. Yemekte sadece bir 
fincan çay içmeyiniz, çünkü, a
ilcniıdcn aynlırsıruz. 

-·---~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

Daha bunun gibi bir çok taas
suplar bize JaponJarın garip t<P 
raflanm göskrir. Bunlara inan 
mamak lbınıdır. ÇilllkU herkes 
felaketini de .saadt:tiıd de kem· 
disi hazırlar • RCN~l~ MIU,....u P•H" '"'°'· 

oı ·ıo ·ı• Hf e~ O•"<AK 410• .. 
Gı.I" $1U<ıt< • 

..... 'IA&Jııı,p ....... , 
PM'IAtı..Aiı\ "'•''"' tf • 
ftl.411 Lf ,..._Ll llt. .IA'I ... 
ftO~v'llO-.-Apı 

HIR kf\ PKfNSl~t< 
lllNO i~t•O io&,e0~11 .. 

VN\\NOAlhl .- 1 

gazeıemfaln 8 inci 

··~··-· KüçWI okuyucıalN - ~r 
.. tue bulıntıearallt • • , ......... 

ncı•marı:turııı. 'UnJdl lr-.ılr paeU 

bıJK{lakU ırautcmlzbl •.., ~ 
,,,.,..o~ 
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l.:.lu· ·rürk gencinin Seyaa •. 
adasında başından geçenler 

- 15 - Yazan: N. M. 

Biraz sonra, etrafı 

yerlilerle çevrilmiş ateşin ya 

U!PU~W!Pl3 ll?[nplnp t?pıue.< 
karşısına kayış gibi derisi ateş-

te parlıyan, yumruk g!bi burun 
lu, sarkık dudaklarile diğer yer 

lilerden daha iri görünen biri 
tesadüf etmişti. Boynundaki di

zi dizi boncuklardan, kulakla
rında pırıl pınl p~rlayan küpe-

lerden, arkasında eli mızraklı 
dimdik duran muhariplerden bu

nun reis olduğu anlaşılıyordu. 

Ercümendi getiren yerli yer· 
lere kadar eğilerek reisin kula-

ğına bir şey söylerken Ercü
ment Avrupalılara bakıyordu. 

Fakat hiç birinin kim ve nasıl 

bir adam olduğunu görmek 

mümkün değildi. Hepsi reisin 
önünde oturmuşlar yeni gelen

lere arkalarını çevirmişlerdi. 

Reis yerliyi dinledikten sonra 
ayağa kalktı. Ercümende işaret 
ederek Avrupalılara bir şeyler 

söyledi. Bunlar da yerlerinden 
fırladılar, ortadaki Ercümende 

döner~k: 

- Sen ha, nihayet yakaladık 
dedi. ' 

Ercüment bu yüzü görmemi§ 
ti ama, teli tanıyordu. Düşün· 

dü, düşündü. Birdenbire boğuk 
bir sesle: 

- Cuna, Cuna, deôı. 

Joe uza bir müddet gittik
ten sonra durdu. Atlı gözden 
kaybolmup. Ormanlık bir yer

de kaçan bir atlıyı yakalamanın 
imklru ,oktu. Esasen atı da yo. 
rulmuştu. Sık sık soluyordu. 

- Taliirııiz yokmuş. Muhak
kak bu kasandan öğrenilecek 

bir çok ıeyler vardı, diye mırıl

dandı, ft hayvanı geri çevire. 
rek yavaş }'9vaş şehre doğru yol 

aldı. Heyecan içinde Erciimendi 
unutmuştu. 

Çocuğu bıra'ktığı yere ge
lince aklına geldi. 

- Acaba nereye gitti ki, 
diye düşündü. Sonra çok bek-

letmiş olmak ihtimali aklına geıo 
lerek bel~i de !iehre gitmiş ola

cağını hatırladı ve şehre doğru 
yo~una devam etti. 

Maamafih endişesi bertaraf 
olmuş değildi. Muhtelif vesile

lerle Ercümendi tecrübe etmiş 

bulunuyordu. Bu öyle insanı 

yarı yolda bırakacak çocuk de. 
ğildi. Muhakkak ani bir şey çık

mış olmalıydı. Fakat atın ayak 
izle:-ini görünce ferahladı. Ercü 
mendin şehre gittiğine artık e
mindi. 

Polis dairesine gelince seyis 
kendisini hayretle karşıladı: 

- Küçük nerede, diye sordu, 

- Neye? gelmedi mi? 
- Hayır Mister Joe. Gelmedi, 

Sizden bir saat kadar evvel atı 
geldi. Fakat o yoktu. 

Joe şaşırdı. Bunda bir acaip. 
lik vardı. At gelmişti, fakat bi
nicisi ortada yoktu. 

- Zeki çocuk bize bir oyun 
oynuyor galiba, dedi. Fakat 
kabahat bende onu yolun orta
sında bıraktım. Beklettim. Da. 
rılrruş olsa gerektir. Gidip bu
layim da barışalım. 
Atını seyise teslim ederek :2r

cümentle Hanrinin kaldıkları o. 
tele doğru acele acele yiirüme
ye başladı. 

Otel kapısından girerken Han 
ri ile karşılaştı. 

Genç İngiliz: 
- Nerede kaldınız Allah a19 

kınıza meraktan çatladım. Er. 
cüment nerede? 

- Asıl merı>.ktan şimdi çatla-

Me!~tepliler mLls~bakası 
No. a 

\' tıkııı ıda gördüğünüz resimler, müsabakamıza iştirak eden 
küçiik olmyucularımızındır. Huna siz de iştirak edebili.r ,.e r~ 
minizin çıktığı giin Hğlcden sonra idart>hanemize uğrıyarak 
.tediyenizi alabifüsiniz. Hundan ·ba~ka bu isimleri yazıll· olmı 
yan kfü:iik okuyucularımızı tnnıyıp bildirecek olanlara da he 
diyeler vereceğiz. 

Diirdüncil listemizde neşrettiğimiz 
resimlerin kimlere alt olduğunu 

yazıyoruz: 

Dördüncü listemizde resimleri neşredilen kü!(ük okuyucu. 
lanmız: 

Soldan sağa: 526 Faruk, Fatih on üçiincü mektep; 803 Ni
hat İstanbul erkek lisesi, Refik 44 üncü ilkmC'ktep, 87 İsmail. 

Cimav ortaokul, 625 Nermin Bekirof, Beyoğlu telgraf sokak 29 
zuncu ilkmektep, 125 Erdoğan Kadıköy Gazi ilkmektebi; Hik· 

met 44 üncü ilkmektep, Arapapazyan Pangaltr lisesi talebesi. 

yacaksın. Ercüment gelmedi 
mi? 

- Gelmedi. 

Joenin sarardığını görünce: 

- Ne Ercümende bir şey ol

masın sakın? 

- Allahvere de korktuğum 

başıma gelmese. Ercüment ka. 

yıp ... 

- Kayıp mı? Nasıl olur ca
nım? 

Joe bunun üzerine Hamiye 

birer birer başlarından geçeni 

anlattı ve ilave etti: 

- Büyük, çok büyük aptal• 
lık ettim. Beni aldattılar. Evef 
o atlı beni aldatmak için kurul. 
muş bir plandı. Ben Ercümendi 
yalnız bırakınca alıp götiirdii· 
ler. 

- Fakat niçin? Bu harekete 
neden lüzum vardı? Ercüment· 
ten ne istiyebilirler? 

- işte orasını ben de anlaya. 
mıyorum. Halletmemiz lazım.• 

gelen .nesele bu. Erciimer>tten 

ne istiyorlar. Sonra, onu kaçı
ranı nasıl bulabiliriz. 

(Devamı var) 

Harflerle resim yapıyoru7 
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Mikinin tayyareyi kullanmasını iyi bilmediğini ve yanlış bir 
manevra yüzünden birdenbire kanatlarının kapanmasile denize 
daldığını geçen hafta söylemiştik. Hakıkaten Mikinin vaziyeti 
garipti. Tayyare denize daldıktan sonra b;r müddet suyun altın
da yol aldı. Bu sırada Miki ne yapacağını şaşırmıştı. Önüne ge. 
len düğmeye basıyor ve her düğmeye basışta da tayyarenin 
hareketi başkı.la~:yordu. Bir ara işler yoluna girer gibi oldu. Hiç 
ummadığı bir düğmeye bastı. Tayyare denizin sathına doğru 
yükselmiye lıaş1adı. Hakikaten az sonra tayyarenin kanatları a
çılmış ve yeniden havaya yükselmişti. 

Miki bu ... Hiç rahat durmadan yapabilir mi?.. Tayyarenin 
güzel güzel yol cılmasım tam zevkle seyredeceği bir sıi"ada 
yaramaz parmaklan gene öteyi beriyi karıştırdı. 

İncecik sesi tavyaı enin motör giiı ültüleri ;ırasında kLırı~tı: 
- Eyvah. dedi. G:::ne yanlı') manevra yaptım, 
Doğruydu M;ki yanlış manevra yapm,~tı. Tayyare yeniden 

suya cla!dı :Fak:ıt bu scferkı dalı~ı çok sürmedi hemen gene 
suyun Ü.' tüne çıkmı~ ve ar'.{ ıs:nd<ın da hava!anması bir olmuş
tu. M l:i se\·inç idn~~ydi: 

- Tamam, ÖİV<' lr ~ııdı. Şill'di manivelaları öğrendim .. Ne 

de mükemmel uçuyorum. 
Miki tayyare ile uçmasını öğrenmek için çıkmamıştı. Onun 

yapacak mühim bir işi vardı. Filhakika o da bunu hatırlamadı 
değil? Kendi kendine: 

- Haydutlar nerede? 
Diye sordu. Sonra dürbünle etrafı araştırmaya başladı: 

- Şu istilramette ilerlemişierdi. Durmadan takip etmeliyim. 
Miki biraz dikkatle baktıktan sonra suyun altında tahtelba-

hiri görmüştü sevinçle: 
- işte, dedi. Tahtelbahirgöründü. 
Tahtelbahiri bulmuştu ama, ne yapacağını bilmiyordu. 
- Telsizle haber veı emem, çünkü onlar da bunu duyabilir. 

ler.Bomba atamam çünkü içinde arkadaşlarım var .. diye düşündü, 
Miki biraz daha dikkat edince tahtclbahirin kayalardan mü

rekkep adalara doğru gittiğini görmüııtü. Çarpıp mahvolacak
larından korktu. Fakat az icalsın kendisi kayalara çarpıp mah. 
volacaktı. Hemen diimeni kırdı. Tayyaresi havalandı. Ayni za
manda da tahtelbahiri gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Fakat 
gayreti boşunaydı. Çünkii tahtelbahir tam kayaların önünde 
~özden kaybolmuştu. 

ÇOK VA K 1 N O A Bu sayfalarda yepy~ni şevr~rıe 
' karşılaşacat~sınız. Gaz -:.::.ı:.enıızde 
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